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6•  الزراعة والبيئة

الزراعة  •  

البيئة  •  

الطاقة والمياه  •  
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2.6. البيئة
فــي ظــل مــا تشــهده إمــارة أبوظبــي مــن تنميــة اقتصاديــة كبيــرة ومتســارعة وتوســع عمرانــي شاســع 
ونمــو ســكاني ســريع، أصبــح موضــوع البيئــة وتنميتهــا ومواجهــة قضاياهــا مــن الموضوعــات الرئيســية 
التــي تتصــّدر اطروحــات حكومــة أبوظبــي ومحــركات سياســتها ورؤاهــا االســتراتيجية، حيــث أصبــح 
هنــاك إدراك عميــق بأهميــة حمايــة البيئــة باعتبارهــا مطلًبــا أساســًيا لتحقيــق نمــو مســتدام ومتــوازن 
ــة والطبيعيــة. ودالالت  وشــامل، وتنميــة المجتمــع والحفــاظ علــى صحتــه وســامته ومــوارده االقتصادي
ذلــك واضحــة مــن المســاحات الخضــراء الواســعة مــن الغابــات والمــزارع والحدائــق وماييــن األشــجار 
والنباتــات المتنّوعــة التــي باتــت تنتشــر بصــورة متزايــدة ومســتمرة وســط األراضــي الصحراويــة وتقــف 

شــاهًدا علــى ضخامــة الجهــد المبــذول وعلــى عظمــة اإلنجــاز الــذي تحقــق. 

ورغــم كونهــا مــن أكبــر مصــدري النفــط فــي العالــم، إال أن أبوظبــي تعتبــر ســّباقة فــي تبنــي مصــادر 
الطاقــة المتجــددة والنظيفــة حيــث تقــود الجهــود العالميــة الراميــة نحــو خفــض االعتمــاد علــى مصــادر 
الطاقــة التقليديــة التــي تمثــل المصــدر األساســي لزيــادة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف 
ــة إمــارة  ــا البيئ ــة. وقــد أكســب االهتمــام بقضاي ــرات المناخي الجــوي وظاهــرة االحتبــاس الحــراري والتغي
أبوظبــي مكانــة دوليــة مرموقــة خاصــة فــي مياديــن الحفــاظ علــى الطبيعــة ومكافحــة التصحــر وتنميــة 
الحيــاة البريــة والبحريــة وإقامــة المحميــات الطبيعيــة وتشــجيع البحــوث العالميــة للحفــاظ علــى أنــواع 

متعــددة مــن الحيوانــات والطيــور النــادرة المهــددة باالنقــراض. 

ولذلــك زاد اهتمــام مركــز اإلحصــاء- أبوظبــي بتوفيــر إحصــاءات للبيئــة تغطــي مختلــف المجــاالت 
ــة  ــاه والصحــة والســامة المهني ــه وإحصــاءات المي ــة ل ــات الملوث ــاخ وجــودة الهــواء واالنبعاث ــل المن مث
وإحصــاءات النفايــات، بمــا يســهم فــي دعــم متخــذي القــرار وراســمي الخطــط والسياســات لتحقيــق بيئــة 

مســتدامة فــي اإلمــارة.

بلــغ متوســط درجــة الحــرارة الصغــرى إلمــارة أبوظبــي 22.2 درجــة مئويــة فــي عــام 2014، فــي حيــن كان 
متوســط درجــة الحــرارة العظمــى 33.9 درجــة مئويــة. أمــا متوســط هطــول األمطــار الســنوي فقــد انخفــض 
مــن 77.6 مليمتــر عــام 2013 إلــى 38.5 مليمتــر عــام 2014. وبلــغ متوســط الحــد األدنــى للرطوبــة 
النســبية 32%، بينمــا بلــغ متوســط الحــد األقصــى لهــا 79%. وكان متوســط الضغــط الجــوي 1,010 
هيكتوباســكال، وتجــاوزت القيــم العظمــى لشــّدة اإلشــعاع الشمســي اليومــي 8,400 وات/متــر مربــع/

ســاعة خــال شــهور الصيــف.

وفــي مــا يتعّلــق بنوعيــة الهــواء فقــد ظّلــت تركيــزات ملوثــات الهــواء ضمــن حدودهــا المســموح بهــا 
خــال عــام 2014، وتــراوح المعــّدل الســنوي لتركيــز األغبــرة العالقــة - التــي يبلــغ قطرهــا 10 ميكــرون- 

مــا بيــن 67.8 و 112.6 ميكروجرام/متــر مكعــب فــي المناطــق الحضريــة إلمــارة أبوظبــي.

ووصلــت كمّيــة ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة فــي عــام 2014 إلــى نحــو 312.9 مليــون متــر مكعــب، 
حيــث بلغــت نســبة ميــاه الصــرف المعالجــة فــي منطقــة أبوظبــي نحــو 74% مــن إجمالــي اإلمــارة، فــي 

حيــن لــم يتعــد نصيــب المنطقــة الغربيــة 4% مــن المجمــوع. 

وخــال عــام 2013 أصيــب حوالــي 2,000 شــخص بأمــراض منقولــة عــن طريــق الغــذاء وحــاالت التســّمم 
ــبة  ــد نس ــات، وتع ــا والفيروس ــة بالبكتيري ــروبات الملّوث ــة أو المش ــاول األغذي ــن تن ــة ع ــي الناجم الغذائ
األشــخاص الذيــن أصيبــوا بالتســمم الغذائــي هــي األعلــى، حيــث وصلــت نحــو 63% مــن إجمالــي عــدد 

ــم تليهــا التهــاب الكبــد الفيروســي )أ( بنســبة %14.  المصابيــن، ث

وفــي مــا يخــّص النفايــات، فقــد شــهدت اإلمــارة فــي عــام 2014 توليــد نفايــات بمتوســط يومــي يصــل 
ــات غيــر الخطــرة ســنويً. وكانــت نســبة  إلــى 27 ألــف طــن تقريبــا، أي نحــو 9.9 مليــون طــن مــن النفاي
نفايــات اإلنشــاءات والهــدم األعلــى مــن إجمالــي كميــات النفايــات الموّلــدة فــي اإلمــارة، حيــث بلغــت %46

الموقع والمساحة
تقــع إمــارة أبوظبــي فــي أقصــى غــرب وجنــوب غــرب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، علــى طــول الســاحل 
40 22° و25° شــماالً، وخطــي طــول 51° وتقريبــً 56° شــرقً،  الجنوبــي للخليــج العربــي بيــن خطــي عــرض́ 
ــة  ــة لدول ــاحة الكلّي ــن المس ــو 87% م ــل نح ــً، تمّث ــرًا مربع ــة 67,340 كيلومت ــاحتها الكلّي ــغ مس وتبل
اإلمــارات العربيــة المتحــدة باســتثناء الجــزر، وتتضّمــن الميــاه الســاحلية إلمــارة أبوظبــي نحــو 200 جزيــرة، 

ويمتــد الشــريط الســاحلي لإلمــارة إلــى أكثــر مــن 700 كيلومتــر. 

تهيمــن علــى تضاريــس اإلمــارة أراٍض رملّيــة منخفضــة تتخّللهــا كثبــان رمليــة يتجــاوز ارتفاعهــا 300 متــر 
فــي بعــض المناطــق جنوبــً. وتحــّد اإلمــارة مــن الشــرق األطــراف الغربيــة لسلســلة جبــال الحجــر، ويعــّد 
جبــل حفيــت، الــذي يقــع جنــوب مدينــة العيــن، الجبــل األعلــى قّمــة فيهــا بارتفــاع يبلــغ نحــو 1,300 متــر.

1.2.6. مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة *

%كيلومتر مربعميل مربعاإلمارة

30,00077,700100المجموع

26,00067,34086.7أبوظبي

1,5003,8855.0دبي

1,0002,5903.3الشارقة

650.21,6842.2رأس الخيمة

449.81,1651.5الفجيرة

300.0777.01.0أم القيوين

100259.00.3عجمان

المصدر: وزارة االقتصاد

* باستثناء الجزر

الشكل 1.2.6. مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة *

المصدر: وزارة االقتصاد

* باستثناء الجزر

أبوظبي

دبي

الشارقة

رأس الخيمة

الفجيرة

أم القيوين

عجمان
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المناخ
تقــع إمــارة أبوظبــي فــي المنطقــة المداريــة الجافــة ويقطــع مــدار الســرطان الجــزء الجنوبــي منهــا، مــا 
ــرات  ــي فت ــنة وف ــدار الس ــى م ــة عل ــرارة عالي ــات ح ــة ذات درج ــة صحراوي ــف بطبيع ــا يتص ــل مناخه يجع
ــة  ــاع الرطوب ــف بارتف ــي الصي ــة ف ــرارة المرتفع ــات الح ــطات درج ــط متوس ــاص. وترتب ــكل خ ــف بش الصي
النســبية، وال ســّيما فــي المناطــق الســاحلية. ويّتصــف شــتاؤها بالــدفء بشــكل عــام وهبــوط درجــات 
الحــرارة إلــى مســتويات دنيــا مــن حيــن إلــى آخــر، كمــا ياحــظ الفــرق فــي درجــات الحــرارة بيــن المناطــق 

ــارة.  ــس اإلم ــة والمرتفعــات، التــي تشــّكل فــي مجموعهــا تضاري ــة الداخلي الســاحلية والصحراوي

وتعانــي إمــارة أبوظبــي قّلــة األمطــار، كمــا أن كمّياتهــا تتفــاوت بدرجــة كبيــرة مــن عــام إلــى آخــر. وتهــّب 
ــاح  ــة، وري ــم تكــن محّملــة بأترب ــاح موســمية شــمالية تســاعد علــى تلطيــف الجــو مــا ل ــة ري علــى الدول
جنوبيــة شــرقية قصيــرة األمــد ذات درجــات رطوبــة شــديدة. وتتغّيــر الريــاح غالبــً بيــن جنوبيــة أو جنوبيــة 
ــبب  ــاه بس ــر المي ــطات تبّخ ــادة متوس ــظ زي ــن الماح ــة. وم ــمالية غربي ــمالية وش ــة أو ش ــرقية وغربي ش
عوامــل عــّدة، هــي: درجــات الحــرارة العاليــة، وســرعة الريــاح العاليــة وقــوة هبوبهــا، وقّلــة األمطــار. يــزود 
ــى  ــة عل ــات المناخي ــات المحط ــي ببيان ــاء أبوظب ــز إحص ــزالزل مرك ــة وال ــاد الجوي ــي لألرص ــز الوطن المرك
مســتوى إمــارة أبوظبــي، ومــن ثــم يتــم معالجتهــا إحصائيــً لتمثــل أربــع مناطــق رئيســية باإلمــارة، هــي: 

أبوظبــي والعيــن والغربيــة والجــزر.

الشكل 2.2.6. متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى حسب المنطقة والشهر، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

درجات الحرارة الصغرى - ابوظبي
درجات الحرارة الصغرى - العين

درجات الحرارة الصغرى - الغربية
درجات الحرارة الصغرى - الجزر

درجات الحرارة العظمى - ابوظبي
درجات الحرارة العظمى - العين

درجات الحرارة العظمى - الغربية
درجات الحرارة العظمى - الجزر

ناير
ي

راير
فب

س
ونيومايوأبريلمار

ي
وليو

ي

س
أغسط

مبر
وبرسبت

أكت
مبر

نوف

مبر
ديس

ية
ئو

 م
جة

در

2.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - أبوظبي، 2014
)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

متوسط درجة  
الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

5.313.128.923.1يناير

5.414.332.924.4فبراير

7.717.738.028.9مارس

14.821.643.134.6أبريل

15.224.847.237.9مايو

20.526.647.439.3يونيو

23.829.348.441.1يوليو

24.230.049.041.5أغسطس

22.528.046.839.6سبتمبر

18.624.741.036.6أكتوبر

10.819.437.029.8نوفمبر

7.515.430.825.9ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - العين، 2014
)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

 متوسط درجة
 الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

5.711.430.822.8يناير

5.812.433.724.7فبراير

8.116.738.829.7مارس

11.922.044.137.1أبريل

15.224.648.240.5مايو

21.327.150.543.1يونيو

23.529.649.344.0يوليو

23.429.549.643.4أغسطس

20.827.447.140.9سبتمبر

18.824.043.136.8أكتوبر

10.917.536.929.9نوفمبر

9.113.433.026.3ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي
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4.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - الغربية، 2014
)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

 متوسط درجة
 الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

4.612.429.622.6يناير

4.013.036.025.1فبراير

7.516.339.429.9مارس

13.721.844.437.3أبريل

16.225.048.841.2مايو

19.426.849.643.4يونيو

23.229.350.144.6يوليو

24.129.649.043.5أغسطس

23.227.247.441.2سبتمبر

18.124.142.137.4أكتوبر

11.218.337.830.6نوفمبر

4.914.131.126.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

5.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - الجزر، 2014
)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

 متوسط درجة
 الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

8.615.627.621.4يناير

9.016.233.022.4فبراير

11.618.938.626.9مارس

15.623.041.532.4أبريل

19.826.444.436.5مايو

22.728.243.837.8يونيو

24.230.646.739.6يوليو

24.831.247.939.5أغسطس

25.029.744.337.6سبتمبر

21.427.740.335.2أكتوبر

14.022.537.128.9نوفمبر

11.318.629.224.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

6.2.6. متوسط هطول األمطار حسب المنطقة والشهر، 2014
)مليمتر(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

7.14.33.24.9يناير

3.82.50.51.0فبراير

22.134.319.65.0مارس

4.86.83.42.5أبريل

0.10.30.00.2مايو

0.00.20.00.0يونيو

0.00.00.00.0يوليو

0.56.91.50.0أغسطس

0.09.90.00.0سبتمبر

0.02.40.61.7أكتوبر

0.11.30.00.3نوفمبر

0.10.00.91.6ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 3.2.6. متوسط هطول األمطار حسب المنطقة والشهر، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.
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7.2.6. هطول األمطار في أبوظبي والعين حسب الشهر، 2014
)مليمتر(

الشهر

 العين أبوظبي

أقوى الزخات 
في يوم واحد

المجموع 
الشهري

أقوى الزخات 
في يوم واحد

المجموع 
الشهري

10.428.414.638.8يناير

4.015.25.422.2فبراير

18.388.344.0309.0مارس

8.619.017.461.3أبريل

0.20.22.03.0مايو

0.00.01.41.4يونيو

0.00.00.00.0يوليو

2.02.017.261.9أغسطس

0.00.076.888.8سبتمبر

0.00.020.822.0أكتوبر

0.40.44.811.3نوفمبر

0.40.40.00.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

8.2.6. هطول األمطار في الغربية والجزر حسب الشهر، 2014
)مليمتر(

الشهر
الجزرالغربية

أقوى الزخات 
في يوم واحد

المجموع 
الشهري

أقوى الزخات 
في يوم واحد

المجموع 
الشهري

4.419.49.619.6يناير

1.22.71.03.8فبراير

60.0117.58.019.8مارس

6.620.24.010.2أبريل

0.00.00.60.6مايو

0.00.00.00.0يونيو

0.00.00.00.0يوليو

8.89.00.00.0أغسطس

0.00.00.00.0سبتمبر

1.83.46.66.6أكتوبر

0.00.01.21.2نوفمبر

4.45.24.06.4ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

9.2.6. متوسط الضغط الجوي حسب المنطقة والشهر، 2014
)هيكتوباسكال(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

1,0191,0191,0201,020يناير

1,0151,0151,0171,017فبراير

1,0131,0131,0141,014مارس

1,0111,0101,0121,011أبريل

1,0071,0061,0071,007مايو

1,0011,0011,0021,001يونيو

997.9998.5999.0998.5يوليو

999.91,0011,0011,000أغسطس

1,0041,0051,0051,005سبتمبر

1,0111,0121,0111,011أكتوبر

1,0161,0161,0161,017نوفمبر

1,0191,0191,0181,020ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

10.2.6. متوسط الرطوبة النسبية حسب المنطقة والشهر، 2014
)%(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

68.966.773.783.0يناير

65.057.466.473.6فبراير

61.650.555.069.3مارس

54.733.342.867.1أبريل

49.928.234.664.2مايو

54.729.036.664.1يونيو

55.233.838.267.7يوليو

53.136.645.869.2أغسطس

59.136.548.471.1سبتمبر

54.842.450.866.7أكتوبر

56.549.256.362.3نوفمبر

65.157.368.174.4ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي



     281      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      280   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

الشكل 4.2.6. متوسط الرطوبة النسبية حسب المنطقة والشهر، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

11.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - أبوظبي، 2014
)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

68.945.787.6يناير

65.040.086.3فبراير

61.635.286.1مارس

54.726.585.0أبريل

49.923.376.8مايو

54.727.380.4يونيو

55.228.279.0يوليو

53.127.175.6أغسطس

59.129.083.3سبتمبر

54.827.479.2أكتوبر

56.534.277.4نوفمبر

65.141.084.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

12.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - العين، 2014
)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

66.738.191.6يناير

57.430.484.7فبراير

50.523.881.5مارس

33.313.366.4أبريل

28.210.355.0مايو

29.08.858.0يونيو

33.812.363.6يوليو

36.615.760.8أغسطس

36.515.263.2سبتمبر

42.419.669.2أكتوبر

49.225.375.6نوفمبر

57.329.084.2ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

13.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - الغربية، 2014
)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

73.750.994.6يناير

66.443.889.4فبراير

55.028.683.9مارس

42.820.576.4أبريل

34.614.565.3مايو

36.615.068.5يونيو

38.215.966.6يوليو

45.821.672.5أغسطس

48.422.178.5سبتمبر

50.825.179.3أكتوبر

56.331.581.7نوفمبر

68.140.791.8ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي
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14.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - الجزر، 2014
)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

83.066.592.6يناير

73.654.388.1فبراير

69.344.988.0مارس

67.138.088.4أبريل

64.232.987.4مايو

64.135.385.0يونيو

67.742.585.4يوليو

69.246.284.7أغسطس

71.149.685.1سبتمبر

66.744.982.1أكتوبر

62.345.277.6نوفمبر

74.457.486.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

15.2.6. متوسط سرعة الرياح حسب المنطقة والشهر، 2014
)عقدة*(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

5.75.05.68.1يناير

7.06.17.19.5فبراير

6.96.27.17.4مارس

11.910.912.315.1أبريل

12.611.612.513.8مايو

13.512.013.316.3يونيو

13.011.613.215.0يوليو

14.111.413.415.0أغسطس

11.910.710.913.0سبتمبر

11.810.310.412.2أكتوبر

12.09.911.515.4نوفمبر

10.48.611.415.9ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

* العقدة = 1.15 ميل في الساعة

16.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - أبوظبي، 2014
)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

5.723.111.9يناير

7.028.814.3فبراير

6.929.914.2مارس

11.966.727.1أبريل

12.647.527.0مايو

13.547.927.3يونيو

13.042.526.2يوليو

14.159.828.7أغسطس

11.939.625.7سبتمبر

11.836.024.5أكتوبر

12.044.624.1نوفمبر

10.435.621.6ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

* العقدة = 1.15 ميل في الساعة

17.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - العين، 2014
)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

5.035.011.3يناير

6.138.913.5فبراير

6.238.113.4مارس

10.982.827.3أبريل

11.673.129.6مايو

12.073.428.4يونيو

11.664.827.1يوليو

11.463.428.1أغسطس

10.767.726.7سبتمبر

10.353.625.2أكتوبر

9.949.022.7نوفمبر

8.642.820.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

* العقدة = 1.15 ميل في الساعة
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18.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - الغربية، 2014 
)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

5.629.212.0يناير

7.126.214.1فبراير

7.138.114.4مارس

12.377.029.9أبريل

12.555.132.2مايو

13.361.930.6يونيو

13.252.930.3يوليو

13.465.930.1أغسطس

10.941.425.8سبتمبر

10.452.624.6أكتوبر

11.553.624.4نوفمبر

11.445.722.9ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

* العقدة = 1.15 ميل في الساعة

19.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - الجزر، 2014
)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

8.129.714.1يناير

9.525.515.5فبراير

7.431.913.5مارس

15.169.528.0أبريل

13.855.826.7مايو

16.349.728.8يونيو

15.047.528.0يوليو

15.056.228.1أغسطس

13.041.024.3سبتمبر

12.250.622.2أكتوبر

15.450.826.6نوفمبر

15.943.926.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

* العقدة = 1.15 ميل في الساعة

20.2.6. المتوسط اليومي لعدد ساعات سطوع الشمس في أبوظبي والعين حسب الشهر، 2014 
)ساعة(

العينأبوظبيالشهر

7.09.0يناير

9.09.0فبراير

9.09.0مارس

10.310.5أبريل

10.911.0مايو

11.311.3يونيو

10.511.1يوليو

10.410.8أغسطس

10.110.4سبتمبر

9.79.8أكتوبر

8.89.2نوفمبر

8.38.9ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

21.2.6. متوسط المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب المنطقة والشهر، 2014
)وات/م2/ساعة(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

4,2813,8434,3193,565يناير

5,2854,6795,2544,555فبراير

6,0705,1795,8625,378مارس

7,0336,7736,8806,631أبريل

7,1846,9336,7226,671مايو

6,9746,8406,5276,900يونيو

6,4776,4916,1356,521يوليو

6,5616,5415,9756,012أغسطس

6,4516,4786,0335,500سبتمبر

5,7115,7025,5414,521أكتوبر

4,8054,9744,5684,103نوفمبر

4,4584,5684,2353,774ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 5.2.6. متوسط المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب المنطقة والشهر، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

22.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - أبوظبي، 2014
)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

4,2811,1115,910يناير

5,2851,3916,905فبراير

6,070766.28,185مارس

7,0333,3477,940أبريل

7,1844,5578,397مايو

6,9745,3438,280يونيو

6,4774,5387,880يوليو

6,5614,9617,881أغسطس

6,4515,1318,220سبتمبر

5,7114,8776,670أكتوبر

4,8053,9205,582نوفمبر

4,4582,4265,555ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

23.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - العين، 2014
)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

3,843725.26,480يناير

4,6791,0367,170فبراير

5,179854.18,057مارس

6,7732,2938,033أبريل

6,9333,9758,211مايو

6,8404,9978,364يونيو

6,4913,5628,090يوليو

6,5414,4237,527أغسطس

6,4784,6697,466سبتمبر

5,7024,0606,337أكتوبر

4,9743,4436,809نوفمبر

4,5683,4586,325ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

24.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - الغربية، 2014
)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

4,319453.05,330يناير

5,254877.56,288فبراير

5,8621,1017,447مارس

6,8803,8927,908أبريل

6,7224,0618,226مايو

6,5274,6908,404يونيو

6,1351,4938,086يوليو

5,9751,1677,389أغسطس

6,0331,4107,078سبتمبر

5,5414,6166,271أكتوبر

4,5682,4365,570نوفمبر

4,2351,0734,657ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي
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25.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - الجزر، 2014
)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

3,565452.25,460يناير

4,555830.36,440فبراير

5,378708.97,274مارس

6,6313,8227,843أبريل

6,6714,1818,146مايو

6,9005,2938,044يونيو

6,5214,2477,714يوليو

6,0124,0567,454أغسطس

5,5002,0617,225سبتمبر

4,5211,7406,577أكتوبر

4,1031,0845,855نوفمبر

3,7741,1705,198ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

إحصاءات الهواء 
ينتــج تلــّوث الهــواء مــن مصــادر ثابتــة مثــل محطــات الطاقــة والمصانــع ومصــادر أخــرى متحّركــة مثــل 
الشــاحنات والســيارات والحافــات، إذ تعمــل االنبعاثــات الناتجــة عــن هــذه المصــادر علــى تقليــل جــودة 
الهــواء ممــا يؤثــر ســلبً فــي صحــة اإلنســان وتــوازن النظــم اإليكولوجيــة. ومــن ملّوثــات الهــواء الرئيســة 
ــرة العالقــة، واألوزون األرضــي،  ــي أكســيد النيتروجيــن، واألغب ــت، وثان ــي أكســيد الكبري التــي ُتقــاس ثان

وأول أكســيد الكربــون.

ــى  وتعــّد جــودة الهــواء فــي إمــارة أبوظبــي بشــكل عــام جيــدة، إال أن القــراءات تختلــف مــن منطقــة إل
ــّجل  ــات تس ــن الطرق ــة م ــاس القريب ــات القي ــد أن محط ــا، فنج ــام فيه ــي تق ــطة الت ــب األنش ــرى حس أخ
معــّدالت تلــوث مرتفعــة نســبيً، وذلــك يرجــع إلــى انبعاثــات عــوادم الســيارات، وينطبــق ذلــك أيضــً علــى 
القياســات التــي ُترصــد بالقــرب مــن مواقــع األنشــطة الصناعيــة والنفطيــة، والتــي تســّجل أعلــى معــّدالت 

تلــّوث فــي اإلمــارة. 

وفــي عــام 2014 تــراوح المتوســط الســنوي لتركيــز األغبــرة العالقــة، التــي يبلــغ قطرهــا 10 ميكــرون فــي 
الهــواء مــا بيــن 67.8 و112.6 ميكروجرام/متــر مكعــب فــي المناطــق الحضريــة لإلمــارة، فــي حيــن تــراوح 
المتوســط الســنوي لتركيــز ثانــي أكســيد الكبريــت مــا بيــن 4.1 و 15.2 ميكروجــرام/ متــر مكعــب وهــو 

أقــل مــن الحــد األقصــى الســنوي المســموح بــه محليــً )60 ميكروجــرام/ متــر مكعــب(.

المتوسط السنوي لمؤشرات تلوث الهواء في المناطق الحضرية حسب المنطقة   .26.2.6
والمحطة، 2014

)ميكروجرام/ متر مكعب(

المؤشر 
)الحد األقصى المسموح (

ثاني أكسيد الكبريت 
) 60 ميكروجرام/متر 

مكعب(

ثاني أكسيد 
األغبرة العالقة - 10 األوزون األرضيالنيتروجين

ميكرون أو أقل

أبوظبي

5.627.894.382.5مدرسة خليفة

5.432.5103.967.8مدرسة بني ياس

9.234.7102.683.5مدينة خليفة

4.242.078.5112.6المقطع

العين

7.736.374.6105.4مدرسة العين

4.115.1101.592.8سويحان

94.2-4.328.4زاخر

6.418.4102.5100.6الطوية

الغربية

15.217.099.798.7 بدع زايد

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
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27.2.6. المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء المحيط حسب المنطقة * 
)ميكروجرام/ متر مكعب(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

8.99.710.69.1وسط المدينة - مدرسة خديجة

5.98.35.75.6منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

6.89.74.75.0جانب الطريق - شارع حمدان

8.012.92.75.4منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

8.46.65.47.5منطقة صناعية - مصفح

5.32.4--منطقة صناعية- المفرق

6.79.2--منطقة حضرية/ سكنية - مدينة خليفة أ

5.14.2--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

2.95.18.07.7منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

4.16.29.18.7جانب الطريق - شارع العين

13.14.3--منطقة مرجعية - القوع

5.94.1--منطقة حضرية/ سكنية - سويحان

5.54.3--وسط المدينة - زاخر

9.96.4--منطقة حضرية/ سكنية - الطوية

الغربية

2.68.110.215.2منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

13.011.4--شارع أبوظبي - طريف

19.217.6--منطقة صناعية - الرويس

6.66.14.910.2وسط المدينة - مدرسة غياثي

2.74.93.26.5منطقة مرجعية - واحة ليوا

8.211.1--منطقة صناعية مرجعية - حبشان

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
 * الحد األقصى السنوي المسموح به لمتوسط تركيز ثاني أكسيد الكبريت هو 60 ميكروجرام/ متر مكعب

مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.

28.2.6. المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء المحيط حسب المنطقة
)ميكروجرام/ متر مكعب(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

36.252.234.728.8وسط المدينة - مدرسة خديجة

41.740.032.127.8منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

49.347.956.747.7جانب الطريق - شارع حمدان

27.130.931.332.5منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

53.859.349.353.3منطقة صناعية - مصفح

41.249.8--منطقة صناعية- المفرق

25.634.7--منطقة حضرية/ سكنية - مدينة خليفة أ

31.042.0--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

29.329.336.3-منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

3.24.842.052.0جانب الطريق - شارع العين

3.86.5--منطقة مرجعية - القوع

10.115.1--منطقة حضرية/ سكنية - سويحان

29.028.4--وسط المدينة - زاخر

18.420.5--منطقة حضرية/ سكنية - الطوية

الغربية

15.717.619.817.0منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

17.926.4--شارع أبوظبي - طريف

21.228.7--منطقة صناعية - الرويس

17.111.012.716.8وسط المدينة - مدرسة غياثي

3.03.52.74.6منطقة مرجعية - واحة ليوا

12.817.2--منطقة صناعية مرجعية - حبشان

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.
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29.2.6. المتوسط السنوي لتركيز األوزون األرضي في الهواء المحيط حسب المنطقة
)ميكروجرام/ متر مكعب(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

52.479.996.489.2وسط المدينة - مدرسة خديجة

49.564.771.194.3منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

48.581.872.5103.9منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

116.1102.6--منطقة حضرية/ سكنية - مدينة خليفة أ

102.278.5--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

39.419.947.774.6منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

111.398.5--منطقة مرجعية - القوع

106.2101.5--منطقة حضرية/ سكنية - سويحان

106.7102.5--منطقة حضرية/ سكنية - الطوية

الغربية

21.687.368.699.7منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

101.2117.7--منطقة صناعية - الرويس

63.893.778.8100.5وسط المدينة - مدرسة غياثي

31.480.975.0104.1منطقة مرجعية - واحة ليوا

113.196.6--منطقة صناعية مرجعية - حبشان

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.

30.2.6. المتوسط السنوي لتركيز األغبرة العالقة )10 ميكرون ( في الهواء المحيط حسب المنطقة
)ميكروجرام/ متر مكعب(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

150.7121.8134.892.8وسط المدينة - مدرسة خديجة

100.674.3136.782.5منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

148.6143.1106.6123.5جانب الطريق - شارع حمدان

70.2189.3144.767.8منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

203.3226.7163.7142.3منطقة صناعية - مصفح

196.7163.8--منطقة صناعية- المفرق

142.083.5--منطقة حضرية/ سكنية - مدينة خليفة أ

124.8112.6--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

114.396.4115.0105.4منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

147.1151.3155.597.7جانب الطريق - شارع العين

145.895.5--منطقة مرجعية - القوع

135.792.8--منطقة حضرية/ سكنية - سويحان

79.894.2--وسط المدينة - زاخر

130.3100.6--منطقة حضرية/ سكنية - الطوية

الغربية

146.5102.3146.298.7منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

104.1132.4--شارع أبوظبي - طريف

76.8121.9--منطقة صناعية - الرويس

143.6128.4143.995.7وسط المدينة - مدرسة غياثي

147.6153.0133.3110.9منطقة مرجعية - واحة ليوا

151.2106.0--منطقة صناعية مرجعية - حبشان

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.
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31.2.6. المتوسط السنوي لتركيز أول أكسيد الكربون في الهواء المحيط حسب المنطقة
)مليجرام/ متر مكعب(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

1.31.20.91.1جانب الطريق - شارع حمدان

0.50.7--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

1.80.91.20.9جانب الطريق - شارع العين

0.30.3--منطقة مرجعية - القوع

0.40.5--منطقة حضرية/ سكنية - سويحان

الغربية

0.40.3--شارع أبوظبي - طريف

0.30.3--منطقة صناعية - الرويس

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.

32.2.6. المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء حسب المنطقة
)ديسيبل(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

-57.657.467.5وسط المدينة - مدرسة خديجة

52.353.058.442.8منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

65.566.668.365.7جانب الطريق - شارع حمدان

51.053.152.050.2منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

49.648.369.060.7منطقة صناعية - مصفح

60.253.0--منطقة صناعية- المفرق

60.149.7--منطقة حضرية/ سكنية - مدينة خليفة أ

53.749.3--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

62.148.955.851.5منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

49.761.664.162.0جانب الطريق - شارع العين

54.451.5--منطقة مرجعية - القوع

54.949.1--وسط المدينة - زاخر

56.751.7--منطقة حضرية/ سكنية - الطوية

الغربية

53.845.5-54.3منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

65.861.1--شارع أبوظبي - طريف

55.653.2--منطقة صناعية - الرويس

50.750.661.354.8وسط المدينة - مدرسة غياثي

53.750.650.845.3منطقة مرجعية - واحة ليوا

59.755.1--منطقة صناعية مرجعية - حبشان

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.
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33.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت - قطاع النفط والغاز
)طن(

2005201020132014قطاع العمل

262,539219,022217,925322,798المجموع

103,516153,500160,176265,845االستكشاف واإلنتاج

52,79041,77343,999*شركات عاملة مستقلة 

74.0196.5184.0**الخدمات المشتركة 

10,04012,31815,35612,376التسويق والتكرير

***148,743معالجة الغاز

240.0340.0423.0393.9البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

 * ضمن االستكشاف واإلنتاج.

 ** قطاع عمل جديد.

34.2.6. انبعاثات أكاسيد النيتروجين - قطاع النفط والغاز
)طن(

2005201020132014قطاع العمل

56,22558,90166,59756,708المجموع

16,65529,28832,46036,771االستكشاف واإلنتاج

2,3362,3702,324*شركات عاملة مستقلة 

802.01,4651,394**الخدمات المشتركة

17,79523,43026,70711,199التسويق والتكرير

***20,263معالجة الغاز

1,5123,0453,5955,019البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

 * ضمن االستكشاف واإلنتاج.

 ** قطاع عمل جديد. 

35.2.6. انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة - قطاع النفط والغاز
)طن(

2005201020132014قطاع العمل

64,91562,17072,45368,886المجموع

47,49051,46460,29658,768االستكشاف واإلنتاج

1,1661,1381,058*شركات عاملة مستقلة * *

8,2227,80810,1678,004التسويق والتكرير

***8,503معالجة الغاز

700.01,732851.71,056البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

 * ضمن االستكشاف واإلنتاج.

** يشمل قطاع الخدمات المشتركة ابتداًء من عام 2012 .

36.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع النفط والغاز
)طن(

2005201020132014الملوث

383,679340,093356,975448,392المجموع 

262,539219,022217,925322,798ثاني أكسيد الكبريت 

56,22558,90166,59756,708أكاسيد النيتروجين

64,91562,17072,45368,886المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

الشكل 6.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع النفط والغاز

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - مركز اإلحصاء - أبوظبي.

ثاني أكسيد الكبريتأكاسيد النيتروجينالمركبات العضوية المتطايرة

ن
ط
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37.2.6. نصيب الفرد من االنبعاثات الكلية الملوثة للهواء - قطاع النفط والغاز
)طن(

2005201020132014الملوث

0.280.160.150.17المجموع 

0.190.100.090.12ثاني أكسيد الكبريت 

0.040.030.030.02أكاسيد النيتروجين 

0.050.030.030.03المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك ، مركز اإلحصاء - أبوظبي.

38.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع النفط والغاز   
)مليون طن(

2006201020132014قطاع العمل

23.023.026.630.0المجموع

16.015.016.317.7االستكشاف واإلنتاج *

1.01.01.11.0شركات عاملة مستقلة * *

5.04.06.06.3التسويق والتكرير

1.03.03.35.0البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

*ضمن االستكشاف واإلنتاج. 

** يشمل قطاع الخدمات المشتركة

39.2.6. نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون- قطاع النفط والغاز  
)طن(

2006201020132014قطاع العمل

15.411.010.611.4المجموع

10.77.26.56.7االستكشاف واإلنتاج

0.70.50.40.4شركات عاملة مستقلة

3.31.92.42.4التسويق والتكرير

0.71.41.31.9البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - مركز اإلحصاء - أبوظبي

40.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)طن(

2005201020132014المصدر

1,141.14,240.01,274.01,150.1المجموع

841.02,314.0430.5401.2الشركة العربية للطاقة

108.0372.8245.0268.0شركة الشويهات سي إم إس للطاقة

173.8215.876.554.8شركة اإلمارات سي إم إس للطاقة

15.621.020.723.1شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

1,309.7265.0237.0-شركة الطويلة - آسيا للطاقة

2.36.761.221.2محطة المرفأ للطاقة والتحلية

---0.3محطة مدينة زايد للطاقة

175.2144.7--شركة الرويس للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

41.2.6. انبعاثات أكاسيد النيتروجين - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)طن(

2005201020132014المصدر

25,161.313,481.113,391.411,035.0المجموع

18,510.04,759.03,800.52,921.1الشركة العربية للطاقة

889.02,927.12,385.02,098.0شركة الشويهات سي إم إس للطاقة

831.2545.8547.9247.5شركة اإلمارات سي إم إس للطاقة

1,958.02,724.02,333.01,868.4شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

2,368.02,350.82,042.02,319.0شركة الطويلة - آسيا للطاقة

526.3174.4634.5321.0محطة المرفأ للطاقة والتحلية

---78.8محطة مدينة زايد للطاقة

1,648.51,260.1--شركة الرويس للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
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أكاسيد النيتروجين

42.2.6. انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)طن(

2005201020132014المصدر

167.1189.0219.8237.2المجموع

143.3189.0190.1212.1شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

29.725.0-20.7محطة المرفأ للطاقة والتحلية

---3.1محطة مدينة زايد للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

43.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)طن(

2005201020132014الملوث

26,469.417,910.115,356.612,422.3المجموع

1,141.14,240.01,745.41,150.1ثاني أكسيد الكبريت 

25,161.313,481.113,391.411,035.0أكاسيد النيتروجين 

167.1189.0219.8237.2المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

الشكل 7.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

المصدر:  مركز اإلحصاء أبوظبي.

ثاني أكسيد الكبريتالمركبات العضوية المتطايرة

ن
ط

44.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)مليون طن(

2005201020132014المصدر

19.827.129.630.0المجموع

7.38.07.16.7الشركة العربية للطاقة

2.35.34.95.0شركة الشويهات سي إم إس للطاقة

2.72.52.52.8شركة اإلمارات سي إم إس للطاقة

3.04.14.14.5شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

4.07.27.98.3شركة الطويلة - آسيا للطاقة

0.50.00.00.0محطة المرفأ للطاقة والتحلية

---0.1محطة مدينة زايد للطاقة

3.02.6--شركة الرويس للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

45.2.6. انبعاثات أخرى - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)طن(

2005201020132014الملوث

3,505.75,236.37,375.46,933.6أول أكسيد الكربون

0.020.020.020.02الرصاص 

69.979.079.599.2الميثان 

18,526.74,821.922.124.7أكسيد النيتروز

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
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المياه 
أدى النمــو المتســارع لاقتصــاد والزراعــة والتزايــد الســكاني الكبيــر فــي إمــارة أبوظبــي إلــى زيــادة كبيــرة 
ــر  ــاه غي ــوارد المي ــى م ــاد عل ــّدل االعتم ــغ مع ــث بل ــة، حي ــا المختلف ــن مصادره ــاه م ــتهاك المي ــي اس ف
التقليديــة مثــل الميــاه المحــّاة وميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة المعــاد اســتخدامها فــي ازديــاد، وذلــك 

لمــلء اختــال التــوازن بيــن العــرض والطلــب.

واحتلــت منطقــة أبوظبــي المرتبــة األولــى فــي إنتــاج ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة بنســبة بلغــت 
74% مــن إجمالــي ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة لإلمــارة فــي عــام 2014، فــي حيــن كانــت المنطقــة 

الغربيــة األقــل إنتاجــا فــي هــذا الّصــدد، بإنتــاج بلــغ 4% فقــط مــن إجمالــي الميــاه المعالجــة.

46.2.6. إجمالي موارد المياه غير التقليدية حسب النوع
)مليون متر مكعب(

2005201020132014النوع

770.0999.31,236.31,318.0المجموع

667.0873.01,082.51,126.3استهالك المياه المحالة

مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد 
103.0126.3153.8191.7استخدامها

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

47.2.6. كمية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب المنطقة
)مليون متر مكعب(

2005201020132014المنطقة

148.3246.5283.0312.9المجموع

113.9183.0209.4231.3أبوظبي

33.054.859.167.6العين

1.48.814.514.0الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

48.2.6. كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها حسب المنطقة
)مليون متر مكعب(

2005201020132014المنطقة

103.0126.3153.8191.7المجموع

69.765.586.5115.6أبوظبي

31.952.058.066.0العين

1.48.89.310.1الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

49.2.6. إجمالي طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي حسب المنطقة
)مليون متر مكعب(

2005201020132014المنطقة

135.8437.0470.5466.8المجموع

95.9360.3344.4369.9أبوظبي

29.465.4112.781.7العين

10.511.313.415.2الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

50.2.6. إجمالي طاقة محطات المعالجة التقليدية للصرف الصحي حسب المنطقة
)مليون متر مكعب(

2005201020132014المنطقة

134.4414.4469.3461.6المجموع

95.9343.8343.8365.4أبوظبي

29.259.5112.381.3العين

9.311.113.114.9الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

51.2.6. إجمالي طاقة محطات المعالجة غير التقليدية للصرف الصحي حسب المنطقة
)مليون متر مكعب(

2005201020132014المنطقة

1.422.61.25.2المجموع

16.40.64.6-أبوظبي

0.25.90.40.4العين

1.20.30.30.3الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
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52.2.6. كمية النفايات الصلبة غير الخطرة الناشئة حسب نشاط المصدر والمنطقة، 2014
)طن(

الغربيةالعين أبوظبيالمجموعالمصدر

9,918,2376,729,7061,429,9011,758,630المجموع 

27,17418,4383,9184,818المتوسط اليومي 

4,587,3012,436,958780,6231,369,720نفايات اإلنشاءات والهدم

3,297,1473,290,3992,1244,624نفايات صناعية وتجارية

561,99152,785295,022214,184نفايات زراعية

1,298,955787,279342,999168,677نفايات بلدية 

172,843162,2859,1331,425أخرى*

المصدر: مركز إدارة النفايات - أبوظبي, أدنوك. 

*  تشمل النفايات الصلبة من معالجة مياه الصرف الصحي ونفايات قطاع النفط والغاز.

الشكل 8.2.6. التوزيع النسبي لكمية النفايات الصلبة غير الخطرة الناشئة حسب المنطقة، 2014

الشكل 9.2.6. عدد حاالت التسمم في كل 100,000 فرد حسب نوع التسمم الغذائي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

النفايات
ويشــير  والبشــرية.  االقتصاديــة  التنميتيــن  زيــادة  مــع  ومعالجتهــا  النفايــات  بــإدارة  االهتمــام  يــزداد 
مصطلــح إدارة النفايــات إلــى عمليــات الجمــع والنقــل والفــرز والمعالجــة والتخّلــص مــن النفايــات الناتجــة 
مــن النشــاطات البشــرية واالقتصاديــة بهــدف تقليــل آثارهــا علــى البيئــة والصحــة والمظهــر الحضــاري.

بلــغ إجمالــي كمّيــة النفايــات المولـّـدة فــي إمــارة أبوظبــي نحــو 9.9 مليــون طــن فــي عــام 2014 أي بمعــّدل 
27 ألــف طــن يوميــًا، وشــّكلت نفايــات اإلنشــاءات والهــدم نســبة %46 

أبوظبي

العين

الغربية

53.2.6. عدد حاالت التسمم الغذائي واألمراض المنقولة عن طريق الغذاء حسب النوع

2010201120122013النوع 

1,2591,3562,1071,949المجموع

---90تسمم السالمونيال

4716671,1471,237أنواع أخرى من التسمم الغذائي

335394443248حمى التيفويد

193138279271التهاب الكبد الفيروسي أ

558210394الجيارديا

---51الزحار الباسيلي

----الزحار البكتيري

---12الباراتيفويد

527513599داء البروسيالت

----أخرى

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي.

الصحة والسالمة 
 

يعّد مجاال السالمة الغذائية والصحة والسالمة المهنية من أهم المجاالت التي توليها حكومة إمارة 
طريق  عن  منقولة  بأمراض  شخص   2,000 حوالي  أصيب   2013 عام  وخالل  كبيرًا.  اهتمامًا  أبوظبي 
الغذاء وحاالت تسّمم غذائي ناجمة عن تناول األغذية أو المشروبات الملّوثة بالبكتيريا والفيروسات ، 
وتعد نسبة األشخاص الذين أصيبوا بالتسمم الغذائي هي األعلى ، حيث وصلت نحو 63% من إجمالي 

عدد األشخاص ، ثم تليها التهاب الكبد الفيروسي أ بنسبة %14. 

الغذائي  التسمم  حاالت  إجمالي  وقل  حالة   24 الغذائي  التسمم  حاالت  من  الوفيات  عدد  بلغ  وقد 
المهنية  والسالمة  الصحة  مجال  وفي  حالة.   1,949 إلى  الغذاء  طريق  عن  منقولة  بأمراض  واإلصابة 
سجل قطاع النفط والغاز نحو  8 حاالت وفاة في 2014 مقارنًة ب 11 حالة في 2013 .  وفي قطاع الماء 

والكهرباء فقد تم تسجيل 9 حاالت وفاة في 2014 مقارنًة ب حالة وفاة واحدة فقط في عام 2013.

%17.7
60

40

20

0

%67.9

%14.4

أنواع أخرى من 
التسمم الغذائي

حمى 
التيفويد

التهاب الكبد 
الفيروسي أ

داء الجيارديا
البروسيالت

رد
1 ف

00
,0

00
ل 

 ك
لة

حا



     307      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      306   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

54.2.6.عدد حوادث الصحة والسالمة المهنية - قطاع النفط والغاز

2005201020132014البيان

64118حوادث الوفيات

114332-الوفيات غير القابلة للتسجيل

--00حوادث العجز

53666660الحوادث المهدرة للوقت

--123144الحاالت المعالجة طبيا

--4158حالة يوم عمل محدود

----حوادث السفر

497589--حدوث األمراض المهنية

--171177حوادث المرور على الطرق

--30,186-حاالت على وشك الحدوث

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

55.2.6. معدل اإلصابات والحوادث المسجلة لكل مليون ساعة عمل - قطاع النفط والغاز

2005201020132014البيان

171.0355.0710.4533.9عدد ساعات العمل )مليون ساعة(

0.30.20.10.1معدل تكرار اإلصابات المهدرة للوقت

--1.30.8معدل تكرار الحاالت المسجلة

معدل حوادث الوفاة )لكل 100 مليون 
3.51.11.61.5ساعة عمل(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

56.2.6.عدد حوادث الصحة والسالمة المهنية - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

2005201020132014البيان

1619حوادث الوفيات

0000الوفيات غير القابلة للتسجيل

0100حوادث العجز

9222030 الحوادث المهدرة للوقت

54722422الحاالت المعالجة طبيا

0162حالة يوم عمل محدود

0000حوادث السفر

0498الحوادث الخطيرة المسجلة

0000حدوث األمراض المهنية

44370حوادث المرور على الطرق

475961,8131,587حاالت على وشك الحدوث

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

57.2.6. معدل اإلصابات والحوادث المسجلة لكل مليون ساعة عمل - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

2005201020132014البيان

9.942.182.972.3عدد ساعات العمل )مليون ساعه(

0.90.50.20.4معدل تكرار اإلصابات المهدرة للوقت

2.117.14.112.0معدل شدة اإلصابة المهدرة للوقت

0.111.30.30.8معدل تكرار الحاالت المسجلة *

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

*يشمل معدل حوادث الوفاة حتى عام 2013 
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