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 مخص:الم

,حيث ال تجد مدينة تخمو منو  تعد مشكمة التموث الضوضائي من ابرز سمات القرن الواحد والعشرين 
في مدينة  في الوقت الحاضر ومدينة الشطرة ىي احدى ىذه المدن التي تعاني من ارتفاع مستوياتو

لمستشفيات , وا, السكنية ,لذلك تم  رصد مستوياتو الشطرة , أذ تم رصد التموث الضوضائي لألحياء
ومقارنة ىذه المستويات مع معايير , , والورش الصناعية وطرق النقل التجارية ,والمدارس واالسواق 

. كما تضمن البحث استنتاجات  ومقترحات لحد  التابعة لألمم المتحدة االمريكيةمنظمة الصحة 
 وتقميل الضوضاء في مدينة الشطرة .

 (.مدينة الشطرة ،التموث الضوضائي ،تحميلالكممات المفتاحية: )ال
Analysis of noise pollution levels in Shatrah city 

Nour Al-Huda Salman Jabr Hadwan 

Dr.Abbas Zughayer Mohsen Al-Maryani 

Dhi Qar University - College of Arts - Department of 

Geography 

Abstract 

  The problem of noise pollution is one of the most prominent features of the 

twenty-first century, where you do not find a city without it at the present time, 

and the city of Shatrah is one of these cities that suffer from high levels in the city 

of Shatrah, as noise pollution was monitored for residential neighborhoods, so its 

levels were monitored, and hospitals, schools, commercial markets, transportation 

routes, and industrial workshops, and compare these levels with the standards of 
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the United Nations Health Organization of America. The research also included 

conclusions and suggestions to reduce noise in the city of Shatrah. 

Key words: (analysis, noise pollution, Shatrah city). 

 أوال: المقدمة:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

( )سورة اْلَحِميرِ  َلَصْوتُ  اْْلَْصَواتِ  َأْنَكرَ  ِإن   ۚ  َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك )
لقمان ( , أن اهلل سبحانو وتعالى أول من أشاره الى ىذه المشكمة العالمية في القران الكريم , 

ض لمصوت العالي , أذ يبرز االثر الكبير ليذه المشكمة ولو من تداعيات سمبية لمن يعتر 
ومع تقدم االنسان وعظم قدراتو التي اوجدىا لتسير حياتو عمى ىذه اْلرض خمق نوعا جديدا 
من المموثات التي ادت الى االخالل بالتوازن الطبيعي البكر ليذه  اْلرض التي خمقيا اهلل 

اع  سبحانو وتعالى فأصبح العالم يسير بقدمين قدم التطور واخرى تموث ومع تشعب انو 
المموثات من مادية ومحسوسة واخرى تظير عمى المدى البعيد...  ومن أبرز  ىذه اْلنواع  
المؤثرة عمى  االنسان ىو التموث الضوضائي  حيث ال نجد اليوم مدينة من مدن العالم تخمو 
من اْلصوات التي تعد جزءًا من الحياه اليومية لمفرد اال أن االصوات العالية تعد مصدر 

ج والتي تندرج ضمن التموث الضوضائي. الذي أصبح يشكل تحديا خطيرا ييدد سالمة لإلزعا
البيئة الطبيعية والبشرية عمى حد سواء. وظير بسببو سمبيات كثيرة ضاره عمى االنسان سواء 
من الناحية النفسية او الصحية او العقمية وبيذا تأثر عمى أداءه ,ان مدينة الشطرة تتعرض 

ية سببيا الضجيج ىذه الضغوط متمثمة بالعديد من المصادر المسببة ليا لضغوط بيئية عال
متوزعة مكانيًا عمى معظم انحاء المدينة بصور متنوعة ومختمفة التركيز مما أدى الى استياء 
السكان من ىذه الظاىرة , وتتعدد مصادر الضوضاء  التي نعاني  منيا  في المدنية الشطرة 

ضجيج  ىو اْلصوات الصادرة عن عشرات اْلالف من السيارات , وأحدى اْلسباب  ليذا ال
ووسائل النقل اْلخرى التي تجري في طرقات ىذه المدن , ويضاف الى ىذا الضجيج أنواع 
أخرى من الضجيج  مثل أصوات اآلالت الحفر  و اْلصوات الصادرة عن أعمال البناء 
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الصناعية والمحال التجارية  مثل  والتشييد , أضافة الى ذلك  الضوضاء الصادرة من المحال
 . ورش الحدادة و النجارة ومحال صيانة السيارات الى غير ذلك

 أوال: مشكمة البحث :     
تتمحور  مشكمة البحث حول واقع التموث الضوضائي في مدينة الشطرة وقد صيغة  

زمانيًا ؟ ( وىذه بالسؤال التالي )ىل شيدت مدينة الشطرة تموث  ضوضائيًا تباين مكانيًا 
 المشكمة قادت الى عدة من االسئمة الفرعية وكما يأتي

 ما واقع التموث الضوضائي في مدينة الشطرة ؟ -1
 ىل ىناك تباين مكاني وزماني لمتموث الضوضائي في مدينة الشطرة ؟ -2

 ثانيا : فرضية البحث : 

معايير منظمة )تعاني مدينة الشطرة من مستويات التموث ضوضائي مرتفعة مقارنتا مع 
 الصحة التابعة لألمم المتحدة (

 اما الفرضيات   الفرعية فيي :

 وجود تباين مكاني لمستويات التموث الضوضاء في الصيف والشتاء والميل والنيار.-1
 وجود مصادر متعددة لضوضاء يصعب السيطرة عمييا .-2

 : هدف وأهمية الدراسةثالثا : 
 سس العممية بالنقاط التالية:يمكن تحديد أىداف الدراسة وفق اْل

الكشف عن التباين المكاني و الزماني لمستويات الضوضائي في منطقة الدراسة  -1
 وتحميميا

 بيان مصادر التموث الضوضائي وتحميميا  -2
 تشخيص وتحميل االسباب والمصادر لمتموث الضوضائي -3
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 رابعا : منهجية الدراسة:
أعتمد البحث عمى المنيج الوصفي والتحميمي في مشاىدة ومتابعة الظاىرة ورصدىا  

مكانيا وزمنيا وتقيميا ووضع الحمول الناجعة ليا , كما اعتمدت  أيضا عمى المنيج 
 المسحي .

 خامسا :مصادر البحث  
تماد تم االعتماد عمى البيانات التي جمعت من خالل المالحظة والدراسة الميدانية باالع

 عمى جياز قياس الصوت 
: اقتضت الضرورة العممية تقسيم الدراسة الى عدة مواضيع   خامسا :هيكمية الدراسة

اشتمل عمى الرصد المكاني لضوضاء االحياء السكنية , والمستشفيات , والمدارس 
 واالسواق , التجارية , وطرق النقل  , والورش الصناعية .

 سادسا :حدود لدراسة : وتشمل:
تتمثل منطقة الدراسة مدينة الشطرة التابعة لمحافظة ذي قار قضاء الشطرة : المكانية -1

(  31, 28-31, 24التي تقع ضمن الحيز المكاني المحدد ما بين دائرتي عرض )
( شرقًا . وتقع عمى المحور الرئيسي )  46, 12-46,  8شماال , وبين قوسي طول )

كم( من 151بمدينة الناصرية , وتبعد مسافة ) الطريق العام ( الذي يربط مدينة الكوت
كم( ضمن السيل الرسوبي من العراق والذي يتميز بانبساطو وتبمغ 51مدينة الكوت و )

%( من اجمالي مساحة القضاء البالغة 1.9ىكتار( وتشكل نسبة )1711مساحتيا )
 ىكتار( .922( حيًا سكنيًا بمساحة )41ىكتار( وىي مكونة من)174411)
أعتمده الباحثة عمى رصد مستويات الضوضاء ولمدد مختمفة منيا :  مانيالز  -2

( وخالل المساء والميل 2-12( وفترة الظييرة بين الساعة )11-8صباحا من الساعة )
 (.2121-2121( لمعام)6-11)
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دراسة وتحميل التباين المكاني لمتموث الضوضائي في مدينة الشطرة :  الموضوعية-3
ة الضوضاء لتقدير الضرر البيئي المرتب  منيا وتأثيرىا عمى واستخراج مستوى شد

 صحة االنسان وعممو .ِ 
 تمهيد:

تعدد مصادر الضوضاء في مدن العالم  وتبعا لذلك ال يكاد يخمو منيا حي سوى    
كانت ضوضاء صناعية أو ضوضاء االسواق التجارية  او ضوضاء المناطق الترفييية 

النقل والمرور او الضوضاء المراكز الصحية فضال  او الضوضاء الصادرة عن وسائط
عن ضوضاء الناتجة عن المراكز التعميمية وتتوزع ىذه المصادر بشكل عشوائي في 
مدينة الشطرة , اعتمد في التصنيف قياسات  مستويات الضوضاء في مدينة الشطرة 

لمرصودة بحسب مصادرىا الرئيسية  وتباينيا المكاني , اذ قورن مستوى الضوضاء  ا
من منطقة الدراسة مع  المعيار الصحي المبينة تجاه كل حالة من قبل منظمة الصحة 

( لغرض تقيم تأثيراتيا الصحية  1(  وشكل)1( و الموضح في جدول  )WHOالعالمية )
 .فيما بعد 
المستويات القصوى والمقبولة لمضوضاء في مناطق مختمفة من البيئة  (1جدول )

 (WHOلمعيار منظمة الصحة العالمية )الحضرية وفقا 

 ( ( dB المستويات المقبولة لمضوضاء المنطقة
 41_25 السكنية | خارج
 61_31 التجارية | خارج

 61-41 الصناعية | خارج
 41_ 31 التعميمية | خارج

 35-21 المستشفيات |خارج
 ) لياًل ( 35) نيارًا ( _ 45 المنزل | داخل
 ) لياًل ( 45نيارًا ( _ )  55 عموم المجتمع
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 Dietrich schweia"Worid Health Organization Guidelines المصدر : 
on Community Noise", TRB Session 391 Setting an Agenda for 
Transportation Noise Management Policies in the United States 

10 January 2001,Washington DC,USA,p.10.     
  ( المستويات القصوى لمضوضاء المسموح بها من قبل منظمة  الصحة)1شكل )

(WHO

 
 (1المصدر: بيانات الجدول )

 الرصد المكاني لضوضاء االحياء السكنية: -1
ىذا النوع من الضوضاء ينتشر داخل االحياء السكنية ويختمف باختالف طبيعة الحي  

 السكني باختالف االمور اْلتية :
  الموقع من المحاور الميمة النتشار الضوضاء أذ ان االحياء القريبة الموقع : يعد

 من المركز  تتأثر بالضوضاء  اكثر من االحياء البعيدة عن المركز .
  عدد السكان لكل حي سكني : كمما زاده عدد السكان داخل الحي السكني زاده

 معدل الضوضاء .

0

10

20

30

40

50

60

|  انسكنية 
 خارج

|  انتجارية 
 خارج

|  انصناعية 
 خارج

|  انتعهيمية 
 خارج

انمستشفيات  
 خارج|

|  انمنزل 
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 نهارا

عموو 
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 ( ( dBالمستويات المقبولة للضوضاء 
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 كنية داخل الحي السكني  كبيرة مساحة الوحدة السكنية : اذ كمما كانت الوحدات الس
 قمت نسب الضوضاء .

  عرض الشوارع في الحي السكني : كمما زاد عرض الشارع داخل الوحدات السكنية
 انخفضت نسب الضوضاء التي تصل الوحدات السكنية .

  المساحات الخضراء في الحي السكني : تساىم المساحات الخضراء بتخفيض نسب
وذلك ْلنيا تشغل مساحات كبيرة فيي بيذه تشكل الضوضاء في الحي السكني 

تباعدًا بين الوحدات السكنية نفسيا من جانب, ومن جانب  اخر فأن ىذه 
المساحات  تساىم بجمع  سكان الحي بداخميا وقت الترقية , بيذا يكون الضغط 
الصوتي  بداخل ىذه المناطق وليس ضمن الشوارع الرئيسية او الفرعية لمحي 

 السكني .
 الستعماالت غير السكنية داخل الحي السكني : اذا زادت االستعماالت غير ا

السكنية داخل الحي السكني مثل االستعماالت التجارية او الصناعية او غيرىم 
  زادت شدت الضوضاء داخل الحي السكني

  النمط العشوائي داخل الحي السكني : تشكل العشوائيات أحد اىم الظواىر السمبية
ي منيا مدينة الشطرة  , فيي بذلك تشكل مصدرًا لضوضاء ذلك بسبب عدم التي تعان

وجود نظام معين او قوانين تحكم العشوائيات فال يوجد أنظمة لعرض الشوارع أو 
المساحات الخضراء وحجم الوحدات السكنية فيي اضافة الى التصميم العمراني غير 

في االحياء الرئيسية في مدينة الممتزم بمعاير البناء الحديث أذ تم رصد الضوضاء 
 .( 2الشطرة كما يمحظ من جدول )

  ( حيث تبين من خالل رصد االحياء  ان أعمى مستويات لضوضاء 1وخريطة , )
ديسيبل(  وىذا يرجع لكونيا منطقة شعبية 76.2في حي الشعمة , فقد سجمت )
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كبير قديمة ذات وحدات سكنية قديمة وصغيرة كما ان عدد سكان ىذه المنطقة 
نسبيا قياسًا لمساحتيا الصغيرة ,  بينما نرى أن منطقة الفتاحية احتل المركز الثاني 

ديسيبل( لكونيا منطقة تحتوي  71.45من حيث مستوى الضوضاء  فقد سجمت  )
الكثير من المؤسسات والمقاىي والمحالت حيث تزداد حركة السكان عمى ىذا 

ير المسموح بيا من قبل منظمة البيئة االماكن , حيث تجاوزت كال الحيين المعاي
 65_   45التابعة لالم المتحدة الخاصة بالمنطقة  السكنية والمحددة بدرجة )

ديسيبل(  ينطبق مع معيار  61.9ديسيبل( , سجمت شدة صوت في منطقة اكد  )
منظمة البيئة  لألمم المتحدة  وىذا يرجع لكون المنطقة حديثة نسبيًا و وحداتيا 

كبيرة وعدد سكانيا قميل , كما انيا تمثل الحدود الخارجية لمدينة الشطرة السكنية 
 .اطق من حيث شدة الصوت و مستوياتوومنطقة توسع ليا, بينما تباينت بقيت المن

(قياس مستوى الضوضاء لألحياء الرئيسية في منطقة الشطرة اثناء فصل 2جدول )
 الشتاء

االحياء 
 الرئيسية

 احداثيات الموقع
قياس مستوى الصوت 

 المعدل بالديسيبل
 مساءً  صباحاً 

 المشتل
31.415953 
46.166841 

64.8 69.3 67.75 

 الحمام
31.412243 
46.176662 

66.1 64.8 65.45 

 المعممين
31.476664 
46.164437 

66.4 61.8 64.1 
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 الفتاحية
31.421446 
46.181777 

74.1 66.8 77.45 

 الشعمة
31.413669 
46.174325 

77.6 74.8 76.2 

 اكد
31.435423 
46.172777 

59.4 62.4 67.9 

 Sound Level Meter )  المصدر: باالعتماد عمى جهاز قياس الصوت   
Lutron ) وجهازGPS . 
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 ( مستوى الضوضاء في االحياء السكنية1خارطة رقم )

 Arc( باستخدام برنامج  2المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )
map . 
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كما اخذ قياسات خاصة لفصل الصيف  لألحياء الرئيسة  في مدينة الشطرة  إليضاح 
( ان أعمى مستوى 3التباين الزماني لمتموث الضوضائي , يمحظ من الجدول  )

ديسيبل(  72.7سجل حي الفتاحية ) ديسيبل( ثم 76.8لضوضاء سجل في حي الشعمة )
وكال المنطقتين  تجاوزت معايير منظمة البيئة التابعة الى االمم المتحدة المتمثمة 

ديسيبل( وان اقل مستوى لصوت سجل في منطقة اكد لألسباب الوارد  سابقا  65_45)
ة المتمثمة بأقدم منطقة الشعمة  وصغر وحداتيا السكنية وقربيا من االسواق الرئيس

واحتواىا عمى العديد من المؤسسات الحكومية فيما تباين بقية القياسات لمستوى 
, ارتفاع  (2)وخريطة  (3الصوت , و يمحظ من مواقع الرصد االخرى الحظ الجدول)

مستويات الضوضاء مساء وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة نسبيًا  في المساء  
  في المقاىي والمالعب واالسواق و الطرق مقارنتًا بالنيار فتزيد حركة السكان ليال

 وغيرىا .   
( الرصد المكاني الضوضاء لألحياء السكنية الرئيسة في مدينة الشطرة 3جدول )

 خالل فصل الصيف

االحياء 
 احداثيات الموقع الرئسية

 قياس مستوى الصوت
 المعدل

 مساءً  صباحاً 

 6231.415953 المشتل
46.166841 62.1 64.6 63.3 

 31.412243 الحمام
46.176662 54.6 61.4 58 

 المعممين
 
 

31.476664 
46.164437 62.4 58.4 67.4 



 هـ2443-و  2222. نسنة (2انرابع/ مهحق ) انعدد / انثانثانمجهد  مجهة اندراسات انمستدامة . . انسنة انثانثة / 

 
 

 
513 

 
 Sound Level Meter ) )   تالمصدر :االعتماد عمى جهاز قياس الصو  

Lutron   وجهازGPS . 
 

 31.421446 الفتاحية
46.181777 71.1 74.4 72.7 

 31.413669 الشعمة
46.174325 75.8 77.8 76.8 

 31.435423 اكد
46.172777 49.9 57.8 57.3 



 هـ2443-و  2222. نسنة (2انرابع/ مهحق ) انعدد / انثانثانمجهد  مجهة اندراسات انمستدامة . . انسنة انثانثة / 

 
 

 
514 

 ( التموث الضوضائي في فصل الصيف2خارطة رقم )

( باستخدام برنامج  3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )      
Arc map. 



 هـ2443-و  2222. نسنة (2انرابع/ مهحق ) انعدد / انثانثانمجهد  مجهة اندراسات انمستدامة . . انسنة انثانثة / 

 
 

 
515 

 الرصد المكاني لضوضاء المؤسسات التعممية :  -2
التعميمية سوى في المدرسة ابتدائية او تختمف مستويات الضوضاء في المؤسسات 

متوسطة او اعدادية او احدى مؤسسات التعميم العالي وىذا االختالف تبعًا إلعداد 
طمبتيا وتركيبيم العمري والنوعي والموقع  والمساحة  ووجود النبات الطبيعي والقرب 

وى من الشوارع الرئيسية وبذلك يترتب عمييا تباين الضوضاء , أذ يختمف مست
لقد تم رصد مستويات الضوضاء لعدد من ,  ء داخل القاعة وخارجيا الضوضا

ان  (3)وخريطة  (4المدارس االبتدائية في مدينة الشطرة أذ  يمحظ من الجدول )
ديسيبل( بسب 69.7أعمى معدل لضوضاء سجل في مدرسة المناىل لمبنين  بمعدل )

كثرت أعدد التالميذ في ىذه المدرسة أذ أنيا تقع في حي الشعمة  بالقرب من دائرتي 
 65.5الكيرباء والمرور, بينما احتمت المركز الثاني مدرسة أبراىيم الكرباسي بمعدل )

أحد الطرق الرئيسة وكذلك زيادة أعداد التالميذ  في ديسيبل( بسبب كونيا قريب من 
ىذه المدرسة , أما أقل مستوى لمضوضاء سجل في مدرسة الفتاحية لمبنات بمعدل 

ديسيبل( , يمحظ من قياسات مستوى الضوضاء انيا تتجاوز معايير منظمة 61.4)
 .                         ديسيبل ( لمراكز التعميم  41_31الصحة التابعة لألم المتحدة المتمثمة )

 ( الرصد المكاني لعدد من المدارس االبتدائية في مدينة الشطرة4جدول)

مدرسة 
 حداثيات الموقع االبتدائية

 dBقياس شدة الصوت 
في غرفة 

 المعدل في الساحة في الممر الصف

 الشهيد حسين
 عالوي لمبنين

31.417155 
64.184844 59.8 55.7 77.2 61.6 

الفتاحية 
 لمبنات

31.414638 
46.182865 54.1 53.8 73.4 67.4 
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بدر الكبرى 
 لمبنات

31.411315 
46.175897 55.1 59.4 69.4 61.3 

 31.475596 المناهل لمبنين
46.177685 59.6 69.4 87.1 69.7 

النهضة 
 لمبنات

31.473973 
46.173554 53.4 65.5 74.8 64.56 

ابراهيم 
 الكرباسي

31.471722 
46.177334 57.2 59.2 87.1 65.5 

 Sound Level Meter ) )   تالمصدر: االعتماد عمى جهاز قياس الصو 
Lutron وجهاز ,GPS . 
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 ( ضوضاء المدراس االبتدائية في مدينة الشطرة3خارطة ) 

 
( باستخدام برنامج 4المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )       

Arc map. 
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 الرصد المكاني لضوضاء المؤسسات الصحية:-3
تعد الضوضاء في المستشفيات من المؤشرات الميمة التي تدل عمى اثر التموث      

الضوضائي في نوعية البيئة الحضرية ىو مؤشر مستوى الضوضاء داخل المستشفيات 
( ان WHO (او في محيطيا , فمن المفترض حسب معيار منظمة الصحية العالمية 

ديسيبل في  21تعدى مستوى الضوضاء خارج المستشفى او بالقرب منيا عتبة ال ت
دسيبل في حدىا االعمى , وان ال يتجاوز شدة الضوضاء داخل  35حدىا االدنى او 

( . ذلك 1ديسيبل  بأي ظرف من الظروف انظر الجدول ) 31اروقة المستشفى عتبة 
الراقدين في المستشفى او المراجعين الن الضجيج العالي بطبيعة الحال يؤرق المرضى 

ليا ويحرميم من اليدوء الضروري لراحتيم وشفائيم, تم حساب معدل الضوضاء 
لممؤسسات الصحية من خالل اخذ القياسات داخل المستشفى او المركز الصحي 
والمحيط الخارجي , ان الضوضاء التي تصدر من ىذه المؤسسات ىي من خالل 

سسة او كثرة المراجعين خاصة ضمن اوقات ومواسم معينة , حركة المرور خارج المؤ 
او من االصوات الناتجة عن السيارات االسعاف وتم اخذ القياسات لممحيط الخارجي 

 (5لجميع المستشفيات وعدد من المراكز الصحية الموضحة ادناه كما في الجدول )
ي لضوضاء في المشافي في مدينة الشطرة ثبت من خالل الرصد المكان(4) وخريطة

مداخل ىذه المؤسسات الصحية وصوال الى ابعد نقطة ضمن النطاق الجغرافي الذي 
يصل اليو الصوت الصادر بسببيا , نجد ان ىناك ارتفاعا بمعدالت الضوضاء في 

ديسيبل ( في داخمو وفي  78.5المشافي الرئيسة  حيت سجل مستشفى الشطرة العام )
بل( بسبب كثرة المرضى , وعند مقارنة مع ديسي 61.8خارجو سجل شدة الصوت )

معايير منظمة البيئة التابعة لألمم المتحدة  نالحظ انو تتجاوز المعايير, اما اقل قياس 
ديسيبل( في   69.2لشدة الصوت فتمثل في مركز االسنان التخصصي أذ سجل )
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داخمو بسبب صوت احد أجيزت التبريد . اما في خارج موقع الرصد الصحي فكان 
ديسيبل( بسبب بعض اْلسواق والمحالت التجارية القريبة  64.4قياس شدة الصوت )

ديسيبل( في الداخل   76.1من المركز, ونالحظ ان  مستشفى االستشارية  سجل )
ديسيبل(  خارج المشفى بسبب وجود  61.8بسبب حركة المراجعين وكثرتيم , و )

, أن جميع القياسات في المشافي الكثير من المؤسسات الحكومية بالقرب من المشفى 
مدينة الشطرة قد تتجاوز معايير منظمة الصحة التابعة لألمم المتحدة المتمثمة 

 ديسيبل( . 35_21)
 (الرصد المكاني لضوضاء المشافي في مدينة الشطرة5جدول )

 المعدل خارج المستشفى داخل المستشفى احداثيات مستشفى

مستشفى الشطرة 
 العام

31.413235 
46.169734 

78.5 61.8 77.1 

 االستشارية
31.416743 
46.167136 

76.1 61.8 64.4 

مركز االسنان 
 التخصصي

31.413717 
46.177664 

69.2 64.4 66.7 

, Sound Level Meter Lutron ) )تلمصدر:االعتماد عمى جهاز قياس الصو ا
 . GPSوجهاز 
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 ضوضاء المشافي في مدينة الشطرة( 4خارطة رقم )

 
 Arc( باستخدام برنامج 5المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول ) 

map. 
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 : ضوضاء طرق النقل -4
يأتي مصدر الضوضاء الناجمة عن مرور السيارات  بالدرجة االساسية , من    

اصوات محركات السيارات ومن االحتكاك الحاصل بين المركبة واالرض واليواء , وفي 
العموم تفوق شدة الضوضاء المرورية الناجمة عن االحتكاك بأرضية الشارع تمك 

ساعو فاكثر . وىناك  \كم  61رة الناتجة عن صوت المحرك حيث تبمغ سرعة السيا
عوامل تتحكم بمستوى الضغط الصوتي بالنسبة لضوضاء المرور  تمثل بمعدل 
االزدحام المروري , وسرعة المركبات , وعدد المركبات الثقيمة السائرة وطبيعة سطح 
الطريق , كما يمكن ان يزداد مستوى الضوضاء المرورية في حاالت مثل التغير في 

السيارة  , وقوتو في اثناء سيرىا , وكذلك في حاالت التقاطعات المرورية سرعة محرك 
التي يكثر فييا استخدام المنبيات , في مدينة الشطرة شيدت اعداد السيارات و 

( عمى آثر رواج تجارة السيارات  2113الدراجات النارية زياده ممحوظة  بعده عام ) 
ء الناشئة عن مثل ىذا النشاط البشري ولذا من الضروري التعرف عمى مستوى الضوضا

( 6أذ تبين من الجدول ),تشيد ازدحام مروريًا مستمرًا  وحدوده الصحية في مدينو
وجود تباين مكاني وزماني واضح لمستويات الضوضاء في بعض ( 5والخريطة)

التقاطعات المرورية الرئيسية في مدينة الشطرة التي  خالل اليوم الواحد  و بأوقات 
مختمفة اذ يظير ان مستوى الضوضاء سجل اْلعمى في فترة الذروة الصباحية في 

ظييرة ليعود ليرتفع في جميع الشوارع  الرئيسية ,  ثم ينخفض شدة الصوت في فترة ال
فترة المساء مرة اخرى ثم ينخفض تدريجيا حتى تصبح حركة السير شبو معدومة في 
منتصف الميل. ويتضح من الجدول ان اعمى درجة لشدة الصوت سجمت في شارع بني 

ديسيبل( كون ىذا الشارع  يشيد حركة مرور عالية كما انو يمر  81.2زيد بمعدل)
ى جوانبو بعض المحالت التجارية , كما جاء بالمرتبة الثانية من بأحياء شعبية وتقع عم
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ديسيبل( بسبب كثرة المحالت  81.3حيث شدة الصوت شارع المعارض وبمعدل )
التجارية عمى جوانب الشارع , اما اقل شدة صوت سجمت في شارع الدارمي بمعدل 

قياسات شدة ديسيبل(  كونو يشيد حركت مرور اقل . ومن خالل مقارنتيا  58.9)
الصوت  بالمحدد البيئي نجد انيا تجاوز معايير منظمة الصحة التابعة لألمم المتحدة  

 .  ديسبل لياًل( 45ديسيبل نيارًا( و) 55من خالل مؤشر عموم المجتمع والبالغ )
 قياس معدل الصوت  لشوارع الرئيسية في مدينة الشطرة6) جدول )

 الشوارع
 الرئيسة

 الموقع
 قياس الصوت

 المعدل
 مساءً  ظهراً  صباحاً 

 شارع المعهد
31.423384 
46.171867 

75.5 63.2 67.1 68.6 

 شارع الشوممي
31.415927 
46.164747 

63.6 67.9 55.2 59.9 

 شارع الكورنيش
31.415739 
46.1666541 

78.2 62.9 77.5 72.8 

 شارع حجام
31.411272 
46.162279 

77.9 74.5 57.1 69.8 

 شارع الممعب
31.414966 
46.176778 

87.5 75.8 77.4 75.5 

 شارع سيد الرحمة
31.399761 
46.175437 

61.2 
52.7 
 

57.9 54.9 
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 شارع العدل
31.479782 
46.164593 

87.9 74.8 87.5 78.7 

 شارع المعارض
31.413437 
46.169827 

82.7 75.3 83.1 87.3 

 شارع بني زيد
31.4131171

7 
46.161476 

89.2 75.5 78.9 81.2 

 شارع الدارمي
31.472969 
46.173755 

65.7 57.1 54.1 58.9 

 شارع  المغرب
31.413171 
46.161476 

65.3 67.2 55.9 67.4 

 Sound Level Meter ) )تالمصدر : باالعتماد عمى جهاز قياس الصو 
Lutron,  وجهازGPS . 
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 مدينة الشطرة( التموث الضوضائي  لمشوارع الرئيسة في 5خارطة )

 
 Arc( باستخدام برنامج 6المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول ) 

map. 
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 : ضوضاء االسواق الشعبية والتجارية  -5
الت التجارية : ينشط ىذا النوع من التموث الضوضائي وقت ضوضاء االسواق والمح

بيع الخضروات والفاكية النيار وفي الصباح تحديدًا حيث يبدأ أصحاب المحال السيما 
فضال عن المتاجر بالصراخ واستخدام مكبرات الصوت بدافع المنافسة والترويج عن 
بضائعيم وترغيب المتبضعين في اقتنائيا , مما يكون مستوى من الضجيج غير محتمل 
في تمك االسواق , توجد العديد من االسواق الشعبية والمحال التجارية في مدينة الشطرة 

ن االسواق الثانوية التي تتداخل مع احياء المدينة والتي تكتظ بالسكان فضال ع
والمتبضعين مما يتولد عنيا ارتفاع شدة الضوضاء بفعل اصوات الباعة والمحال 
المتواجدة فييا , تم رصد مستويات الضوضاء لعدد من بعض المحالت التجارية 

أظيرت , لمنطقة التجاريةء الذي ينشأ من اليعطي صورة واضحة عن التموث الضوضا
بأن أعمى مستوى لضوضاء  في سوق الخضار   (6وخريطة ) (7نتائج الجدول )

ديسيبل( وخالل فصل الشتاء  95.8والفاكية , تم قياس في فصل الصيف سجل ) 
( بسبب كثر البائعين والزبائن, وصراخ اغمب البائعين ديسيبل 91.6( وبمعدل )87.5)

لترويج منتجاتيم لترغيب الناس عمى الشراء من بضاعتيم , اما اقل مستوى لضوضاء  
 77.7ديسيبل( وخالل الصيف ) 79.2سجل عند اسواق كورنيش الشطرة في الشتاء )

وضح في الجدول ديسيبل( . فيما تباينت بقيت االسواق كما م 78.4ديسيبل( وبمعدل )
عند مقارنة مستوى الضوضاء في االسواق مع معايير منظمة  (6وخريطة )( 7)

نيارا  55) المحددمعايير ال( نجد انيا تتجاوز   (WHOالصحة التابعة لألمم المتحدة 
 . (ليالً  45 –
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 قياس الضوضاء لألسواق الرئيسية في مدينة الشطرة (7جدول )

 الموقعاحداثيات  االسواق
 قياس الضوضاء

 المعدل القياس
 صيفاً  شتاءً 

 31.417459 السوق المسقوف
46.168629 91.5 89.4 97.4 

 31.415197 اسواق اشرد
46.162156 79.2 87.1 79.6 

معرض كرار لي 
 بيع السيارات

31.391397 
46.167474 81.5 75.6 78.5 

 31.417629 الخضار والفواكه
46.167979 95.8 87.5 91.6 

اسواق شارع 
 االطباء

31.417213 
46.165465 85.2 83.2 84.2 

اسواق كورنيش 
 الشطرة

31.411897 
46.169167 79.2 77.7 78.4 

 31.412575 اسواق الفمكة
46.177988 87.9 78.4 79.6 

اسواق شارع 
 الكص

31.417427 
46.167427 77.3 75.9 76.6 

 المعرض االلماني
 

31.477447 
46.168868 75.5 77.2 72.8 

 Sound Level Meter ) ) تالمصدر : االعتماد عمى جهاز قياس الصو 
Lutron, وجهازGPS . 



 هـ2443-و  2222. نسنة (2انرابع/ مهحق ) انعدد / انثانثانمجهد  مجهة اندراسات انمستدامة . . انسنة انثانثة / 

 
 

 
527 

 ( ضوضاء االسواق الرئيسية في مدينة الشطرة6خارطة )

 
 Arc( باستخدام برنامج 7المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )

map. 
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 ضوضاء المناطق الورش الصناعية :   - 6
ينشأ ىذا النوع من الضجيج عن االت المصانع وعمميات التصنيع ومختمف      

اآلالت المستخدمة في الورش والمعامل متوسطة الحجم والصغيرة , ويمكن تقسيم ىذه 
الضوضاء عمى ثالث أقسام , االول يعرف بالضوضاء الصناعية , وينجم عن 

ناعية داخل المصنع وتختمف شدة الضوضاء  الناتجة بحسب نوع العمميات الص
الصناعة وحجم المصنع ويتجاوز تأثير داخل المصنع ليؤثر عمى المارين بالجواره 
والقاطنين بقربة , ويعرف النوع الثاني بضوضاء التصادم , وينجم عن االت الضغط 

اليدوي ضجيجًا من ىذا والطبع والثقب واآلت الطحن والقطع , وتولد عمميات الطرق 
النوع , ويعرف النوع الثالث بالضوضاء الكيرومغناطيسية , الناجمة عن اىتزازات في 
المحركات الكيربائية والمحوالت والناقالت. تتوزع في مدينة الشطرة العديد من الورش 
الصناعية لمحدادة  والنجارة التي تتداخل مع االحياء السكنية , تم رصد لبعض الورش 

لصناعية  وتبين من خالل الرصد المكاني ان اعمى معدل لقياس سجل في احد ورش ا
 الحدادين  

ديسيبل( وعند مقارنة ىذا مع معايير منظمة الصحة التابعة لألم  113.4بمعدل )
نالحظ انيا تتجاوز المعايير وتشكل خطر عمى صحة االنسان   (WHOالمتحدة )

زعج جدا, يمييا سوق الصفارين بسب اجيزت الحداد التي تسبب اصوات م
ديسيبل( بسبب الطرق عمى المعدن , اما أقل مستوى  لضوضاء سجل  117.7بمعدل)

ديسيبل(  الناتج عن جياز قص  86.4ضمن العينات  فيو معمل االسفنج  بمعدل )
 .(7وخريطة ) ( 8االسفنج , فيما تباينت بقية العينات  كما في الجدول )
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 قياس مستوى الضوضاء في بعض الصناعات في مدينة الشطرة( 8جدول )

 احداثيات صناعة
 قياس الصوت

 معدل القياس
 شتاءً  صيفاً 

 معمل االسفنج
31.412559 
46.167777 

85.1 87.8 86.4 

 االلمنيوم
31.415117 
46.17665 

97.3 93.5 91.9 

 سوق النجارين
31.479727 
46.169737 

85.8 88.2 87 

 حدادين
31.411699 
46.177359 

117.8 116.1 113.4 

 سوق الصفارين
31.479646 
46.177142 

179.1 176.3 177.7 

 صيانة السيارات
31.416827 
46.166397 

97.1 77.8 83.9 

 Sound Level Meter ) )تالمصدر :االعتماد عمى جهاز قياس الصو 
Lutron, وجهازGPS .  
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 لمصناعات في مدينة الشطرةلضوضاء التموث ا (7خارطة )

 
 Arc( باستخدام برنامج 8المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول ) 

map. 
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 :طرق الوقاية والحد من التموث الضوضاء
إزاء مشكمة الضوضاء التي تتفاقم يوما بعد أخر , تتخذ الكثير من دول العالم    

إجراءات ميمة لمجابية التموث الضوضائي والحد من آثاره السمبية . وعمى الرغم من 
ان القضاء عمى الضوضاء في المجتمعات الحديثة ليس أمر ىينا , فأن مجرد المحاولة 

قد يكون كفيل بتخفيض مستويات الضوضاء الى حدود  لبدء ببعض التدابير االحترازية
معقولة مريحة لمسمع البشري . وىنا استعراض ْلىم السبل التي من شانيا التخفيف من 

 مشكمة الضوضاء , بما يتناسب تطبقيا عمى المجتمع الشطري . 
 ويمكن عمى وجو العموم السيطرة عمى التموث الضوضائي عبر ثالث خطوات , ىي 

 الضوضاء أو تخفيضيا من مصدرىا الرئيسمنع  -1
 اعتراض مسار الصوت المسبب لمضوضاء  -2
 حماية المتمقي نفسو . -3
 

 االستنتاجات :
اظيرت نتائج الدراسة تباين مكاني و زماني لمتموث الضوضاء في مدينة الشطرة , فيو  -1

 وبينيختمف بين االحياء السكنية والمحالت التجارية والورشة الصناعية وطرق النقل 
  .الميل و النيار والصيف والشتاء

 77سجل اعمى مستوى لمضوضاء داخل االحياء السكنية بمعدل مكاني وزماني بمغ ) -2
 77.8ديسيبل ( في حي الشعمة االولى , اذا بمغ مستوى الضوضاء في الصيف )

( بسبب اكتظاظ الحي بالسكان وكثرة  ديسيبل 76.2ديسيبل ( , اما في الشتاء بمغ )
وصغر الوحدات السكنية اضافة لوجود بعض المؤسسات الحكومية في ىذا الحي مما 
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يسبب نشاط حركي كثيف  لسكان , كما توجد بعض المولدات التي تسيم في ارتفاع 
 الضجيج  متجاوز معايير منظمة الصحة.

ديسيبل  81.2ي زيد بمعدل )سجل  اعمى مستوى لضوضاء وسائط النقل في شارع بن -3
( بسبب كون ىذا الشارع يشيد حرك مرورية عالية كما انو يمر بأحياء شعبية وتقع 

ديسيبل ( , واما  89.2عمى جوانبو بعض المحالت التجارية , لقد تم قياس صباحًا )
ديسيبل (  87.9ديسيبل ( بينما كان مستوى الضوضاء مساء ) 75.3قياس ظيرًا بمغ )

 ذا يتجاوز معايير منظمة الصحة التابعة لألمم المتحدة ., وىو بي
المؤسسات الصناعية  في ورشة حدادة  بالمعدل سجل اعمى مستوى لضوضاء  -4

ديسيبل ( ليتخطئ المعايير المحمية والعالمية مسببا ضررا صحيا مستديما   113.4)
 عمى السكان الذي يقعون تحت تأثيره .

 المقترحات :
من خالل وسائل اإلعالم عن طريق بيان اضرار التموث التوعية البيئية   -1

 الضوضائي وتأثير عمى صحة السكان .
التخطيط السميم عند انشاء المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية والسكنية ,  -2

بحيث يتم تخصيص مناطق خارج المدينة لصناعات المموث والتي تسيم في 
الت التجارية وزيادة االماكن ارتفاع الضجيج  , وايضا تخصيص منطقة لممح

 الترفييية لتقميل االزدحام عمى ىذا االماكن .
توفير فرص عمل وتييئة اماكن لبعض الباعة المتجولين ومنعيم من استخدام  -3

 مكبرات الصوت .
فرض غرامات مالية عمى المخالفين  ومحاسبة كل من يسيم في ارتفاع الضجيج   -4

 فوق الحد المسموح 



 هـ2443-و  2222. نسنة (2انرابع/ مهحق ) انعدد / انثانثانمجهد  مجهة اندراسات انمستدامة . . انسنة انثانثة / 

 
 

 
533 

ساىمة في امتصاص اء وضع حواجز عمى طول طريق النقل لماقامة احزمة خضر  -5
 وتشتية الضوضاء

صيانة محركات السيارات بشكل دوري وفرض غرامات مالية عمى السواق  -6
 المخالفين إلجرات تخفيض الضوضاء .

استخدام واقيات االذن في بعض الصناعات  مثل صناعة االلمنيوم  ,   -7
 الت الحفر والبناء .والصناعات الحديد , وعند استخدام اآل

صب في مجال التموث الضوضائي , عن طريق ناالىتمام بالبحوث البيئية الم -8
استفادة الحكومات بتحويل ىذا البحوث الى مشاريع  والتقيد باإلرشادات والمعايير 

 الدولية والمحمية  لتقميل االثار الصحية المترتبة من الضوضاء .
الضغط عمى االحياء السكنية المكتظة مما انشاء مجمعات سكنية جديد لتقميل  -9

 يؤدي الى خفض نسبب الضوضاء .
تخصيص مناطق لمعب االطفال ضمن التخطيط االساس لمدينة الشطرة لكونو  -11

 يقمل من الضوضاء في االحياء الشعبية .
ترميم بنايات مؤسسات الدولة وصيانة االجيزة المستخدمة في ىذه المؤسسات   -11

ميل الضوضاء عن طريق ترميم واعادة بناء الجدران بحيث يؤدي ذلك الى تق
القديمة والتي تحوي شقوق تسيم في نقل الضوضاء , وكذلك تغميف الجدران بمادة 

 عازلة لضوضاء .
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التموث اليواء والمياه  والضوضاء داخل  انور صباح محمد الكالبي , -1

المسكن وخارجة في مدينة السماوة , اطروحة دكتوراه )غير منشورة( كمية 
 . 2113اآلداب , جامعة البصرة ,

فرقان محمد عبد المجيد النصراوي , التباين المكاني لمتموث الضوضائي   -2
 . 145 2119في مدينة كربالء المقدسة , كمية التربية , جامعة كربالء ,

شكري إبراىيم الحسن ,التموث في مدينة البصرة ,اطروحة غير منشورة ,  -3
 . 2111جامعة البصرة ,

دار الشروق لمنشر  2لبيئة , طعمياء حاتوغ ومحمد حمدان ابو دية , عمم ا -4
 .  2118والتوزيع , عمان , 

حسن احمد , التموث الضوضائي واعقة التنمية , مكتبة الدار العربية  -5
 . 2118لمكتاب , 

 


