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 :الملخص
أنه كل إحساس سمعي غير مستحب أو مزعج، وإطالق األصـوات           يعرف الضجيج ب  

بسبب  و. Noise pollutionغير المرغوبة في الوسط المحيط هو ما يعرف بالتلوث بالضجيج 

ما يرافقها مـن زيـادة فـي         بخاصة في المراكز الحضرية، و     الزيادة السكانية المتسارعة، و   

ـ         النشـاطات التجاريـة و     ل بأنواعهـا، و   المصادر المسببة للتلوث بالضجيج، كوسـائط النق

غيرهـا، فـإن التلـوث       الموسيقى الصـاخبة و    اإلنشائية، و  األعمال البلدية و   الصناعية، و 

تزداد تأثيراته  على عكس معظم قضايا البيئة األخرى،   و– في معظم دول العالم –بالضجيج 

لمرضى خاصة، مما يجعل    ا  السن واألطفال و   في كبار  السلبية في مجموعات السكان كافة، و     

  .من التلوث بالضجيج مشكلة عامة تطال تأثيراتها السكان كافة

، )LAeq( متوسط مستوى الضجيج     –جرى في هذه الدراسة تعيين مستويات الضجيج المختلفة         

احد مستويات الضجيج القصوى المطلقة في       األقصى، و  متوسط مستوى الضجيج األدنى، و     و

  :شق القديمة شملتمنطقة في مدينة دمعشر 

  . سكنية–مناطق تجارية  -

  .مناطق تجارية -

  .سياحة  وعبادةمناطق  -

  .بعض الخانات التجارية في مدينة دمشق القديمة -

الذي يعمل    األلمانية، و  Neutrik، صنع شركة    NC-10عينت مستويات الضجيج بوساطة جهاز      

 و  20جيج التي تتراوح بـين       قياس في الساعة، كما يقيس مستويات الض       3600يعطي   آلياً و 

في المناطق المدروسة كافـة، بـين         قياسات مستويات الضجيج و    تجر و. A- ديسيبل 140

  .2003 و 2002في عامي  حتى ما بعد الساعة الثامنة مساء، و الساعة السابعة صباحاً و

، كان في معظـم     )LAeq(أوضحت نتائج هذه الدراسة أن متوسط مستويات الضجيج الخارجي          

 A– ديسيبل 14مناطق دمشق القديمة أعلى من الحدود المسموح بها بمعدالت وصلت إلى نحو             

  ذات حركـة المـرور الكثيفـة و        -المناطق التجاريـة      السكنية، و  -في المناطق التجارية    

 في ساحة الجامع األموي، أما في الخانات التجارية، التـي           A- ديسيبل 18إلى    و -المتوسطة  

يستثنى  لنقل، فكان متوسط مستويات الضجيج فيها دون الحد المسموح به، و        ال تعبرها وسائط ا   

  .من ذلك خان جقمق

أي من الوقت الذي جرى فيه      (من القياسات   % 95، أن   Percentileأوضح التحليل اإلحصائي    

كان مستوى الضجيج فيها أعلى من الحـدود المسـموح بهـا فـي              ) قياس مستويات الضجيج  

كان مستوى الضجيج أيضاً أعلى من الحدود المسموح بها في           السكنية، و  - المناطق التجارية 
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% 99البزورية التجاريتين، وفـي      من القياسات التي جرت في منطقتي باب الجابية و        % 90

  .من القياسات التي جرت في ساحة الجامع األموي

دة مسـتويات   أوضحت هذه الدراسة أيضاً أن حركة المرور تكاد تكون السبب الرئيسي في زيا            

في المنـاطق التجاريـة     عن الحدود المسموح بها إذا كان متوسط مستويات الضجيج          الضجيج  

 –أعلى منه في المناطق التجاريـة       ) باب الجابية مثالً  (المتوسطة   ذات حركة المرور العالية و    

 19 و   11بمعدل تـراوح بـين       ، و A- ديسيبل 11 بمعدل نحو    –شبه معدومة حركة المرور     

  . منه في الخانات التجارية التي ال تعبرها وسائط النقلA-ديسيبل

المساكن المالصـقة    بسبب الطابع المعماري لمدينة دمشق القديمة، حيث الطرقات الضيقة و          و

التي يقع بعضها فوق الطريـق مباشـرة،         الشرفات المالصقة لبعضها البعض، و     للطرقات، و 

ات الضجيج الداخلي بنسبة قد تفوق ما فـي         فإن مستويات الضجيج الخارجي، ترفع من مستوي      

األبنية السكنية البعيدة نسبياً عن الشـوارع العامـة،          المدن الحديثة ذات الشوارع العريضة و     

التي توجد على جوانب الطـرق فـي         إضافة إلى مصدات األشجار التي تشتت األصوات، و       

  .المدن الحديثة

ـ  ع مدن سورية  نظراً ألن مدينة دمشق القديمة هي إحدى أرب        و فـي قائمـة التـراث      نّفت  ص

السياحية، فالبـد مـن اتخـاذ     ألهميتها الوطنية و   نظراً لالكتظاظ السكاني فيها، و     العالمي، و 

اإلجراءات الممكنة لخفض التلوث بالضجيج مثل إعادة النظر في حركة المـرور، بحيـث ال               

 التراثيـة، و   األثريـة و   حية و بخاصة في المناطق السيا    تتجاوز الطاقة االستيعابية للطرق، و    

عدم السماح للحافالت    في عدد من المناطق، و    السيارات  حظر مرور    منع استعمال األبواق، و   

 كبيرة الحمولة من المرور في طرقـات دمشـق القديمـة، و            الشاحنات متوسطة و   الكبيرة، و 

  .غيرها
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 :المقدمة

منذ زمن غير بعيـد، وقـد       يعتبر الضجيج نوعاً من الملوثات التي أدركت خطورتها         

فت الجمعية الفرنسية للمعايرة     عر)AFNOR(        ًالصوت بأنه االهتزازات التي تٌحدث إحساسـا ،

 والطابع الموسيقي أو المتناسق، أما الضجيج فهو كل إحساس سمعي           االنتظامسمعياً، له صفة    

امـة،  يعرف الضجيج، بصورة ع ، و)Botte and chocholle ،1991(غير مستحب أو مزعج 

  ما يعرف  بأنه أصوات غير مرغوبة، وإطالق األصوات غير المرغوبة في الوسط المحيط هو           

  ).Noise pollution) 2001 Shukla and chand elالتلوث بالضجيج ب

ما يرافقها من زيادة     بخاصة في المناطق الحضرية، و     بسبب الزيادة السكانية المتسارعة، و     و

 النشـاطات التجاريـة و     الضجيج، كوسائط النقل بأنواعهـا، و     في المصادر المحدثة للتلوث ب    

غيرهـا، فـإن التلـوث       الموسيقى الصـاخبة و    اإلنشائية، و  األعمال البلدية و   الصناعية، و 

على عكس معظم قضايا البيئة األخرى، يزداد بمعـدل           و – في معظم دول العالم      –بالضجيج  

بخاصـة فـي مجموعـات        السلبية أيضاً، و   تزداد تأثيراته   واحد في السنة، و    A–نحو ديسيبل 

، مما يجعل مـن التلـوث بالضـجيج         )المرضى كبار السن، واألطفال، و   (محددة من السكان    

  ).long ،1999 Sandberg 1999(مشكلة وطنية، تطال تأثيراتها المواطنين كافة 

ينتقل الصوت في الهواء على شكل موجات متتالية هي الموجـات الصـوتية، حيـث تهتـز                 

تسمع عند وقوعهـا علـى جهـاز         تنتشر الموجات في االتجاهات كافة، و      جزيئات الهواء، و  

السمع، إن السرعة التي يتحرك بها منبع الصوت تحدد خاصية أساسية للصوت، تعرف باسـم           

 الضـغط و  (يسـميان معـاً      ، إذ أن كل ضغط للهواء يتلوه انخفـاض، و         Frequencyالتردد  

  .Hertzعبر عن التردد بعدد الذبذبات في الثانية أو الهيرتز  ي و،cycle، بالذبذبة )االنخفاض

ال تتأثر إذن اإلنسان باالهتزازات الصوتية كافة، فلكـي تثـار مسـتقبالت األذن، يجـب أن                 

، إلى اهتزازت ذات تـردد      )التي غالباً ما تكون جزيئات الهواء     (تتعرض الجسيمات المتحركة    

ة، علماً بأن الشعور األكبر لقدرة األذن على السمع يقـع           ثاني/ ذبذبة 20000 و   20يتراوح بين   

تنخفض حساسية جهاز السمع بالتدريج في أقل أو أكثر من     ثانية، و / ذبذبة 4000 و   1000بين  

 ذبذبة فـي    6000 و   200يقع تردد معظم أألصوات المستعملة في التخاطب بين          ذلك، هذا و  

، )Infrasonic(ثانية باألصوات تحت السـمعية      / ذبذبة 16تعرف الترددات األقل من      الثانية، و 

ثانيـة فتعـرف باألصـوات فـوق السـمعية          / ذبذبـة  20000أما الترددات التي تزيد عـن       

)Ultrasonic.(  
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  :ضغط الصوت

 20يقدر ضغط أضعف األصوات، التي يمكن ألذن اإلنسان السليمة أن تميزها، بــ              

لكن يمكن لألذن البشـرية      السمع، و تبة  عيمثل   هو بداية إدراك الصوت، و     ميكروباسكال، و 

السليمة تقبل سماع أصوات أخرى قد تعلو مليون مرة إلى أن تصل إلى عتبة األلم، الذي يقدر                 

بهذا يالحـظ أن األصـوات المسـموعة      مليون ميكروباسكال، و   100عندها الضغط بحوالي    

 ، و )ون ميكروباسـكال   ملي 100 ميكروباسكال إلى    20من  (المحيطة باإلنسان متباعدة المدى     

 ط الصوت و  غلتحاشي استعمال هذه األرقام الكبيرة اتفق على واحدة أخرى لقياس مستوى ض           

ليس إلى  أن إذن اإلنسان حساسة إلى الضغط النسبي و ، خاصة وDecibel (dB) هي الديسيبل

ف الضغط المطلق، األمر الذي يحتم قياس شدة الصوت بالنسبة إلى مستوى من الضغط متعار             

حـدة ويعبـر عنـه      االديسيبل مقياس لوغاريتمي ليس له و      و. عليه، يمثل نقطة بداية القياس    

 .بالعالقة اآلتية

)
P
P( log 20 dB 1 10
ref

= 

 20يساوي    ضغط الصوت المرجعي و    Pref،   ضغط الصوت المقيس بالميكروباسكال    P: حيث

 . ميكروباسكال

 : ديسيبلبالميكروباسكال، عندها تكون شدة الصوت  200قيس كان ضغط الصوت المإذا ف

20  10 log 20  )
20
200( log 20 10  شدة الصوت = ==

 كل مـن مسـتوى ضـغط الصـوت بالديسـيبل، وضـغط الصـوت                )1(الشكل  ويوضح  

 ديسـيبل،   20ونظراً ألن الديسيبل مقياس لوغاريتمي، فإن كل زيادة قدرها           .بالميكروباسكال

  . مرات10تعني زيادة ضغط الصوت 

 :مصادر الضجيج

  :اآلتيةتتعدد مصادر الضجيج بتعدد النشاطات البشرية، وأهم مصادر الضجيج هي 

 النقل المختلفة أهـم مصـدر مـن مصـادر     ط، تشكل وسائRoad trafficحركة المرور  -1

 1994(تشـير الدراسـات   . )1الجدول (الضجيج الخارجي وتسبب أكبر إزعاج صوتي 

Lambert and vallet( من سكان دول االتحاد األوروبـي يتعرضـون،   % 40، أن نحو

وهو  (A- ديسيبل 55نهاراً، إلى مستويات ضجيج، ناجمة عن حركة المرور، تفوق إلى           

من السكان إلى مسـتويات ضـجيج       % 20، كما يتعرض نحو     )الحد المسموح به نهاراً   

من سكان المدن إلى مسـتويات      % 30نحو  ، ويتعرض، ليالً،    A- ديسيبل 65تفوق الـ،   
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، وتؤثر هـذه المسـتويات      A- ديسيبل 55ضجيج ناجمة عن حركة المرور، تفوق الـ        

أن مستويات الضجيج، ) Mage and Walsh 1998(تأثيراً بالغاً في النوم، وتشير البيانات 

 80-75نهاراً، في المناطق المكتظة بحركة المرور في مدن العالم الثالث، تفـوق الــ               

أن ) Ahmad, 2000 Shaik and Shaik, 1995 WHO 1999(تشير الدراسات  .A-ديسيبل

من الضجيج الخارجي في المدن، وكذلك اإلزعاجات المتأنية منه، تعود إلـى    % 60-80

 أن مستويات ضجيج حركة المرور تزداد بزيادة        ،حركة المرور، وتشير الدراسات نفسها    

، وعددها ونسبة الشاحنات    ) باألرض والهواء  االحتكاكبسبب زيادة   (سرعة وسائط النقل    

ـ  الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى انسياب حركة المرور، وطبيعة الطرقات و           ةطبوغرافي

  .غيرها المدن و

 كالصناعات المعدنية، وصـناعة مـواد       – الصناعة، بالرغم من أن الصناعات المختلفة        – 2

 تنحصر فـي    –، إضافة إلى الصناعات الحرفية      البناء، وصناعة النسيج، والمواد الغذائية    

أماكن محدد، إالّ أن الضجيج الناجم عنها قد يصل إلى المناطق المجاورة، ويساهم فـي               

 .زيادة مستويات الضجيج في هذه المناطق

 النشاطات البشرية األخرى، تساهم عمليات البناء، واإلنشاءات، وإنجاز الخدمات العامـة،            -3

غيرها، مساهمة قد تكون محسوسة، في زيادة مستويات الضـجيج،           وتجارية  لوالحركة ا 

 .االزدحام السكاني وبخاصة في المدن القديمة حيث الشوارع الضيقة و

  )WHO 1995(مصادر الضجيج المسببة لإلزعاج الشديد والشديد جداً ) 1(الجدول 

 (%)نسبة إزعاج السكان في المنازل 
 المصدر

 جداًإزعاج شديد  إزعاج شديد

 82.3 حركة المرور

 79.5 73.4 غيرها السيارات و

 4.2 4.6 القطارات

 2.3 2.4 الطائرات

 9.0 الصناعة والتجارة

 6.2 الجوار

 2.5 مصادر أخرى
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 .)ميكروباسكال(المكافىء ت و ضغط الصو) ديسيبل(مقارنة بين مستوى ضغط الصوت ) 1(الشكل 
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 :ضرار الضجيجأ

معروف، منذ القدم، أن أألصوات المرتفعة والضجيج هي مصدر خوف لإلنسان، وقد            

ارتبطت الظواهر الطبيعية المخيفة، كاألعاصير والزالزل والرعود، باألصـوات المرتفعـة،           

وأثارت خوف اإلنسان، وقد استعملت كثير من الشعوب الضجيج في حروبها، فكان في الجيش              

 خاصة، مهمتها التفنن في إثارة الضجيج إلخافة العدو، كما تسـتعمل بعـض              الروماني قوات 

القبائل البدائية، األصوات المرتفعة وقرع الطبول وسيلة إلثارة رعب العدو، وكلنا يعرف تأثير             

 .القنابل الصوتية وتأثيرها المثير للخوف والرعب

 بـالنتوءات مكن تسـميته    تتوقف أضرار الضجيج على مستوياته ومدته وتكراره، وعلى ما ي         

 هي المستويات األعلى من مستويات الضجيج السائدة، وتحدث لفترة قصـيرة، و            الصوتية، و 

 الحافالت الكبيرة، و   الشاحنات و   الصوتية، في الغالب، من الدراجات النارية و       النتوءاتتنتج  

ثير الضـجيج   يتوقف تـأ   و. غيرها منبهات السيارات و   السيارات التي تسير بسرعة عالية، و     

 . )Shukla and Chandel 2001(وضعه الصحي والنفسي  مزاجه وو أيضاً على عمر اإلنسان 

المستندة إلى عدد  ، و)OECD)  Jansen1986بينت دراسة منظمة التعاون والنمو االقتصادي 

من الدراسات التي جرت في دول المنظمة، أن مستويات الضجيج الخـارجي التـي تسـبب                

  ):2الجدول (تي  داخل منازلهم كانت كاآلضرراً للسكان

، خالل الفترة النهاريـة، ذات      A- ديسيبل 55تعتبر مستويات الضجيج الخارجي األقل من        -

تأثيرات قليلة جداً، في السكان داخل منازلهم، وهذه المستويات ال تحول دون قيام السكان              

  .جيجبنشاطاتهم كافة وبشكل طبيعي، بما فيهم األشخاص الحساسين للض

 ذات تـأثير    A – ديسـيبل    60 و   55تعتبر مستويات الضجيج الخارجي التي تتراوح بين         -

محدود في السكان داخل منازلهم، ولكن هـذه المسـتويات تسـبب إزعاجـاً واضـحاً                

  .لألشخاص الحساسين للضجيج، وبخاصة كبار السن

 تأثيراً واضحاً   ،A – ديسيبل   65 و   60تؤثر مستويات الضجيج الخارجي التي تتراوح بين         -

 Annoyanceفي السكان داخل منازلهم، وتؤدي إلى اضطرابات في النوم، وإلى إزعـاج             

واضح، وتلزم الكثير من السكان على اتخاذ إجـراءات، والقيـام بتصـرفات لخفـض               

  .اإلزعاج الذي تسببه هذه المستويات من الضجيج

 لـى تـأثيرات ضـارة      ، إ A- ديسـيبل  65تؤدي مستويات الضجيج الخارجي األعلى من        -

 ، كما تجبر الكثير من السكان على القيام بإجراءات تهدف إلى خفـض            )2انظر الجدول   (

 .مستوى الضجيج
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 . )Jansen 1986(تأثيراتها  و) A-ديسيبل(مستويات الضجيج ) 2(الجدول 

 )A-ديسيبل( مستوى الضجيج  متوسط

LAeq )المكافىء(   LA max )يألعظما(  

 

  Noise  Effects )اتالتأثير(
 داخل المنازل داخل المنازل خارج المنازل

 40 38 - تغير في نوعية النوم

 40 - - عتبة التغيرات الفيزيولوجية

 - 45 - عتبة اضطراب التواصل

 عتبة اإلزعاج لعموم الناس 
 %)20إزعاج حتى (

55-45 - - 

 55 - - من الناس% 99لـ عتبة النوم غير الهادىء 

 تيقاظ من النومعتبة االس
 )ذاتية(تأثيرات أولية ال إرادية 

- - 60 

 ردود فعل معنوية عند عموم الناس 
 )يتذمر% 15-5ينزعج، و % 70 – 30(

65 - - 

 70-85 - - يرجح انخفاض في السمع

 75 - - كبيرة) ذاتية(تأثيرات ال إرادية 

 انخفاض معنوي في السمع 
 )يصعب ترميمه(

- - 100-85 

 - - 80 يد للناس كافةإزعاج شد

 - 85 - تأثيرات تقود إلى تأذي جهاز السمع

 100 - - الحدود النهائية لتوازن الجسم الوظيفي

 < 100 - - خفض واضح ومستمر في السمع

 < 130 - - أمراض غير سمعية

 

 lercher ،1995,2000 WHO ،1991 Botte and Chocholle ،1986 1996(تشير الدراسـات  

Nikitin and Novikov ،1972 Karagodina( إلى نوعين من التأثيرات الناجمة عن الضجيج  ،

  ).Physiological effectsأو الفيزيولوجية (التأثير غير السمعية  التأثيرات السمعية، و: هما و

 :تشمل التأثيرات السمعية و )1

 لالرتـداد ل  هي التأثيرات التي ال تؤدي إلى حدوث خلل غير قاب           و التأثيرات العادية،  - أ

  :تتمثل في في وظيفة السمع، و

يحدث عند ما يعوق الضجيج إمكانية تمييز األصوات األخرى كليـاً أو              و ،التقنيع -

جزئياً، ويشوش االتصال عن طريق التخاطب، ويؤثر التقنيع في المـزاج، كمـا             

 .وقد يضاعف خطر الحوداث. يضر بالكفاءة في العمل

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم املعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 10

في حساسية السمع، يستمر لبعض الوقت بعـد        ، وهو عجز مؤقت     اإلعياء السمعي  -

ويؤدي اإلعياء الذي يحدث عند     . توقف الضجيج، ثم يقل تدريجياً حتى يزول كلياً       

، إلى ارتفاع عتبة    A- ديسيبل 75 – 70التعرض إلى مستويات ضجيج أعلى من       

وتزداد شدة اإلعياء كلما استمر الضجيج مدة أطـول،         . السمع بعد توقف الضجيج   

ان مستواه أعلى، ويجري التعافي من اإلعياء السـمعي خـالل فتـرة             أو كلما ك  

تتراوح بين ساعة وست ساعات، وهو التعافي السريع، وقد يستمر إلى عدة أيام،             

هذا . وذلك تبعاً لمستوى الضجيج، الذي جرى التعرض له، وطول فترة التعرض          

نه، فالنساء مـثالً    وتوجد اختالفات فردية هامة بالنسبة لإلعياء السمعي والتعافي م        

أقل حساسية من الرجال، كما أن تعاطي بعض األدوية كاألسـبرين يزيـد مـن               

  .اإلعياء السمعي

 كالعجز السمعي الدائم، الذي يصيب بشكل أساسي األشـخاص        :  التأثيرات المرضية  - ب

 ,ISO 1999(الذين يعملون في أماكن مرتفعة مستويات الضجيج، وتشير الدراسـات  

Chouard 2001 ( ديسيبل75أن مستويات الضجيج األقل من - A   قليالً مـا تسـبب ،

، فغالبـاً مـا     )أو أكثر  (A- ديسيبل 85 و   80عجزاً سمعياً دائما، أما المستويات بين       

. لفترة مديدة   ساعات و  8تؤدي إلى عجز سمعي دائم وذلك في حال التعرض لها لمدة            

ت ضـجيج بالغـة الشـدة      يمكن أن يحدث العجز السمعي عند التعرض إلى مستويا         و

تشــير  غيرهــا، و الموســيقى الصــاخبة و  وت االنفجاريــاكــاألعيرة الناريــة و

إلى أن مستويات الضجيج المرتفعة والتي تحدث بالقرب مـن  ) WHO (1995دراسات

الطرق السريعة يمكن أن تؤثر في حاسة السمع تأثيراً بالغاً، وتسـبب نقـص السـمع                

، إضافة إلى نقص السمع الشيخوخي      )ب التواصل اضطرا (Socioacousiaاالجتماعي  

Presbacousia . 1998(هذا وتشير الدراسات smith ( مليون شخص في 120أن نحو 

 .العالم يعانون من عجز سمعي بسبب التلوث الضوضائي الداخلي والخارجي

 :التأثيرات غير السمعية )2

 لك إلى الجهاز العصبي و    ال يقف تأثير الضجيج  عند الجهاز السمعي فقط، وإنما يتعدى ذ           

  :بخاصةً

 الذي يتحكم بـردود األفعـال و  ، Autonomic nervous systemالجهاز العصبي الذاتي  -

 األوعيـة الدمويـة، و    القلب و  األمعاء و  نشاط بعض األعضاء الداخلية مثل الغدد و      

  .هكذا تنشأ التأثيرات الجسدية للضوضاء
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هو الذي ينبه المراكز العليا من  و، Reticular nervous systemالجهاز العصبي الشبكي  -

  . عن المعلومات التي تنقلها الحواس المؤلمة منها أو المريحةؤولمسال الدماغ و

مراكز الدماغ العليا القشرية وتحت القشرية، حيث تكمن آليات النشاطات أألكثر إتقاناً،             -

 . العقلية والحركية، التي تدخل في إنجاز المهاماإلدراكية كالنشاطات الواعية و

 :وأهم التأثيرات غير السمعية للضجيج هي -

تم وصف مجموعة من التأثيرات كردود أفعال جسدية للضوضاء         : التأثيرات الجسدية  - أ

 : أهمها و

األعراض التي تصيب الجهاز القلبي الوعائي، حيث يؤدي الضـجيج إلـى انقبـاض               -

ارتفاع  و) Babisch et.al 1993(األوعية الدموية المحيطية، وتغير في انتظام النبض 

ربمـا إلـى    ، و(.Berglund and lindvall, 1980 Cohen et al 1995) في ضغط الدم

 )..Babisch et al 1999(اعتالل قلبي 

، والجلد نتيجة )Ohostrom 1989(اضطرابات في حركة الجهاز المعدي المعوي  تغير و -

 .في الشد العضلي، وتغير طفيف ).Tarnopolsky et al 1980(التعرق 

تغير في التركيب الكيميائي للدم والبول، في أعقاب إفرازات غدية، بسبب تأثير نشـاط               -

الكظر، وزيادة إفراز الكورتيزون واألدرينالين، كما يتأثر إفراز الغدة الدرقية والغدد           

 ).Nikitin and Novikov 1986(اللعابية 

لى قشرة الدماغ، وينتج من ذلك تأثير       يمكن أن يتجاوز تأثير الضجيج الجهاز العصبي إ        -

 1992(سلبي في الذاكرة، وانخفاض في القدرة علـى االنتبـاه والتركيـز والعمـل     

Standfeild(            وبخاصة العمل الذهني، إضافة إلى اإلرهاق والتوتر واإلجهـاد، ومـا ،

 2001(يعقب ذلك من اضطرابات قلبية ومضاعفات مرضية كالقرحة المعدية وغيرها 

Chouard.( 

، أن الضـجيج  )Ohostrom, 1991 Botte and Chocholle 1993(قد أوضـحت الدراسـات    و

الداخلي، يؤدي أثناء النوم، بخالف فترات اليقظة، إلى تغيرات في النشاط الكهربائي للـدماغ،              

وإلى انقباض األوعية الدموية الطرفية وتغير في إيقاع القلب والتنفس، وإلى زيـادة الوقـت               

تقل المدة الكلية للنوم،     ، و A- ديسيبل 45-40وم، وبخاصة عندما يصل مستواه إلى       الالزم للن 

يعتقـد أن الضـجيج      و. خاصة عند األشخاص الحساسين، وذلك بسبب االستيقاظ المتكرر        و

يحدث خلالً في الصحة، على المدى البعيد، بسبب االضطرابات التي يحدثها والتـي تعـوق               

  .كل طبيعي، أثناء النوممرحلة التعافي التي تجري، بش
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 :Psychological effectsالتأثيرات النفسية  -  ب

مشاعر مختلفة من    عدم ارتياح، و   قلق و  غير محددة، و   تتمثل في اضطرابات مبهمة و     و

 زيـادة الحساسـية للحـوادث البسـيطة         الخـوف، و   الضـيق و   عدم الرضـى و   

(1988 Jop, 1980 Tranopolsky) اء بمجرد أن تتخطـى  كما تختل عمليات االسترخ

، ويكون المرضى أو من هم في دور النقاهـة          A- ديسيبل 50مستويات الضجيج الـ    

 .تجهاداأكثر حساسية لهدا النوع من اإل

يعتقد أن الضجيج يمكن أن يغير من السلوك االجتماعي، ويؤدي إلى استفحال سـرعة               و

جيج عندما يشترك   ويزداد االنزعاج من الض   . الغضب، وربما إلى التصرفات العنيفة    

، أن (.Klaeboe et al 2001)مع إجهادات أخرى، وبخاصة تلوث الهـواء، إذ وجـد   

الشعور باالنزعاج من الضجيج، يزداد في األوساط الملوثة بروائح عوادم السـيارات   

 من الضـجيج يـنخفض فـي        االنزعاجغيرها، كما وجد أن      السخام و  العوالق و  و

 مـع اإلجهـادات     يتأثر اإلجهاد الناتج من الضجيج      األوساط منخفضة التلوث، أي أن    

األخرى سواء داخل المنزل أو خارجه، ومن هنا يصعب تحديد المستويات التي يبدأ              

اإلجهادات  عندها التأثير السلبي للضجيج، إذ تتوقف على الشخص ووضعه النفسي و          

االسـتجمام  البيئية األخرى المرافقة، وبصورة عامة يؤدي تداخل الضجيج مع النوم و          

  .والمحادثة والعمل إلى خفض نوعية الحياة، ويؤثر في الصحة والراحة والسلوك

 :التأثير في األداء -  ت

 ,Karagodina, 1986 Nikitin and Novikov, 1994 Kryter 1972)أظهـرت الدراسـات   

2000 WHO) ،خاصة إذا  أن مستويات الضجيج المرتفعة تؤدي إلى خفض األداء، و

حـل المسـائل     قاً ويتطلب يقظة وانتباه دائمين كالدراسة، والتركيز، و       كان العمل دقي  

بينت أيضاً أن تزويد مكاتب العمل بمواد عازلة للضجيج، أدى،           المختلفة والتذكر، و  

 مقارنة بالبيانات المتوفرة للفترة التي سبقت ذلك، إلى خفض األخطـاء الشخصـية و             

هذا والبد من األخذ في االعتبار، عنـد        . االنقطاع عن العمل، وبالتالي زيادة اإلنتاج     

الحالة النفسية للعـاملين، بمعنـى       تعميم مثل هذه النتائج، العمر والوضع الصحي و       

آخر، إن مثل هذه النتائج ليست قيماً مطلقة، وإنما هي مؤشرات نسبية تتوقف علـى               

، أن (Kryter 1994)العمر، والوضع الصحي واالجتماعي والحالة النفسية، إذ يبـين  

مستويات الضوضاء نفسها قد تكون عامالً مزعجاً في بعض األحيان، وبدون تـأثير             

  .في أحيان أخرى
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 المستوى  االعتبارومن المهم بالنسبة للضجيج، الذي يحور من نوعية البيئة، أن يؤخذ في             

المتوسط له، ومدته، وتكراره في الليل والنهار، ولكن في األحوال كافة، فإن المظاهر             

  .شد تأثيراً للضجيج هي تلك الناتجة من النتوءات الصوتيةاأل

 :ةــــدف الدراســه

تعتبر مدينة دمشق القديمة واحدة من أربع مدن سورية ضمنت فـي قائمـة التـراث                

، )مدينة حلب القديمة   مدينة تدمر، و   مدينة بصرى القديمة، و    مدينة دمشق القديمة، و   (العالمي  

القديمة باكتظاظ سكاني، وبنشاطات تجاريـة عاليـة الـوتيرة،          تتميز معظم مناطق دمشق      و

وبطبيعة معمارية متميزة، حيث الشوارع الضيقة، وشرفات المنازل التي تكاد تالمس بعضها            

البعض، كما أن حركة المرور في العديد من مناطقها متوسطة إلى عالية الكثافـة، ممـا قـد                  

جريت هذه الدراسة بهدف معرفـة مسـتويات        وقد أ . ينعكس في زيادة مستويات الضجيج فيها     

الضجيج في مناطق دمشق القديمة المختلفة، والوقوف على التأثيرات الناجمـة عـن التلـوث             

  .بالضجيج فيما إذا كانت مستوياته تفوق المستويات المسموح بها

 :قــرائـالط واد وـالم

 :مواقع القياس )1

ة دمشق القديمة، تختلف عن بعضها       موقعاً في مدين   11جرى تعيين مستويات الضجيج في      

البعض بالنشاطات البشرية السائدة، بالرغم من الصعوبة في تحديد النشاطات البشرية السائدة،            

والتي تعود إلى طبيعة مدينة دمشق القديمة، التي تتداخل فيها النشاطات السـكنية والتجاريـة               

داخل فيهـا المنـاطق التجاريـة       فمنطقة باب توما تت   . والسياحية والصناعات الحرفية وغيرها   

والسكنية وحركة المرور إضافة إلى الحركة السياحية والمدارس وغيرها، واألمر نفسه فـي             

منطقة الشاغور حيث تتداخل النشاطات التجارية والسكنية والمدارس، إضـافة إلـى حركـة              

ية السـائدة،  وبسبب هذا التداخل فقد قسمت المناطق المدروسة تبعاً للنشاطات البشـر      . المرور

  ).3الجدول (اآلتية وهي 

بـاب تومـا، شـارع األمـين،        :  التجارية وهي  –مناطق تغلب عليها الصفة السكنية       - أ

 .الشاغور، القشلة، وتختلف فيها كثافة حركة المرور

باب الجابية، والبزورية، وشارع مدحت     : مناطق تغلب عليها الصفة التجارية، وتشمل      - ب

وسـوق الـذهب،    ) إلى الشرق مـن القلعـة     (ونية  باشا، وساحة الحريقة، والعصر   

. وتختلف هذه المناطق عن بعضها البعض إختالفاً بيناً في كثافة حركـة المـرور             

 ).3الجدول (
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  .وهي ساحة الجامع األموي) ومنطقة عبادة(منطقة سياحية  - ت

كما جرى تعيين مستويات الضجيج في عـدد         .2003في   و 2002  عامي جرت القياسات في  

ات التجارية، التي ال يوجد فيها حركة مرور كلياً، والتي تعود مستويات الضجيج فيها              من الخان 

خـان   خان الزيـت، و    خان أسعد باشا، و    مق، و قهي خان ج   إلى النشاطات التجارية فقط، و    

  .الحرير

 . المواقع التي عينت فيها مستويات الضجيج في مدينة دمشق القديمة المناطق و) 3(الجدول 

 الموقع المنطقة
النشاط السائد 

 في المنطقة
عدد السيارات 

 ساعة/العابرة

حركة 

 المرور

 كثيفة نسبياً 611±122  سكني–تجاري  الساحة الرئيسية باب توما

 كثيفة نسبياً 675±116  سكني–تجاري  بالقرب من ساحة سوق الخضار شارع األمين

 متوسطة 421±057  سكني–تجاري  بالقرب من مسجد أبا ذر الغفاري الشاغور

 متوسطة 316±092  سكني–تجاري  تقاطع سفل التلة القشلة

 كثيفة 1829±492 تجاري جانب السوق المغلق باب الجابية

 متوسطة 494±129 تجاري مدحت باشا مدخل  البزورية

 متوسطة 539±139 تجاري وسط السوق المغلق مدحت باشا

 ال توجد  - تجاري ساحة الحريقة الحريقة

 منخفضة 105±065 تجاري مقابل جدار القلعة الشرقي لعصرونيةا

 منخفضة 034±020 تجاري مقابل الغرفة التجارية سوق الذهب

 ال توجد - سياحية ساحة الجامع الخارجية الجامع األموي

 :طريقة القياس

.  األلمانيـة  Neutrik، صنع شـركة     NC-10عينت مستويات الضجيج بوساطة جهاز      

يعتبـر    وC و Bو A :  مجموعات من ترددات الصوت مرتبة في ساللم هـي ويقيس الجهاز

 هو األكثر قرباً لما تسمعه أذن اإلنسان، وهو علـى غـرار األذن، أشـد حساسـية                  Aالسلم  

 – الذي كانت تجري معايرته يومياً قبل بـدء القياسـات            -يقيس الجهاز  للترددات األعلى، و  

  علماً بأن الجهاز يعمـل آليـاً، و        A- ديسيبل 140  و 20مستويات الضجيج التي تتراوح بين      

  :اآلتيةيعطي البيانات 

 ).LAeq(متوسط مستويات الضجيج خالل الفترة المقيسة  -

 ).LAmax(متوسط مستويات الضجيج القصوى خالل الفترة المقيسة  -

 ).LAmin(متوسط مستويات الضجيج الدنيا خالل الفترة المقيسة  -

 ).LA Peak max(فترة المقيسة أقصى مستوى للضجيج خالل ال -
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  .Percentileالعالقة اإلحصائية بين مستويات الضجيج وعدد القياسات 

 قياساً في الدقيقة الواحدة، وبالتـالي فـإن متوسـط مسـتويات             60يسجل الجهاز نحو     هذا و 

الضجيج التي يعطيها الجهاز هي متوسط قيم القياسات كافة خالل زمن القياس والتـي تبلـغ                

  .قياساً في الساعة الواحدة 3600

حتـى   النصف صباحاً و   في المواقع المختلفة، من الساعة السابعة و        كافة، و  القياساتجرت  

كانت فترات القياس موزعة على أوقات النهار كالتالي          مساء، و  21:00-20:00الساعة الـ   

  ).بمعدل نحو ساعة قياس لكل فترة تقريباً و(

 .ثامنةمن الساعة السابعة حتى ال •

 .12:00 و 10:00بين الساعة  •

 .15:00 و 13:00بين الساعة  •

 17:00 و 16:00بين الساعة  •

 .19:00 و 18:00بين الساعة  •

 .21:00 و 19:00بين الساعة  •

روعي عند إجراء القياسات أن يكون موقع القياس بعيداً عن أي تركيـب عـاكس للصـوت،     

يج بجانبه، كما روعي عدم إجراء القياسات       باستثناء األرض أو واجهة البناء، الذي قيس الضج       

أو حركة المرور االستثنائية، أو انخفـاض       . في الظروف االستثنائية، كالرياح شديدة السرعة     

أمـا فـي الخانـات     ).WHO 1995(درجة الحرارة انخفاضاً شديداً، أو هطول أمطار غزيرة 

  .شاطات التجارية في أوجهافجرى تعيين مستويات الضجيج فيها في الفترة النهارية حيث الن

 :جــــــائـتـنـال

 : متوسط مستويات الضجيج الخارجي

في مناطق دمشق   ) LAeq(، أن متوسطات مستويات الضجيج      5 و   4يوضح الجدوالن   

تراوحت فـي   ، و)7 و 6الجدول (تفوق المعايير المسموح بها   كافة كانت مرتفعة، والقديمة

 و  65.8 السـكنية، وبـين      – في المناطق التجارية     A– ديسيبل 74.4 و   71.6 بين   2002عام  

 و. ألمويا في ساحة الجامع     A- ديسيبل 67.8 في المناطق التجارية، وبلغت      A- ديسيبل 77.8

تراوحت بين   ، و 2002 عنها في عام     2003ختلف متوسطات مستويات الضجيج في عام       تلم  

 A- ديسيبل 78.9 و   61.9ين  ب  السكنية، و  – في المناطق التجارية     A- ديسيبل 73.7 و   70.8

  . في ساحة الجامع األمويA- ديسيبل63.1بلغت معدل  في المناطق التجارية، و
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 . )2002(في مناطق مخلفة من مدينة دمشق القديمة ) A-ديسيبل (الضجيجمتوسط مستويات ) 4(الجدول 

 متوسط مستويات الضجيج 

  المتوسطة الصفة المنطقة
LAeq 

  الدنيا
LAmin 

  صوىالق
LAmax 

 القصوى المطلقة
LAPEAkmax 

 101.8±3.5 95.2±4.4 57.4±1.6 71.6±2.5  سكني-تجاري باب توما

 112.7±5.2 99.4±5.4 56.5±1.5 73.9±2.2  سكني-تجاري شارع األمين

 110.0±4.9 96.9±2.5 54.5±1.5 74.7±3.6  سكني-تجاري الشاغور

 112.3±4.3 98.8±5.4 53.6±2.9 74.3±2.3  سكني-تجاري القشلة

 110.9±3.9 98.2±5.0 060.±3.1 75.2±2.0 تجاري باب الجابية

 113.7±3.5 101.2±3.4 61.7±2.1 77.8±1.0 تجاري البزورية

 115.9±6.9 110.3±3.8 53.5±1.9 76.4±3.8 تجاري مدحت باشا

 100.0±3.1 85.7±1.9 56.5±3.6 65.8±2.9 تجاري الحريقة

 110.5±7.0 99.1±8.2 51.6±3.7 71.5±6.1 تجاري العصرونية

 110.4±11.9 95.7±8.8 50.9±1.0 69.4±5.3 تجاري سوق الذهب

 108.0±6.4 94.4±9.0 50.8±4.2 67.8±5.6 سياحية الجامع األموي

 . )2003(في مناطق مخلفة من مدينة دمشق القديمة ) A-ديسيبل(متوسط مستويات الضجيج ) 5(الجدول 

 مستويات الضجيج متوسط 

  المتوسطة الصفة المنطقة
LAeq 

  الدنيا
LAmin 

  القصوى
LAmax 

 القصوى المطلقة
LAPEAkmax 

73.7±2.4  سكني-تجاري باب توما  2.6±59.2  2.1±98.9  3.8±110.9  

70.8±1.4  سكني-تجاري شارع األمين  1.4±56.8  4.1±99  3.1±111.4  

72.0±1.7  سكني-تجاري الشاغور  1.3±55.3  3.7±95.2  2.7±109.2  

71.1±4.3  سكني-تجاري القشلة  1.4±51.1  5.1±98.2  4.1±110.6  

76.5±2.1 تجاري باب الجابية  1.6±62  2.1±99.1  2.8±111.9  

77.4±3.0 تجاري البزورية  1.4±61.9  3.7±102.6  3.6±114.5  

78.7±3.9 تجاري مدحت باشا  3.4±56.4  3.6±100.8  3.4±112.3  

61.9±3.6 تجاري الحريقة  4.5±55.4  5.8±82.3  8.8±99  

68.8±1.8 تجاري العصرونية  0.8±53.0  2.9±94.3  7.7±111.3  

66.4±3.0 تجاري سوق الذهب  2.0±51.4  5.5±52.5  6.2±105.2  

63.1±3.2 سياحية الجامع األموي  3.20±51.9  7.8±87.1  4.2±101.3  
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 .  في المناطق المختلفةالمسموح بها) A-ديسيبل(متوسط مستويات الضجيج الخارجي ) 6(الجدول 

 ألمانيا فرنسا النمسا

 متوسط المستويات المسموح بها

 الدولة

 

 ليالً نهاراً ليالً نهاراً ليالً نهاراً المنطقة

 35 45 35 45 35 45 المناطق الهادئة، المنتجعات، المستشفيات

مساكن في الضواحي، منتجعات نهاية 

 األسبوع، بيوت ريفية، مدارس
50 40 50 40 50 40 

 45 55 45 55 45 55 المناطق السكنية في المدن

المناطق السكنية المتداخلة مع المناطق 

 التجارية والمؤسسات الحكومية
60 50 60 50 60 50 

 50 65 55 65 55 65 المناطق التجارية

 60 70 60 70 - - المناطق التي يغلب عليها النشاط الصناعي

 - - - - 40 50 الحدائق العامة

وزارة الدولة  (،)A-ديسيبل(الحد األقصى المسموح به لشدة الضجيج في المناطق المختلفة ) 7(الجدول 

 . 1) 2003لشؤون البيئة

 الحد المسموح به
 المنطقة

 ليالً مساء 2نهاراً

 55-45 60-50 65-55 المناطق التجارية واإلدارية ووسط المدينة

 أو األعمال المناطق السكنية وبها بعض الورش

 التجارية أو على طريق عام
50-60 45-55 40-50 

 45-35 50-40 55-45 المناطق السكنية في المدينة

 40-30 45-35 50-40 الضواحي السكنية مع وجود حركة ضعيفة

 35-25 40-30 45-35 المناطق السكنية الريفية والمستشفيات والحدائق

 60-50 65-55 70-60 المناطق الصناعية وصناعات ثقيلة
 

االنتباه أن متوسطات مستويات الضجيج كانت متقاربة نسبياً خـالل فتـرات   يستدعي مما  و

، حيث كانت الفروقات أقل من      )من الساعة السابعة صباحاً وحتى ما بعد الثامنة مساء        (النهار  

ويستثنى من ذلك منـاطق مـدحت        ، و )1الجدول الملحق   ( في معظم المناطق     A- ديسيبل 10

 حيـث تجـاوزت     -2002فـي عـام     -الجامع األموي    سوق الذهب و   العصرونية و  اشا و ب

                                                 
 و يظهر أن من وضع هذه المعايير ال يعرف أن الديسيبل هو             ،) ديسيبل 10(يستغرب في المعايير السورية هذا المدى        1

 . ضغط الصوت قدره خمس مرات ديسيبل يعني فرقاً في 10مقياس لوغاريتمي و أن المدى 
 .07:00-22:00 ، ليالً 22:00-18:00 من : مساء،18:00-07:00 من :نهاراً 2
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وصـلت    و A- ديسيبل 10الفروقات في متوسط مستويات الضجيج خالل ساعات النهار الـ          

 فقـد   2003 أما فـي عـام       ،ساحة الجامع األموي    في العصرونية و   A- ديسيبل 17إلى نحو   

هما   في منطقتين فقط و    A- ديسيبل 10ج الـ   تجاوزت الفروقات في متوسط مستويات الضجي     

  ).A- ديسيبل10أكثر قليالً من (مدحت باشا  و) A- ديسيبل12نحو (القشلة 

بمقارنة مستويات الضجيج المقيسة، في مناطق دمشق القديمة المختلفة، بمتوسط مسـتويات             و

في (يج كانت   ، يالحظ أن متوسط مستويات الضج     )7الجدول  (الضجيج المسموح بها في العالم      

 فـي   A- ديسيبل 14 و   11، أعلى من المعايير العالمية بمعدل تراوح بين نحو          )الفترة النهارية 

وصـل    في المناطق التجارية، و    A- ديسيبل 14 ونحو   0بين    التجارية، و  –المناطق السكنية   

، في  A- ديسيبل 13إلى نحو    ، و 2002 في ساحة الجامع األموي عام       A- ديسيبل 18إلى نحو   

مسـتوى ضـغط     ، و )ميكروباسـكال (نظراً ألن العالقة بين ضغط الصوت        ، و 2003م  عا

 20 عالقة لوغاريتمية، فإن ارتفاع مستوى ضـغط الصـوت بمعـدل             يه) ديسيبل(الصوت  

 10، يعني ارتفاع ضغط الصـوت بمعـدل         )A-ديسيبل-100 إلى   80( مثالً من    A–ديسيبل  

وت كان في المواقع المدروسة أعلـى مـن         ي فإن ضغط الص   البالت و). 1انظر الشكل   (مرات  

 مرة في المنـاطق     5.3 و   3.8، بين   2002الحدود المسموح بها بمعدالت ترواحت، في عام        

 مرة في ساحة الجامع     7.8  و  مرة في المناطق التجارية،    4.4 و   1.1التجارية، وبين   -السكنية

 الصـوت أعلـى مـن الحـدود         ، حيث كان ضغط   2003األموي، واألمر نفسه كان في عام       

ـ   التجارية، و  – مرة في المناطق السكنية      4.8-3.5بـ  المسموح بها     مـرة فـي     4.8-0  بـ

 ).8الجدول ( مرة في ساحة الجامع األموي 4.5بـ المناطق التجارية، و 
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 )µPa (ءضغط الصوت المكافى و، )A–ديسيبل(متوسط مستويات الضجيج المقيسة ) 8(الجدول 

   2002م قياسات عا) 1

ضغط  متوسط مستوى الضجيج و

 الصوت المكافىء

الحدود المسموح 

 بها

أعلى من الحدود المسموح 

 )مرة( بها
 صفة المنطقة

 )Aِ-ديسيبل(
 dB 

 )ميكروباسكال(
µPa 

 
dB 

 
µPa 

 )Aِ-ديسيبل(
 dB 

ضغط 

 الصوت 

 5.3-3.8 14.4-11.6 20000 10476060-76040 74.4-716سكني-تجاري

 4.4-1.1 12.8-0.8 35570 65 155250-39000 77.8-65.8 تجاري

 7.8 17.8 6320 50 49.090 67.8 سياحي

 2003قياسات عام ) 2

 4.8-3.5 13.7-10.8 20000 60 96830-69350 73.7-70.8سكني-تجاري

 4.8-0 13.7 35570 65 172200-24890 78.7-61.9 تجاري

 4.5 13.1 6320 50 28580 63.1 سياحي
 

 :ات الضجيج الدنيامستوي

 أن متوسط مستويات الضجيج الـدنيا كانـت مرتفعـة، و   ) 5  و4(يوضح الجدوالن 

 61.7 و 51بين  السكنية، و - التجارية  في المناطقA- ديسيبل57.4 و 53.6تراوحت بين 

ذلك في    ساحة الجامع األموي، و    ي ف A- ديسيبل 51نحو    في المناطق التجارية، و    A-ديسيبل

 فـي المنـاطق     A- ديسـيبل  59.2 و   51.3 فتراوحت بـين     2003ما في عام    ، أ 2002عام  

 52نحـو     في المنـاطق التجاريـة، و      A- ديسيبل 62.0 و   51.4بين    السكنية، و  -التجارية

، أن  2الجدول الملحق    ، و 5 و   4يالحظ من الجدولين     و.  في ساحة الجامع األموي    A-ديسيبل

 LAeq المناطق قريبة من مستويات الضجيج       متوسط مستويات الضجيج الدنيا كانت، في بعض      

نحـو  (باب الجابية  البزورية و ، و)A- ديسيبل59.2(المسموح بها عالمياً، كما في باب توما 

، أما في ساحة األموي فكان متوسط مستويات الضجيج الـدنيا مسـاوياً أو              )A- ديسيبل 62.0

مسموح بها في مثـل هـذه       من متوسط مستويات الضجيج ال    ) A- ديسيبل 52-51(أعلى قليالً   

  ).A- ديسيبل50.0الحد المسموح به (المناطق 

كانت مستويات الضجيج الدنيا متقاربـة  ، )LAeq(متوسط مستويات الضجيج لكما هي الحال  و

إالّ في عدد قليل مـن المنـاطق        ،  A- ديسيبل 5-4لم تتعد الفروقات     خالل فترات القياس، و   

، A– ديسـيبل    10 حيث وصلت إلى نحـو       ،ع األموي ساحة الجام  العصرونية و  كالحريقة و 

  ).2الجدول الملحق (
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 :مستويات الضجيج القصوى والقصوى المطلقة

على مـا    مدته، و  تتوقف التأثيرات السلبية للضجيج، كما ذكر سابقاً، على مستوياته و         

 هي المستويات التي تفوق كثيـراً مسـتويات الضـجيج          يته بالنتوءات الصوتية، و   ميمكن تس 

تنتج هذه المستويات المرتفعة من الضجيج، في الغالـب،          تستمر لفترات قصيرة، و    السائدة، و 

بعـض األعمـال    أبواق السيارات، و الشاحنات و الحافالت الكبيرة و من الدراجات النارية و  

  .البلدية

تراوحـت   أن متوسط مستويات الضجيج القصوى كانت مرتفعة و       ) 5 و 4(يوضح الجدوالن   

 في عـام    A- ديسيبل 102.6 و   87.1بين   ، و 2002 في عام    A- ديسيبل 101.2 و   94.4بين  

يستثنى من ذلك منطقة الحريقة التي بلغ فيها متوسط مستوى الضـجيج األقصـى               ، و 2003

تقـع متوسـط     هـذا و  .  على التتالي  2003 و   2002، في عامي    A- ديسيبل 82.3 و   85.7

 الحريقة، ضمن مستويات الضجيج التي تقود       مستويات الضجيج القصوى كافة، باستثناء منطقة     

أما مستويات الضجيج القصوى المطلقـة فتـراوح        ). 2انظر الجدول   (إلى تأذي جهاز السمع     

 فـي   A- ديسيبل 114.5 و   99بين   ، و 2002 في عام    A- ديسيبل 116 و   100متوسطها بين   

ات المرتفعة جداً،    من المستوي  ،إن كانت لفترة قصيرة    تعتبر هذه المستويات، و    و. 2003عام  

قد تقود إلى خفـض فـي    ، و)2الجدول (التي تفوق الحدود النهائية لتوازن الجسم الوظيفي         و

العليـا   تحدث مستويات الضـجيج العليـا و       هذا و . إلى أمراض غير سمعية    حاسة السمع و  

ال تقتصر على فترة محـددة مـن      و) 4 و   3الجدول الملحق   (المطلقة في ساعات النهار كافة      

  .ساعات النهار

 :Percentileالتحليل اإلحصائي 

 قيـاس فـي     3600 المستعمل في الدراسة، كما ذكر سابقاً، نحو         NC-10يقيس جهاز   

 -كنسبة مئوية من القياسـات كافـة      - يعطي في الوقت نفسه عدد القياسات      الساعة الواحدة، و  

) 9( يوضح الجـدول     التي كانت فيها مستويات الضجيج مساوية أو أعلى من حد معين، فمثالً           

من القياسـات   % 1، كان في    2002أن مستوى الضجيج المقيس في منطقة باب توما في عام           

مـن  % 50فـي   ، وA- ديسـيبل 81.3 مساوياً أو أعلى من )كنسبة من عدد القياسات الكلي (

 59.8من القياسات كان أعلـى مـن        % 99في   ، و A- ديسيبل 65.7القياسات كان أعلى من     

  .A-ديسيبل

  السكنية كان- من القياسات كافة في المناطق التجارية% 95أن ) 10 و 9(يوضح الجدوالن 

يستثنى من ذلك  و) A-ديسيبل– 60(مستوى الضجيج فيها أعلى من الحد المسموح به نهاراً 

أي (من القياسات % 90تجارية فكانت مستويات الضجيج في أما في المناطق ال. منطقة القشلة
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 في منطقتي باب الجابية و) Aِِ- ديسيبل65(أعلى من الحد المسموح به ) قتمن الو% 90في 

هذا قد يلقي الضوء على أن  و. البزورية، أما باقي المناطق فكانت أقل من الحد المسموح به

 السكنية، أو - السبب األساسي في زيادة مستويات الضجيج يعود، سواء في المناطق التجارية

عي االنتباه أن مستويات الضجيج دمما يست و. ية، إلى حركة المرورفي بعض المناطق التجار

ياسات أعلى من الحد المسموح به في مثل قالمن % 99كانت في ساحة الجامع األموي في 

إلى النشاطات  هذا يعود إلى الكثافة البشرية من جهة و ، و)A- ديسيبل50(هذه المناطق 

  .ع األمويالتجارية العالية السائدة في محيط الجام

 . )2002 (Percentileالتحليل اإلحصائي ) 9(الجدول 

 %99 %95 %90 %50 %10 %5 %1 المنطقة

 59.8 61.2 62.0 65.7 72.6 75.2 81.3 باب توما

 59.5 61.7 62.9 67.8 75.1 77.6 84.0 شارع األمين

 58.3 60.4 61.8 67.6 77.1 79.8 85.0 الشاغور

 56.5 58.9 60.4 67.2 75.8 78.4 84.8 القشلة

 62.6 64.2 65.2 69.3 77.1 80.1 86.1 باب الجابية

 64.3 65.8 66.7 71.0 79.0 82.3 89.5 البزورية

 56.9 59.6 61.2 67.5 76.7 81.0 88.4 مدحت باشا

 57.7 58.5 59.0 61.9 68.3 71.1 75.7 الحريقة

 54.6 56.3 57.4 63.0 70.5 73.3 79.4 العصرونية

 53.1 54.5 55.4 59.8 68.2 72.4 80.1 سوق الذهب

 52.7 54.0 54.8 58.6 66.3 70.0 77.9 ساحة الجامع األموي

 ). 2003 (Percentileالتحليل اإلحصائي ) 10(الجدول 

 1% 5% 10% 50% 90% 95% 99% 

 61.1 62.8 63.6 66.8 72.9 75.8 84.7 باب توما

 58.7 60.4 61.5 66.4 73.6 76.5 83.9 شارع األمين

 58.0 60.0 61.3 66.5 74.3 76.8 82.3 الشاغور

 54.7 56.4 57.6 64.1 72.2 75.1 81.1 القشلة

 64.3 65.8 66.7 70.8 78.2 81.0 87.3 باب الجابية

 64.0 65.6 66.5 70.8 78.1 81.1 89.1 البزورية

 59.6 61.8 63.3 69.2 79.1 83.5 90.5 مدحت باشا

 56.5 57.2 57.6 59.7 64.0 65.8 96.7 الحريقة

 55.4 57.1 58.2 63.3 70.4 72.8 79.0 العصرونية

 53.3 55.1 55.6 60.3 67.6 70.3 76.2 سوق الذهب

 53.6 54.6 55.2 58.5 65.3 67.7 72.6 ساحة الجامع األموي
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 -توضح نتائج هذه القياسات أن مستويات الضجيج في معظم مناطق دمشق التجارية             

رية ذات حركة المرور الكثيفة أو المتوسطة، كانت أعلى من الحدود المسموح            التجا السكنية، و 

 بها، أما في المناطق التجارية ذات حركـة المـرور الضـعيفة أو المعدومـة، كالحريقـة و                 

سوق الذهب، فكانت مستويات الضجيج فيها أعلى من الحدود المسموح بها فقط             العصرونية و 

، مما يؤكد على أن السبب الرئيسـي        )من أوقات النهار  % 10أي في   (من القياسات   % 10في  

  .في زيادة مستويات الضجيج يعود إلى حركة المرور

 . متوسط مستويات الضجيج المقيسة في بعض الخانات التجارية في مدينة دمشق) 11(الجدول 

 )A-ديسيبل(متوسط مستويات الضجيج 
 المتوسطة اسم الخان

LAeq 
  الدنيا

LAmin 
  القصوى
LAmax 

 القصوى المطلقة
LAPEAkmax 

 99.5 85.1 50.1 65.9 جقمق

 75.3 62.4 37.4 47.8 أسعد باشا

 91.6 80.5 53.9 61.9 خان الزيت

 105.1 92.3 53.6 61.2 خان الحرير

 .  في بعض الخانات التجاريةPercentile التحليل اإلحصائي لمستوى الضجيج 12الجدول 

 %99 %95 %90 %50 %10 %5 %1 اسم الخان

 52.4 54.8 55.9 60.8 69.1 71.8 76.9 مققج

 39.3 40.6 41.6 45.8 51.0 52.5 55.6 أسعد باشا

 54.9 55.7 56.2 59.1 64.7 66.7 70.7 خان الزيت

 54.2 55.1 55.5 57.6 61.0 62.2 66.3 خان الحرير

 :مستويات الضجيج في بعض الخانات التجارية

في  يين مستويات الضجيج في عدد من الخانات التجارية، و        جرى، كما ذكر سابقاً، تع    

تتميز هذه الخانـات بانعـدام دخـول     و. الفترة من النهار حيث النشاطات التجارية في أوجها      

هدفت القياسـات إلـى تعيـين        و. الطينية في الغالب   بجدرانها السميكة، و   السيارات إليها، و  

لو بشـكل    بيان، و  المغلقة من جهة، و    الهامة و مستويات الضجيج في هذه المناطق التجارية       

  .عام، دور حركة المرور في أحداث التلوث بالضجيج
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، )11الجدول  (أوضحت نتائج القياسات أن متوسط مستويات الضجيج، في الخانات المدروسة           

 الذي كـان    3يستثنى من ذلك خان جمعق     ، و )A- ديسيبل 65(كانت أقل من الحد المسموح به       

كمـا أوضـح التحليـل      . وى الضجيج فيه مساوياً تقريباً للحدود المسـموح بهـا         متوسط مست 

على من الحـد    من القياسات، كان أ   % 10، أن مستوى الضجيج في      )12الجدول  (اإلحصائي  

من القياسات كـان مسـتوى      % 5في   ، و )A- ديسيبل 69.1(ق فقط   قمالمسموح به في خان ج    

 خان الزيت، أما في خان أسعد باشا و        عق و الضجيج أعلى من الحد المسموح به في خان جم        

تشير هذه النتائج إلـى أن       و. خان الحرير فكانت مستويات الضجيج أقل من الحد المسموح به         

النشاطات التجارية، غير المتوافقة، مع حركة المرور نادراً ما ترفع مستويات الضجيج إلـى              

  .المستويات غير المسموح بها

 :ةــشـاقـالمن

كانت مرتفعة في المناطق    ) LAeq( الدراسة، أن متوسط مستويات الضجيج       بينت نتائج 

بلغت قيماً تفوق    في عامي الدراسة، و    ، و )يستثنى من ذلك الخانات التجارية     (المدروسة كافة 

، في المنـاطق    A- ديسيبل 14الحدود المسموح بها، في مثل هذه المناطق، بمعدل وصل إلى           

 فـي سـاحة الجـامع       A- ديسـيبل  18-13إلى    التجارية، و  المناطق  السكنية، و  -التجارية  

األموي، كما كان متوسط ضغط الصوت أعلى من الحدود المسموح بها بمعدل وصل إلى نحو               

 مرات في ساحة    8إلى نحو    المناطق التجارية، و    السكنية، و  - مرات في المناطق التجارية      5

التجارية فكـان فـي الغالـب دون        أما متوسط مستوى الضجيج في الخانات       . الجامع األموي 

  .الحدود المسموح بها

السكنية كـان    -التجارية  من القياسات، في معظم المناطق      % 95أوضحت النتائج أيضاً أن      و

مستوى الضجيج فيها أعلى من الحدود المسموح بها، كما كانت مسـتويات الضـجيج تفـوق                

البزوريـة   نطقتي باب الجابية و   من القياسات التي جرت في م     % 90الحدود المسموح بها في     

  .من القياسات التي جرت في ساحة الجامع األموي% 99في  التجاريتين، و

يستثنى من ذلك منطقة    (العاملين في المناطق المدروسة كافة       توضح هذه النتائج أن السكان و     

ـ   و -كافة المواطنين الموجودين في هذه المناطق يتعرضون         ، و )الحريقة ن  يكـو  ادبشكل يك

 إلى مستويات من الضجيج الخارجي تفوق الحدود المسموح بها، األمر الذي يجعل من              - دائماً

  .التلوث بالضجيج واحداً من المشكالت التي تتطلب إجراءات للحيلولة دونها

 الواضحة ارتفاع مستويات الضجيج القصوى، و      تبين هذه الدراسة أن من السمات الهامة و        و

مـا عـدا    (جاوز متوسط مستويات الضجيج القصوى في المناطق كافة         القصوى المطلقة، إذ ت   

                                                 
 . لمياهة لق إلى وجود ورشة خياطة وإلى مضخقمويات الضجيج في خان جيعود سبب ارتفاع متوسط مست 3
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 ، و A- ديسـيبل  101إلـى   ) البزوريـة (وصل في بعضها     ، و A- ديسيبل 95الـ  ) الحريقة

تعتبـر هـذه     و. A- ديسيبل 116 و   100تراوحت مستويات الضجيج القصوى المطلقة بين       

ذلك  تسبب أمراضاً غير سمعية،   يمكن أن     و ،المستويات ذات تأثيرات سلبية، في جهاز السمع      

تعـود هـذه المسـتويات        و ،أن هذه المستويات تفوق الحدود النهائية لتوازن الجسم الوظيفي        

إلى اسـتعمال    الدراجات النارية، و   المرتفعة من الضجيج إلى الشاحنات بأشكالها المختلفة، و       

، علماً بأن   )ير مسؤول بل غ (بشكل غير مبرر      و - التي باتت سمة مميزة في مدننا        -األبواق  

نغمات معينة، يمنع استعمالها في المدن، كما         خاصة و  اًأصواتبخاصة التي تصدر     األبواق، و 

 16:00استعمال األبواق، بأشكالها كافة، بـين السـاعة         ) غير المطبقة (تمنع القوانين السورية    

)إلى الساعة السابعة صباحاً) مساء.  

يتضـح    المرور تلعب دوراً هاماً في التلوث بالضجيج، و        ةكتوضح نتائج هذه الدراسة أن حر     

  :هذا من اآلتي

 مقارنة متوسط مستويات الضجيج في المناطق التجارية ذات حركـة المـرور العاليـة و               -

التي بلـغ متوسـط مسـتوى        ، و )مدحت باشا  البزورية و  باب الجابية و  (المتوسطة  

ال توجد   هي منطقة تجارية و    ، بمنطقة الحريقة، و   A- ديسيبل 77الضجيج فيها نحو    

التـي كـان     ، و )حركة المرور بعلماً بأنها محاطة بمناطق كثيفة      (فيها حركة مرور    

، حيث يتبين أن حركة المـرور       A- ديسيبل 65.8متوسط مستوى الضجيج فيها نحو      

، مقارنـة   A- ديسـيبل  11في المناطق التجارية رفعت مستوى الضجيج بمعدل نحو         

  .بمنطقة الحريقة

 رنة متوسط مستويات الضجيج في المناطق التجارية ذات الكثافة المروريـة العاليـة و             مقا -

، بمتوسط مسـتويات الضـجيج فـي الخانـات          )البزورية باب الجابية و  (المتوسطة  

التي ال تعبرها السيارات، حيث يتضح أن متوسط مستوى الضجيج فـي             التجارية و 

ر، كان أعلى منهـا فـي الخانـات         متوسطة حركة المرو   المناطق التجارية كثيفة و   

  .A- ديسيبل19 و 11التجارية بمعدل تراوح بين 

 أن مستويات الضجيج الخارجي في مدينة دمشق القديمـة،          االعتبارالبد من األخذ في      هذا و 

ترفع من مستويات الضجيج الداخلي بنسبة تفوق ما في المدن الحديثة ذات الشوارع العريضة،              

 األبنية السكنية أكثر بعداً     ، عادة ،التي تكون فيها   مصدات األشجار، و   المزودة باألرصفة و   و

بخاصة حركة المرور، منه في مدينة دمشق القديمـة ذات العمـارة             عن مصادر الضجيج، و   

الشرفات التي تكاد تالمس بعضها البعض، علماً بـأن معظـم            الشوارع الضيقة و   الخاصة و 

  .تعزل الضجيج أكثر من األبنية الحديثة  طينية، والمساكن، في دمشق القديمة، ذات جدران
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يعود التلوث بالضجيج في مدينة دمشق القديمة إلى جملة عوامل تساهم معاً في هذه المشـكلة،            

 : لعل أهمها و

) ككل المدن القديمـة فـي منطقتنـا       ( أن عمارة مدينة دمشق القديمة ذات طبيعة خاصة          -1

ـ    االزدحام مة و الشوارع غير المستقي   كالطرق الضيقة و   دم وجـود    التجاري السكاني، ع

ساحات الخضراء سـواء    ماألبنية السكنية، إضافة إلى قلة ال       و مناطق فاصلة بين الطرقات   

هذه كلها عوامل تساعد في زيـادة مسـتويات     على جوانب الطرق أو الساحات العامة، و      

  .الضجيج في المدينة القديمة

إنما بسـبب ضـيق       الكبير من وسائط النقل، و      حركة المرور، ليس بسبب العدد     ازدحام -2

بالتالي زيادة    و ازدحامها عدم استقامتها، مما يؤدي إلى بطء حركة المرور و         الطرقات و 

  .في التلوث الضوضائي

ذلك أن الطرقات الضيقة ال تستوعب أعداد السيارات         (االزدحاماستعمال أألبواق، بسبب     -3

لسكانية الكثيفة، مما يؤدي إلـى إحـداث أصـوات          ا الحركة التجارية و   ، و )التي تعبرها 

القصـوى   ربما هذا من أهم أسباب زيادة مسـتويات الضـجيج القصـوى و             مرتفعة، و 

  .المطلقة

تتوقف مستويات الضجيج الصادرة عن وسائط النقل على جملة اعتبارات منهـا جـودة               -4

مناطق دمشـق   يتوفر في معظم     هو ما ال   غيرها، و  انسياب حركة المرور و    الطرقات و 

  .القديمة

 :االستنتاجات

 :أظهرت نتائج هذه الدراسة اآلتي

، في معظم مناطق دمشق القديمة، أعلى من الحـدود          LAeqكان متوسط مستويات الضجيج      -

 -، في المنـاطق التجاريـة       A- ديسيبل 14المسموح بها، بمعدالت وصلت إلى نحو       

  .ي ساحة الجامع األموي فA- ديسيبل18إلى  المناطق التجارية، و السكنية، و

أي من زمن القياس الـذي      (من القياسات   % 95، أن   Percentileأوضح التحليل اإلحصائي     -

، كـان متوسـط مسـتوى       )حتى ما بعد الثامنة مسـاء      استمر من السابعة صباحاً و    

كان   السكنية، و  -الضجيج فيها أعلى من الحدود المسموح بها، في المناطق التجارية           

من القياسات التي جرت في منطقتي باب الجابية        % 90 الضجيج في    متوسط مستوى 

من القياسات التي جرت فـي سـاحة الجـامع          % 99في   البزورية التجاريتين، و   و

العاملين فـي المنـاطق      مما يعني أن السكان و    . األموي، تفوق الحدود المسموح بها    
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بشكل يكاد يكون    ون، و العاملين في المناطق التجارية، يتعرض      السكنية و  -التجارية  

  .دائماً، إلى مستويات من الضجيج تفوق المستويات المسموح بها

 11تلعب حركة المرور دوراً هاماً في زيادة متوسط مستويات الضجيج بمعدالت تفوق الـ               -

متوسطة حركة المرور، مقارنة بالمنـاطق        في المناطق التجارية كثيفة و     A–ديسيبل  

 مقارنة بالخانات   A- ديسيبل 19-11بمعدل    وسائط النقل، و   التجارية التي ال تعبرها   

  .التجارية

ترفع مستويات الضجيج الخارجي من مستويات الضجيج الداخلي في مدينة دمشق القديمـة،              -

األبنية السـكنية البعيـدة      بنسبة تفوق ما في المدن الحديثة ذات الشوارع العريضة و         

ة دمشق القديمة ذات العمارة الخاصة حيـث        ن الشوارع العامة، مقارنة بمدين    عنسبياً  

  .الطرقات الضيقة والشرفات التي تكاد تالمس بعضها البعض

 :ياتــوصـتـال

بعض المنـاطق     السكنية، و  - مستويات الضجيج في المناطق التجارية       الرتفاعنظراً  

لمسـتويات،  هذه امثل ن منظراً لألخطار التي يمكن أن تنتج  المناطق السياحية، و  التجارية، و 

  :لعل أهمها اآلتية فالبد من اتخاذ إجراءات تهدف إلى خفض مستويات الضجيج، و

رتفاع مستويات الضـجيج    االتوعية الشاملة، التي تهدف إلى تبيان األضرار التي تنتج من            -

عن الحدود المسموح بها، سواء على األشخاص الذين يتسببون في إحـداث التلـوث              

 .كبار السن بخاصة األطفال و ناس، وبالضجيج، أو على عموم ال

إعادة النظر في حركة المرور في مدينة دمشق القديمة، بحيث ال تتجاوز الطاقة االستيعابية               -

تطبيـق القـانون     التراثيـة، و   األثرية و  بخاصة في المناطق السياحية و     للطرق، و 

يفضـل    و. صـباحاً 7الساعة    و 16اعة  السوري الذي يمنع استعمال األبواق بين الس      

  .ر استعمال األبواق كلياً في مدينة دمشق القديمة، أو على األقل في بعض مناطقهاحظ

 بخاصة السياحية واألثريـة و     حظر مرور السيارات في عدد من مناطق دمشق القديمة، و          -

  .التراثية

كبيرة الحمولة مـن المـرور فـي         الشاحنات متوسطة و   عدم السماح للحافالت الكبيرة و     -

 و) السوزوكي(معالجة موضوع السيارات الشاحنة الصغيرة       مشق القديمة، و  دطرقات  

ذلك ألن وسائط النقل هذه      المصدرة للضجيج، و   السيارات ذات المحركات المعطوبة و    

  .بخاصة القصوى منها من أسباب ارتفاع مستويات الضجيج، و
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 كلمة شكر
و دعمه إلجراء هذا نشكر األستاذ الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام للهيئة لتشجيعه 

  .لمساعدته في القياسات الخاصة بهذه الدراسة العمل، و نشكر السيد رامز عشيش
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 . في فترات النهار المختلفة) A-ديسيبل(متوسط مستويات الضجيج المقيسة ) 1(الجدول الملحق 

 2002قياسات عام ) 1

 الموقع ساعة القياس
Sites 7-8 10-12 13-15 16-17 18-19 19-21 

 المتوسط
LAEq 

 المجال
Range 

71.6±2.5 74.271.169.974.668.2 71.3 باب توما  68.2-74.6  

73.9±2.2 73.476.873.870.274.6 74.6 شارع األمين  70.2-76.8  

74.7±3.6 74.176.581.171.873.7 70.7 الشاغور  70.7-81.1  

74.3±2.3 78.071.875.573.375.1 72.2 القشلة  71.8-78.0  

75.2±2.0 76.078.175.475.573.4 72.6 باب الجابية  72.6-78.1  

77.8±1.0 76.377.478.378.977.5 78.6 البزورية  76.3±78.9  

76.9±3.8 76.573.384.077.076.2 74.3 مدحت باشا  73.3-84.0  

65.8±2.9 65.866.368.265.668.4 60.4 الحريقة  60.4-68.4  

82.6-65.5 5.2±71.5 70.673.282.667.569.4 65.5 العصرونية  

69.4±5.3 62.973.266.865.477.1 71.0 سوق الذهب  62.9-77.1  

67.8±5.9 66.065.078.366.861.0 69.4 ساحة األموي  61.0-78.3  

 

 2003 قياسات عام )2

 الموقع اعة القياسس
Sites 7-8 10-12 13-15 16-17 18-19 19-21 

 المتوسط
LAEq 

 المجال
Range 

73.7±2.4 72.1 70.2 73.1 76.9 74.5 75.2 باب توما  70.2-76.9  

73.0±1.4 72.5 70.8 72.9 72.7 74.5 74.4 شارع األمين  70.8-74.5  

72.0±1.7 71.8 74.6 72.8 70.0 72.6 70.4 الشاغور  70.0-74.6  

71.1±4.3 67.5 71.3 69.0 79.3 70.8 68.7 لقشلةا  67.5-79.3  

76.5±2.1 75.5 74.7 76.3 76.7 80.6 75.6 باب الجابية  74.7-80.6  

77.4±3.0 74.7 76.8 77.6 83.0 76.7 75.3 البزورية  74.7-83.0  

78.7±3.9 75.3 76.3 81.7 82.3 82.3 74.0 مدحت باشا  74.0-82.3  

61.9±3.6 60.8 62.3 65.6 63.7 63.5 55.4 الحريقة  55.4-65.6  

68.8±1.8 67.0 70.8 68.3 70.4 69.5 66.5 العصرونية  66.5-70.8  

66.4±3.0 67.8 63.0 68.1 70.7 63.3 65.5 سوق الذهب  63.0-70.7  

63.1±3.2 65.7 63.0 66.6 61.3 64.1 57.8 ساحة األموي  57.8-66.6  
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 في فترات النهار المختلفة) A-ديسيبل(المقيسة الدنيا  الضجيج متوسط مستويات) 2(الجدول الملحق 

 2002قياسات عام ) 1

 الموقع ساعة القياس
Sites 7-8 10-12 13-15 16-17 18-19 19-21 

  متوسط
LAmin 

 المجال
Range 

57.4±1.6 56.1 56.1 57.7 56.6 60.3 57.6 باب توما  56.1-60.3  

56.5±1.5 57.6 54.0 56.2 56.4 58.4 56.5 شارع األمين  54.0-58.4  

54.5±1.5 54.1 53.2 56.4 55.8 56.5 51.1 الشاغور  51.1-56.5  

57.5-49.3 2.9±53.6 57.5 52.4 55.6 54.7 51.9 49.3 القشلة  

60.0±3.4 61.5 63.4 58.5 60.6 62.1 53.8 باب الجابية  53.8-63.4  

61.7±2.1 59.1 62.9 62.7 63.0 63.6 58.8 البزورية  58.8-63.6  

53.5±1.9 55.7 54.8 53.4 52.7 53.8 50.3 مدحت باشا  50.3-55.7  

56.5±3.6 58.8 58.9 59.3 56.4 55.8 49.9 الحريقة  49.9-59.3  

51.6±3.7 50.9 54.7 53.2 53.6 52.7 44.6 العصرونية  44.6-54.7  

50.9±1.0 51.3 51.8 51.8 51.1 50.4 49.2 سوق الذهب  49.2-51.8  

50.8±4.2 52.7 53.4 54.1 52.4 49.3 42.8 األمويساحة   42.8-54.1  

 

 2003قياسات عام ) 2

 الموقع ساعة القياس
Sites 7-8 10-12 13-15 16-17 18-19 19-21 

  متوسط
LAmin 

 المجال
Range 

59.2±2.6 60.2 61.7 54.7 60.0 60.8 57.6 باب توما  54.7-61.7  

56.8±1.4 57.3 57.1 55.1 58.1 58.0 55.0 شارع األمين  55.0-58.1  

55.3±1.2 54.4 54.0 55.0 55.4 57.2 55.7 الشاغور  54.0-57.2  

52.1±1.4 51.7 51.7 52.1 54.8 51.1 51.8 القشلة  51.1-54.8  

62.0±1.6 63.2 62.2 61.0 62.0 64.1 59.6 باب الجابية  59.6-64.1  

61.9±1.4 62.7 62.3 61.7 63.6 62.0 59.2 البزورية  59.2-63.6  

56.4±3.4 57.4 58.6 58.2 58.1 56.4 49.7 مدحت باشا  49.7-58.6  

55.4±4.5 52.8 52.7 59.8 58.8 59.3 48.9 الحريقة  48.9-59.8  

53.0±0.8 53.8 53.9 52.6 51.8 53.0 52.8 العصرونية  51.8-53.9  

51.4±2.0 51.5 51.4 52.4 54.1 50.7 48.0 سوق الذهب  48.0-54.1  

51.9±3.2 54.8 54.8 53.6 51.2 50.3 46.7 ألمويساحة ا  46.7-54.8  
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 في فترات النهار المختلفة) A-ديسيبل(المقيسة العظمى متوسط مستويات الضجيج ) 3(الجدول الملحق 

 2002قياسات عام ) 1

 الموقع ساعة القياس
Sites 7-8 10-1213-1516-1718-1919-21

 المتوسط
LAmax 

 المجال
Range 

95.2±4.4 89.0 99.5 91.9 95.8 100.5 94.7 باب توما  89.0-100.5  

99.4±5.4 102.6 92.3 97.3 106.0 95.0 102.7 شارع األمين  92.3-106.6  

96.9±2.5 97.7 100.4 95.6 102.0 99.2 86.7 الشاغور  86.7-102.0  

98.8±5.4 103.8 92.8 102.7 93.8 104.5 95.4 القشلة  92.8-104.5  

98.2±5.0 94.8 104.4 92.8 103.9 98.6 94.5  الجابيةباب  92.6-104.4  

101.2±3.4 101.5 106.5 96.6 98.6 102.0 102.2 البزورية  96.6-106.5  

100.3±3.8 100.6 106.0 101.2 95.1 101.2 97.4 مدحت باشا  95.1-106.0  

85.7±1.9 85.2 86.3 82.9 88.5 86.5 84.8 الحريقة  82.9-88.5  

99.1±8.2 96.2 89.8 112.3 104.6 98.5 93.4 ونيةالعصر  89.8-112.3  

95.7±8.9 110.6 90.4 93.8 98.5 84.3 96.7 سوق الذهب  84.3-110.6  

94.4±9.0 79.1 97.1 102.6 91.2 92.6 103.7 ساحة األموي  79.1-103.7  

 

 2003قياسات عام ) 2

 الموقع ساعة القياس
Sites 7-8 10-1213-1516-1718-1919-21

 المتوسط
LAmax 

 المجال
Range 

98.9±2.1 96.1 99.4 96.7 100.1 99.8 101.4 باب توما  96.1-101.4  

99.0±4.1 102.8 93.9 98.2 96.8 97.1 104.9 شارع األمين  93.9-104.9  

95.2±3.7 99.5 99.0 96.9 94.4 90.4 91.0 الشاغور  90.4-99.5  

98.2±5.1 93.5 99.2 97.6 107.6 97.0 94.4 القشلة  93.5-107.6  

99.1±2.1 100.4 95.6 100.0 97.6 101.4 99.6 باب الجابية  95.6-101.4  

102.6±3.7 100.3 103.0 101.3 109.4 102.8 98.9 البزورية  98.9-109.4  

100.8±3.6 101.5 101.0 100.0 100.9 106.2 95.1 مدحت باشا  95.1-106.2  

82.3±5.8 87.6 88.0 82.3 83.2 80.4 72.1 الحريقة  72.1-87.6  

94.3±2.9 94.3 95.5 93.6 95.3 97.9 89.3 العصرونية  89.3-97.9  

92.5±5.5 98.2 90.9 92.6 99.5 85.7 88.2 سوق الذهب  85.7-99.5  

87.1±7.8 89.1 83.1 98.6 75.8 91.3 84.6 ساحة األموي  75.8-98.6  
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 . في فترات النهار المختلفة) A-ديسيبل( المقيسة مى المطلقةالعظمتوسط مستويات الضجيج ) 4(الجدول الملحق 

 2002قياسات عام ) 1

 الموقع ساعة القياس
Sites 7-8 10-1213-1516-1718-1919-21

  متوسط
LAPEAKmax 

 المجال
Range 

 112.2-101.8 108.5±3.5 101.8 109.3 109.6 108.2 112.2 109.7 باب توما

 118.0-105.8 112.7±5.2 117.0 105.6 108.6 118.0 110.1 116.6 شارع األمين

 119.3-101.4 110.0±4.9 110.7 113.2 106.6 119.3 108.7 101.4 الشاغور

 116.4-106.4 112.3±4.3 116.4 106.4 115.6 107.2 113.5 114.4 القشلة

 115.7-106.4 110.9±3.9 109.5 115.6 106.4 115.7 109.8 108.3 باب الجابية

 118.3-108.7 113.7 ±3.5 114.7 118.3 108.7 110.5 115.2 114.9 البزورية

 125.1-109.4 115.9±6.9 125.1 116.4 110.7 123.3 110.7 109.4 مدحت باشا

 105.2-97.4 100±3.1 97.7 101.0 97.4 105.2 101.0 97.6 الحريقة

 120.4-103.3 110.5±7.0 115.7 103.3 120.4 113.0 105.9 104.4 العصرونية

 125.8-97.3 110.4±11.8 122.7 98.7 108.1 125.8 97.3 109.7 سوق الذهب

 113.9-97.5 108.0±6.4 97.5 111.4 113.0 103.1 108.9 113.9 ساحة األموي

 

 2003قياسات عام ) 2

 الموقع ساعة القياس
Sites 7-8 10-1213-1516-1718-1919-21

  متوسط
LAPEAKmax

 المجال
Range 

 118.1-107.7 110.9±3.8 107.9 118.1 107.7 109.5 110.8 111.4 باب توما

 115.6-107.0 111.4±3.1 111.3 107.0 114.4 110.0 110.3 115.6 شارع األمين

 111.5-104.4 109.2±2.7 111.5 109.7 109.9 108.3 104.4 111.3 الشاغور

 118.1-105.8 110.6±4.1 109.6 110.3 111.3 118.1 108.5 105.8 القشلة

 116.4-108.0 111.9±2.8 113.2 108.0 111.7 111.0 116.4 110.9 باب الجابية

 120.7-109.5 114.5±4.0 116.1 114.3 111.2 120.7 115.3 109.5 البزورية

 117.1-106.6 112.3±3.4 113.0 112.2 112.0 112.9 117.1 106.6 مدحت باشا

 113.5-87.0 99.0±8.8 102.4 113.5 96.4 95.6 98.8 87.0 الحريقة

 125.8-103.3 111.3±7.7 125.8 110.4 110.0 106.7 111.6 103.3 العصرونية

 114.5-98.2 105.2±6.2 114.5 100.0 104.4 110.1 98.2 103.7 سوق الذهب

 107.1-96.3 101.3±4.2 98.7 101.6 107.1 98.9 105.2 96.3 ساحة األموي
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Noise pollution in the old city of Damascus 
Y. Meslmani(*), M. Al-Oudat 

Atomic Energy Commission of Syria, Department of protection and safety,  
Damascus, P.O. Box: 6091 

E-mail: ymeslmani@aec.org.sy  

 

 

Abstract  
Outdoor noise levels were measured at 11 sites in the old city of Damascus. Sound 
level meter Model NC- 10 with a 20-140 dB selectable range was used in the current 
investigation. At each site noise data was collected during 07:00 to 20:00 O`clock. 
The results showed that the noise levels were higher than WHO (World Health 
Organization) stander by 14 dB, in the residential – commercial sites, and commercial 
sites with heavy traffic, and by 18 dB, in the square of Omayad Mosque in the center 
of the old city, where there was no traffic. In commercial caravansaries "Khans" the 
noise levels were acceptable. The study showed that the authorities administration 
must take necessary procedures the noise levels in the old city of Damascus, throw 
reducing and organizing the traffic flow in the old city. 
 
Key Words: Noise pollution, old Damascus, outdoor sound levels.  
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