الدليل االرشادي لمؤشر جودة
هواء اإلمارات
www.moccae.gov.ae

مؤشر جودة هواء اإلمارات
ماهـــو مؤشر جودة هواء اإلمارات؟
مؤشــر يعــرض نوعيــة الهــواء فــي دولــة االمــارات العربيــة
المتحــدة ،حيــث يتــم رصــد جــودة الهــواء عــن طريــق األقمــار
الصناعيــة بصــورة آنيــة ،وبذلــك يمكننــا مــن توظيــف
التقنيــات المبتكــرة والحديثــة فــي عمليــات الرصــد الحــي
والفــوري لجــودة الهــواء.

مزايا مؤشر جودة هواء اإلمارات؟
يتميــز هــذا المؤشــر بعــرض التنبــؤات لحالــة جــودة الهــواء
لفتــرة تصــل لثالثــة أيــام ،حيــث تــم تطويــر خوارزميــات للتنبــؤ
بجــودة الهــواء و المــواد الجســيمية ذات القطــر األقــل مــن
 2.5ميكــرون

()1
مؤشر جودة
الهواء
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جودة الهواء

()3
المواد الجسيمية

يمكنكم زيارة المؤشر من خالل تحميل تطبيق الوزارة

أو مسح الشيفرة التالية:

في متاجر  Appleأو Android

ماذا عن المحطات األرضية لرصد جودة الهواء المحيط؟
يتــم رصــد جــودة الهــواء فــي الدولــة عــن طريــق محطــات رصــد ذات جــودة عاليــة ،تتوافــق ،فــي مواصفاتهــا ،مــع المحطــات المعتمــدة لــدى االتحــاد
األوروبــي ووكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة .ويبلــغ عــدد محطــات جــودة المحيــط فــي الوقــت الحالــي  41محطــة موزعــة فــي مختلــف أرجــاء الدولــة ،مقابــل
 22محطــة فقــط فــي عــام .2007
وعلــى الرغــم مــن الزيــادة الملحوظــة فــي عــدد المحطــات األرضيــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،غيــر أنهــا ال تغطــي كافــة مناطــق الدولــة ،خاصــة
المناطــق الريفيــة والنائيــة ،ولذلــك فــإن مؤشــر جــودة هــواء اإلمــارات ،بفضــل تغطيتــه الواســعة ونتائجــه الدقيقــة العتمــاده علــى األقمــار االصطناعيــة،
ً
ً
ً
علما بأن عملية مطابقة نتائج الرصد في السنوات السابقة بين التقنيتين كانت إيجابية للغاية.
مهما لعمل المحطات األرضية.
دعما
يشكل

ما هي أهمية مراقبة جودة الهواء؟
ً
تأثيرا في صحته.
يشكل الهواء أحد أهم احتياجات اإلنسان وأكثرها
ونتيجــة لمجموعــة واســعة مــن العوامــل الطبيعيــة والبشــرية انخفضــت جــودة الهــواء بشــكل ملحــوظ فــي مختلــف أنحــاء العالــم .وترتبــط جــودة الهــواء
ارتباطـ ًـا وثيقـ ًـا بحجــم األنشــطة الطبيعيــة والبشــرية التــي تتــم ممارســتها فــي منطقــة جغرافيــة محــددة.
ومــن المعــروف أننــا نحتــاج الستنشــاق كميــة أكبــر مــن الهــواء عنــد ممارســة النشــاط البدنــي مقارنــة بمــا نحتاجــه عندمــا ال نمــارس أي نشــاط بدنــي،
وبالتالــي فــإن ازديــاد تركيــز الملوثــات فــي الهــواء يعنــي ،بالضــرورة ،ازديــاد كميــة الملوثــات التــي نستنشــقها .ولذلــك فإنــه ُينصــح بتجنــب ممارســة األنشــطة
البدنيــة فــي الهــواء الطلــق خــال فتــرات تدنــي جــودة الهــواء.
جــودة الهــواء تؤثــر بصفــة خاصــة علــى األشــخاص الذيــن يندرجــون ضمــن الفئــة الحساســة؛ كاألطفــال وكبــار الســن واألفــراد المصابيــن بأمــراض الرئــة،
واألفــراد الذيــن يعانــون مــن الربــو أو التهــاب الشــعب الهوائيــة أو انتفــاخ الرئــة .يمثــل الرســم البيانــي أدنــاه كميــة الهــواء التــي يستنشــقها األطفــال بالمقارنة
مــع نــوع النشــاط الــذي يقومــون بــه.

حجم الهواء المستنشق من قبل األطفال

كمــا يظهــر فــي الرســم البيانــي
يستنشــق األطفــال خــال الجــري
حوالــي  32لتـ ً
ـرا مــن الهــواء فــي
الدقيقــة الواحــدة ،مــا يعــادل 4.5
أضعــاف مــا يتــم استنشــاقه أثنــاء
الجلــوس.

الرســم البيانــي أدنــاه ،يوضــح كميــة الهــواء التــي تستنشــقها اإلنــاث البالغــات خــال أنشــطة مختلفــة .البالغــون يســتهلكون كميــة أكبــر مــن الهــواء خــال
األنشــطة البدنيــة مقارنــة باألطفــال ،ولكــن يجــب مالحظــة أن البالغيــن األصحــاء يمتلكــون مســاحة رئــة أكبــر بكثيــر مــن األطفــال ،وبالتالــي فــإن الرئتيــن لــدى
البالغيــن يمكنهــا أن تتحمــل تركيــزات أعلــى مــن الملوثــات.

حجم الهواء المستنشق من قبل النساء

ً
مختلفا من شخص آلخر.
كما تجب مالحظة أن بعض األشخاص أكثر حساسية آلثار ملوثات الهواء من غيرهم ،لذلك فإن أثر جودة الهواء يمكن أن يكون

ما هو مؤشر جودة الهواء وكيف يمكن قراءته؟
مؤشــر جــودة الهــواء هــو مؤشــر يومــي تــم وضعــه لتمثيــل جــودة الهــواء .وهــو تمثيــل مبســط للبيانــات لتحديــد مــدى جــودة الهــواء فــي كل محطــة فــي
جميــع أنحــاء اإلمــارات.
تســتند الحســابات لمؤشــر جــودة الهــواء علــى قياســات خمســة ملوثــات رئيســية ،هــي :ثانــي أكســيد النيتروجيــن  ،NO2وأول أكســيد الكربــون  ،COواألوزون
األرضــي  ،O3وثانــي أكســيد الكبريــت  ،SO2والجســيمات بقطــر أقــل مــن 10
ميكــرون  PM10و  2.5ميكــرون .PM2.5

تتطلــب بيانــات جــودة الهــواء الكثيــر مــن التحليــات المعقــدة التــي
قــد يصعــب فهمهــا مــن قبــل أفــراد الجمهــور .ونظـ ً
ـرا ألهميــة
معرفــة الجمهــور بجــودة الهــواء فــي منطقــة مــا ،فقــد
تــم االتفــاق علــى مؤشــر لجــودة الهــواء يعتمــد علــى
التــدرج اللونــي ويســهل فهمــه مــن قبــل عامــة
الجمهــور.
يظهــر فــي مؤشــر جــودة الهــواء ( )AQIاليومــي
اللــون ،وقيمــة جــودة الهــواء والملوثــات
الســائدة التــي تؤثــر علــى جــودة الهــواء.
ويقســم مؤشــر جــودة الهــواء مــن  0إلــى 500
درجــة ،و تمثــل الدرجــة  500أعلــى قيمــة؛ أي
هــواء أكثــر تلوثــا وتهديـ ً
ـدا أكبــر للصحــة ،وكلمــا
نقصــت القيمــة دلــت علــى هــواء أكثــر نقــاء و
ً
تهديــدا أقــل لصحــة اإلنســان .
يوضــح الرســم التخطيطــي أدنــاه قيــم المؤشــر
ومــا يمثلــه كل لــون فــي هــذا المؤشــر.

ـار وجــاف ،و بيئــة صحراويــة وخــط ســاحلي كبيــر ،إضافــة إلــى حركــة ريــاح تتغيــر يوميـ ًـا وموسـ ً
ـميا .وتشــكل هــذه الســمات
ـاخ حـ ٍ
تتصــف دولــة اإلمــارات بمنـ ٍ
عوامــل تؤثــر فــي جــودة الهــواء.

ـادة مــا تكــون لدينــا قيــم عاليــة علــى مؤشــر جــودة الهــواء نتيجــة لزيــادة حــدوث العواصــف الرمليــة وتكـ ّـون
هنــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عـ ً
الغبــار الطبيعــي فــي الهــواء .لذلــك ،فمــن المعتــاد العثــور علــى كميــات عاليــة مــن الجســيمات العالقــة فــي الهــواء تؤثــر علــى قيمــة مؤشــر جــودة الهــواء.
الطقــس الحــار يزيــد أيضـ ًـا مــن فــرص تكــون األوزون األرضــي ،والــذي يؤثــر ،بــدوره ،علــى مؤشــر جــودة الهــواء .هــذان الملوثــان ،الجســيمات العالقــة واألوزون
ً
حاليــا أعلــى تأثيــر علــى مؤشــر جــودة الهــواء لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وعــادة مــا يتــم العثــور عليهمــا باعتبارهمــا الملوثيــن
األرضــي ،لديهمــا
الســائدين علــى مــدار الســنة.
قيــم مؤشــر جــودة الهــواء يمكــن أن تزيــد أيضـ ًـا بســبب زيــادة االنبعاثــات ،أو نتيجــة نقــص أو قصــور فــي عمليــات التخفيــف مــن ملوثــات الهــواء ،أو بســبب
ركــود الهــواء ،أو درجــة الحــرارة ،أو ســرعة الريــاح المنخفضــة التــي تســمح ببقــاء الملوثــات فــي نفــس النطــاق ،مــا يــؤدي إلــى ازديــاد تركيــزات الملوثــات.
يســتند مؤشــر جــودة الهــواء فــي دولــة اإلمــارات علــى قيــاس تركيــز  SO2و NO2و O3و COو PM10علــى فتــرات مــن الزمــن .يتــم تقســيم القيــم علــى
مجموعــات متعــددة مــن األلــوان تعكــس مــدى نقــاء الهــواء

 0-50أخضر

 51-100أصفر

 101-150برتقالي

يعنــي أن تراكيــز الملوثــات الخمســة

يمثــل جــودة هــواء مقبولــة لغالبيــة

جــودة الهــواء فــي هــذا النطــاق قــد

ضمــن الحــدود المســموح بهــا،

الســكان ،ولكــن بعــض األشــخاص،

تؤثــر علــى صحــة األشــخاص الذيــن

المحــددة فــي قــرار مجلــس الــوزراء

الذيــن

الفئــة

يندرجــون ضمــن الفئــة الحساســة .قــد

رقــم  12لســنة ( 2006نظــام حمايــة

الحساســة للغايــة ،قــد يستشــعرون

يتعــرض بعــض أولئــك لمشــاكل إذا مــا

الهــواء مــن التلــوث) .وجــودة الهــواء

ً
ً
ضئيــا علــى صحتهــم فــي حــال
أثــرا

مارســوا الرياضــة فــي الهــواء الطلــق.

ً
خطــرا
فــي هــذا النطــاق ال تشــكل

بــذل مجهــود إضافــي فــي الهــواء

ولكــن التأثيــر يكــون بسـ ً
ـيطا فــي حــال

علــى الصحــة ،ويمثــل أفضــل وقــت

الطلــق.

المشــي فقــط أو فــي حــال الجلــوس.

يندرجــون

ضمــن

لممارســة الرياضــة والتمتــع بأنشــطة

ً
غالبــا ،ال يواجــه األشــخاص األصحــاء

أخــرى فــي الهــواء الطلــق.

أي تأثيــر فــي هــذا النطــاق ،بينمــا
مجموعــة قليلــة مــن الســكان يمكــن
ً
ً
بســيطا إذا اجهــدوا
تأثيــرا
أن يواجهــوا
أنفســهم بممارســة الرياضــة أو أنشــطة
أخــرى فــي الهــواء الطلــق.

 151-200أحمر

 201-300بنفسجي

 300-500العنابي

جــودة الهــواء قــد تســبب بعــض

جــودة الهــواء فــي هــذا النطــاق

جــودة الهــواء فــي هــذا النطــاق لهــا

المشــاكل الصحيــة لألشــخاص األصحاء

هــي غيــر صحيــة لألفــراد الذيــن

تأثيــرات علــى الوضــع الصحــي علــى

إذا أجهــدوا أنفســهم فــي الهــواء

يندرجــون ضمــن الفئــات الحساســة،

معظــم النــاس إذا مــا مارســوا الرياضــة

الطلــق ،ويــزداد هــذا التأثيــر بالنســبة

وينبغــي لهــذه الفئــة تالفــي

وأجهــدوا أنفســهم فــي الهــواء

لألشــخاص الذيــن يندرجــون ضمــن

ممارســة التماريــن الرياضيــة فــي

الطلــق .مــن األفضــل البقــاء فــي

الفئــة الحساســة .فــي حــال ممارســة

الهــواء الطلــق ،وينصــح بالبقــاء فــي

المنــزل .المشــي فــي الهــواء الطلــق

األفــراد األصحــاء لمجهــود فــي الهواء

المنــزل .األشــخاص األصحــاء قــد

ً
خطــرا
لمســافات قصيــرة لــن يشــكل

الطلــق يجــب التوقــف عــن ذلــك فــي

يواجهــون بعــض اآلثــار الصحيــة إذا

علــى األفــراد إذ ال يتــم استنشــاق

حــال ظهــور أعــراض كالســعال أو

مــا مارســوا الرياضــة فــي الهــواء

كميــات كبيــرة مــن الهــواء.

الصفيــر عنــد التنفــس واإلعيــاء .فــي

الطلــق لفتــرات طويلــة ،يفضــل تجنــب

هــذه األحــوال يجــب التقليــل مــن

ممارســة األنشــطة فــي الهــواء

المجهــود فــي الهــواء الطلــق أو

الطلــق.

التوقــف عــن بــذل أي مجهــود فــي
الخــارج.

