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Abstract 

The level of sound pollution, which is a prominent feature of the 

environment, varies with its source. It affects the objects and buildings in its 

surroundings in varying proportions. Hospitals, like other buildings, are 

exposed to noise. And due to several hospitals are usually located close to 

main roads, industrial activities and commercial activities. Therefore, these 

buildings are highly sensitive to environmental noise in many cases 

(Because of the work and treatment provided by hospitals to patients, 

which requires rest and calm), exposed to high levels of environmental 

noise. The objectives of this study are to investigate the level of noise 

pollution which comes from different activities near several hospitals in 

Baghdad city. An instrument for the measurement of noise level (SVAN 955) 

was used on noise pollution was administered. Measurements of noise level 

were carried out basis from (1-30) June and during 3 selected days (Sunday, 

Tuesday, Thursday) dividing on 4 weeks, also Measurements of noise level 

were carried out basis (three times Morning, afternoon, Evening) near the 

hospitals. The averaged noise levels measurement outside the hospital 

during selected days were so high than the environmental noise limit 

requirement according to (WHO and Iraqi determinants of noise). Finally 

some suggestion was given to reduce the noise level in this area. 
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 التلوث الصوتي تقييم 

 قرب بعض المستشفيات الحكومية واالهلية في بغداد

 م.م سهى عباس التميمي 

 بغداد–العراق \وزارة التربية 

Smaiabbasabrahim44@gmail.com 

 : خلصستمال

ويؤثر على االجسام والبنايات . مصدره باختالفالبيئة  في بارزة سمةالذي يعد  الصوتي التلوثيختلف مستوى 

. للتلوث الصوتي معرضة االخرى المباني من كغيرها المستشفيات تكونالموجودة في محيطه بنسب متفاوته. ولهذا 

 شديدة المباني هذه فان لذلك والصناعية، التجارية ةطواالنش الرئيسية الشوارع قرب المستشفيات من عدد لوجود ونظرا

 تتعرض الحاالت من كثير في)بسبب العمل الذي تقدمه للمرضى والذي يتطلب راحة وهدوء(  البيئية للضوضاء يةالحساس

 مختلفة انشطة عن الناتج الصوتي التلوث مستويات معرفة الى البحث هذا ويهدف.الضوضاء من عالية لمستويات

 في الضوضاء مستوى لقياس  SVAN 955 جهاز استخدام تم حيث. بغداد مدينة في مختارة مستشفيات عدة من بالقرب

 االحد،( )االسبوع في ايام 3) وخالل يوم ٣٠ اساس على الضوضاء مستوى قياسات اجراء تمحيث  .المختارة المواقع

 المسائية، فترة باحية،الص الفترة) اوقات ثالثة على لمالع توزيع تم كما اسابيع ٤ الى العمل وقسم( والخميس الثالثاء

 الدولية المحددات عن جدا مرتفعا ةالمختار االيام خالل المستشفيات جرخا الضوضاء مستويات قياس كان.(الليلية الفترة

 التلوث مستوى لتقليل االقتراحات بعض تقديم تم واخيرا المستشفيات، من قرب الضوضاء لنسبالمسموح بها  والوطنية

 .المجال هذا في الصوتي

 

 ، المستشفياتالصوتي، الضوضاءالكلمات المفتاحية: التلوث 

 : المقدمة

اصر البيئة الثالثة )التربة، المياه، نالمصدر، فع بأختالفوقوته وتأثيره وصوره  البيئة في التلوثتتنوع اشكال 

الهواء( وجدت في الطبيعة محددة بنسب معينة من العناصر والمكونات وان اي تغيير يطرأ على هذه العناصر 

الصناعي  )وهو تلوث تصدره الطبيعة مثل البراكين( وتلوث الطبيعي التلوث الى تلوثيعتبر تلوث. ويقسم 

 )وهو التلوث الذي يصدر عن االنسان واعماله اليومية(. 

اثر خطير على لما تسببه من ذات االنعكاسات الخطيرة  الصناعي يعد التلوث الصوتي احد اشكال التلوثو 

 ال ومريوب فيها صوات يير انبعاث ال هيمكن ان نعتبرالدراسات، وحسب صحة االنسان والرفاه االجتماعي 

مستويات القانونية الال تحترم و (االصوات لسماع حد لها البشرية االذن الن وذلك) البشرية االذن تستسيغيها

في انه ال يترك تأثيرات مضرة على البيئة  ومن ما يميز التلوث الصوتي، للضوضاء خالل فترات زمنية محددة

 .وينتهي التلوث بتوقف مصدر الضجيج

 والدول المتقدمة الصناعية الدول وخاصة االرض بقاع في الماضي القرن في حصل الذي التطور وبسبب

رئيسية لنوعية  مشكلةالتلوث الصوتي  اصبح الحياة مجاالت في العلمي والتقدم العراق بلدنا ومنها النامية

يمكن  ولكن الصناعي النشاط عن الصادر فقط ليس الضوضائي والتلوثالحياة وخاصة في المناطق الحضرية، 

 التكلم وكذلك البشر بين المشاجرات عند العالي فالصوت الضوضائي التلوث اسباب من ان يكون االنسان

 .على االنسان واجتماعية ونفسية صحية اضرار له بدونه او الميكروفون باستخدام كان ان عالي بصوت

  هو فيه نبحث الذي وهو الصوتي التلوثف
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ويمكن للتلوث الصوتي ان  لما كانت بيئة المستشفيات والمرافق الصحية مهمة من اجل راحة وتأهيل المرضىو

النها تتداخل مع عملية النوم )الذي يكون مهما لراحة  الراقدين في المستشفياتتعيق وتعرقل عملية شفاء 

لذا ، بيئة هادئة وبعيدة عن مصادر الضوضاء المؤسسات الصحيةلذا يفترض ان تكون  ،المريض( وتؤثر عليه 

جاء هذا البحث من اجل تقييم مستويات الضوضاء بالقرب من بعض المستشفيات الحكومية واالهلية في بغداد 

 تطابقها مع محددات مستويات الضوضاء العالمية والوطنية.ومعرفة مدى 

بعض عن االنشطة المختلفة قرب  ةصادروجود اصوات يير مريوبة بها وضوضاء : البحث مشكلة

 .في بغداد الحكومية واالهليةالمستشفيات 

بغداد مدينة في المستشفيات الحكومية واالهلية بعض قرب  التلوث الصوتيمستويات  تتباين  :فرضية البحث

 .القريبة منهاوطبيعة االنشطة  للزمان والمكانوذلك تبعا 

 بغداد مدينةتقييم مستويات التلوث الصوتي قرب عدد من المستشفيات الحكومية واالهلية في : البحث هدف

 .قانونا بها المسموح الحدود مع مطابقتها ومدى

 ومركز المدنية العراق واجهة وتمثل( العراق عاصمة) بغداد مدينة أن في البحث اهمية تكمن: البحث اهمية

 الى باإلضافة الدولية، والمنظمات الدبلوماسية البعثات من العديد وتضم والتنفيذي، والتشريعي السياسي للقرار

لقلة معرفة أو ادراك الناس الى  من الملوثات الحديثة ولم يتطرق لها الباحثين كثيرا وذلك الصوتييعد التلوث 

قرب  فيها المريوبة يير االصواتمصادر  معرفة واجبنا من لذلكاهمية هذا التلوث الفيزيائي على صحتهم 

 .عدد من المستشفيات الحكومية واالهلية في بغداد ومعرفة مدى مطابقتها للمحددات العالمية والوطنية

 تساؤالت البحث:

 ؟هأنواعوماهي  ؟من الناحية الفيزيائية ماهو مفهوم التلوث الصوتي .1

المحددات العالمية  هل تطابق نسبة االصوات المسجلة قرب البعض المؤسسات الصحية في بغداد .2

 والوطنية لمنسوب الضوضاء؟

 والصياية األولوية للفرضيات تبين لنا أن المنهج الذي يتماشى مع ةبعد قيامنا بتحديد المشكلمنهجية البحث: 

 هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح للباحث بالوصف المنظم الدقيق للظاهرة بحثناطبيعة موضوع 

(SVAN 955الضوضاء )نسب تحليل البيانات المسجلة بواسطة جهاز قياس مستخدما 
)*(

     مع جهاز معايرة  

(SV 30A)التلوث.مصادر ل ، مع استخدام المالحظة الميدانية والتي تعطي تشخيصا مفصال 

  

                                                             
)*(

اشارات كهربائية يتم التقاطها  و هو عبارة عن جهاز يحتوي على ميكرفون يقوم بتحويل التيارات المالمسة له في ضغط الهواء الى
 .ويعرض النتائج بوحدة الديسبل على شاشة تقع ضمن الجهاز بواسطة حساسات دقيقة تحيط بالمكبر

  

 جهاز قياس الضوضاء

SVAN 955 

 جهاز المعايرة

SV 30A 
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 :االتية المواضيع البحث ضم: البحث هيكلية

 وتساؤالت البحث. البحث، اهمية البحث، هدف البحث، وفرضية البحث ومشكلة المقدمة،

 .والوطنيةالصوتي الدولية الحدود المسموح بها للتلوث أنواع الضوضاء، , والضوضاءالصوت ل: المبحث االو

الجزء العملي، التوزيع الزماني للعمل، القراءات المسجلة وتحليل البيانات، الخالصة، : الثاني المبحث 

 االستنتاجات والمقترحات. 

 المبحث االول/

 :والضوضاء الصوت

شكل  يتحرك بسرعة وتكون هذه الطاقة علىيعرف الصوت بانه عبارة عن طاقة تصدر من اهتزاز اي جسم 

 اهتزازات ويعرف الصوت هو، (240، ص2003)عباسي: موجات تنتقل في الهواء او في اي وسط اخر

 الصوت ، وينشأ(4، ص2005)أبو الهيجاء: يازيا او سائال او صلبا كان سواء مادي وسط أي في ميكانيكية

 على الصوت ينتقل بهذا الجوي، الغالف في الهواء اضطراب عن الناتج الضغط في السريع االختالف خالل من

 ان يتبين هنا من .(Woltman:2015,P4) (الماء المعادن، الهواء،) مثل مرن وسط في طولية موجات شكل

 :االتية العالقة وتحكمه الهواء في الطاقة صور احدى انتقال تأثير هو الصوت

( ت) تمثل بينما معين، وسط خالل الصوت سرعة( ع) وتمثل بالمتر، الموجة طول( ل) تمثل حيث) ت/ع= ل

 .(113، ص2008الذبذبة )العدوى: أو الصوتي التردد

 من المألوف عن خروجها و وشدتها حدتها لزيادة نظرا فيها المريوب يير األصوات فهي أما الضوضاء

أي  للتلوث مادة الضوضاء هذه وتصبح والحيوان اإلنسان من كل سماعها على اعتاد التي األصوات الطبيعية

( Decibel -)الدسيبل  تسمى بوحدة الضوضاء شدة تقاس و .(172، ص2011)الكايد: البيئة تلوث تسبب

 ويقدر( يسمعها أن السمع عادي لشخص يمكن صوت درجة أقل ويعّرف الديسبل: هو)( dbويرمز له بالرمز )

واالصوات  النفاثة الطائرة ومحرك ديسبل، 75بـ  والصياح ديسبل، 50العادي بـ  والكالم ديسبل، 10بـ  الهمس

 .(79، ص2006:وعودة السعدني) ديسبل 130بـ  المسببة لأللم
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 أنواع الضوضاء:

 في بشكل اساسي تتركز التي البيئة تلوث عناصر من مستحدثا عنصرا الحالي الوقت في الضوضاء اصبحت

 يرجع و الصوتي مصادر التلوث تتعدد و السكان و بالمباني المزدحمة السكنية التجمعات و الصناعية المناطق

 والتي تقسم الى قسمين هما: (495، ص2010عمر:للضوضاء ) المسببة المصادر كثرة الى ذلك

  المصادر الطبيعية للضوضاء: وهي تلك الضوضاء الصادرة من الطبيعية وال يوجد اي شكل لالنسان

 وامواج البحر العالية، والرعد وصوت الريح العاتية.في التدخل بها مثل البراكين، 

 من المصادر الصناعية للضوضاء: وهي الضوضاء التي يسببها االنسان خالل نشاطه اليومي، و

 أهمها ما يلي:

ضوضاء حركة النقل: وهي الضوضاء الناتجة عن حركة النقل بكافة اشكاله )البري، البحري،  -1

 الجوي(.

 لضوضاء الناتجة عن النشاطات الصناعية.الضوضاء الصناعية: وهي ا -2

: وهي الضوضاء الناتجة عن االنشطة المجتمعية مثل تشغيل االجهزة المنزلية، االجتماعيةالضوضاء  -3

صوت االطفال في المدارس، صوت الطيور والحيوانات الداجنة، ضوضاء المناسبات الدينية وحفالت 

 .وييرها االعراس واالحتفاالت

 :(100، 2014)حسين: سمعية ويير سمعية تأثيرات وللضوضاء

 تصل قد طويلة مدة بعد للمعرضين السمعية القدرة من تقلل التي التأثيرات هي: السمعية التأثيرات 

 .االوديوميتر جهاز بواسطة السمعية التأثيرات وتقاس سنوات عشر الى

 مثل السمع ضعف فيها يدخل ال التي التأثيرات التأثيرات يير السمعية: هي: 

 .العاملين بين التخاطب صعوبة .1

 .والعصبية باالكتئاب الشعور مثل النفسية التأثيرات .2

 .ودقة صبر تتطلب التي الذهنية االعمال واداء التركيز على القدرة نقص .3

 الفرق بين الصوت العادي وبين الضوضاء هو ان الصوت العادي هو ماترتاح االذن وعليه نستنتج ان،

بينما الضوضاء  او كالما مسموعا او ترتيال بصوت منعم او يير ذلك من االصوات،همسا  لسماعه سواء كان

 هو ما ال ترتاح االذن لسماعه اما لالرتفاع العالي لنغمته، او لشدة وقعه او فجائيته او حتى رتابته او

ال يعد كل صوت ضوضاء، فالصوت له صفة االنتظام و التناسق، أما الضوضاء فهي تداخل  حيث .يير ذلك

 معروف منذ القدم لكنه الصوتيأصوات عالية وحادة ويير مريوبة، وتصبح مادة للتلوث، والتلوث  مجموعة

 .يكن بهذا الحدة اذ تفاقم اليوم بسبب التطور التكنلوجي الذي يشهده العالم لم

 :والوطنيةموح بها للتلوث الصوتي الدولية الحدود المس

 بحسب و لكل دولة، البيئية القوانين بحسب اخرى الى دولة من بها المسموح الضوضاء معايير شدة تختلف

 (1بالجدول رقم ) موضحة كما هي بها المسموح الحدود ( فأنWHOالعالمية ) الصحة منظمة

  :(Juang:2010, 42) (179، ص2000:)الفاعوري

 dbالحد المسموح به ليال بـ  dbالحد المسموح به نهارا بـ  المنطقة نوع

 60-50 65-55 المناطق التجارية واالدارية ووسط المدينة

 50-45 60-50 المناطق السكنية على شارع عام

 50-40 55-45 المناطق السكنية في المدينة

المناطق السكنية الريفية + 

 المستشفيات + الحدائق العامة

35-45 30-40 

 (1جدول رقم )
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وكانت الحدود المسموح  2015لسنة  41وقام المشرع العراقي باصدار قانون السيطرة على الضوضاء رقم 

 (:2بها هي كما موضحة بالجدول رقم )

 dbالحد المسموح به ليال بـ  dbالحد المسموح به نهارا بـ  نوع المنطقة

المستشفيات واالماكن المخصصة 

 للراحة

50 40 

 45 55 الجامعات، المدارس، ورياض االطفال
 50 60 المناطق السكنية داخل المدينة 

 60 65 المناطق الخدمية والتجارية

 (2جدول رقم )

 المبحث الثاني:

 :الجزء العملي

لغرض تحديد مشكلة التلوث الصوتي بصورة دقيقة قام الباحث بعملية مسح وصفي يتضمن قياسات يومية 

لمستويات الضوضاء في المناطق المختارة لبعض المستشفيات الحكومية واالهلية في بغداد بعد تحديد 

جهاز قياس  وتسجيل مناسيب قيم الضوضاء المسجلة بواسطة GPSاحداثياتها الجغرافية بواسطة نظام 

(، ثم عمد الباحث الى مقارنة النتائج المسجلة بواسطة الجهاز مع المحددات الدولية SVAN 955الضوضاء )

والوطنية لمستويات الضوضاء لمعرفة مدى مطابقة تلك المناطق ومالئمتها من ناحية التلوث الصوتي، مع 

 توضيح نتائج واسباب القراءات المسجلة. 

 منطقة الدراسة:

  تقع علىوأكبر مدنه )وثاني اكبر مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة(، وتمثل مدينة بغداد )عاصمة العراق( 

حيث تقع ما بين المدن الرئيسية  جلة، في المنطقة الوسطية للعراق،على نهر د 44وخط طول  33خط عرض 

 ، كم 350على بعد عنها شماال الموصل كم إلى الجنوب، بينما تقع  445شماالً وجنوبًا، فتبعد عنها البصرة 

( حسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية/ الجهاز المركزي نسمة 8780422يبلغ عدد سكانها حوالي )

، ونظرا الن بغداد هي عاصمة العراق فان 2كم 204.2 يقطنون على مساحة قدرها (2021لالحصاء )انترنت:

السفارات االجنبية تقع فيها، اضافة الى عدد كبير من ايلب المؤسسات الحكومية والمقرات الوزرات و

الجامعات والمدارس ورياض االطفال، كما وتضم عدد من المستفيات الكبرى المتخصصة على صعيد العراق، 

ناهيك عن ان بغداد تمثل السوق الرئيسي التجاري لمختلف مدن العراق لذلك يتردد عليها العدد من المواطنين 

 اليومية.الكمال اعمالهم 

في مدينة بغداد مستشفيات(  8)ة فيها فقد تم اختيار يلكثرة المؤسسات الصحبغداد ومدينة ونظرا لكبر مساحة 

يوضح المستشفيات محل  3)جدول رقم  ،وقد روعي في اختيار المستشفيات ان تكون واقعة في مناطق مختلفة

 (:GPSالدراسة مع مواقع 
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 GPS الرمز المنطقة اسم المستشفى

 A 44.32611 الكاظمية مستشفى الكاظمية التعليمي

33.37749 

 B 44.35172 اليرموك مستشفى اليرموك التعليمي

33.29518 

 C 44.37961 الكرخ مستشفى الكرامة التعليمي

33.33192 

الصالحية/ منطقة  مركز ابن البيطار لجراحة القلب

 العالوي

D 44.38844 

33.32781 

 E 44.37686 االعظمية/ شارع المغرب مستشفى الخيال االهلي

33.36341 

 F 44.42289 الكرادة مستشفى الراهبات االهلي

33.30813 

 G 44.33868 االسكان مستشفى الطفل

33.33262 

 H 44.41040 النهضة مستشفى الكندي التعليمي

33.34628 

 (3جدول رقم )

 :التوزيع الزماني للعمل

يوم مقسمة على )ثمانية اسابيع( من اجل تسجيل قيم قراءات  60عمد الباحث الى تخصيص في بداية العمل 

اسبوعيا تم اختيار ثالثة ايام ( مواقع لمستشفيات حكومية واهلية في مدينة بغداد، حيث 8الضوضاء في )

حا( و )الساعة للقياس )الساعة التاسعة صبا ثالثة اوقاتلغرض القياس في المواقع الثمانية المحددة وخالل 

يوضح ( 4)جدول رقم في كل موقع(، والجدول التالي  دقيقة 30وبواقع )مساءا(  9و )الساعة ( الثالثة مساءا

 ايام العمل وسبب االختيار:

 سبب االختيار اليوم

 اول ايام االسبوع وتكثر فيه الحركة المرورية وبداية الدوام الرسمي االحد

 منتصف ايام االسبوع الثالثاء

 اخر يوم من االسبوع وتقل فيه نسب الدوام الرسمي الخميس

 (4جدول رقم )

 ( يوضح الفترات الزمنية للقياس ومدتها وسبب اختيارها:5والجدول التالي )جدول رقم 

 سبب االختيار وقت القياس الفترة

فترة تكثر فيها التنقالت الصباحية والحركة المرورية  9:00 – 8:30 الصباحية

 الدوام الرسميوبداية 

فترة انتهاء الدوام الرسمي والتوجه للمطاعم واالسواق  3:00 – 2:30 المسائية

 لغرض الغداء

 فترة سكون وراحة وقلة الحركة المرورية 9:00 – 8:30 الليلية

 (5جدول رقم )

( خالل ايام االسبوع db( يوضح شدة الصوت المسجلة بوحدة )الديسبل6الجدول التالي )جدول رقم  .1

 (:9:00 – 8:30) رة الصباحيةتفي المواقع المختارة في الفالمحددة 
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 الموقع      

 

 

 

    اليوم 

مستشفى 

الكاظمية 

 التعليمي

مستشفى 

اليرموك 

 التعليمي

مستشفى 

الكرامة 

 التعليمي

مركز ابن 

 البيطار

مستشفى 

الخيال 

 االهلي

مستشفى 

الراهبات 

 االهلي

مستشفى 

 الطفل

 المركزي

مستشفى 

الكندي 

 التعليمي

 89.5 75.0 69.9 73.0 75.1 77.3 86.1 76.1 االحد

 80.5 75.3 70.2 73.1 74.0 76.1 77.6 76.5 الثالثاء

 79.5 73.9 70.3 70.0 74.2 71.5 73.6 74.2 الخميس

(6جدول رقم )  

والمسجلة  المسجلة قرب المستشفيات المختارة في محافظة بغداد( يوضح مستويات الضوضاء 1والشكل رقم )

: صباحا( لاليام الثالثة 9:00 – 8:30في الفترة الصباحية من العمل )

 

 (1شكل رقم )

 -( نستنتج ما يلي:1( وشكل رقم )6من خالل جدول رقم )

  الدولية والمحددات ارتفاع نسب الضوضاء المسجلة قرب المستشفيات المختارة اعلى من المحددات

( على التوالي( 2( و)1الوطنية المسموحة لقيم الضوضاء قرب المستشفيات )حسب الجدول رقم )

ديسيبل(، وهذا نتيجة وقوع المستشفيات على شوارع رئيسية تكون مزدحمة في الفترة  40بحوالي )

ت اقل من باقي الصباحية للقياس، بينما كانت مستويات الضوضاء المسجلة قرب مستفى الراهبا

القراءات لوقوع المستشفى في شارع فرعي ولكنها ما زالت اعلى من المحددات الدولية والوطنية 

ندي التعليمي الن موقع كمع مالحظة تسجيل اعلى القراءات قرب مستفى ال ديسبل(. 30بحوالي )

 كراجالقرب من المستشفى يقع بالقرب من طريق محمد القاسم السريع اضافة الى ان الموقع يقع ب

  .محافظات( 8) النهضة لوقوف السيارات والتي تمثل النقطة الرئيسية النطالق السيارات الى

كذلك كانت القيمة المسجلة قرب مستشفى الكرامة التعليمي ذات طبيعة عالية ومساوية تقريبا للقيم 

عدد السيارات مقارنة مع ذو ممر واحد ما يعني قلة المسجلة قرب باقي المستشفيات ريم ان الشارع 

باقي المستشفيات اال ان الزيادة ترجع الى طبيعة المنطقة القريبة من المستشفى والتي تتميز بكونها 

 منطقة صناعية وتكثر فيها ورش تصليح السيارات.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

مستشفى 
 الكاظمية

مستشفى 
 اليرموك

مستشفى 
 الكرامة

مركز ابن 
 البيطار

مستشفى 
 الخيال

مستشفى 
 الراهبات

مستشفى 
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كما ان الفرق في قيم الضوضاء المسجلة في ايام االسبوع الثالثة المختارة )االحد، الثالثاء، الخميس( 

م تختلف كثيرا بسبب لكثرة تنقل المواطنين وحركتهم الى مدينة بغداد طيلة ايام االسبوع، مع ل

مالحظة فرق بسيط في القراءات بين يومي االحد والخميس وذلك يرجع الى بداية ونهاية االسبوع 

 والدوام الرسمي.

الدولية والوطنية  في حين تم تسجيل قراءات عالية بلغت ضعف المعدالت المسموحة حسب المحددات

يوم االحد بالقرب من مستشفى الكندي التعليمي ومستشفى اليوموك االهلي بسبب كثافة السير في 

 هذه المناطق.

 

( خالل ايام االسبوع db( يوضح شدة الصوت المسجلة بوحدة )الديسبل7الجدول التالي )جدول رقم  .2

 :(مساءا 3:00 – 2:30) المحددة في المواقع المختارة في الفترة المسائية

 الموقع      

 

 

    اليوم 

مستشفى 

الكاظمية 

 التعليمي

مستشفى 

اليرموك 

 التعليمي

مستشفى 

الكرامة 

 التعليمي

مركز ابن 

 البيطار

مستشفى 

الخيال 

 االهلي

مستشفى 

الراهبات 

 االهلي

مستشفى 

الطفل 

 المركزي

مستشفى 

الكندي 

 التعليمي

 84.1 80.0 80.9 83.0 79.1 81.3 90.0 81.1 االحد

 80.5 79.3 78.2 79.1 80.0 80.1 83.6 79.5 الثالثاء

 83.5 79.9 88.0 78.9 79.2 79.5 79.6 78.8 الخميس

 (7جدول رقم )

 

بغداد والمسجلة  مدينة( يوضح مستويات الضوضاء المسجلة قرب المستشفيات المختارة في 2والشكل رقم )

صباحا( لاليام الثالثة:  3:00 – 2:30من العمل ) المسائيةفي الفترة 

 

 (2شكل رقم )

 -( نستنتج ما يلي:2( وشكل رقم )7من خالل جدول رقم )
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  الضوضاء المسجلة قرب المستشفيات المختارة اعلى من المحددات الدولية  ارتفاع في قيم رصدتم

( على 2( و)1والمحددات الوطنية المسموحة لقيم الضوضاء قرب المستشفيات )حسب الجدول رقم )

ديسبل(، وهذا نتيجة وقوع المستشفيات على شوارع رئيسية تكون مزدحمة  40التوالي( بحوالي )

تي تكون فترة خاصة النتهاء الوقت الرسمي اليلب موظفي الدوائر الرسمية المسائية والفي الفترة 

وكذلك انتهاء الدوام المحدد الصحاب الحرف اليدوية واعمال البناء مما يسبب كثافة في الزخم 

المروري في الشوارع، اضافة الى ان الوقت كان وقتا لتوجه المواطنين الى المطاعم ومحالت 

سجلت القراءات ارتفاع بينما الغداء مما يزيد من اعداد السيارات في الشوارع،  االيذية لتناول وجبة 

وذلك النقطاع التيار الكهربائي قرب مستفى الراهبات ملحوظ في نسب الضوضاء في يوم الخميس 

. مع مالحظة تسجيل وتشغيل عدد من المولدات الكهربائية في المنطقة والتي تعمل بدون كاتم للصوت

المسجلة في نفس المواقع في الفترة الصباحية وذلك القراءات من اعلى فترة المسائية قراءات ال

درجة مؤوية( والتي ادت الى  46بسبب ارتفاع درجات الحراراة في فترة الظهيرة والتي قاربت )

تزداد مقدار الزيادة في سرعة الصوت تسخين الهواء وبالتالي ازدادت سرعة الصوت )حيث ان 

 .(2020)الزهيري: (عندما تزداد درجة الحرارة درجة سيليزية واحدة( m\sec 0.6بقيمة )

 

( خالل ايام االسبوع db( يوضح شدة الصوت المسجلة بوحدة )الديسبل8الجدول التالي )جدول رقم  .3

 (:ليال 9:00 – 8:30المحددة في المواقع المختارة في الفترة الليلية )

 الموقع      

 

 

    اليوم 

مستشفى 

الكاظمية 

 التعليمي

مستشفى 

اليرموك 

 التعليمي

مستشفى 

الكرامة 

 التعليمي

مركز ابن 

 البيطار

مستشفى 

الخيال 

 االهلي

مستشفى 

الراهبات 

 االهلي

مستشفى 

الطفل 

 المركزي

مستشفى 

الكندي 

 التعليمي

 63.1 70.0 63.9 69.0 65.1 72.9 69.1 71.1 االحد

 60.5 68.3 65.2 64.1 64.0 70.1 70.6 69.5 الثالثاء

 61.5 69.9 60.0 72.9 62.2 68.5 72.6 65.8 الخميس

 (8جدول رقم )

( يوضح مستويات الضوضاء المسجلة قرب المستشفيات المختارة في مدينة بغداد والمسجلة 3والشكل رقم )

( لاليام الثالثة: ليال 9:00 – 8:30من العمل ) الليليةفي الفترة 

 

 (3شكل رقم )

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

مستشفى 
 الكاظمية

مستشفى 
 اليرموك

مستشفى 
 الكرامة

مركز ابن 
 البيطار

مستشفى 
 الخيال

مستشفى 
 الراهبات

مستشفى 
 الطفل

مستشفى 
 الكندي

 االحد

 الثالثاء

 الخميس

المحددات 
 الوطنية

المحددات 
 العالمية

db 



235 

.238-225Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 2021, 7 (2),  

 -( نستنتج ما يلي:3( وشكل رقم )8من خالل جدول رقم )

  استمر تسجيل قراءات اعلى من المعدالت المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية للمناطق

ديسبل( والمعدالت المقرة والبالغة  40-35القريبة من المستشفيات والمؤسسات الصحية والبالغة )

بمعدل مقداره  2015لسنة  41عليها قانون السيطرة على الضوضاء رقم ديسبل( والتي نص  40)

ديسبل( وهو ارتفاع يعتبر كبير نسبيا اذا ما قورن مع المعدالت الطبيعية والمسموح بها، كما  25)

لوحظ ارتفاع القيم المسجلة قرب بعض المستشفيات )مثل مستشفى الخيال االهلي( في يوم الخميس 

االعراس التي تجوب الشوارع  حفالت بعص وذلك بسبب( db 72.9وقدرها ) حيث تم تسجيل قراءة

مستخدمين منبهات السيارات واالالت الموسيقية وبعض اآلالت التي تصدر اصوات عالية باستخدام 

تسجيل قراءات قليلة نسبيا قرب مستشفى الكرامة التعليمي وذلك لقلة اعداد في حين تم الهواء. 

وتجدر االشارة الى ان السيارات المارة في الشارع وكذلك اليالق المحالت الصناعية في الشارع. 

القراءات المسجلة عموما في الفترة الليلية كانت اقل من الفترتين الصباحية والمسئية وذلك لقله 

  المواطنين المتنقلين. هقلمع يارات في الشوارع اعداد الس

 الخالصة:

مما تقدم سابقا ومن خالل نتائج القياسات المسجلة بواسطة جهاز تسجيل قيم الضوضاء، توصل الباحث الى ان 

التلوث الصوتي قرب المستفيات المختارة تتعدى القيم القانونية المسموح بها، لذا توجب علينا ايجاد حلول 

 للحد من التلوث الصوتي قرب المستشفيات.مسرعة 

 االستنتاجات:

 هذا البحث الى:يخلص 

اعلى من  مستويات التلوث الصوتي بالقرب من بعض المستشفيات الحكومية واالهلية في بغداد .1

والمحددات الوطنية التي حددها  WHOالمعايير والمحددات التي اوصت بها منظمة الصحة العالمية 

وصلت الى الضعف في بعض المرات        2015لسنة  41رقم قانون السيطرة على الضوضاء 

 الكثافات من تعاني رئيسية شوارع على تكون المستشفيات هذه بعض مواقع ان الى ذلك ويرجع

 . المرورية واالختناقات

تعرض المستشفيات الى مستويات عالية من الضوضاء يياب التخطيط العمراني وتداخل االنشطة الى  .2

 بسبب االنشطة المجاورة لها.

االشجار )والتي تعمل كمصدات للتلوث الصوتي( على جوانب الطرق القريبة من المستشفيات،  قلة .3

وكذلك ييابها من حدائق بعض المستشفيات نفسها ستؤدي الى ارتفاع نسب الضوضاء الواصلة الى 

 المستشفى.

ان للمولدات الكهربائية والتي تستخدم بدل التيار الكهربائي دور في احداث تلوث صوتي اوجد البحث  .4

 للمستشفيات بسبب استخدامها بدون عازل للصوت.

يياب حافالت نقل الركاب ادى الى زيادة استخدام السيارات الصغيرة وبالتالي زيادة اعداد السيارات  .5

 من التلوث الصوتي. وكثافة الزخم المروري الذي يزيد

ريم القراءات المرتفعة التي سجلها البحث للتلوث الصوتي، اال ان البحث سجل تباين طفيف في  .6

 مستويات الضوضاء المسجلة قرب المستشفيات بسبب اختالف وقت الرصد.

بين البحث ان اعلى قراءة سجلت بجهاز قياس مستويات الضوضاء هي الفترة الصباحية من يوم  .7

قرب مستشفى الكندي التعليمي وذلك للزخم المروري وولقرب حركة كراج النهضة من االحد 

 المستشفى.

اوجد البحث ان اكثر المستشفيات تعرضا للتلوث الصوتي هما )مستشفى اليرموك التعليمي( و  .8

النهما يقعان على طرق رئيسية وتكون ذات كثافة مرورية كبيرة )مستشفى الكندي التعليمي( وذلك 

 االوقات. ايلب
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 المقترحات:

يدرج لكم البحث اهم المقترحات الواجب اتخاذاها البعاد التلوث الصوتي عن المستشفيات الحالية او 

 المستشفيات المزمع انشاءها مستقبال في بغداد:

وضع الفتات قرب المستشفيات لتنبيه السائقين على عدم استخدام المنبة )الهورن( قرب المستشفيات  .1

 قصرين.ومحاسبة الم

 ابعاد الورش الصناعية والمعامل وكافة االنشطة التي تصدر اصوات عالية عن المستشفيات. .2

ايجاد مواقع مالئمة للمولدات واستخدام مواد عازلة للصوت للتقليل من الصوت الناجم عن عمل  .3

 المولدات الكهربائية.

الصوت والسماعات للترويج منع الباعة المتواجدين قرب المستشفيات والذين يستخدمون منبهات  .4

 عن البضاعة.

مراعاة التخطيط العمراني للمواقع القريبة من المستشفيات وعدم تحويل المناطق السكنية الى تجارية  .5

 او صناعية.

زراعة االشجار الخضراء بالقرب من المستشفيات و على جوانب الطريق والتي تعتبر كمصدات  .6

 للتلوث الصوتي.

طريق وضع الالفتات والبرامج التي تشجع على انقاص الضجيج وخاصة  التوعية االجتماعية عن .7

 استخدام منبهات السيارت واالالت الموسيقية وااللعاب النارية قرب المستشفيات.

 استخدام طرق بديلة لمحاولة تقليل الزخم المروري قرب المستشفيات والمؤسسات الصحية. .8

المستشفيات االهلية تكون بعيدة عن الشوارع الرئيسية والمناطق اختيار مواقع وبنايات جيدة النشاء  .9
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