
موجز إعالمي عن ثاني أكسید الكبریت 

وفقاً لتحلیل غرینبیس، الترتیب العالمي ألكثر أماكن انبعاث ثاني أكسید الكبریت التي جمعتھا أقمار ناسا االصطناعیة، -1 
.یوضح الحاجة إلى معاییر صارمة أكثر النبعاثات محطات الطاقة والصناعة واالنتقال السریع بعیداً عن الوقود األحفوري 

بمراقبة جودة الھواء من الفضاء منذ العام 2004 بدرجة عالیة من االتساق. تغطیتھ OMI یقوم القمر الصناعي لناسا -2 
.العالمیة للمراقبة  تمكننا  من تحدید نقاط التلوث الساخنة غیر المدرجة في قوائم جرد االنبعاثات 

على أكثر من 500 مصدر رئیسي النبعاثات ثاني أكسید الكبریت في OMI التقطت بیانات األقمار الصناعیة التابعة لناسا -3 
جمیع أنحاء العالم بما في ذلك المصادر الطبیعیة مثل البراكین. استثنینا جمیع المصادر الطبیعیة من تحلیلنا وقمنا بفحص 

المصادر بشریة المنشأ لثاني أكسید الكبریت فقط، وجدنا ارتباطًا وثیقًا بمستویات عالیة من انبعاثات ثاني أكسید الكبریت داخل 
المناطق التي تستھلك كمیات كبیرة من الوقود األحفوري، أي ان المناطق الجغرافیة ذات االحتراق العالي للفحم وتكریر النفط 

.وحرقھ وكذلك المصاھر 

تساھم بشكل كبیر في تلوث الھواء. یتم إطالق ثاني أكسید الكبریت أثناء حرق المواد (SO2) انبعاثات ثاني أكسید الكبریت -4 
.التي تحتوي على الكبریت، والتي توجد في جمیع أنواع الفحم والنفط في جمیع أنحاء العالم بنسب متفاوتة 

(PM2.5) یستمد التأثیر الصحي لثاني أكسید الكبریت من التعرض المباشر لثاني أكسید الكبریت والتعرض لجسیمات دقیقة -5 
ھو ملوث الھواء ذو  PM2.5 .ینتج عندما یتفاعل ثاني أكسید الكبریت مع ملوثات الھواء األخرى لتكوین جزیئات الكبریتات

التأثیر األكبر على الصحة العامة ألنھ مزیج من جمیع أنواع التلوث المختلفة التي تتراوح من المعادن الثقیلة إلى الملوثات 
الغازیة الثانویة مثل الكبریتات والنترات. ھذه الملوثات صغیرة للغایة بحیث یمكنھا اختراق أعماق أجھزتنا و خالیانا التي تضر 

.كل عضو في الجسم، مما یسبب مشاكل الخرف والخصوبة  وانخفاض الذكاء وأمراض القلب والرئة 

من إجمالي االنبعاثات التي اكتشفھا القمر الصناعي ھي من صنع اإلنسان. ساھمت المناطق ذات القدرة العالیة على 60٪ -6 
احراق الفحم لتولید الطاقة والصناعات، تكریر / احتراق النفط والغاز والمصاھر ، بنسبة 31 ٪ ، 19 ٪ و 10 ٪ على التوالي. 
من خالل تحدید النقاط الساخنة النبعاثات ثاني أكسید الكبریت في ھذه اإلحاطة ، نوضح حجم تلوث الھواء عبر المناطق وحیث 

.یجب إجراء تغییر جذري من أجل رفاھیة اإلنسان 
  

ثاني أكسید الكبریت ھو أحد المساھمین الرئیسیین في الوفیات والتأثیر على صحة اإلنسان بسبب تلوث الھواء في جمیع -7 
أنحاء الكوكب. تلوث الھواء ھو حالة طارئة للصحة العامة، حیث یعیش أكثر من 90٪ من سكان العالم في مناطق ال یكون فیھا 

الھواء آمنًا. یعد تلوث الھواء "حالة طوارئ للصحة العامة"، وفقًا لمنظمة الصحة العالمیة، حیث یتعرض أكثر من 90٪ من 
سكان العالم للھواء الخارجي السام. یقدر أن تلوث الھواء یتسبب في أكثر من 7 ملیون حالة وفاة مبكرة في جمیع أنحاء العالم 

.سنویًا(1) 
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محطات الطاقة التي تحرق الفحم والنفط إلى جانب مصافي التكریر مسؤولة عن ثلثي انبعاثات ثاني أكسید الكبریت الناتجة - 8 
عن األنشطة البشریة التي تتبعھا ناسا. المصافي النفطیة ومصاھر المعادن ھي المصادر الرئیسیة األخرى في جمیع أنحاء 

.العالم 

توجد أكبر النقاط الساخنة النبعاثات ثاني أكسید الكبریت في روسیا وجنوب إفریقیا وإیران والمملكة العربیة السعودیة والھند -9 
.والمكسیك واإلمارات العربیة المتحدة وتركیا وصربیا 

على مستوى الوالیات / المقاطعات ، تتمتع كراسنویارسك في روسیا بأعلى مستویات انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناتجة -10 
عن األنشطة البشریة على مستوى العالم ، تلیھا محافظة مكة المكرمة في المملكة العربیة السعودیة ومقاطعة مبوماالنجا في 

.جنوب إفریقیا 

 �

یُظھر ترتیب الدول الھند كأكبر مصدر النبعاثات ثاني أكسید الكبریت في العالم ، حیث تسھم بأكثر من 15٪ من انبعاثات - 11 
ثاني أكسید الكربون الناتجة عن األنشطة البشریة من المصادر النقطیة التي تتبعھا ناسا. تحتل المملكة العربیة السعودیة أول 



دولة عربیة من حیث انبعاثات ثاني أكسید الكبریت ، وتحتل المرتبة السادسة عالمیاً ، تلیھا اإلمارات العربیة المتحدة (14) 
.وقطر (15) والكویت (17) والعراق (23) والمغرب (25) 

 �

المملكة العربیة السعودیة ھي أكبر مصدر لثاني أكسید الكبریت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. ضمن 120 كم -12 
من منطقة مكة المكرمة، واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانیة في البالد ، توجد مجموعات كبیرة من مصادر انبعاثات ثاني 

أكسید الكبریت بما في ذلك رابغ والشعیبة وجدة. انبعثت محطات تولید الطاقة ومصافي النفط في ھذه المواقع 59 ٪ من ثاني 
أكسید الكبریت من إجمالي انبعاثات المملكة العربیة السعودیة في عام 2018. ومن المصادر الرئیسیة األخرى محطات تولید 

.الطاقة ومصافي تكریر النفط في الجبیل وینبع والھفوف والریاض والعثمانیة والبریدة 

.الخام مع مواقع مصادر االنبعاثات المستردة  SO2 OMI توضح كمیات عمود خریطة تفاعلیة تتوفر -13 

تلوث الھواء وحالة الطوارئ المناخیة تجتمعان في الحلول. إن مناطق النقاط الساخنة لالنبعاثات في جمیع أنحاء العالم تدین -14 
للمواطنین بالتوقف عن االستثمار في الوقود األحفوري والتحول إلى مصادر أكثر أمناً واستدامة للطاقة مع تقلیل تأثیر مرافق 

.التلوث الحالیة من خالل اعتماد معاییر أكثر صرامة لالنبعاثات 

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1qkTf-y6jxARFtkU5MHaJv_ZA7T_pJDmv&ll=35.25680520359352%252C30.184125063121996&z=4
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1qkTf-y6jxARFtkU5MHaJv_ZA7T_pJDmv&ll=35.25680520359352%252C30.184125063121996&z=4
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1qkTf-y6jxARFtkU5MHaJv_ZA7T_pJDmv&ll=35.25680520359352%252C30.184125063121996&z=4

