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 أدارة البحث و التطوير في الّرصد الجّوي
 (مصلحة التلّوث الهوائي و البحري)

 

 

 

 

 
تركيز الملّوثات البيئيّة على  الشهري في ما يخصّ تقريرال

 مستوى سطح االرض
2022 نوفمبرشهر  خالل بالبالد التونسيّة  
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  Satellite Sentinel-5Pناعي قياسات القمر االصطالمعدّالت الشهريّة لأظهرت 

  :كالتالي 2022 ربنوفملشهر  بالبالد التونسيّة

  

من و نفس الشهر  2022 نوفمبرشهر بين مقارنة النتائج التالية إعتمادا على ال تسجيل تمّ 

  :السنة الماضية

أّول أكسيد و   (NO2) األزوتثاني أكسيد  (SO2) يتلثاني أكسيد الكبر إنخفاضا

لثاني و على التوالي منتصف الليل عند  %13و   %8و  %8بنسبة  (CO)الكربون 

عند  %18و  %14 بنسبة (CO)ّول أكسيد الكربون أل و (SO2) يتأكسيد الكبر

   على التوالي.منتصف النهار

 األزوتثاني أكسيد ل و منتصف الليلعند  %9بنسبة (O3) االوزون غاز ل إرتفاعا

(NO2)   3 (االوزونو غاز(O  على التوالي نهارمنتصف العند  %5و  %1بنسبة.   

و الشهر  2022 نوفمبرشهر بين مقارنة النتائج التالية إعتمادا على ال تسجيل كما تمّ 

  :السنةنفس من السابق 

 االوزونغاز و (NO2) أكسيد األزوتثاني و   (SO2) يتلثاني أكسيد الكبر إنخفاضا

(O3)   لثاني أكسيد  وى التوالي علمنتصف الليل عند  %1و  %16و  %18بنسبة

على  منتصف النهارعند  %8و  %18 بنسبة (O3) االوزونغاز و  (SO2) يتالكبر

  .التوالي

أكسيد لثاني  و منتصف الليلعند  %1بنسبة   (CO)ّول أكسيد الكربون أل إرتفاعا

 منتصف النهارعند  %7و  %37نسبة  (CO)ّول أكسيد الكربون أل و (NO2) األزوت

  . يعلى التوال
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تل إنخفاضب تميّزت مناطق البالد التونسيّة فقد على الصعيد الجهوي  ثاني أكسيد الكبري

(SO2)  هري ين ش وب وفم و برأكت ل  برن ف اللي فللمنتص ار  منتص دّل النه ل المع ليص

ب [  2.72 و 3.31الشهري لقيمة تركيز هذا الغاز  ر مكع ل مت رام لك  ]µg/m³ميكروغ

والي  ى الت بة لمنتصعل ل و بالنس ب   2.25و  2.76وف اللي ر مكع ل مت رام لك ميكروغ

]µg/m³[ ار ف النه بة لمنتص والي بالنس ى الت كل عل اها و )  1.1 (ش ان أقص اطق بك من

   ).2 شكل( الجنوبطق امنب أدناهاو و الجنوب الشرقي تونس الكبرى

  

بالد التونسيّة تميّزت فقد،  (NO2) أّما بالنسبة لثاني أكسيد األزوت اطق ال اضب من  إنخف

وفم و برأكتوبين شهري  ل و برن ف اللي ا لمنتص ارل إرتفاع دّل  منتصف النه ل المع ليص

از  ب [ 5.76و  6.84الشهري لقيمة تركيز هذا الغ ر مكع ل مت  ]µg/m³ميكروغرام لك

ين على التوالي بالنسبة لمنتصف الليل و  ر مكعب   1.44و  1.05ب ل مت رام لك ميكروغ

]µg/m³[ بة والي بالنس ى الت ار عل ف النه كل لمنتص اها بو  )2.1 (ش ان أقص اطقك  من

   ).3شكل ( الجنوب الغربي غالبا طقادناها بمنأو تونس الكبرى 

  

وفم و برأكتوبين شهري  O)3 (لغاز االوزون ا اإنخفاض التونسيةسّجلت المناطق  و  برن

ز ة تركي هري لقيم دّل الش ل المع ب  98.20و   99.22 هليص ر مكع ل مت رام لك ميكروغ

]µg/m³[  والي ى الت لعل ف اللي بة لمنتص ةب و بالنس   135.56و  147.26 قيم

ب [ ر مكع ل مت رام لك ار ]µg/m³ميكروغ ف النه بة لمنتص والي بالنس ى الت كل عل  (ش

  .)4شكل ( بالمناطق الغربية عامةأدناها و  بالمناطق الساحليةكان أقصاها )  و 3.1
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را ّجلت  ،و أخي اطقس ية المن ون  ّولأل ارتفاعإ التونس يد الكرب هري  (CO)أكس ين ش ب

از  برنوفم و برأكتو ذا الغ ز ه ة تركي هري لقيم دّل الش   128.16 و  126.69ليصل المع

والي  ]µg/m³ميكروغرام لكل متر مكعب [ ل و على الت بة لمنتصف اللي    102.80بالنس

ب [  109.64و  ر مكع ل مت رام لك ف  ]µg/m³ميكروغ بة لمنتص والي بالنس ى الت عل

اطق كان أقصاها ب)  و 4.1 شكل( النهار رىمن ونس الكب ا  أو  ت ط و البدناه وب وس الجن

  ).5شكل ( البالد يغربال

  

ن  كال م يّن األش ى 2تُب ة  5 ال وي لقيم ع الجه هري لالتوزي دّل الش ات المع ز قياس تركي

هر  ع لش ات االرب وفمالملّوث ار  2022  برن ف النه ل و منتص ف اللي ثبمنتص ر  حي تظه

اطق ذات اإلن ي المن اع ف اض و اإلرتف ة خف طح قيم توى س ى مس ات عل ز الملوث تركي

ؤثر أساسا  رتبطت هذه األخيرةبما أّن  .األرض بالعديد من العوامل البيئية والجّوية حيث ي

ا هوائية الالتنقّل العام للغالف الجّوي بشكل مباشر على الملوثات  ة فقد قمن دّل بمقارن المع

ة) (Tx الشهري لدرجات حرارة الهواء القصوى بة الرطوب اح  )(Hr و نس رعة الري            و س

ية  على مستوى سطح االرض) (Vm او إتجاهه هري بالبالد التونس ولش وفم و برأكت  برن

2022.   

  

ة سّجلت فقد  درجات القياسات اليوميّ رارةل وى  ح واء القص يةبا) (Txاله اطق التونس  لمن

طح االرض توى س ى مس الل عل هري  خ وش وفم و برأكت اإ 2022 برن بةب نخفاض   نس

ة درجة 22.80و  929.0المعدّل الشهري قيمة ليصل   22% والي مئوي ى الت كل  عل (ش

ث )6 اها  حي ان أقص وب البك ط و الجن ا  أو وس اطق البدناه ماليةالمن ات  ش       و المرتفع

دنين  ة م هر  و جه بة لش وفمبربالنس كل(ن ّجلت .)7 ش روان ةمنطق س ى  القي  اتدرجأعل
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الحرارة  اتدرج سجلت جهة تالة أدنى و درجة مئوية 25.63 بمعدل القصوى الحرارة 

  .درجة مئوية 17.15  بمعدلالقصوى 

  

ةسّجلت فقد  )(Hr لنسبة الرطوبةأّما بالنسبة  اإ القياسات اليوميّ ا  رتفاع ببطفيف  %1 ةنس

هري  2022 برنوفم و برأكتوشهري  خالل ان % 57ليصل المعدّل الش د أن ك  %56بع

اطق بكان أقصاها  و )6(شكل شهرالماضي الخالل  مال و من رقيالش ث  الساحل الش حي

ا  أو % 60 تتجاوز مرتفعةرطوبة ب تميّزت وبدناه اطق الجن ث بمن زت حي أدنى تميّ  ب

   .)8 (شكل% 40الرطوبة الشهرية عن رطوبة حيث يقل متوسط 

  
يةلمناطق البا) (Vmلسرعة الرياح  اليوميّةالقياسات سّجلت و  طح  تونس ى مستوى س عل

الل االرض هري  خ وش وفم و برأكت اإ 2022 برن بب رتفاع دّل   %41ة نس ل المع ليص

هري  م 9.49الش اعة /ك م 13.42و س اعة /ك والي س ى الت كل عل اها و  )6(ش ان أقص ك

اطق ال طبمن ي وس ث  الغرب زتحي اح تميّ رعة الري هري لس دل الش وى للمع ة قص  بقيم

اوز م 14 تتج اعة /ك ا  أو س دل دناه وى للمع ة القص ت القيم ث كان ط حي اطق الوس بمن

اح رعة الري هري لس ن الش ى م م 12 أدن اعة/ك كل س ن  و .)9 (ش اح م اه الري ان إتج ك

ان  ب االحي ي أغل وب ف ن  الجن ة  م ات الهوائي ل الملوث ى تنقّ ر عل كل مباش أثر بش ا ي مّم

  .الشمالية المناطق الصناعيّة خاصة نحو المناطق العمرانية
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كل ال هري : 1ش دّل الش زلالمع يد ) 1  تركي اني أكس ت (ث يد األزوت )SO2( ، 2الكبري اني أكس   ث
)NO2( ، 3ألوزون () اO3(  أّول أكسيد الكربون ( )4وCO(   بالبالد االرض على مستوى سطح

هري ل التونسية وش وفم و برأكت ل ،2022 برن اعة منتصف اللي ار الس ت  و منتصف النه بالتوقي
  .)]µg/m³كل متر مكعب [ميكروغرام الوحدة: ( العالمي

 
 الليل منتصف )1                                   النهارمنتصف  )1

 
       
       

 
 
 

 
  

 الليلمنتصف ) 2                                   النهارمنتصف  )2
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 الليلمنتصف ) 3                                   النهارمنتصف  )3
  
  

  
  
  

  
  

      الليل منتصف )4                                   النهارمنتصف  )4
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توى  )SO2(ثاني أكسيد الكبريت  تركيز قيمةللمعدّل الشهري لالتوزيع الجهوي  :2 الشكل ى مس عل
وفمبرلشهر  سطح االرض ت ،2022 ن ار بالتوقي ل و منتصف النه ف اللي اعة منتص المي  الس الع

 .)]µg/m³كل متر مكعب [ميكروغرام الوحدة: (
  00h TUمنتصف الليل:  )1

 

 12h TUمنتصف النهار:  )2
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توى  )NO2ثاني أكسيد األزوت ( تركيز قيمةللمعدّل الشهري لالتوزيع الجهوي  :3 الشكل ى مس عل
طح االرض هر  س وفمبرلش ف النه ،2022 ن ل و منتص ف اللي اعة منتص المي الس ت الع ار بالتوقي

 .])µg/m³كل متر مكعب [ميكروغرام الوحدة: (
  00h TUمنتصف الليل:  )1

                  

 12h TUمنتصف النهار:  )2
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هري لالتوزيع الجهوي  :4 الشكل ةللمعدّل الش ز قيم از االوزون تركي طح  )O3( غ توى س ى مس عل
المي الساعة منتصف اللي ،2022 نوفمبرلشهر  االرض ت الع دة: (ل و منتصف النهار بالتوقي الوح

 .])µg/m³كل متر مكعب [ميكروغرام 
  00h TUمنتصف الليل:  )1

             

 12h TUمنتصف النهار:  )2
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كل ع  :5 الش ويالتوزي هري ل الجه دّل الش ةللمع ز قيم از  تركي ون ( أّولغ يد الكرب ى  )COأكس عل
هر  مستوى سطح االرض وفمبرلش المي ا ،ن ت الع ار بالتوقي ف النه ل و منتص ف اللي اعة منتص لس

 .])µg/m³ميكروغرام كل متر مكعب [الوحدة: ( 2022
  00h TUمنتصف الليل:  )1

    

 12h TUمنتصف النهار:  )2
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وى الالمعدّل الشهري لدرجات حرارة الهواء : 6شكل ال ة ،Tx(قص بة  )درجة مئويّ و نس
بالبالد  على مستوى سطح االرض )ساعة كم̸ ،Vm(لرياح سرعة او  )% ،Hr(الرطوبة 
 .)2022 نوفمبر شهرلى غاية إ(  2022 و 2021لسنتي التونسية 

 
 
 
  

كل  وي  :7الش ع الجه واء التوزي رارة اله درجات ح هري ل دّل الش وى الللمع  ،Tx(قص
ة ة مئويّ طح االرض) درج توى س ى مس ية  عل البالد التونس هريلب و ش وفمبر و برأكت  ن

2022.  
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كل  وي  :8الش ع الجه ة التوزي بة الرطوب هري لنس دّل الش توى  )% ،Hr(للمع ى مس عل
  .2022 نوفمبر و برأكتولشهري بالبالد التونسية  سطح االرض

              

وي  :9الشكل  اح التوزيع الجه رعة الري هري لس دّل الش م̸ ،Vm(للمع اعة ك  هإتجاهو )س
  .2022 نوفمبر و برأكتو لشهريبالبالد التونسية  رضعلى مستوى سطح اال

                  


