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  التلوث بالضجيج في مدينة دمشق القديمة

  محمد العودات. د ويوسف مسلماني،.د

  

  . سورية– دمشق – 6091. ب. ص– هيئة الطاقة الذرية –قسم الوقاية واألمان 

  

  :ملخص

، الـذي يقـيس     NC-10 موقعاً في دمشق القديمة، واستعمل في ذلك جهاز          11عينت مستويات الضجيج في     

، وجرى قياس مستويات الضجيج في كل موقع مـن المواقـع            A- ديسيبل 140و   20مستويات الضجيج بين    

أوضحت النتائج أن مستويات الضجيج كانت أعلى مـن         .  مساء 20 صباحاً والساعة    7المدروسة بين الساعة    

 – في المنـاطق الـسكنية       A- ديسيبل 14بمعدل  ) WHO(الحدود المسموح بها تبعاً لمنظمة الصحة العالمية        

 في ساحة الجامع األموي، التي ال       A- ديسيبل 18 والمناطق التجارية كثيفة حركة المرور، وبمعدل        التجارية،

تعبرها وسائط النقل، وأما في الخانات التجارية، التي ال تعبرها وسائط النقل، فكانت مستويات الضجيج أقـل                 

خفض مستويات الضجيج وذلك    وبينت الدراسة ضرورة اتخاذ اإلجراءات المناسبة ل      . من الحدود المسموح بها   

  .من خالل خفض وتنظيم حركة المرور في المدينة القديمة

  

  .التلوث بالضجيج، دمشق القديمة، مستويات الضجيج الخارجي: الكلمات المفتاحية
 
 
 

Noise pollution in the old of Damascus 
 

Meslmani, Y., AL-Oudat,M. 
Department of protection and safety – Atomic Energy Commission of Syria P.O. Box 
6091 – Damascus – Syria. 
 
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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   في مدينة دمشق القديمةبالضجيجالتلوث 

  

  :المقدمة 

رفت الجمعية الفرنسية للمعايرة    دركت خطورتها منذ زمن غير بعيد، وقد ع       يعتبر الضجيج من الملوثات التي أُ     

)AFNOR(                الصوت بأنه االهتزازات التي تٌحدث إحساساً سمعياً، له صفة اإلنتظام والطـابع الموسـيقي أو ،

، )Botte and chocholle ،1991(لضجيج فهو كل إحساس سمعي غير مستحب أو مـزعج  المتناسق، أما ا

ويعرف الضجيج، بصورة عامة، بأنه أصوات غير مرغوبة، وإطالق األصوات غير المرغوبة فـي الوسـط               

  )..Noise pollution) 2001 Shukla and chandelالمحيط هو التلوث بالضجيج 

عة، وبخاصة في المناطق الحضرية، وما يرافقها من زيـادة فـي المـصادر              وبسبب الزيادة السكانية المتسار   

المحدثة للتلوث بالضجيج، كوسائط النقل بأنواعها، والنشاطات التجاريـة والـصناعية، واألعمـال البلديـة               

 وعلى عكس معظم    – في معظم دول العالم      –واإلنشائية، والموسيقى الصاخبة وغيرها، فإن التلوث بالضجيج        

 واحد في السنة، وتزداد تأثيراته السلبية أيضاً، وبخاصـة          A– البيئة األخرى، يزداد بمعدل نحو ديسيبل        قضايا

، مما يجعل من التلوث بالضجيج مشكلة       )كبار السن، واألطفال، والمرضى   (في مجموعات محددة من السكان      

  ).lang 1999(وطنية، تطال تأثيراتها المواطنين كافة 
  
  : مصادر الضجيج  

  :يةبشرية، وأهم مصادر الضجيج هي األتتتعدد مصادر الضجيج بتعدد النشاطات ال

 النقل المختلفة أهم مصدر من مصادر الـضجيج الخـارجي   ، تشكل وسائطRoad trafficحركة المرور -1

% 40، أن نحـو  )Lambert and Valet 1994(تشير الدراسات ). 1الجدول (وتسبب أكبر إزعاج صوتي 

االتحاد األوروبي يتعرضون، نهاراً، إلى مستويات ضجيج، ناجمة عن حركة المرور، تفـوق             من سكان دول    

من السكان إلى مستويات ضجيج     % 20، كما يتعرض نحو     )وهو الحد المسموح به نهاراً     (A- ديسيبل 55إلى  

من سكان المدن إلى مستويات ضجيج ناجمـة عـن          % 30، ويتعرض، ليالً، نحو     A- ديسيبل 65تفوق الـ،   

 1998(، وتؤثر هذه المستويات تأثيراً بالغاً في النوم، وتشير البيانات A- ديسيبل55حركة المرور، تفوق الـ 

Mage and Walsh (   أن مستويات الضجيج، نهاراً، في المناطق المكتظة بحركة المرور في مـدن العـالم

  .A- ديسيبل80-75الثالث، تفوق الـ 

من الـضجيج  % 80-60أن ) Ahmad, 200 Shaik and Shaik, 1995 WHO 1999(تشير الدراسات 

أن . الخارجي في المدن، وكذلك اإلزعاجات المتأنية منه، تعود إلى حركة المرور، وتشير الدراسـات نفـسها               

، )بسبب زيادة اإلحتكاك باألرض والهـواء     (مستويات ضجيج حركة المرور تزداد بزيادة سرعة وسائط النقل          

لكبيرة والصغيرة، إضافة إلى انسياب حركة المرور، وطبيعة الطرقات وطبغرافيـة           وعددها ونسبة الشاحنات ا   

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

  

  (%)نسبة إزعاج السكان في المنازل 
  المصدر

  إزعاج شديد جداً  إزعاج شديد

  82.3  حركة المرور

  79.5  73.4  رات وغيرهاالسيا

  4.2  4.6  القطارات

  2.3  2.4  الطائرات

  9.0  الصناعة والتجارة

  6.2  الجوار

  2.5  مصادر أخرى

  

 كالصناعات المعدنية، وصناعة مواد البنـاء، وصـناعة         – الصناعة، بالرغم من أن الصناعات المختلفة        – 2

، إالّ أن الضجيج النـاجم      ة تنحصر في أماكن محدد    –النسيج، والمواد الغذائية، إضافة إلى الصناعات الحرفية        

  .عنها قد يصل إلى المناطق المجاورة، ويساهم في زيادة مستويات الضجيج في هذه المناطق

 النشاطات البشرية األخرى، تساهم عمليات البناء، واإلنشاءات، وإنجـاز الخـدمات العامـة، والحركـة                -3

، في زيادة مستويات الضجيج، وبخاصة في المدن القديمة حيث          ارية وغيرها، مساهمة قد تكون محسوسة     جتلا

  .الشوارع الضيقة واإلزدحام السكاني

  :أضرار الضجيج

ألصوات المرتفعة والضجيج هي مصدر خوف لإلنسان، وقـد ارتبطـت الظـواهر             معروف، منذ القدم، أن ا    

 لثارت خوف اإلنسان، وقد اسـتعم     الطبيعية المخيفة، كاألعاصير والزالزل والرعود، باألصوات المرتفعة، وأ       

كثير من الشعوب الضجيج في حروبها، فكان في الجيش الروماني قوات خاصة، مهمتها التفـنن فـي إثـارة                   

الضجيج إلخافة العدو، كما تستعمل بعض القبائل البدائية، األصوات المرتفعة وقرع الطبول وسـيلة إلثـارة                

  .ية المثير للخوف والرعبرعب العدو، وكلنا يعرف تأثير القنابل الصوت

تتوقف أضرار الضجيج على مستوياته ومدته وتكراره، وعلى ما يمكن تسميته بالنتوءآت الـصوتية، وهـي                

المستويات األعلى من مستويات الضجيج السائدة، وتحدث لفترة قصيرة، وتنـتج النتـوءآت الـصوتية، فـي                 

يرة، والسيارات التي تسير بسرعة عالية، ومنبهـات        الغالب، من الدراجات النارية والشاحنات والحافالت الكب      

مزاجـه ووضـعه الـصحي والنفـسي        ر الضجيج أيضاً على عمر اإلنسان و      ويتوقف تأثي . السيارات وغيرها 

)Shukla and Chandel 2001(  

   

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

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

  ).Physiological effectsأو الفيزيولوجية (التأثيرات السمعية، والتأثير غير السمعية 
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  :التأثيرات السمعية وتشمل-1

في وظيفـة الـسمع،      وهي التأثيرات التي ال تؤدي إلى حدوث خلل غير قابل لإلرتداد              التأثيرات العادية،  - أ

  :وتتمثل في

 ويحدث عند ما يعوق الضجيج إمكانية تمييز األصوات األخرى كلياً أو جزئياً، ويشوش االتـصال                 التقنيع -

  .وقد يضاعف خطر الحوداث. عن طريق التخاطب، ويؤثر التقنيع في المزاج، كما يضر بالكفاءة في العمل

سمع، يستمر لبعض الوقت بعد توقف الضجيج، ثـم يقـل        ، وهو عجز مؤقت في حساسية ال      اإلعياء السمعي -

 75 – 70ويؤدي اإلعياء الذي يحدث عند التعرض إلى مستويات ضجيج أعلى من            . تدريجياً حتى يزول كلياً   

 . ، إلى ارتفاع عتبة السمع بعد توقف الضجيجA-ديسيبل

شخاص الـذين يعملـون فـي       ، كالعجز السمعي الدائم، الذي يصيب بشكل أساسي األ         التأثيرات المرضية  -ب

أن مستويات الضجيج ) ISO; Chouard 2001 1999(أماكن مرتفعة مستويات الضجيج، وتشير الدراسات 

أو  (A - ديـسيبل 85 و 80، قليالً ما تسبب عجزاً سمعياً دائما، أما المستويات بين   A - ديسيبل 75األقل من   

ويمكن .  ساعات ولفترة مديدة   8حال التعرض لها لمدة     ، فغالباً ما تؤدي إلى عجز سمعي دائم وذلك في           )أكثر

أن يحدث العجز السمعي عند التعرض إلى مستويات ضجيج بالغة الشدة كـاألعيرة الناريـة واالنفجـارات                 

إلى أن مستويات الضجيج المرتفعـة والتـي   ) WHO (1995والموسيقى الصاخبة وغيرها، وتشير دراسات

ن أن تؤثر في حاسة السمع تـأثيراً بالغـاً، وتـسبب نقـص الـسمع                تحدث بالقرب من الطرق السريعة يمك     

هذا . Presbacousia، إضافة إلى نقص السمع الشيخوخي      )اضطراب التواصل  (Socioacousiaاالجتماعي  

 مليون شخص في العالم يعانون من عجز سمعي بـسبب  120أن نحو إلى ) smith 1998(وتشير الدراسات 

  .الداخلي والخارجيالضجيج 
 
  التأثيرات غير السمعية -2

 Autonomicال يقف تأثير الضجيج  عند الجهاز السمعي فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى الجهاز العصبي الذاتي 

nervous system التأثيرات غير السمعية للضجيج هيوأهم  , الذي يتحكم بردود األفعال:  

  

  : عال جسدية للضوضاء وأهمهاتم وصف مجموعة من التأثيرات كردود أف: التأثيرات الجسدية  -  أ

األعراض التي تصيب الجهاز القلبي الوعائي، حيث يؤدي الضجيج إلى انقباض األوعيـة الدمويـة               •

 1995(وارتفاع فـي ضـغط الـدم    ) Babisch et.al 1993(المحيطية، وتغير في انتظام النبض 

.Berglund and lindvall. 1980 Cohen et al(  وربما إلى اعتالل قلبـي ،)1999 Babisch 

et al..(  

، والجلد نتيجة التعـرق  )Ohostrom 1989(تغير واضطرابات في حركة الجهاز المعدي المعوي  •

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

تغير في التركيب الكيميائي للدم والبول، في أعقاب إفرازات غدية، بسبب تـأثير نـشاط الكظـر،                  •

 1986(لكورتيزون واألدرينالين، كما يتأثر إفراز الغدة الدرقيـة والغـدد اللعابيـة    وزيادة إفراز ا

Nikitin and Novikov.(  

يمكن أن يتجاوز تأثير الضجيج الجهاز العصبي إلى قشرة الدماغ، وينتج من ذلك تأثير سـلبي فـي             •

، وبخاصة العمل )Standfeild 1992(الذاكرة، وانخفاض في القدرة على االنتباه والتركيز والعمل 
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الذهني، إضافة إلى اإلرهاق والتوتر واإلجهاد، وما يعقب ذلك من اضطرابات قلبيـة ومـضاعفات               

  ).Chouard 2001(مرضية كالقرحة المعدية وغيرها 

  

  :Psychological effectsالتأثيرات النفسية   - ب

من عدم الرضى والـضيق     وتتمثل في اضطرابات مبهمة وغير محددة، وقلق وعدم ارتياح، ومشاعر مختلفة            

، كمـا تختـل عمليـات    )Tarnopolsky،1988 Job 1980(والخوف، وزيادة الحساسية للحوادث البسيطة 

، ويكون المرضى أو من هـم فـي دور          A- ديسيبل 50االسترخاء بمجرد أن تتخطى مستويات الضجيج الـ        

  .النقاهة أكثر حساسية لهدا النوع من اإلجهادات

ن أن يغير من السلوك االجتماعي، ويؤدي إلى استفحال سرعة الغضب، وربما إلـى              ويعتقد أن الضجيج يمك   

ويزداد االنزعاج من الضجيج عندما يشترك مع إجهادات أخرى، وبخاصة تلوث الهـواء،             . التصرفات العنيفة 

 ، أن الشعور باالنزعاج من الضجيج، يزداد في األوساط الملوثة بـروائح ).Klaeboe et al (2001إذ وجد 

عوادم السيارات والعوالق والسخام وغيرها، كما وجد أن اإلنزعاج من الـضجيج يـنخفض فـي األوسـاط                  

منخفضة التلوث، أي أن اإلجهاد الناتج من الضجيج يتآثر مع اإلجهادات األخرى سـواء داخـل المنـزل أو                   

ذ تتوقف على الـشخص     خارجه، ومن هنا يصعب تحديد المستويات التي يبدأ عندها التأثير السلبي للضجيج، إ            

  .ووضعه النفسي واإلجهادات البيئية األخرى المرافقة

  

  :التأثير في األداء-ج

ــات  ــرت الدراس  WHO 1994 Kryter ،1986 Nikitin and Novikov ،1972 2000 ,(أظه

Karagodina(                 ًأن مستويات الضجيج المرتفعة تؤدي إلى خفض األداء، وخاصة إذا كـان العمـل دقيقـا ،

قظة وانتباه دائمين كالدراسة، والتركيز، وحل المسائل المختلفة والتذكر، وبينت أيـضاً أن تزويـد               ويتطلب ي 

مكاتب العمل بمواد عازلة للضجيج، أدى، مقارنة بالبيانات المتوفرة للفترة التي سبقت ذلـك، إلـى خفـض                  

والبـد مـن األخـذ فـي        هذا  %. 9األخطاء الشخصية واالنقطاع عن العمل، وبالتالي زيادة اإلنتاج بمعدل          

االعتبار، عند تعميم مثل هذه النتائج، العمر والوضع الصحي والحالة النفسية للعاملين، بمعنى آخر، إن مثـل                 

هذه النتائج ليست قيماً مطلقة، وإنما هي مؤشرات نسبية تتوقف على العمر، والوضع الصحي واالجتمـاعي                

تويات الضوضاء نفسها قد تكون عامالً مزعجاً في بعـض          ، أن مس  )Kryter) 1994والحالة النفسية، إذ يبين     

  .األحيان، وبدون تأثير في أحيان أخرى

   

  :هدف الدراسة

تتميز معظم مناطق دمشق القديمة باكتظاظ سكاني، وبنشاطات تجارية عالية الـوتيرة، وبطبيعـة معماريـة                

 البعض، كما أن حركة المرور في       متميزة، حيث الشوارع الضيقة، وشرفات المنازل التي تكاد تالمس بعضها         

وقد أجريـت   . العديد من مناطقها متوسطة إلى عالية الكثافة، مما قد ينعكس في زيادة مستويات الضجيج فيها              

هذه الدراسة بهدف معرفة مستويات الضجيج في مناطق دمشق القديمة المختلفة، والوقوف علـى التـأثيرات                

  .نت مستوياته تفوق المستويات المسموح بهاالناجمة عن التلوث بالضجيج فيما إذا كا
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  :المواد والطرائق

  :مواقع القياس– 1

 موقعاً في مدينة دمشق القديمة، تختلف عن بعضها البعض بالنشاطات           11جرى تعيين مستويات الضجيج في      

عـة مدينـة    البشرية السائدة، بالرغم من الصعوبة في تحديد النشاطات البشرية السائدة، والتي تعود إلـى طبي              

.  دمشق القديمة، التي تتداخل فيها النشاطات السكنية والتجارية والسياحية والـصناعات الحرفيـة وغيرهـا   

  ).2الجدول (وبسبب هذا التداخل فقد قسمت المناطق المدروسة تبعاً للنشاطات البشرية السائدة، وهي التالية 

 توما، شارع األمين، الشاغور، القشلة، وتختلف       باب:  التجارية وهي  –مناطق تغلب عليها الصفة السكنية      -1

  .فيها كثافة حركة المرور

باب الجابية، والبزورية، وشارع مـدحت باشـا، وسـاحة          :  مناطق تغلب عليها الصفة التجارية، وتشمل      -2

وسوق الذهب، وتختلف هذه المناطق عـن بعـضها الـبعض           ) إلى الشرق من القلعة   (الحريقة، والعصرونية   

  . يناً في كثافة حركة المرورإختالفاً ب

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

  .2003 وفي 2002  عاميجرت القياسات في

كما جرى تعيين مستويات الضجيج في عدد من الخانات التجارية، التي ال يوجد فيها حركة مرور كلياً، والتي                  

، وخان أسعد باشا، وخان الزيت،      جقمقلتجارية فقط، وهي خان     تعود مستويات الضجيج فيها إلى النشاطات ا      

  .وخان الحرير

  المناطق والمواقع التي عينت فيها مستويات الضجيج في مدينة دمشق القديمة) 2(الجدول 

  الموقع  المنطقة
النشاط السائد في 

  المنطقة
  حركة المرور

  كثيفة نسبياً   سكني–تجاري   الساحة الرئيسية  باب توما

  كثيفة نسبياً  سكني–تجاري   بالقرب من ساحة سوق الخضار  ع األمينشار

  متوسطة  سكني–تجاري   بالقرب من مسجد أبا ذر الغفاري  الشاغور

  متوسطة  سكني–تجاري   تقاطع سفل التلة  القشلة

  كثيفة  تجاري  جانب السوق المغلق  باب الجابية

  متوسطة تجاري  بين السوق المغلق وطريق قصر العظم  البزورية

  متوسطة تجاري  وسط السوق المغلق  مدحت باشا

  ال توجد فيها حركة مرور تجاري  ساحة الحريقة  الحريقة

  منخفضة تجاري  مقابل جدار القلعة الشرقي  العصرونية

  منخفضة تجاري  مقابل الغرفة التجارية  سوق الذهب

  رورال توجد فيها حركة م  سياحية  ساحة الجامع الخارجية  الجامع األموي
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  : طريقة القياس-2

ويقيس الجهاز مجموعات   .  األلمانية Neutrik، صنع شركة    NC-10عينت مستويات الضجيج بوساطة جهاز      

 هو األكثر قرباً لما تسمعه أذن اإلنسان،       A ويعتبر السلم    E,C.B,Aمن ترددات الصوت مرتبة في ساللم هي        

 الذي كانت تجري معايرته يومياً قبل       -، ويقيس الجهاز  وهو على غرار األذن، أشد حساسية للترددات األعلى       

 علماً بأن الجهـاز يعمـل آليـاً،         A- ديسيبل 140 و   20 مستويات الضجيج التي تتراوح بين       –بدء القياسات   

  :اآلتيةويعطي البيانات 

  ).LAeq( متوسط مستويات الضجيج خالل الفترة المقيسة -

  ).La max(رة المقيسة  متوسط مستويات الضجيج القصوى خالل الفت-

  ).La min(متوسط مستويات الضجيج الدنيا خالل الفترة المقيسة -

  ).La Peak max(أقصى مستوى للضجيج خالل الفترة المقيسة -

  .Percentileالعالقة اإلحصائية بين مستويات الضجيج وعدد القياسات -

ي فإن متوسط مستويات الضجيج التي يعطيهـا         قياساً في الدقيقة الواحدة، وبالتال     60هذا ويسجل الجهاز نحو     

  . قياساً في الساعة الواحدة3600الجهاز هي متوسط قيم القياسات كافة خالل زمن القياس والتي تبلغ 

 21-20جرت القياسات كافة، وفي المواقع المختلفة، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الـ               

  ).وبمعدل نحو ساعة قياس لكل فترة تقريباً(ة على أوقات النهار كالتالي مساء، وكانت فترات القياس موزع

  .12 و 10بين الساعة  -    .من الساعة السابعة حتى الثامنة -

  .17 و 16بين الساعة  -      .15 و 13بين الساعة  -

  .21 و 19بين الساعة  -      .19 و 18بين الساعة  -

ياس بعيداً عن أي تركيب عاكس للصوت، باستثناء األرض أو          روعي عند إجراء القياسات أن يكون موقع الق       

 كالريـاح   واجهة البناء، الذي قيس الضجيج بجانبه، كما روعي عدم إجراء القياسات في الظروف االستثنائية،             

 أو حركة المرور االستثنائية، أو انخفاض درجة الحرارة انخفاضاً شديداً، أو هطول أمطـار               شديدة السرعة، 

  ).WHO 1995(غزيرة 

  .أما في الخانات فجرى تعيين مستويات الضجيج فيها في الفترة النهارية حيث النشاطات التجارية في أوجها

  :النتائج

في مناطق دمشق القديمة كافة كانت مرتفعـة،        ) LAeq(، أن متوسطات مستويات الضجيج      3يوضح الجدول   

 فـي   A– ديـسيبل    74.4 و   71.6 بين   2002، وتراوحت في عام     )4الجدول(ق المعايير المسموح بها،     وتفو

 A- ديسيبل 67.8 في المناطق التجارية، وبلغت      A- ديسيبل 77.8 و   65.8 السكنية، وبين    –المناطق التجارية   

، 2002 عنها فـي عـام       2003ختلف متوسطات مستويات الضجيج في عام       تولم  . في ساحة الجامع أألموي   

 A- ديـسيبل  78.9 و   61.9 السكنية، وبين    –طق التجارية    في المنا  A- ديسيبل 73.7 و   70.8وتراوحت بين   

  . في ساحة الجامع األمويA- ديسيبل63.1في المناطق التجارية، وبلغت معدل 
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  )2003 – 2002(لفة من مدينة دمشق القديمة في مناطق مخ) A-ديسيبل(متوسط مستويات الضجيج ) 3(الجدول 
    2002  2003  

  الصفة  املنطقة
متوسط مستويات 

  LAeqلضجيج ا
متوسط مستويات 
  الضجيج الدنيا

متوسط مستويات 
 الضجيج القصوى

متوسط مستويات 
 الضجيج القصوى املطلقة

متوسط مستويات 
  LAeqالضجيج 

متوسط مستويات 
  الضجيج الدنيا

متوسط مستويات 
  الضجيج القصوى

متوسط مستويات 
الضجيج القصوى 

  املطلقة
  110.9±3.8  98.9±2.1  59.2±2.6  73.7±2.4  101.8±3.5  95.2±4.4  57.4±1.6  71.6±2.5  سكين-جتاري  باب توما
  111.4±3.1  99±4.1  56.8±1.4  70.8±1.4  112.7±5.2  99.4±5.4  56.5±1.5  73.9±2.2  سكين-جتاري  شارع األمني
  109.2±2.7  95.2±3.7  55.3±1.3  72.0±1.7  110.0±4.9  96.9±2.5  54.5±1.5  74.7±3.6  سكين-جتاري  الشاغور

  110.6±4.1  98.2±5.1  51.1±1.4  71.1±4.3  112.3±4.3  98.8±5.4  53.6±2.9  74.3±2.3  سكين-جتاري  قشلةال
  111.9±2.8  99.1±2.1  62±1.6  76.5±2.1  110.9±3.9  98.2±5.0  60±3.1  75.2±2.0  جتاري  باب اجلابية
  114.5±3.6  102.6±3.7  61.9±1.4  77.4±3.0  113.7±3.5  101.2±3.4  61.7±2.1  77.8±1.0 جتاري  البزورية

  112.3±3.4  100.8±3.6  56.4±3.4  78.7±3.9  115.9±6.9  110.3±3.8  53.5±1.9  76.4±3.8 جتاري  مدحت باشا
  99±8.8  82.3±5.8  55.4±4.5  61.9±3.6  100.0±3.1  85.7±1.9  56.5±3.6  65.8±2.9 جتاري  احلريقة
  111.3±7.7  94.3±2.9  53.0±0.8  68.8±1.8  110.5±7.0  99.1±8.2  51.6±3.7  71.5±6.1 جتاري  العصرونية
  105.2±6.2  52.5±5.5  51.4±2.0  66.4±3.0  110.4±11.9  95.7±8.8  50.9±1  69.4±5.3 جتاري  سوق الذهب
  101.3±4.2  87.1±7.8  51.9±3.20  63.1±3.2  108.0±6.4  94.4±9.0  50.8±4.2  67.8±5.6  سياحية  اجلامع األموي
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  المسموح بها في المناطق المختلفة) A-ديسيبل(جي متوسط مستويات الضجيج الخار) 4(الجدول 

  متوسط المستويات المسموح بها

  ألمانيا  فرنسا  النمسا

  الدولة

  

  ليالً  نهاراً  ليالً  نهاراً  ليالً  نهاراً  المنطقة

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

ـ        وت ريفيـة،   مساكن في الضواحي، منتجعات نهاية األسبوع، بي

  مدارس
50  40  50  40  50  40  

  45  55  45  55  45  55  المناطق السكنية في المدن

المناطق السكنية المتداخلة مع المنـاطق التجاريـة والمؤسـسات          

  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  لحدائق العامةا

  

من الـساعة   (ي االنتباه أن متوسطات مستويات الضجيج كانت متقاربة نسبياً خالل فترات النهار             ما يسترع وم

      ديسيبل 10، حيث كانت الفروقات أقل من       )السابعة صباحاً وحتى ما بعد الثامنة مساء -A   في معظم المناطق  

 حيث  -2002 في عام    –والعصرونية وسوق الذهب والجامع األموي      ويستثنى من ذلك مناطق مدحت باشا        ،  

 ووصلت إلى نحو    A- ديسيبل 10تجاوزت الفروقات في متوسط مستويات الضجيج خالل ساعات النهار الـ           

 فقد تجاوزت الفروقات في متوسـط  2003 في العصرونية وساحة الجامع األموي أما في عام         A- ديسيبل 17

 ومـدحت باشـا     )A- ديسيبل 12نحو  ( في منطقتين فقط وهما القشلة       A-ديسيبل 10مستويات الضجيج الـ    

  ).A- ديسيبل10أكثر قليالً من (

وبمقارنة مستويات الضجيج المقيسة، في مناطق دمشق القديمة المختلفة، بمتوسط مستويات الضجيج المسموح             

، أعلـى مـن     )لفتـرة النهاريـة   في ا (، يالحظ أن متوسط مستويات الضجيج كانت        )4الجدول  (بها في العالم    

 ونحو  0 التجارية، وبين    – في المناطق السكنية     A- ديسيبل 14 و   11المعايير العالمية بمعدل تراوح بين نحو       

، 2002 في ساحة الجامع األموي عام       A- ديسيبل 18 في المناطق التجارية، ووصل إلى نحو        A- ديسيبل 14

، ومستوى  )ميكروباسكال(ن العالقة بين ضغط الصوت      ، ونظراً أل  2003، في عام    A- ديسيبل 13وإلى نحو   

 A– ديـسيبل    20هو عالقة لوغاريتمية، فإن ارتفاع مستوى ضغط الصوت بمعدل          ) ديسيبل(ضغط الصوت   

 ضـغط   ي فـإن  وبالتـال  مرات   10، يعني ارتفاع ضغط الصوت بمعدل       )A-ديسيبل-100 إلى   80مثالً من   (

، بـين  2002الصوت كان في المواقع المدروسة أعلى من الحدود المسموح بها بمعدالت ترواحت، في عـام            

 مـرة   7.8وبـ   مرة في المناطق التجارية،      4.4 و   1.1التجارية، وبين   - مرة في المناطق السكنية    5.3 و   3.8

صوت أعلـى مـن الحـدود       ، حيث كان ضغط ال    2003في ساحة الجامع األموي، واألمر نفسه كان في عام          

 مرة في المنـاطق التجاريـة، و        4.8-0 التجارية، و    – مرة في المناطق السكنية      4.8-3.5بـ  المسموح بها   

  ).5الجدول ( مرة في ساحة الجامع األموي 4.5
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  )µpa( وضغط الصوت المكافىء A–متوسط مستويات ا لضجيج المقيسة ديسيبل ) 5(الجدول 

      1-2002  

  أعلى من الحدود المسموح بها  الحدود المسموح بها  توسط مستوى الضجيج وضغط الصوت المكافىءم
  صفة المنطقة

  )مرة(ضغط الصوت  A-ديسيبل  Aµp-ديسيبل A µpa-ديسيبل

  5.3-3.8  14.4-20.00011.6  60 104760-76040  74.4-716   سكني-تجاري 

  4.4-1.1  12.8-0.8  35.570  65  155.250-39.000  77.8-65.8  تجاري

  7.8  17.8  6320  50  49.090  67.8  سياحي

  2-2003  

  4.8-3.5  13.7-10.8  20.000  60  96.830-69.350  73.7-70.8   سكني-تجاري 

  4.8-0  13.7  35.570  65  172.200-24.890  78.7-61.9  تجاري

  4.5  13.1  6.320  50  28.580  63.1  سياحي

  

  :مستويات الضجيج الدنيا

 57.4 و   53.6 بـين    2002 في عام    تويات الضجيج الدنيا كانت مرتفعة، وتراوحت     أن متوسط مس  ) 3 (يوضح الجدول 

 A- ديـسيبل  51 في المناطق التجارية، ونحو      A- ديسيبل 61.7 و   51التجارية السكنية، وبين      في المناطق  A-ديسيبل

المناطق قريبة   أن متوسط مستويات الضجيج الدنيا كانت، في بعض          ،3 ويالحظ من الجدول  . ساحة الجامع األموي،   في

، والبزوريـة وبـاب   )A- ديسيبل59.2( المسموح بها عالمياً، كما في باب توما      LAeq مستويات الضجيج     متوسط من

، أما في ساحة األموي فكان متوسط مستويات الضجيج الدنيا مساوياً أو أعلـى قلـيالً                )A- ديسيبل 62.0نحو  (الجابية  

 50.0الحـد المـسموح بـه       ( المسموح بها في مثل هذه المناطق        من متوسط مستويات الضجيج   ) A- ديسيبل 51-52(

  ).A-ديسيبل

كانت مستويات الضجيج الدنيا متقاربة خالل فترات القيـاس،         ) LAeq( متوسط مستويات الضجيج      في وكما هي الحال  

األموي حيـث    إالّ في عدد قليل من المناطق كالحريقة والعصرونية وساحة الجامع            A- ديسيبل 5-4ولم تتعد الفروقات    

  .A– ديسيبل 10وصلت إلى نحو 

  :مستويات الضجيج القصوى والقصوى المطلقة

تتوقف التأثيرات السلبية للضجيج، كما ذكر سابقاً، على مستوياته ومدته، وعلى ما يمكن تسويته بـالنتوءات الـصوتية،           

رة، وتنتج هذه المستويات المرتفعـة      وهي المستويات التي تفوق كثيراً مستويات الضجيج السائدة، وتستمر لفترات قصي          

من الضجيج، في الغالب، من الدراجات النارية والحافالت الكبيرة والشاحنات وأبواق الـسيارات، وبعـض األعمـال                 

  .البلدية

 A- ديـسيبل  101.2 و   94.4أن متوسط مستويات الضجيج القصوى كانت مرتفعة وتراوحت بين          ) 3(يوضح الجدول   

، ويستثنى من ذلك منطقة الحريقة التـي بلـغ فيهـا            2003 في عام    A- ديسيبل 102.6 و   87.1، وبين   2002في عام   

هذا وتقع متوسط   .  على التتالي  2003 و   2002، في عامي    A- ديسيبل 82.3 و   85.7متوسط مستوى الضجيج األقصى     

. تأذي جهاز الـسمع   مستويات الضجيج القصوى كافة، باستثناء منطقة الحريقة، ضمن مستويات الضجيج التي تقود إلى              

 و  99، وبـين    2002 في عـام     A- ديسيبل 116 و   100أما مستويات الضجيج القصوى المطلقة فتراوح متوسطها بين         
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وتعتبر هذه المستويات، وإن كانت لفترة قصيرة من المـستويات المرتفعـة جـداً،              . 2003 في عام    A- ديسيبل 114.5

. في، وقد تقود إلى خفض في حاسة السمع وإلى أمراض غيـر سـمعية       والتي تفوق الحدود النهائية لتوازن الجسم الوظي      

هذا وتحدث مستويات الضجيج العليا والعليا المطلقة في ساعات النهار كافة وال تقتصر على فترة محددة من سـاعات                    

  .النهار

  :Percentileالتحليل اإلحصائي 

 قياس في الساعة الواحدة، ويعطي في الوقـت         3600 المستعمل في الدراسة، كما ذكر سابقاً، نحو         NC-10يقيس جهاز   

 التي كانت فيها مستويات الضجيج مساوية أو أعلـى مـن حـد          – كنسبة مئوية من القياسات كافة       -نفسه عدد القياسات  

مـن  % 1، كان فـي     2002أن مستوى الضجيج المقيس في منطقة باب توما في عام           ) 6(معين، فمثالً يوضح الجدول     

من القياسـات كـان     % 50، وفي   A- ديسيبل 81.3 مساوياً أو أعلى من       - من عدد القياسات الكلي   كنسبة   -القياسات  

  .A- ديسيبل59.8من القياسات كان أعلى من % 99، وفي A- ديسيبل65.7أعلى من 

 في المناطق التجارية السكنية كان مستوى الضجيج        )  مثالً 2002عام   (من القياسات كافة  % 95أن  ) 6 (يوضح الجدول 

أما في المناطق التجاريـة     . ويستثنى من ذلك منطقة القشلة    ) A-ديسيبل– 60(فيها أعلى من الحدود المسموح بها نهاراً        

 65(أعلى مـن الحـدود المـسموح بـه          ) من الوقت % 90أي في   (من القياسات   % 90فكانت مستويات الضجيج في     

وهـذا قـد يلقـي      . اطق فكانت أقل من الحد المسموح به      في منطقتي باب الجابية والبزورية، أما باقي المن       ) Aِِ-ديسيبل

 السكنية، أو في بعض     -الضوء على أن السبب األساسي في زيادة مستويات الضجيج يعود، سواء في المناطق التجارية             

ومما يسترعي االنتباه أن مستويات الضجيج كانت في ساحة الجامع األموي فـي       . المناطق التجارية، إلى حركة المرور    

، وهذا يعود إلى الكثافة البـشرية       )A- ديسيبل 50(ياسات أعلى من الحد المسموح به في مثل هذه المناطق           ق من ال  99%

  .من جهة وإلى النشاطات التجارية السائدة في محيط الجامع األموي

  )Percentile) 2002 التحليل اإلحصائي 6الجدول 

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

  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 اجلابية

  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    احلريقة

  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 اجلامع األموي
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 السكنية، والتجارية ذات حركـة      – توضح نتائج هذه القياسات أن مستويات الضجيج في معظم مناطق دمشق التجارية             

المرور الكثيفة أو المتوسطة، كانت أعلى من الحدود المسموح بها، أما في المنـاطق التجاريـة ذات حركـة المـرور                     

فكانت مستويات الضجيج فيها أعلى من الحدود المـسموح      الضعيفة أو المعدومة، كالحريقة والعصرونية وسوق الذهب،        

، مما يؤكد على أن السبب الرئيسي في زيادة مستويات      )من أوقات النهار  % 10أي في   (من القياسات   % 10بها فقط في    

  .الضجيج يعود إلى حركة المرور

  :مستويات الضجيج في بعض الخانات التجارية

الضجيج في عدد من الخانات التجارية، وفي الفترة من النهار حيث النـشاطات             جرى، كما ذكر سابقاً، تعيين مستويات       

وهدفت . وتتميز هذه الخانات بانعدام دخول السيارات إليها، وبجدرانها السميكة، والطينية في الغالب           . التجارية في أوجها  

ن جهة، وبيان، ولو بشكل عام، دور       القياسات إلى تعيين مستويات الضجيج في هذه المناطق التجارية الهامة والمغلقة م           

  .حركة المرور في أحداث التلوث بالضجيج

، كانـت أقـل مـن الحـد         )7الجدول  (أوضحت نتائج القياسات أن متوسط مستويات الضجيج، في الخانات المدروسة           

تقريبـاً   الذي كان متوسط مستوى الضجيج فيه مـساوياً  1جقمق، ويستثنى من ذلك خان )A - ديسيبل65(المسموح به 

من القياسات، كـان    % 10، أن مستوى الضجيج في      )8الجدول  (كما أوضح التحليل اإلحصائي     . . للحدود المسموح بها  

من القياسات كان مستوى الضجيج أعلى      % 5، وفي   )A- ديسيبل 69.1( فقط   جقمقأعلى من الحد المسموح به في خان        

خان أسعد باشا وخان الحرير فكانت مستويات الضجيج أقل         من الحد المسموح به في خان جمعق وخان الزيت، أما في            

افقة، مع حركة المرور نادراً ما ترفـع         أن النشاطات التجارية، غير المتر     وتشير هذه النتائج إلى   . من الحد المسموح به   

  .مستويات الضجيج إلى المستويات غير المسموح بها

   في بعض الخانات التجارية في مدينة دمشقالمقيسة) A-ديسيبل(متوسط مستويات الضجيج ) 7(الجدول 

  الصفة  اسم الخان
متوسط مستويات 

  LAeqالضجيج 

متوسط مستويات 

  الضجيج الدنيا

متوسط مستويات 

  الضجيج القصوى

متوسط مستويات الضجيج 

  القصوى المطلقة

  99.5  85.1  50.1  65.9  تجاري  جمعق

  75.3  62.4  37.4  47.8  تجاري  أسعد باشا

  91.6  80.5  53.9  61.9  ريتجا  خان الزيت

  105.1  92.3  53.6  61.2  تجاري  خان الحرير

   في بعض الخانات التجاريةPercentile التحليل اإلحصائي لمستوى الضجيج 8الجدول 

  %99  %95  %90  %50  %10  %5  %1  الصفة  اسم الخان

  52.4  54.8  55.9  60.8  69.1  71.8  76.9  تجاري  جمعق

  39.3  40.6  41.6  45.8  51.0  52.5  55.6  تجاري  أسعد باشا

  54.9  55.7  56.2  59.1  64.7  66.7  70.7  تجاري  خان الزيت

  54.2  55.1  55.5  57.6  61.0  62.2  66.3  تجاري  خان الحرير

  

  

  

                                                 
   إلى وجود ورشة خياطة وإلى مضخات المياهجقمقيعود سبب ارتفاع متوسط مستويات الضجيج في خان  1
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  :المناقشة

كانت مرتفعة في المناطق المدروسة كافة، وفـي عـامي          ) LAeq(بينت نتائج الدراسة، أن متوسط مستويات الضجيج        

، في المناطق    A- ديسيبل 14يماً تفوق الحدود المسموح بها، في مثل هذه المناطق، بمعدل وصل إلى             الدراسة، وبلغت ق  

 في ساحة الجامع األموي، كما كان متوسط ضـغط          A- ديسيبل 18-13 السكنية، والمناطق التجارية، وإلى      –التجارية  

 الـسكنية، والمنـاطق   –ق التجاريـة   مرات في المناط5الصوت أعلى من الحدود المسموح بها بمعدل وصل إلى نحو          

أما متوسط مستوى الضجيج في الخانات التجارية فكـان فـي           .  مرات في ساحة الجامع األموي     8التجارية، وإلى نحو    

  .الغالب دون الحدود المسموح بها

مـن   كان مستوى الضجيج فيهـا أعلـى         –من القياسات، في معظم المناطق السكنية       % 95وأوضحت النتائج أيضاً أن     

من القياسات التي جرت فـي      % 90الحدود المسموح بها، كما كانت مستويات الضجيج تفوق الحدود المسموح بها في             

  .من القياسات التي جرت في ساحة الجامع األموي% 99منطقتي باب الجابية والبزورية التجاريتين، وفي 

، وكافة المواطنين   )يستثنى من ذلك منطقة الحريقة     (توضح هذه النتائج أن السكان والعاملين في المناطق المدروسة كافة         

 إلى مستويات من الضجيج الخارجي تفـوق الحـدود          - يكون دائماً  يكادالموجودين في هذه المناطق يتعرضون وبشكل       

  .المسموح بها، األمر الذي يجعل من التلوث بالضجيج واحداً من المشكالت التي تتطلب إجراءات للحيلولة دونها

ه الدراسة أن من السمات الهامة والواضحة ارتفاع مستويات الضجيج القصوى، والقصوى المطلقة، إذ تجاوز               وتبين هذ 

، ووصـل فـي بعـضها       A- ديـسيبل  95الـ  ) ما عدا الحريقة  (متوسط مستويات الضجيج القصوى في المناطق كافة        

وتعتبر . A- ديسيبل 116 و   100ن  ، وتراوحت مستويات الضجيج القصوى المطلقة بي      A- ديسيبل 101إلى  ) البزورية(

ويمكن أن تسبب أمراضاً غير سمعية،ذلك أن هـذه المـستويات           . هذه المستويات ذات تأثيرات سلبية، في جهاز السمع       

تفوق الحدود النهائية لتوازن الجسم الوظيفي وتعود هذه المستويات المرتفعة من الـضجيج إلـى الـشاحنات بأشـكالها                   

بل غيـر   ( وبشكل غير مبرر     – التي باتت سمة مميزة في مدننا        –ارية، وإلى استعمال األبواق     المختلفة، والدراجات الن  

، علماً بأن األبواق، وبخاصة التي تصدر أصواتاً خاصة ونغمات معينة، يمنع استعمالها في المدن، كما تمنـع                  )مسؤول

  .إلى الساعة السابعة صباحاً) مساء (16لساعة استعمال األبواق، بأشكالها كافة، بين ا) غير المطبقة(القوانين السورية 

  :ة المرور تلعب دوراً هاماً في التلوث بالضجيج، ويتضح هذا من اآلتيتوضح نتائج هذه الدراسة أن حرك

باب الجابية والبزورية   (مقارنة متوسط مستويات الضجيج في المناطق التجارية ذات حركة المرور العالية والمتوسطة             -

، بمنطقة الحريقة، وهي منطقة تجارية وال       A- ديسيبل 77 والتي بلغ متوسط مستوى الضجيج فيها نحو         ،)ومدحت باشا 

، والتي كان متوسط مستوى الضجيج فيها نحو        )علماً بأنها محاطة بمناطق كثيفة حركة المرور      (توجد فيها حركة مرور     

- ديسيبل 11ت مستوى الضجيج بمعدل نحو      ، حيث يتبين أن حركة المرور في المناطق التجارية رفع         A- ديسيبل 65.8

Aمقارنة بمنطقة الحريقة ،.  

بـاب الجابيـة    (مقارنة متوسط مستويات الضجيج في المناطق التجارية ذات الكثافة المرورية العاليـة والمتوسـطة               -

وسـط  ، بمتوسط مستويات الضجيج في الخانات التجارية والتي ال تعبرها السيارات، حيـث يتـضح أن مت                )والبزورية

مستوى الضجيج في المناطق التجارية كثيفة ومتوسطة حركة المرور، كان أعلى منها في الخانـات التجاريـة بمعـدل        

   .A- ديسيبل19 و 11تراوح بين 

هذا والبد من األخذ في اإلعتبار أن مستويات الضجيج الخارجي في مدينة دمشق القديمة، ترفع من مستويات الـضجيج           

ا في المدن الحديثة ذات الشوارع العريضة، والمزودة باألرصفة ومصدات األشجار، والتي تكون             الداخلي بنسبة تفوق م   

 األبنية السكنية أكثر بعداً عن مصادر الضجيج، وبخاصة حركة المرور، منه في مدينة دمشق القديمـة ذات                  ، عادة ،فيها
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عض، علماً بأن معظم المساكن، فـي دمـشق         العمارة الخاصة والشوارع الضيقة والشرفات التي تكاد تالمس بعضها الب         

  .القديمة، ذات جدران طينية، وتعزل الضجيج أكثر من األبنية الحديثة

  : يعود التلوث بالضجيج في مدينة دمشق القديمة إلى جملة عوامل تساهم معاً في هذه المشكلة، ولعل أهمها

كالطرق الـضيقة والـشوارع     ) يمة في منطقتنا  ككل المدن القد  ( أن عمارة مدينة دمشق القديمة ذات طبيعة خاصة          -1

واألبنية الـسكنية، إضـافة   م وجود مناطق فاصلة بين الطرقات عدوالسكاني، غير المستقيمة واإلزدحام التجاري و 

ساحات الخضراء سواء على جوانب الطرق أو الساحات العامة، وهذه كلها عوامل تساعد فـي زيـادة                 مإلى قلة ال  

  .دينة القديمةمستويات الضجيج في الم

إزدحام حركة المرور، ليس بسبب العدد الكبير من وسائط النقل، وإنما بسبب ضيق الطرقات وعدم استقامتها، مما                  -2

 .يؤدي إلى بطء حركة المرور وإزدحامها وبالتالي زيادة في التلوث الضوضائي

، والحركـة   )لسيارات التي تعبرها  ذلك أن الطرقات الضيقة ال تستوعب أعداد ا       (استعمال أألبواق، بسبب اإلزدحام      -3

التجارية والسكانية الكثيفة، مما يؤدي إلى إحداث أصوات مرتفعة، وربما هذا من أهم أسـباب زيـادة مـستويات                   

 .الضجيج القصوى والقصوى المطلقة

تتوقف مستويات الضجيج الصادرة عن وسائط النقل على جملة اعتبارات منها جودة الطرقات وانـسياب حركـة                  -4

 .ور وغيرها، وهو ما اليتوفر في معظم مناطق دمشق القديمةالمر

  :االستنتاجات

  :أظهرت نتائج هذه الدراسة اآلتي

، في معظم مناطق دمشق القديمة، أعلى من الحدود المسموح بهـا، بمعـدالت              LAeqكان متوسط مستويات الضجيج     -

 في سـاحة    A- ديسيبل 18اطق التجارية، وإلى     السكنية، والمن  –، في المناطق التجارية     A- ديسيبل 14وصلت إلى نحو    

  .الجامع األموي

أي من زمن القياس الذي استمر من السابعة صباحاً         (من القياسات   % 95، أن   Percentileأوضح التحليل اإلحصائي    -

    ية  ، كان متوسط مستوى الضجيج فيها أعلى من الحدود المسموح بها، في المناطق التجار             )وحتى ما بعد الثامنة مساء– 

من القياسات التي جرت فـي منطقتـي بـاب الجابيـة والبزوريـة              % 90السكنية، وكان متوسط مستوى الضجيج في       

ممـا يعنـي أن     . من القياسات التي جرت في ساحة الجامع األموي، تفوق الحدود المسموح بها           % 99التجاريتين، وفي   

في المناطق التجارية، يتعرضون، وبشكل يكاد يكون دائماً،         السكنية والعاملين    –السكان والعاملين في المناطق التجارية      

  .إلى مستويات من الضجيج تفوق المستويات المسموح بها

 في المنـاطق    A– ديسيبل   11تلعب حركة المرور دوراً هاماً في زيادة متوسط مستويات الضجيج بمعدالت تفوق الـ              -

 19-11 التجارية التي ال تعبرها وسـائط النقـل، وبمعـدل            التجارية كثيفة ومتوسطة حركة المرور، مقارنة بالمناطق      

  . مقارنة بالخانات التجاريةA-ديسيبل

  :لتوصياتا

 السكنية، وبعض المناطق التجارية، والمناطق السياحية، ونظراً        –نظراً إلرتفاع مستويات الضجيج في المناطق التجارية        

بد من اتخاذ إجراءات تهدف إلى خفض مستويات الـضجيج،           هذه المستويات، فال   مثللألخطار التي يمكن أن تنتج عن       

  :ولعل أهمها اآلتية

التوعية الشاملة، التي تهدف إلى تبيان األضرار التي تنتج من إرتفاع مستويات الضجيج عن الحدود المـسموح بهـا،                   -

  .طفال وكبار السنسواء على األشخاص الذين يتسببون في إحداث التلوث بالضجيج، أو على عموم الناس، وبخاصة األ
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إعادة النظر في حركة المرور في مدينة دمشق القديمة، بحيث ال تتجاوز الطاقة االستيعابية للطـرق، وبخاصـة فـي          -

 7 والـساعة    16المناطق السياحية واألثرية والتراثية، وتطبيق القانون السوري الذي يمنع استعمال األبواق بين الساعة              

  .ألبواق كلياً في مدينة دمشق القديمة، أو على األقل في بعض مناطقهار استعمال اويفضل حظ. صباحاً

  .حظر مرور السيارات في عدد من مناطق دمشق القديمة، وبخاصة السياحية واألثرية والتراثية-

عدم السماح للحافالت الكبيرة والشاحنات متوسطة وكبيرة الحمولة من المرور في طرقات دمشق القديمـة، ومعالجـة                 -

والسيارات ذات المحركات المعطوبة والمصدرة للضجيج، وذلك ألن        ) السوزوكي(ع السيارات الشاحنة الصغيرة     موضو

  .وسائط النقل هذه من أسباب ارتفاع مستويات الضجيج، وبخاصة القصوى منها
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