
إنجاز أول قاعدة بيانات شاملة لتلوث الهواء في بيروت
عقدت ندوة علمية في المجلس الوطني للبحوث العلمية حول 
بحوث نوعية الهواء في مدينة بيروت، عرضت فيها النتائج التي 
توصلت إليها الوحدة البحثية المشاركة لدراسة نوعية الهواء 
والتي تضم مجموعة من الجامعيين ذات اإلختصاصات المتنوعة 

من الجامعتين األميركية والقديس يوسف في بيروت. 

صدى البلد 

وتهدف وحدة البحوث المشاركة 
ل��دراس��ة ن��وع��ي��ة ال��ه��واء التي 
أنشأها المجلس الوطني للبحوث 
العلمية ع��ام 2009، إل��ى إنشاء 
لملوثات  ا لقياس  مرصد وطني 
الغازية والجسيمات العالقة في 
الهواء. ولقد أدى تعاون العلميين 
اللبنانيين مع المجلس إلى إتمام 
المرحلتين األول��ى والثانية من 
هذا المشروع والذي تم التركيز 
فيه على قياس ومراقبة نوعية 
الهواء في مدينة بيروت اإلدارية 

وفقا لآلتي: 

الجسيمات العالقة

ف��ي ال��ع��ام األول، ت��م تحديد 
مواقع مراقبة الملوثات والطرق 
التي ستستخدم للكشف عنها. 
في عامها الثاني، أصدر الفريق 
لسنوية  ا ل��م��ع��دالت  ا لعلمي  ا
العالقة ذات القطر  للجسيمات 
 )PM10( األقل من 10 ميكرومتر

 )PM2,5( واألقل من 2.5 ميكرومتر
ف��ي ث��اث��ة م��واق��ع مختلفة من 
العاصمة )الجامعة األميركية في 
بيروت )AUB(/ثانوية عبد القادر 
)LAK(/ الليسه الفرنسية اللبنانية 
الكبرى )GLFL(( الواقعة على طول 

خط يمتد من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الشرقي من العاصمة. 
كما أصدر الفريق العلمي أيضا 
المعدالت السنوية للملوث ثاني 
أوكسيد النيتروجين )NO2( في 
23 موقع قياس موزعة على كل 
مساحة مدينة بيروت اإلداري��ة 

)20.8 كم2(. 
إضافة إل��ى ذل��ك، تم تركيب 
ث��اث محطات ق��ي��اس مستمر 
لملوثات عدة، وهي ثاني أوكسيد 

النيتروجين )NO2( ثاني أوكسيد 
 ،)O3( األوزون ،)SO2( الكبريت
 ،)CO( أول أوكسيد ال��ك��ارب��ون
الجسيمات العالقة ذات القطر 
 )PM10( األقل من 10 ميكرومتر
 )PM2,5( واألقل من 2.5 ميكرومتر
وذل��ك في المواقع التالية في 
العاصمة: جامعة القديس يوسف 
في ش��ارع هوفان - األشرفية، 
بيروت  األميركية في  لجامعة  ا

أدنى هذه المعدالت خال فصل 
الصيف، أما أعاها ففي فصلي 
الخريف والربيع. وقد إرتفع المعدل 
وكسيد  أ ني  ثا لنسبة  لسنوي  ا
النيتروجين من سنة 2009 إلى 

سنة 2010 بنسبة 10%. 
ثانيا - كان تركيز الجسيمات 
العالقة األقل من 10 ميكرومتر، 
55 ميكروغرام/م3 في الجامعة 
األميركية، 61 ميكروغرام/م3 في 
ثانوية عبد القادر و75 ميكروغرام/

م3 في الليسه الفرنسية اللبنانية 
الكبرى. أما الجسيمات األقل من 
2.5 ميكرومتر فقد وصل تركيزها 
إلى 20 ميكروغرام/م3في المواقع 
أن  لثاثة. ويمكن اإلستنتاج  ا
المعدالت السنوية للجسيمات 
ال��ع��ال��ق��ة تتخطى ال��م��ع��دالت 
لمسموح  ا لسنوية  ا ل��ق��ص��وى  ا
بها من منظمة الصحة العالمية 
3 للجسيمات  20 ميكروغرام/م (
 10 10 ميكرومتر و األق���ل م��ن 
ميكروغرام/م3 للجسيمات األقل 
 175 2.5 ميكرومتر( بنسبة  من 
إلى %275 للجسيمات العالقة 

األقل من 10 ميكرومتر وبنسبة 
%100 للجسيمات العالقة األقل 
م��ن جهة  2 ميكرومتر.  .5 م��ن 
أخ���رى، إن تنوع مكونات هذه 
في  قيست  ل��ت��ي  ا ت  لجسيما ا
المواقع الثاث في بيروت أظهرت 
أن المكون األساسي لها ناتج عن 
مصادر وسائل النقل من جهة 
وع��ن »م��وج��ات ال��ه��واء العابرة« 
لبعيدة ناقلة  ا ل��م��ص��ادر  ا ذات 
معها الغبار من جهة أخ��رى. إن 
اإلستنتاجات األولية تظهر اليوم 
بوضوح أن السبب الرئيسي لهذا 
التلوث هو كثافة وسائط النقل 
في مدينة بيروت. كما سيصار 
إلى البدء بدراسات عدة من أجل 
فهم العاقة بين التعرض لهذه 
وتأثيرها على صحة  لملوثات  ا

اإلنسان. 

قياس الملوثات 

وس��ي��ت��اب��ع ال��ف��ري��ق العلمي 
القياس اليومي لهذه الملوثات 
 ، لقة لعا ا لجسيمات  ا و ية  ز لغا ا
ويطمح الى توسيع رقعة دراسته 
لكبرى.  ا بيروت  لتشمل منطقة 
ذلك إن النتائج التي توصل إليها 

الفريق تشكل أول قاعدة بيانات 
شاملة لتلوث الهواء في مدينة 
بيروت، تجعل منها أساسا لحمات 
التوعية العامة والتخاذ المبادرات 
وال��ق��رارات الازمة للحد من هذا 

التلوث.  
ولقد أعقب عرض النتائج نقاش 
عام حولها، كما أكد المشاركون 
على ض��رورة تنسيق المشاريع 
المتقاربة في هذا المجال والتي 
تنفذها مؤسسات لبنانية رسمية 
وخاصة وبدعم من منظمات دولية.

وكوليج بروتستانت الفرنسية في 
منطقة قريطم، بيروت. 

النسبة القصوى

ئج  لنتا ا تلخيص  ي��م��ك��ن  و
ل��م��ع��دالت ال��م��ل��وث��ات ال��ت��ي تم 
لسنتين  ا ف��ي  عليها  لحصول  ا

الماضيتين على النحو التالي: 
أوال- تراوحت معدالت التلوث 
 )NO2( بثاني أوكسيد النيتروجين
على كامل مساحة بيروت لسنة 
2009 بين 42 و82 ميكروغرام/
 53 م3 مع معدل سنوي يناهز 
ميكروغرام/ م3 ولسنة 2010 بين 
37 و85 ميكروغرام/م3 مع معدل 
سنوي يناهز 58 ميكروغرام/ م3 . 
وبناء عليه يمكن أن نستنتج أن 
جميع معدالت النسب السنوية 
لملوث ثاني أوكسيد النيتروجين 
)NO2( تتخطى النسبة القصوى 
للمعدل السنوي المسموح به من 
قبل منظمة الصحة العالمية )40 
ميكروغرام/م3 ( وذلك على كافة 
مساحة بيروت اإلدارية. وقد سجلت 

تم تركيب ثالث 
محطات قياس مستمر 

لملوثات عدة

معدالت الجسيمات العالقة 
تتخطى النسبة المسموح 

بها من منظمة الصحة

¶ النتائج التي توصل إليها الفريق العلمي تشكل أول قاعدة بيانات شاملة لتلوث الهواء في مدينة بيروت             البلد
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