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 أدارة البحث و التطویر في الّرصد الجّوي
 (مصلحة التلّوث الھوائي و البحري)

 

 

 

 

 
تركیز الملّوثات البیئیّة على  الشھري في ما یخصّ تقریرال

 مستوى سطح االرض
2021 سبتمبرشھر  خالل بالبالد التونسیّة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 أكتوبر  
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بع��ض الملّوث��ات البیئیّ��ة عل��ى مس��توى بتحلی��ل  التل��وث الھ��وائي و البح��ريمص��لحة  تق��وم

قیاس����ات القم����ر  م����ن خ����اللبش����كل ش����ھري  المن����اطق التونس����یّةأغل����ب بس����طح االرض 

الجّوی��ة یومیّ��ا  الملّوث��ات عطیاتیتّم جمع محیث  Satellite Sentinel-5Pاالصطناعي 

 البیئیّ��ة والص��ناعیّة للبح��وث  يوروب��األبرن��امج التع��اون من المركز االوروبي ف��ي نط��اق 

COPERNICUS. لش��ھر  بالنس��بة المع��دّالت الش��ھریّة لل��بالد التونس��یّةنت��ائج  تأظھ��ر فقد

ث��اني و  )SO2أكسید الكبریت ( ثانيل إنخفاضا 2021 أوتمقارنة بشھر  2021 سبتمبر

   بنس���بة )O3غ���از االوزون (و  )COأّول أكس���ید الكرب���ون (و  )NO2أكس���ید األزوت (

 على التوالي. % 2و %  16و  % 25و   % 22

 
ب��ین  إنخف��اضبتمیّزت مناطق البالد التونس��یّة  فقد،  (SO2) بالنسبة لثاني أكسید الكبریت

لیصل المعدّل الشھري لقیمة تركیز الجھوي على الصعید  2021 سبتمبر و أوتشھري 

ك��ان و )  1 (ش��كلعل��ى الت��والي  3میكروغرام/م 1.74 و 3میكروغرام/م 2.22ھذا الغاز 

 4.91و  2021 أوتلش�����ھر  3میكروغ�����رام/م 6.28أقص�����اھا بت�����ونس الكب�����رى بقیم�����ة 

 0.72بقیم�����ة  مھدی�����ةالدناھ�����ا  بمنطق�����ة أو  2021 س�����بتمبرلش�����ھر   3میكروغ�����رام/م

   ).1 جدول( 2021 أوت و سبتمبر يلشھر 3ممیكروغرام/

  

أیض��ا من��اطق ال��بالد التونس��یّة  تمیّ��زت فق��د،  (NO2) أّم��ا بالنس��بة لث��اني أكس��ید األزوت

لیص��ل المع��دّل الش��ھري لقیم��ة تركی��ز ھ��ذا  2021 س��بتمبر و أوتبین ش��ھري  إنخفاضب

ك���ان و  )2 (ش���كلعل���ى الت���والي  3میكروغ���رام/م 2.58 و 3میكروغ���رام/م 3.42الغ���از 

 13.61و  2021 أوتلش����ھر 3میكروغ����رام/م 20.15أقص����اھا بت����ونس الكب����رى بقیم����ة 

 3میكروغ��رام/م 0.4بقیم��ة  قبل��يدناھ��ا  بمنطق��ة أو  2021 س��بتمبرلشھر   3میكروغرام/م

  .)1جدول ( سبتمبرلشھر  3میكروغرام/م 0.32و  2021 أوتلشھر 

 



   REPUBLIQUE TUNISIENNE                                                                                    ة التونسیةریّ الجمھو 
  DU TRANSPORT  MINISTERE                                                                                   قل      الن وزارة 

Institut National de la Météorologie                                                 د الوطنــي للرصــد الـــجويـــالمعھ  
 

     
3/12 | P a g e  Abderrazak Arif, Service de la Pollution Atmosphérique et Maritime,  abderrazak.arif@meteo.tn  

  

 و أوتب��ین ش��ھري  O)3 (لغ��از االوزون طفیف��ا نخفاض��اإ التونس��یةس��ّجلت المن��اطق  و

 57.21 و 3میكروغ��رام/م 58.30 هلیصل المعدّل الش��ھري لقیم��ة تركی��ز 2021 سبتمبر

 74.46 بقیم��ة جرب��ة زی��رةجك��ان أقص��اھا بحی��ث  )3 (ش��كلعلى الت��والي  3میكروغرام/م

       2021 س����بتمبرلش����ھر   3میكروغ����رام/م 75.71و  2021 أوتلش����ھر  3میكروغ����رام/م

 39.35و  2021 أوتلشھر  3میكروغرام/م 33.94بقیمة  لكبرىتونس اجھة دناھا  بأو 

  .)1جدول ( 2021 سبتمبرلشھر  3میكروغرام/م

 
ب��ین ش��ھري  (CO)ّول أكس��ید الكرب��ون أل نخفاض��اإ التونس��یةس��ّجلت المن��اطق  ،و أخی��را

  159.68لیص����ل المع����دّل الش����ھري لقیم����ة تركی����ز ھ����ذا الغ����از  2021 س����بتمبر و أوت

ك��ان أقص��اھا حی��ث  )4 (ش��كلعل��ى الت��والي  3میكروغ��رام/م 134.45 و 3میكروغ��رام/م

 251.11و  2021 أوت لش���ھر 3میكروغ���رام/م 343.67بقیم���ة   ت���ونس الكب���رىجھ���ة ب

بقیم���ة  البرم���ةجھ���ة دناھ���ا  بأو  2021 س���بتمبرلش���ھر ب���نفس المنطق���ة   3میكروغ���رام/م

جھ���ة نفس الب��� 3میكروغ���رام/م 115.74و  2021أوتلش���ھر  3میكروغ���رام/م 128.55

 .)1جدول ( سبتمبرشھر ل

  

لتركیز ھ��ذه الملّوث��اث عل��ى  الشھريالتوزیع الزمني للمعدّل  4الى  1تظھر االشكال من 

الى غای��ة ش��ھر   2021و  2020 تيمستوى سطح االرض لجمیع المناطق التونسیة  لسن

و  )SO2ث��اني أكس��ید الكبری��ت (لقیمة المعدّل الش��ھري  ل  نخفاضإب تتمیّزحیث  سبتمبر

غ��از االوزون و ل 2021 س��بتمبر و أوت يلش��ھربالنس��بة  )NO2أكس��ید األزوت ( ث��اني

)O3 ( ّول أكس��ید ألو إرتفاعا طفیف��ا  2020 بنفس الفترة لسنةمقارنة  بالنسبة لشھر أوت

لش��ھر  O)3 (االوزون لغ��از و 2021 س��بتمبر و أوت يلش��ھربالنس��بة  (CO)الكرب��ون 

   .سبتمبر
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تركی��ز الملّوث��ات المع��دّل الش��ھري لالتوزیع الجھوي لقیمة  8الى  5األشكال من  تُبیّنكما 

تظھر المناطق  حیث 2021 أوت السابق أي شھرالمقارنة ب 2021 سبتمبراالربع لشھر 

 .تركی��ز ھ��ذه الملوث��ات عل��ى مس��توى س��طح األرضقیم��ة ذات اإلنخفاض و اإلرتفاع في 

ی��ة والجّوی��ة حی��ث ی��ؤثر التنقّ��ل بالعدی��د م��ن العوام��ل البیئأساسا  رتبطت ھذه األخیرةبما أّن 

المع��دّل بمقارن��ة فق��د قمن��ا  الع��ام للغ��الف الج��ّوي بش��كل مباش��ر عل��ى الملوث��ات المختلف��ة

و سرعة الری��اح  )(Hr و نسبة الرطوبة) (Txالشھري لدرجات حرارة الھواء القصوى 

 س��بتمبر و أوتلش��ھري ب��البالد التونس��یة  على مستوى س��طح االرض) (Vm او إتجاھھ

2021.   

  

 لمن��اطق التونس��یةبا) (Txالھ��واء القص��وى  حرارةلدرجات القیاسات الیومیّة سّجلت  فقد 

  %11بقیم��ة  نخفاض��اإ 2021 س��بتمبر و أوتب��ین ش��ھري  عل��ى مس��توى س��طح االرض

 عل��ى الت��واليمئوی��ة  درج��ة 33.58 ومئوی��ة  رج��ةد 37.70المعدّل الش��ھري قیمة لیصل 

و  2021 أوتلش��ھر مئوی��ة  درج��ة 42.79م��ة بقی ت��وزرجھ��ة كان أقصاھا ب و .)9(شكل 

درج��ة  32.37بقیم��ة  المھدیّ��ةجھ��ة دناھ��ا  بأو  2021 سبتمبرلشھر مئویة  درجة 38.01

 تتمیّ��ز .)10 (ش��كل س��بتمبرلش��ھر درج��ة مئوی��ة  29.80و   2021 أوتلش��ھر مئوی��ة 

 ع��ین - تال��ة خاص��ة من��اطق ( اتمرتفع��البشمال البالد وشرقھا وك��ذلك ب المناطق الساحلیة

 بمع��دل  الح��رارة القص��وى الش��ھریة اتدرج سّجلتحیث  دنیا حرارةبدراھم والقصرین) 

من ناحی��ة  .سبتمبرلشھر درجة مئویة  34أقل من و  أوت لشھردرجة مئویة  36أقل من 

الح��رارة  اتدرج��أعلى ب�� بقیة المن��اطق وخاص��ة أقص��ى جن��وب ال��بالد تمیّزتفقد أخرى، 

درج��ة  36أكث��ر م��ن و أوت ج��ة مئوی��ة لش��ھردر 40عموًم��ا ع��ن ت دازحی��ث  القص��وى

  .مئویة لشھر سبتمبر
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ب��ین   %19 بقیم��ة رتفاع��اإ القیاس��ات الیومیّ��ةسّجلت فقد  )(Hr لنسبة الرطوبةأّما بالنسبة 

%  47بع��د أن ك��ان % 56 لیص��ل المع��دّل الش��ھري لقیمت��ھ 2021 سبتمبر و أوتشھري 

لش��ھر  %75قیم��ة مع��دل ب جھ��ة قلیبی��ةك��ان أقص��اھا ب . و)9(ش��كل شھرالماض��ي الخ��الل 

 %24قیم��ة مع��دل ب البرم��ةجھ��ة دناھ��ا  بأو  2021 س��بتمبرلش��ھر  %80 و 2021أوت

المن����اطق الس����احلیة  تتمیّ����ز .)11 (ش����كل س����بتمبرلش����ھر  %23و  2021أوت لش����ھر 

. م��ن ناحی��ة أخ��رى، تعتب��ر المن��اطق %60 تتج��اوز مرتفع��ةرطوب��ة بالشمالیة والش��رقیة 

رطوب��ة حی��ث  ب��أدنىالتونس��یّة ل��بالد لأقصى الجنوب الوسط الغربي و  الغربیة والجنوبیة 

  .سبتمبرو أوت  يلشھربالنسبة  %30الرطوبة الشھریة عن یقل متوسط 

  
على مس��توى س��طح  لمناطق التونسیةبا) (Vmلسرعة الریاح القیاسات الیومیّة سّجلت و 

قیم��ة المع��دّل  لیص��ل  %6بقیم��ة رتفاع��ا إ 2021 س��بتمبر و أوتب��ین ش��ھري  االرض

ك��ان أقص��اھا . و )9(ش��كل عل��ى الت��والي س��اعة /ك��م 11.97و ساعة /كم 11.34الشھري 

 سبتمبرلشھر ساعة /كم 19.92و  2021أوت لشھر ساعة /كم 19.74بقیمة جھة توزر ب

 5.52و   2021 أوتلش����ھر س����اعة /ك����م 4.06بقیم����ة  م����دنینجھ����ة دناھ����ا  بأو  2021

و الغربی��ة بقیم��ة قص��وى المن��اطق الش��رقیة یّ��زت تم .)12 (ش��كلس��بتمبر لشھر ساعة /كم

ساعة بینما كان��ت أدن��ى م��ن ذل��ك ب��داخل /كم 12 تتجاوز للمعدل الشھري لسرعة الریاح

أوت و  يلش���ھرمع���دل  ب���أدنى م���دنینو  س���جلت من���اطق باج���ة و القی���روان  و. ال���بالد

أثر حیث كان إتجاه الریاح م��ن الجن��وب الش��رقي ف��ي أغل��ب االحی��ان مّم��ا ی�� 2021سبتمبر

بشكل مباشر على تنقّل الملوثات الھوائیة  م��ن المن��اطق الص��ناعیّة خاص��ة نح��و المن��اطق 

  .)12 (شكلالعمرانیة 
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ملّوث��ات المعتم��دة عل��ى مس��توى س��طح االرض ال تركی��زالمع��دّل الش��ھري ل: 1 ج��دولال

  .)3میكروغرام/م(الوحدة:  2021 سبتمبر و أوتي لشھر بالمناطق التونسیّة
  

س�تم�� 2021  أوت 2021 
SO2 NO2 O3 CO المنطقة SO2 NO2 O3 CO المنطقة

4,91 13,61 39,75 251,11 ت��ونس 6,28 20,15 33,94 343,67 ت��ونس

2,56 4,81 56,93 151,01 ب�نزرت 3,25 7,12 52,9 196,44 ب�نزرت

1,53 2,15 69,98 129,64 ناب��ل 1,71 2,62 65,05 143,61 ناب��ل

0,82 0,55 75,33 119,47 قلیبی��ة 0,97 0,94 69,63 134,6 قلیبی��ة

0,97 3,05 44,01 122,51 طبرق��ة 1,54 4,62 47,87 190,77 طبرق��ة

0,97 3,05 44,01 122,51 عی�ن دراھ��م 1,54 4,62 47,87 190,77 عی�ن دراھ��م

0,83 2,99 39,35 124,29 جندوب���ة 1,56 3,35 46,47 152,6 جندوب���ة

1,01 2,28 49,8 116,71 الك�اف 1,86 2,62 57,39 141,27 الك�اف

1,15 2,75 41,97 126,77 باج��ة 1,84 4,49 45,89 157,26 باج��ة

1,17 1,97 58,29 121,72 س��لیانة 1,9 2,49 62,4 143,66 س��لیانة

0,96 1,87 58,23 116,31 تال�ة 1,74 2,09 64,24 136,35 تال�ة

1,42 3,08 49,24 139,16 الق��یرون 1,3 3,35 49,66 155,8 الق��یرون

1,32 1,95 53,65 126,83 س��یدي بوزی��د 1,45 2,07 55,93 141,97 س��یدي بوزی��د

0,99 1,92 57,06 118,93 القص��رین 1,54 2,3 60,73 138,59 القص��رین

2,35 5,62 43,63 165,43 زغ�وان 2,85 6,83 43,81 196,79 زغ�وان

0,95 4 63,13 137,26 المنس���تیر 1 4,66 60,14 152,69 المنس���تیر
0,72 0,59 72,81 118,58 المھدی���ة 0,72 0,62 70,65 134,27 المھدی���ة

1,51 3 68,65 127,94 سوس�ة 1,69 4,61 63,3 144,18 سوس�ة

1,27 1 61,55 126,56 قفص�ة 1,19 1,26 62,1 132,71 قفص�ة

1,41 1,39 68,28 129,21 صفاقس 1,65 1,35 68,93 146,58 صفاقس

1,71 1,25 67,19 135,19 قابس 1,95 1,68 64,02 148,99 قابس

1,47 1,09 75,71 134,19 جرب��ة 1,76 1,46 74,46 156,21 جرب��ة

3,62 1,93 62,43 145,21 م��دنین 3,81 2,54 62,59 160,62 م��دنین

4,88 2,21 60,2 149,18 تط��اوین 5,07 2,99 61,82 166,85 تط��اوین

1,04 0,87 57,16 123,51 ت�وزر 1,16 0,91 60,1 129,78 ت�وزر

1,1 0,32 54,53 121,58 قبل�ي 2,23 0,4 58,63 134,28 قبل�ي

4,77 2,3 57,62 148,12 رم��ادة 6,1 3 61,89 171,08 رم��ادة

1,22 0,64 51,47 115,74 البرم��ة 2,59 0,66 59,89 128,55 البرم��ة
1,74    2,58    57,21   134,45 المع��ّدل      2,22    3,42    58,30   159,68 المع��ّدل    
0,72 0,32 39,35 115,74 القیم���ة ال���دنیا 0,72 0,4 33,94 128,55 القیم���ة ال���دنیا
4,91 13,61 75,71 251,11 القیم��ة القص���وى 6,28 20,15 74,46 343,67   القیم��ة القص���وى
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عل��ى مس��توى س��طح  )SO2الكبری��ت (ث��اني أكس��ید  تركی��زالمع��دّل الش��ھري ل: 1ش��كل ال

الس���اعة منتص���ف اللی���ل بالتوقی���ت  ،2021و  2020لس���نتي  ب���البالد التونس���یةاالرض 
 .2021 سبتمبر إلى غایة شھر )3میكروغرام/م(الوحدة:  العالمي

 

 
  
  

 
 

ى مس��توى س��طح عل�� )NO2(  ث��اني أكس��ید األزوت تركی��زالمع��دّل الش��ھري ل: 2ش��كل ال
الس���اعة منتص���ف اللی���ل بالتوقی���ت  ،2021و  2020لس���نتي  ب���البالد التونس���یة االرض
 .2021سبتمبر  إلى غایة شھر )3میكروغرام/م(الوحدة:  العالمي
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ب��البالد  عل��ى مس��توى س��طح االرض) O3ألوزون (ا تركی��زالمع��دّل الش��ھري ل: 3ش��كل ال

(الوح��دة:  ف اللی��ل بالتوقی��ت الع��الميالس��اعة منتص�� ،2021و  2020لس��نتي  التونس��یة
 .2021سبتمبر  إلى غایة شھر )3میكروغرام/م

  
  
  
 
  
  
  

عل���ى مس��توى س���طح  )CO( أّول أكس���ید الكرب��ون تركی��زل يش���ھرال مع��دّلال: 4ش��كل ال
الس���اعة منتص���ف اللی���ل بالتوقی���ت  ،2021و  2020لس���نتي  التونس���یة ب���البالد  االرض
  .2021سبتمبر  غایة شھر إلى )3میكروغرام/م(الوحدة:  العالمي
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 )SO2(ث��اني أكس��ید الكبری��ت  تركی��ز قیم��ةللمع��دّل الش��ھري لالتوزیع الجھ��وي  :5 الشكل
  .)3میكروغرام/م(الوحدة:  2021 سبتمبر و أوت يلشھر على مستوى سطح االرض

                  

وت ث����اني أكس����ید األز تركی����ز قیم����ةللمع����دّل الش����ھري لالتوزی����ع الجھ����وي  :6 الش����كل
)NO2(الوحدة:  2021 سبتمبر و أوت يلشھر على مستوى سطح)3میكروغرام/م(.  
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عل���ى )O3( غ���از االوزون تركی��ز قیم���ةللمع��دّل الش���ھري لالتوزی���ع الجھ���وي  :7 الش��كل
  .)3میكروغرام/م(الوحدة:  2021 سبتمبر و أوت يلشھر مستوى سطح االرض

                   

على )COأكسید الكربون ( أّول تركیزقیمة للمعدّل الشھري للتوزیع الجھوي ا :8الشكل 
  .)3میكروغرام/م(الوحدة:  2021 سبتمبر و أوت يلشھر مستوى سطح االرض
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و نس��بة  )درجة مئویّ��ة ،Tx(قصوى الالمعدّل الشھري لدرجات حرارة الھواء : 9شكل ال

 2020لس��نتي بالبالد التونس��یة  ى مستوى سطح االرضعلو معدل   )% ،Hr(الرطوبة 
 .2021 سبتمبر إلى غایة شھر 2021و

 
 
 
  

 ،Tx(قص��وى الللمع��دّل الش��ھري ل��درجات ح��رارة الھ��واء التوزی��ع الجھ��وي  :10الش��كل 
 س��بتمبر و أوتش��ھري لب��البالد التونس��یة  عل��ى مس��توى س��طح االرض) درج��ة مئویّ��ة

2021.  
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عل��ى مس��توى  )% ،Hr(للمع��دّل الش��ھري لنس��بة الرطوب��ة التوزی��ع الجھ��وي  :11 الشكل
  .2021 سبتمبر و أوتلشھري بالبالد التونسیة  سطح االرض

                  

 ھإتجاھ��و )س��اعة كم̸ ،VV(للمعدّل الشھري لسرعة الریاح التوزیع الجھوي  :12الشكل 
  .2021 سبتمبر و أوت يلشھربالبالد التونسیة  على مستوى سطح االرض

                  


