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 ثوختة
فتيَكى جيهانى وهةموو بةشةكانى طؤى زةوى طرتؤتةوة ولةنيَوانيشياندا ناوضةى ثيسبوونى ذينطة ودةرةجنامةكانى بووةتة طر

ليَكؤلَينةوة كة بريتية لة شارى سليَمانى ودةوروبةرى، يةكيَك لة كيَشةذينطةييةكانى ئةم سةردةمة ثيسبوونة بة دةنط، 
سبوون بةذاوةذاو لة شارى سليَمانى(  هةربؤية ئةم تويَذينةوةيةمان بةناونيشانى )هةلَسةنطاندنى ذينطةيي بؤ ئاستى ثي

ئةجنامدا، كة لة رِيَ كارى مةيدانةيةوة توانراوة منونة لة شةش ناوضةى جياواز وةربطرييَت ئةوانيش )ناوضةى سةوزايي، 
ناوضةى بازرطانى ناوجةرطةى شار، ناوضةى ثيشةسازى، ناوضةى نيشتةجيَبوون، شةقامةسةرةكيةكان ، شةقامةالوةكيةكان(ة، 

ى بةيانى بؤكاتةكانى شةو. لةم 6ي ئيَوارة بؤ6ئيَوارة بؤكاتةكانى رؤذ و  6ى بةيانى بؤ 6اوةى شةو ورؤذدا لةكاتذميَر لةم
تويَذينةوةيةدا ئاستةكانى ثيسبوون بةراوورد كراوة بة ستانداردة جيهانيةكان بؤ ماوةى مانةوة و هةروةها لةرووى تةندروستى 

ندنى بةطويَرةى ثلةبةندى طوجناوى ونةطوجناوى بؤ هةريةك لةبةكارهيَنانةكان. بةطشتى و بةكارهيَنانى زةوى و هةلَسةنطا
ئاستةكانى ثيسبون لة دةرةوةى ستانداردى جيهانني كة دةستنيشانكراون بؤ ئاستى ثيسبوون بةدةنط ودةشيَت ثيسبوون بةدةنط 

 يارى ذينطةيي و جيَبةجيَكردنى ياسا ذينطةييةكان.كةمبكريَتةوة لةريَي زيادكردنى رِووبةرى سةوزايي و بالَوكردنةوةى هؤش

 ثيسبوون, ذينطة , ذاوةذاو , سليَمانى,هةلَسانطاندن. :كليلة وشة

 ثيَشةكى 

ثيسبوونى ذينطة لةمرؤدا بووةتة طرفت و كيَشةى طةورة هةموو شويَن وثيَطة جوطرافييةكاندا بةتايبةت لة ووالَتانى تازة 
ثيسبوون بؤخؤيان كاريطةرى نيَطةتيظيان هةية لةسةر ذيانى مرؤظايةتى ئةوةى كة جياوازة طةشةسةندوو، هةموو جؤرةكانى 

تيايدا ئةوةية، كة ماوةى دةركةوتنى كاريطةرييةكانيان جياوازة، هةنديَك لة ثيسكةرةكان بؤ ماوةى كورت كاريطةرى رِاستةوخؤ 
 ةرييةكانيان دةردةكةويَت .لةسةر مرؤظ بةجيَ ديَلَن وهةنديَكى تريان لةماوةى دووردا كاريط

بةطشتى مادة ثيسكةرةكان لة ذينطةدا دةبنة سيَ بةشي سةرةكييةوة ئةوانيش: ثيسكةرة كيمياويةكان، فيزياويةكان، 
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بايؤلؤجيةكان يان بةكرتيؤلؤجيةكان. ئةوةى ئيَمة لةم تويَذينةوةيةدا دةمانةويَت بيخةينةرِوو لة ثيسكةرة فيزياوييةكاندا كة 
 ة ثيسبوون بة )لةرينةوة، دةنط، تيشك، رووناكى، بينني، كارؤموطناتيسي،طةرمى( ثيسوون بة دةنطة .ثيَكديَن ل

دةنط وةك ثيسكةريَكى فيزياوى لة هةموو ئةو كوضة وبةشيَكى سةر زةويدا هةية، ئيرت ئايا مرؤظ لةو ناوضةيةدا هةبيَت يان 
كيةكانى بيَـت، بةلَكو دةشيَت لة ئةجنامى كارةساتة سروشتى و نا!! ضونكة مةرج نية سةرضاوةى دةنط بةتةنها مرؤظ و ضاال

دياردةسروشتى و ئاووهةواييةكانى رؤذانةوة دةنط دروست ببيَت. لةم تويَذينةوةيدا كة تايبةتة )بة هةلَسةنطاندنى ذينطةيي بؤ 
اون لة رِووى ذينطةييةوة بة طويَرةى ئاستى ثيسبوون بة ذاوةذاو لة شارى سليَمانى ( دةست نيشانى ئةو ناوضانة دةكةين كة طوجن

 ئةو ستانداردانةى دانراون بؤ ئاستى دةنط.

 كيَشةى تويَذينةوة
هةولَدان بؤ دةرخستنى ئاستى ثيسبوون بة دةنط لةناوضةكةدا، كةبةهؤي ضةندين فاكتةرى بينرا ونةبينراوةوة دروست بوون، 

ةسةركردنيان بة شيَوةيةكى زانستى وثراكتيكي طرنطى بؤ ناوضةكة كة ثيَويستة خبريَنةرِوو وئاماذةيان بؤ بكريَت، كة ضار
 هةية، بةتايبةت كة ئةم كيَشةية بةنسبةت ناوضةكةوة نويَية وليَكؤلَينةوةيةكى ئةوتؤى دةربارةى ئةجنام نةدراوة .

 طرميانةى تويَذينةوة
 ناوضةكة ودانيشتوان؟ ئايا كيَشةى ثيسبوون بة دةنط لةناوضةكةدا هةية ومةترسي دروست كردوة لةسةر

 هؤكارةكانى ثيسبوون لةناوضةكةدا بوونى هةية ؟ ضني و رؤلَيان هةية لةثيسبون بةدةنط؟

ئايا ئاستةكانى ثيسبوون بة دةنط ئاستى ستانداردى رِيَكخراوى تةندروستى جيهانيان تيَثةراندووة؟ ئايا دةشيَت طرفتةكة 

 كةمبكريَتةوة؟ 

 ئاماجنى تويَذينةوةكة
ة كةذاوةذاو بةيةكيَك لةكيَشةكانى ناوضةكة دادةنريَت ثيَويستى بةضارةسةرى خيَراو زانستيانةهةية، لةرِيَطةى جةخت ئاشكراي

خستنةسةر هةموو ئةو هؤكارانةى كةبوونةتةهؤي دةركةوتنى ئةم كيَشةية بةئاستى جياواز لةناوضةكةدا بةمةبةستى 

 نةتة هؤي دروستكردنى ذاوةذاو لةناوضةكةدا.كةمكردنةوةى كاريطةرى هةموو ئةو فاكتةرانةى كةبوو

  طرنطى تويَذينةوةكة 
طرنطى ليَكؤلَينةوةكة لةوةدا دةردةكةويَت، كة توانيويَتى زيادةيةك لةرِووى ضارةسةركردنى كيَشةى ذينطةييةوة بةدى بهيَنيَت كة 

يَبةجيَكاريةوة ئةجنامدراوة، هةربؤيةليَرةدا ئةويش لةبوارى ثيسبوون بة ذاوةذاوة، لة رِيَطةى ئةجنامدانى كارى مةيدانى وج
بةهيواى ئةوةين كة ليَكؤلَينةوةكة رِؤلَي هةبيَت لةبوارى ضارةسةركردنى كيَشةى ذاوةذاو لةناوضةكةدا، ثاشان رِيَطةخؤشكةريش 
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 بيَت بؤ ئةجنامدانى ضةندين تويَذينةوةى تر لةم بوارةدا. 

 ثاساوى تويَذينةوةكة 
وةك هةريةك لة جؤرةكانى ترى ثيسبوون كيَشة و طرفتى دةرونى و جةستةيي بؤ مرؤظ دروست دةكةن، شارى ثيسبوون بة دةنط  

سايَمانيش بيَطومان بيَبةش نية لةو جؤرة ثيسبوونة، هةربؤية بة ثيَويستمان زانى ضةندين رِيَطاو شيوازى جياواز و ثيَناوى 

 يسوون بةدةنط لةناوضةكةدا.زانسيت بطرينةبةر بؤ دةرخسنت وكةمكردنةوةى كيَشةى ث

 ميتؤدى تويَذينةوةكة
بؤ طةيشنت بة ئاماجنى تويَذينةوةكةمان ثشتمان بةستوة بة ضةندين رِيَطاو شيَواز وميتؤدى زانستى بةمةبةستى كؤكردنةوةى 

شةكة لةداهاتوودا وةك زانيارى وداتاكان دةربارةى كيَشةكة و ثاشان شيكاركردن وليَكدانةوة وباسكردنيان وثيَشبينى كردني كيَ

 ميتؤدى تاقيكارى و شيكارى و وةصفي.

 ثالنى تويَذينةوة
بةمةبةستى طةيشنت بةدةرةجنامى باش وسةركةتوو، تويَذينةوةكةمان دابةشكردووة بؤ )دة( تةوةر وهةريةك لةو تةوةرانة 

نى دةنط كردووة لةدوو تةوةرى جياوازدا، تايةبةتة بة بابةتيَك سةرةتا بامسان لة ضةمكةكانى ثيسبوون بةدةنط ويةكةى ثيَوا
ثاشان بامسان لةمنونةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوةو سةرضاوةكانى ثيسبوون بةدةنط لة ناوضةى ليَكؤلَينةوة، جؤرةكانى 
ثيسبوون بةدةنط، ثيسبوون بةدةنط لةسةر بنضينةى ئاستى دةنط، ماوةى طوجناوى مانةوةلة ئاستةجياوازةكانى ثيسبوون 

ا، كواليتى دةنط لةناوةندةكاندا بةرِؤذ وشةو، كاريطةرييةكانى ثيسبوون بةدةنط، ولة تةوةرى دةيةم وكؤتاييدا بةدةنطد
بةناونيشانى رِيَطاكانى كةمكردنةوةى دةنط لةناوضةى ليَكؤلَنةوة خراوةتة رِوو، لةهةر يةك لةم تةوةرانةدا هةولَمان داوة 

ستى دةرخستنى ئاستى ثيسبوون بة دةنط لةناوضةكة وبةراووردكردنى بةئاستى ستانداردة جيهانيةكان بةكاربهيَنني بةمةبة
 ستانداردى دةستنيشانكراو، تابتوانني لةهةموو اليةنةكانةوة هةلَسةنطاندنى تةواو بؤ ئاستى ثيسبوون بكةين لة ناوضةكةدا.

 (Noise Pollutionيةكةم : ثيسبوون بة دةنط ) التلوث الضوضائي()
وانني ثيَناسةى ثيسبوون بة دةنطدةنط بكةين بةوةى لة دةنطيَكى نةويسرتاو يان ناسراوة بة ثيسبوونى بيسنت لة لةم رِووةوة دةت

 .1دةرةجنامى بةرزى ثةستانى دةنطةكانةوة دروست دةبيَت كاتيَك كة دةنط ئاستى رِيَثيَدراو تيَدةثةرِيَنيَت
( بةماناى دةنطيَكى نةويسرتاوة، يان ئةو nau-seaووشةى )( لة بنضينةدا ووشةيةكى التينية لة noiseووشةى ذاوةذاو )

                                                      
 .1221، ص 24، 2010 ،العدد 28 اجمللد غفران فاروق مجعة، تقيم التلوث بالضوضاء يف بعض مدارس مدينة بغداد،جملة اهلندسة والتكنولوجيا،- 1



 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان 

131 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

 .2دةنطةى كة دةبيَتة هؤي ئازاربةخشني  بة مرؤظ لة رِووى جةستةيي ودةرونيةوة بؤ كاتيَكى دياريكراو
طى ضةمكى ذاوةذاو بةتةنها اليةنى نيَطةتيظى نية بةلَكو اليةنى ثؤزةتيظيشي هةية: كة بريتية لة طةياندنى ويَنةيةكى دةن

(signifier(بؤ بريؤكةيةك يان بايةتيَكى دياريكراو، كة تايبةمتةنديَتيةكى دياريكراوى هةية بةبةكارهيَنانى هيَما )sign )
يان هيَمايةكى دةنطى ئاماذة دةكات بؤ وروذاندن و وةبريهيَنانةوة بؤ ثيَدانى زانيارييةك و هةستى مرؤظ بةهيَزدةكات بؤ كردنى 

 .3انى دةنطى كاتذميَريَك بؤ لةخةو هةلَسان، ئاطاداركةرةوةى بارودؤخيَكى كتوثرِكاريَك، بؤ منونة ليَد

يان ثيسبوون بة دةنطةدةنط بريتية لة ئةو دةنطة نةويسرتاوانةى كة هةلَطرى ووزةيةكى زؤرن و كاردةكاتة سةر تواناى 
دةنطانةية كة هيض رِيَك وثيَكيكى و ئاوازيَك لة زيندةوةران لة جياكردنةوة دةنطةكاندا و كار لة تواناى بيسنت دةكات، يان ئةو 

دةنطةكةدا نية، لة ئينسكلؤثيدياى بةريتانيدا ثيسبون بة دةنط بريتية لة دةنطيَكى نةويسرتاو( لة ئينسكلؤثيدياى ئةمريكيدا 
ضونكة هةنديَك  بريتية لة دةنطيَكى حةزثيَنةكراو( . بةطشتى ثيسبون بة دةنط ثيشت دةبةستيَت بة تواناى طويَي كةسةكان

كةس بةرطةى دةنطى بةرزتر دةطرن ئةمةش لة كةسيَكةوة بؤ كةسيَكى تر جياوازة، تةنانةت لة هةمان كةسدا بةطويَرةى 

 . 4بارودؤخى دةرونى كةسةكان دةطؤرِيَت

 دووةم: يةكةى ثيَوانى دةنط 

 خاسيةتة فيزياويية بنضينةييةكانى دةنط بريتية لة دوو خاسيةت ئةويش :
 ( خاسيةتى دووةم : شدةتى دةنط يان هيَزى دةنط.frequency:لةرينةوة)الرتدد،يةكةم

سةبارةت بة لةرينةوةى دةنط بريتية لة ذمارةى ئةو شةثؤلة دةنطيانةى كة تيَدةثةريَت لة كاتيَكى دياريكراودا بة خالَيَكى 
وانةى لةرينةوةى دةنط بة هريتز ثيَوانة دةكريَت، دياريكراودا، ضونكة دةنط ناوةندةكان بة شيَوةى شةثؤل دةبريَت، و يةكةى ثيَ

دةنطة قولَةكان لةرينةوةيان نزمة و دةنطة تيذةكان لةرينةوةيان بةرزة، طويَي مرؤظي ئاسايي دةتوانيت ئةو لةرينةوانة 
ضركة لةرينةوة/ 20لةرينةوة/ضركة، ئةو دةنطانةى شةثؤلةكانيان لة 20000لةرينةوة/ضركة بؤ 20ببيستيَت كةلةنيوان 

 20000كةمرتة ئةوة ثيَيان دةوتريَت شةثؤلة ذيَردةنطيةكان، بةالَم ئةو شةثؤالنةى كة لةرينةوةكانيان زياترة لة 

                                                      
2
 -Narendra Singh and S. C. Davar, Noise Pollution- Sources, Effects and Control, Department of Commerce, Kurukshetra 

UniversityJ. Hum. Ecol., 16(3): 181-187, India,2004,p 181. 
 

 . 134ص ،٢٠٠٨،  (2 )العدد ،(1 ) جمللدا ة،یندسھال للعلوم االنبار جملة  األرض، استعماالت لتحديد املدينة ختطيط يف الضوضاء دراسة جميد، أثر نعمان نداء - 3
 – الكوفة آداب جملة األشرف،  النجف مدينة يف ميدانية العراقية ، دراسة البيئة على الضوضائي التلوث تأثري علي،دراسة حممد جابر الشمري،منى حسني موسى حسني د - 4

 .213، ص2009(، 4( العدد
 : هةروةها

How To Fight Noise, A Guide To Deducing Community Noise Pollution, Noise Free America, Alabama, 2010,p4 
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 .  5لةرينةوة/ضركة بةشةثؤلة سةرودةنطيةكان ناسراوة كة مرؤظ ناتوانيَت ئةم دةنطانة ببيستيَت
، بؤ ثيَوانى هيَزى دةنطيَك و  2ريَك بة ئةستونى بة وات/ملة كاتيَكدا هيَزى دةنط بريتية لة ثةستانى دةنط لةسةر رِووبة

 .dB 6بةكارديَت   (Decibel)دةستنيشانكردنى ئاستى ثيسبوون بة دةنط لة هةر ناوضةيةكدا ئةوا ديسةبلَ 
 سيَهةم: منونةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة

بة   2كم72و دةوروبةرى كة رِووبةرةكةى بة نزيكةى  ناوضةى ليَكؤلَينةوةى ئةم تويَذينةوةية تايبةت كراوة بة شارى سليَمانى
( ، كؤمةلَيَك منونةى ئاستى دةنطةدةنط لة ناوضة جياوازةكانى -1-طويَرةى ماستةر ثالنى شارةوانى سليَمانى )نةخشةى 

دةرةوةى ئةو بةكارهيَنانى زةوى وةرطرياوة، لةوانة ناوضةى نيشتةجيَبوون لة ناو سنوورى شةقامى بازنةيي مةليك مةمحود و 
سنورة، ناوضةى بازرطانى سةنتةرى شارى سليَمانى، ناوضةى سةوزايي، ناوضةى ثيشةسازى ، سةر شةقامة سةرةكييةكان ، 
شةقامة ناوةندييةكان . لةكاتة جياوازةكاندا ودواتروةك تيَكراى بةرزترين و نزمرتين ئاست ئاماذةى بؤكراوة،بؤ تيَكراى سالَي 

ئيَوارة بؤكاتةكانى رؤذ ، 6بةيانى بؤ 6منونةكان بؤ كاتةكانى شةو و رؤذ دابةشكراون لةكاتذميَر  كاتةكانى وةطرتنى  2016
 ى بةيانى بؤكاتةكانى شةو .6ئيَوارة بؤ 6كاتذميَر 

 ضوارةم : سةرضاوةكانى دةنطةدةنط 
نةوة ، ئةم هؤكارة كاردةكاتة سةر سةرضاوةكانى دةنطة دةنط زؤرن و جياوازن لة رِوى ئاراستةى بالَوبوونةوةيان لة سةرضاوةكةيا

 :7دةستنيشانكردنى رِيَطاكانى كؤنرتؤلَكردنى بةم شيَوازة دابةشي دةكةين بؤ سيَ جؤر
  Point sources سةرضاوة جيَطريةكان ) املصادر النقطية(  :

ردكردنةوة و طةرمكردنةوة يان بريتية لةو سةرضاوانةى كة لة خالَيَكى جيَطريدان و سةرضاوةى دةنطةدةنطن، وةكو ئاميَرةكانى سا
هةرة تةنيَكى تر كة شةثؤلي دةنطى ليَوة ثةخش ببيَت بةهةموو ئاراستةيةك و يان شيَوةيةكى بازنةيي بة ضواردةورى سةرضاوةى 

ضري دةنطةكةدا بالَوبكاتةوة بة طويَري شويَنى دةنطةكةو بوونى رِووةكانى ضواردةورى كة كاردةكاتة سةر ئاراستة و ئاستى دةنط و
 وزةى دةنطةكة.

 
 
 

                                                      
 . 121،122ص ،٢٠١٢ ، مصر، يناير) والثالثون السادس العدد - البيئية رسات ا للد أسيوط العصر، جملة مرض مرسى، الضوضاء سالمه ممدوح   - 5

وى زاناى ئةمةريطى طراهام بيل ، وةك داهيَنةرى ئاميَري ثيَوانى دةنط بؤ ثيَوانى ثةستانى دةنطةكة بة ديسي واتة ديسةبل : بريتية لة يةكةى ثيَوانى ثيسبوون بة دةنط، بةنا 

 .2داين /سم 0.0002لوطاريتمى كة رِيَذةىة بؤ ثةستانى دةنط لة شةثؤلة دةنطيةكةوة  بؤ ثةستانيَك كة بريتية لة  10/1
  .211، ص 1990، الكويت، 152، عامل املعرفة د. امحد مدحت اسالم، التلوث مشكلة العصر -2
 .136األرض، ص استعماالت لتحديد املدينة ختطيط يف الضوضاء دراسة جميد، أثر نعمان نداء -3
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 . GIS  ،2017سةرضاوة: وةزارةتي ثالندانان، بةريَوةبةرايةتى ئامارى سليَمانى، يةكةى 

سةرضاوة هيَلَييةكان: سةرضاوة دةنطيية هيَلَييةكان برييتية لة كؤمةلَيَك سةرضاوةى خالَي جوالَو لةسةر هيَلَيَكى رِيَك و لةيةكرت 
بة دوورى دياريكراو وبةخيَرايي جياواز دةجولَيَن وشةثؤلة دةنطيةكانى بةشيَوةى نيوة بازنةيي ليَوة بالَو  دووردةكةونةوة

دةبيَتةوة )نصف اسطوانة( لةسةر دريَذايي هيَلَي جولَةكةى بؤ منونة رِيَطاى قةرةبالَغ و رِيَطاى شةمةندةفةر ، هةروةها دةشيَت 
يانةبن كة دةورى شارةكانيان داوة يان ئةو رِيَطايانة بن كة كةلة دةروةى شارةكانةوة ديَنةوة سةرضاوة هيَلَيةكان ئةو رِيَطا سةرةك

 ناو شار.
 plane sources( : املصادر السطحيةسةرضاوة رِوويةكان )

دةنطى بريتية لة رِوويةك كة سةرضاوةى دةنطةدةنطة، شةثؤلة دةنطيةكان لةو رِووةوةى كة دووالدوورى هةية بةشيَوةى شةثؤلي 
ليَوة بالَودةبيَتةوة، وةكو رِووى يان ثيَشي تةالرةكان و كارطةكان و ثةجنةرةى ماالَن كة دةنطةدةنطيان ليَوة بالَودةبيَتةوة بؤ 

 ناوضةكانى دةوروبةرى خؤيان .
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ضاوةكةيانةوة ، ئةم سةرضاوةكانى دةنطة دةنط لة ناوضةى ليَكؤلَينةوة زؤرن و جياوازن لة رِوى ئاراستةى بالَوبوونةوةيان لة سةر
 هؤكارة كاردةكاتة سةر دةستنيشانكردنى رِيَطاكانى كؤنرتؤلَكردنى بةم شيَوازة دابةشي دةكةين بؤ ضةند جؤريَك:

  هؤيةكانى طواستنةوة: هؤيةكانى طواستنةوة لة ناوضةى ليَكؤلَينةوةدا ثشكى سةرةكى ثيَكدةهيَنن و بةشدارى طةورةدةكةن لة
طةدةنط، بةتايبةت لة شارى سليَمانيدا بةهؤي زؤرى ذمارةى طرد و تؤبؤطرافياى شارةكة هؤكارى دياردةى ثيسبوون بة دةن

يارمةتيدةرة لة بةرزكردنةوةى ئاستى دةنطةدةنطدا، هةتا بةرزنزمى لة ناوضةكةدا زياتر بيَت ئةوا دةرضوونى دةنط لة 
 ى بؤ كراوة :بزويَنةرى ئؤتؤمبيلةكانةوة زياتر دةبيت ، وةك لةم خشتةيةدا ئاماذة

 (  ئاستى دةنطى ئؤتؤمبيَل بةطويَرةى خيَراييةكةى1خشتةى)                                             

 90 80 70 60 50 40 30 خيَرايى كم
 dB 51 53 55 57 58.5 60 61.5ئاستى دةنط 

 
ديسةبل دةنط لةو ئؤتؤمبيلةوة دةردةضيَت،  57رِى كم/ كاتذميَريكدا ريَدةكات ئةوا ب60واتة كاتيَك ئؤتؤمبيَليَك بةخيَرايي 

بيَطؤمان ئةمة تةنها بؤيةك ئؤتؤمبيَلة، بةم جؤرة ئةم ذمارةية زياددةكات بةطويَرةى زؤرى ذمارةى ئؤتؤمبيلةكانى كةبةسةر 
ةكان ئةويش بةو شةقامةكةدا رِيَدةكةن. هةروةها رِيَطاوبانةكان جاريَكى تركاريطةريان هةية لةسةر ئاستى دةنطى ئؤتؤمبيل

جؤرةى رِيَطة قريتاوسافةكان كةمرت دةنط دةردةكةن لةو رِيَطايانةى كة زبرن و ضيمةنتؤن، تةنانةت ئةطةر بري كةم بونةوةى 
 .(8)دةنطةكة بة بري يةك ديسةبل بيَت لة دةرةجنامدا كاردةكاتة سةر بري و ميَشكى ئةو كةسةى لةو ناوةندة ذينطةييةداية

 95طةورةى بارهةلَطر لةسةر شةقامى بازنةيي مةليك مةمحود كة ئاستى ئةو دةنطةى دةرى دةكةن نزيكةى بوونى ئؤتؤمبيَلي 
ديسةبل، ئؤتؤمبيلةكانى ثؤليسي هاتوضؤ لةكاتى ووريا 108م ، هةروةها ئؤتؤمبيلةكانى فرياكةوتن 6ديسةبلَ لة دورى 

ديسةبل . دةنطى فرؤكةكانى فرؤكةخانةى سليَمانى 95كردنةوة و ئاطاداركردنةوةى شؤفريةكاندا ئاستى دةنطيان دةطاتة 
كم دوورة لة سةنتةرى شاري سليَمانيةوة بةالَم دةنطيَكى بةرزى هةية بؤ ئةو ناوضانةى نزيك بة 13هةرضةندة بة نزيكةى 

روبةرى ديسةبل و لة نزيكرتن ماوةوة دةطاتة دةو94كم لة فرؤكةخانةوة ئاستى دةنطي دةكاتة 4فرؤكةخانةكةن، بة دوورى 
 ديسةبل. 130

دةنطةدةنطى ناوضةى بازرطانى : ناوضةى بازرطانى و سةنتةرى شارى سليَمانى كةلة شةقامى ساملةوة ئاراستة وةردةطريَت بةرةو 
شةقامى مةولةوى و بيناى شارةوانى كؤنى شارى سليَمانى)بةربةلةديةكة( و ثاشان بؤ مزطةوتى طةورة، شةقامى ثريةمريد و 

 72-67ديسةبل( و لةكاتى شةودا دةطاتة) 88-75ى ئةم ناوضانةدا ئاستى دةنطةدةنط لة رؤذدا دةطاتة )طؤران لة تةواو

                                                      
8
 واخلليج البصرة رسات ساترا د مركز/البصرة معاجلته(،جامعة – آثاره – مصادره البصرة) حمافظة يف الضوضائي اهلل،التلوث عبد جنم يامسني ، وارتان آرزروني سونيا - 

 .13، ص 2012العرب،
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ديسةبل(. دةبيَت ئاماذة بةوة بدةين كة لة كاتى ئيَستادا ئاستى دةنط لة ناوضةى بازرطانى لة شةقامى قةنات كة سةرضاوةى 
زراونةتةوة بؤ ناوضةى ثيشةسازى هوانة لة دةرةوةى شارى سةرةكى دةنطة دةنط بوون بة هؤي ثيشةى كاركردنيانةوة طويَ

 سليَمانى كةهؤكارى سةرةكى كةم بوونةوةى دةنطن لة ناوضةكةدا لة كاتى ئيستادا .

هةروةها ئةبيَت ئاماذة بةو سةنتةرو مؤلَة بازرطانيانةى تر بدةين كةلة تةواوى شارةكةدا بالَوبونةتةوة و ئةتوانني بليَني 
 يطةرى هةية لةسةر كةمكردنةوةى ئاستى قةرةبالَغى وكؤبوونةوةى دانيشتوان بؤ بازاركردن لةناوجةرطةى شاردا.تارادةيةك كار

  دةنطةدةنطى ئيشكردن يان دةنطةدةنطى ثيشةيي: تةواوى ثيشةكان خاوةنى دةنطن، بةطويَرةي ثيشةكان ئاستى دةنطيان
بةرهةميَنةرى كارةبا )مولدات الكهرباء( هةية كة  جياوازة، هةنديَك لةو ثيشانة ثيَويستيان بةبةكارهيَنانى

دةبنةسةرضاوةيةكى ترى دةنطةدةنط، ئةم جؤرة ثيشانة زؤرجار لةناو شةقامة ناوةندى و هةنديَك جاريش لةناو 
كؤالَنةكاندان، هةنديَك لةو ثيشانة وةك دارتاشخانة و كارطةى ئةلةمنيؤم ، هةرضةندة بةشيَكى زؤرى ئةم جؤرة ثيشانة 

اوجةرطةى شارةكانةوة طويَزراونةتةوة بؤ دةرةوةى شار بةالَم لةهةمان كاتدا لة ضةند ناوضةيةكى كةمى شاردا بوونى هةية لةن
 بةتايبةت ئةو ناوضانةى كة تازة كراونةتة ناوضةى نيشتةجيَ بوون وةكو ناوضةكانى هةوارى شار وكانى سثيكة و كانى كوردة.

  دةنطةدةنطى ناومالَ بريتني لة ئاميَرة كارةبايية هةميشةييةكان كةزؤربةى كات كار دةكةن دةنطةدةنطى ناومالَ : سةرضاوةكانى
و ئةو ئاميَرانةى كة ناوبةناو كاردةكةن، بةطؤيَرةى ئةو ستانداردةى رِيَكخراوى تةندروستى ديناوة بؤ دةنطى ناومالَ 

(، بة طشتى ئةم ئاستةى دةنط كةدانراوة 9شةو ) ديسةبلَ بؤ 35ديسةبلَ بؤ رؤذ ،  45لةكاتةكانى رؤذ و شةودا جياوازة 
دةطؤرِيَت،لة مالَيَكةوة بؤ ماليَكى تربة طويَرةى جؤرى ئةو ئاميَرة كارةباييانةى بةكارى دةهيَنن، ذمارةى ئةوكةسانةى كةلة و 

دروست دةبيَت. بةطشتى  مالَةدان ، رِووبةرى خانوةكة، تةنانةت ئاستى رؤشنربي وتةمةن كاريطةرى هةية لةسةر برِي ئةو دةنطةى
ديسةبلَ بؤ كاتةكانى  68-36ديسةبل بؤ كاتةكانى رِؤذ و  74-44ئاستى دةنط لةناو مالَدا لةناوضةى ليَكؤلَينةوة لة نيَوان 

شةو ، كاتةكانى شةو هةرضةندة ئاستى دةنطى كةمرتة بةبةراوورد بةكاتةكانى رؤذ بةالم زؤرجار سةرضاوةى دةنطةكانى شةو 
 شتيةكانة و هاتوضؤي ئؤتؤمبيلة لةسةرةتاكانى شةودا.سةرضاوة سرو

  دةنطةدةنطى ناو نةخؤشخانة وقوتاخبانةكان : نةخؤشخانة وقوتاخبانةكان دةبيَت دوو ناوةندى تةواو هيَمن بن، ضونكة
و تواناى  هةردوو ناوضةكة تةواو هةستيارن بؤ دةنط، نةخؤشخانةكان هةر دةنطةدةنطيَك كار لة ئاستى تةندروستى نةخؤشةكان

كاركردنى ثةرستيار و ثزيشكةكان دةكات ، و لة قوتاخبانةكانيشدا ئاستى دةنطةدةنط كار لة تواناى تةكيزكردن و فريبوونى 
ضركة، دةتوانيَت  1فيَرخوازةكان دةكات بة ثيَي هةنديَك سةرضاوة ئاستى دةنطةدةنط بةتايبةت دةنطة كتوثرةكان تةنها 

ة كةم بكاتةوة يان دواى خبات، هةربؤية رِيَكخراوى تةندروستى جيهانى ستانداردى هةردوو ضرك 12تواناى تةركيزكردن بؤ 
                                                      

9
 . 160،  ص2011 البصرة، جامعة اجلغرافية،- كلية اآلداب جملس اىل مقدمة دكتوراه أطروحة البصرة، مدينة يف البيئي التلوث احلسن، إبراهيم شكري.د - 
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ديسةبل بؤ ناو  35-20ديسةبلَ دةستنيشان كراوة بؤ ناو فيَرطا و خويندنطاكان و  40-30ناوةندةكةى دةست نيشان كردووة )
خؤشخانة وقوتاخبانةكاندا بةهؤي ئةوةى زؤرينةى ئةو نةخؤشخانةكان ( كة هيض يةكيَك لةم ستانداردانة بوونى نية لة ناو نة

سةنتةرة خزمةتطوزاريية لةسةر شةقامة سةرةكييةكانن، بؤ منونة نةخؤشخانةكانى فرياكةوتن و فريكارى لةناوجةرطةى شارى 
 75سليَمانيدان زؤرترين خةلك رِوويان تيدةكات ئاستى دةنط لةم ناوضانةدا لة كاتةكانى رؤذدا هةميشة لةسةروو 

ديسةبلَ لة هةموو كاتةكاندا. هةمان بارو دؤخ  60ديسةبلةوةية جطة لةوةى لةناو نةخؤشخانةكانيشدا ئاستى دةنط سةروو 
 لةناو قوتاخبانةكانيشدا بةدي دةكريَت .

  تةواوى موةليدةى كارةبايي : سةرضاوةيةكى ترى دةنطةدةنطة كةلةناو طةرِةك وماالن و شويَنة طشتيةكان، دةتوانني بليَني لة
مؤتيَل و هؤتيَل و دامو دةزطاكان و طةرةكةكاندا بةشدارى دةكات لة زيادكردنى ئاستى ثيسبوون بة دةةنطةدةنطدا، لة دةوروبةرى 

 ديسةبل.90-88ديسةبلةوة ئاستى دةنطةدةنطى هةية تا دةطاتة نزيكةى 80
ونةكانى  ناوضةى ليَكؤلَينةوة بوونى هةية، ئةتوانني ئاماذة بةوة بكةين كة هةموو جؤرةكانى سةرضاوة دةنطيةكان لة من

بةتايبةتى و بة ثلةى يةكةم سةرضاوة هيَلَييةكان، ضونكة لة ناوضةى ليَكؤلَينةوةدا بة هؤي ثشت بةستنى دانيشتوان 

(بةهؤيةكانى طواستنةوة بةبةردةوامى هؤكارى دةنطةدةنطى بةردةوامة لة ناوضةكةدا
10

(. 

 دةنطثيَنجةم : جؤرةكانى ثيسبوون بة 
 : (11ثيسبوون بة دةنط ضةند جؤريَكى هةية دةتوانني بةم جؤرة ثؤليَنيان بكةين)

ثيسبوونى بةردةوام : ئةو ضؤرة ثيسبوونةية كة بةردةوام كةسةكان لة بارودؤخيَكى ثيسبوون بة دةنطدان، بة تيَثةربوونى كات  -1
 كار لة تواناى بيستنى مرؤظ دةكات.

ليَ دةكةويَتةوة: ئةو جؤرة ثيسبوونةية كة بؤ ماوةيةكى كاتى دروست دةبيَت و دةنطيَكى ثيسبوونى كاتى كة زيانى جةستةيي  -2
 كتوثرِي بةرزة، زؤر جار ئةم جؤرة ثيبسوونانة كةمرت لة يةك دةقيقة دةخايةنيَت.

تةييةوة، بؤ ثيسبونى كاتى بيَ زيان: ئةم جؤرة ثيسبوونة تةنها بؤ ماوةيةكى كاتية و زيانى ليَناكةويَتةوة لة رِووى جةس -3
 منوونة ئةو ماوةيةى كة بة شةقاميَكدا دةرؤين. 

بة طويَرةى ئةو منونانةى لة ناوضةى ليَكؤلَينةوة وةرمانطرتوون لة كاتةكانى رؤذدا تةواوى منونةكان لة دةنطةدةنطيَكى 
 نةوة.بةردةوامدان، ضونكة سةرضاوةكانى ثيسبوون سةرضاوةى دةنطةدةنطى بةردةوامن وةكو هؤيةكانى طواست

                                                      
10

 .136ص رض،األ استعماالت لتحديد املدينة ختطيط يف الضوضاء دراسة جميد، أثر نعمان نداء - 
11

 . 14املعرفة، بدون سنة ومكان الطبع، ص عيون مدونة ،إصدارات)الضجيج(الضوضائي العمري، التلوث امحد عبداحلفيظ - 

 Abdulaziz Al-Zahrani ,Hazim Al-Hazimi ,others, Study of Noise Pollution During Hajj Season 1427 H,  Umm Al-Qura 

University, College of Engineering & Islamic Architecture, August 2007,p 3. 
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لة هةنديَك لةناو كوضة وكؤالَنةكاندا ثيسبوونى كاتي بيَ زيان هةية بةهؤي تيَثةرينى ئةو ئؤتؤمبيالنةى بة كؤالنةكاندا 
 تيَئةثةرِن يان لةكاتى بؤنة و ئاهةنطةكاندا بةهؤي بةكارهيَنانى ياريية ئاطرييةكان.

 شةشةم : ثيسبوون بةدةنط لةسةر بنضينةى ئاست دةنط 

سبوون بة دةنطة دةنط لةسةر بنضينةى ئاستى دةنطةكة و كاريطةريةكانى لةسةر تةندروستى مرؤظ بةم جؤرة ثؤليَن هةروةها ثي
 كراوة:

ديسةبل، دةبيَتةهؤي زيانى جةستةيي، بة  120دةنطةدةنطى ئازاربةخش: كاتيَك دروست دةبيَت كة ئاستى دةنطةدةنط بطاتة  -1
بةلَكو هةمووى لةم ئاستة كةمرتة بة  نةوةدا ئاستةكانى دةنط ناطاتة ئةم ئاستةطشتى لة تةواوى منونةكانى ناوضةى ليَكؤلَي

طشتى، بةالَم تةنها لةو كاتانةدا كة رِووداويَكى كتوثر يان كاريَكى تايبةت بكريَت ببيَتة هؤي بةرزبوونةوةى ئاستى دةنطةدةنط 
بانةكان. بة طويَرةى خشتةى ستاندارد دةبيَت هةر ديسةبلَ، وةكو كارى هةلَكةندن و ضاككردنى رِيَطاو 110لة دةوروبةرى 

ديسةبلَةوة ئةوا  105ديسةبل( ئةوا دةبيَت راستةوخؤ ئةو جيَطةية بةجيَ بهيَلَريَت، وة لة  120دةنطيك طةيشتة ئةو ئاستة ) 
 دةبيَت لة كاتذميَريَك كةمرت لةو شويَنةدا مبيَنينةوة.

ديسةبلَداية، زيان بة   120-80ة دةطريَـتةوة كة ئاستةكةى لة دةوروبةرى زؤربيَزاركةر: ئةو دةنطان –دةنطى بيَزاركةر  -2
كاتذميَر رؤذانة. لة منونةكانى ناوضةى  8تةندروستى مرؤظ دةطةيةنيَـت بةتايبةت دواى مانةوة لةو شويَينةدا بؤ زياتر لة 

يسةبلَ ،واتة لة ئاستى دةنطيَكى بيَزاركةرن د 95-79ليَكؤلَينةوةدا تةواوى شةقامة سةرةكيةكان لةم ئاستةى دةنطدان لةنيَوان 
 82ديسةبلة و تيَكراى شةقامة سةرةكيةكان 89ديسةبلَ، تيَكراى رِؤذى  84-68لةتةواوى كاتةكانى رؤذ و لة شةودا لة نيَوان 

 لَ. ديسةب 88-75ديسةبلَ. هةروةها لة منونةكانى ناوضةى بازرطانى ناوجةرطةى شارى سليَمانى ئاستى دةنط لةنيَوان 

ديسةبلَ بيَت، زيانةكةى كاتيَ بةدةردةكةويَـت  80- 45بيَزاركةر: كاتيَك كة ئاستى دةنط لةنيَوان   -دةنطةدةنطى مامناوةند -3
كةبؤماوةى دورودريَذى وةك مانط و سالَ لةو شويَنةدا مبيَنينةوة. بةطشتى ناوضة سةوزاييةكان وشةقامة الوةكيةكان 

استةى دةنطةدةنطدا بة رؤذ و بةشةو ،هةروةها منونةكانى ناوضةى بازرطانى ناوشار لة وشويَنةكانى نيشتةجيَبوون لةم ئ
 .  (12)شةويشدا ئاستى دةنطى لةم ئاستةداية

 

 

 

 

 

                                                      
 . 12-11اهلل،مصدر سابق، ص  عبد جنم يامسني ، وارتان آرزروني سونيا - 12
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 ئاستةكانى ثيسبوون بةدةنط لةمنونةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة لةكاتةكانى رِؤذ وشةودا (2خشتةى ذمارة)

 تيَكرا طشتى
 تيَكرا
 شةو

 شةو
 نزمرتين

 وشة
 بةرزترين

تيَكرا 
 رؤذ

 رؤذ
 نزمرتين

 رؤذ
 بةرزترين

 شويَنى وةرطرتنى

 منونةكان

 سةوزايي ناوضةى 62 45 54 50 43 47 50

 ناوجةرطةى شار ناوضةى بازرطانى 88 75 82 72 67 70 76

 سةرةكييةكان شةقامة 95 79 87 84 68 76 82

 الوةكيةكان شةقامة 70 63 67 65 48 57 62

 نيشتةجيَبوون شويَنى 63 55 59 60 48 54 57

 ثيشةسازى ناوضةى 75 62 69 50 46 48 58

 تيَكرا 76 63 69 64 53 58 64

 تويَذةران:ثشت بةست بة ليَكؤلَينةوةى مةيدانى .

لةطةأل هةموو ئةمانةشدا سنوريَك دياركراوة بؤ ئاستةكانى ثيسبوون لةشةوو لة رِؤذدا بةطويَرةى ئةو سيَكتةرانةى كة 
 ( ديارة.3، وةك لة خشتةى )(13شانكراوة)دةستني

 ئاستى دياريكراوى دةنطةدةنط بة طويَرةى سيَكتةرةكانى بةكارهيَنانى زةوى (3خشتةى )

 

 

 

 

 

 

 

 
 Narendra Singh , S. C.Davar, Noise Pollution- Sources, Effects and Control, Department of: سةرضاوة

Commerce, Kurukshetra University, India, J. Hum. Ecol., 16(3), 2004, p182.    
ديسةبل بؤ كاتةكانى رِؤذ  75بةم ثيَية ئاستى دةنط لةطةلَ ستانداردى سيَكتةرى ناوضةى ثيشةسازى طوجناوة تا دوا ئاست كة 

 ديسةبل، بةهؤي طواستنةوةى تةواوى ئةو 48وشةو 69و بؤ كاتةكانى شةويش كةمرتة لة ئاستى دةستنيشان كراوة، تيَكراى رؤذ 
ثيشةسازيانةى كةسةرضاوةى دةنطةدةنطن لةناوضةرطةى شاردا بوون لةكاتى ئيستادا تةنها ضةند جؤريَكى كةمى ثيشةسازى 

                                                      
13

 -Narendra Singh , S. C.Davar, Noise Pollution- Sources, Effects and Control, Department of Commerce, Kurukshetra 

University, India, J. Hum. Ecol., 16(3), 2004, p182.    
2-  P.Balashanmugam,A.R.Ramanathan, ASSESSMENT OF NOISE POLLUTION IN CHIDAMBARAM TOWN, 

International Journal of Research in Engineering and Technology, Volume: 02 Issue: 10 | Oct-2013,india,p88. 
 

 ثيشةى زؤنةكة ئاستى دياريكراوى دةنطةدةنط بة ديسةبلَ
 )ثيشةى ناوضةكة(

 كؤدى زؤن)ناوضة(
 كاتى رؤذ كاتى شةو                  

 A سازىناوضةى ثيشة 75 70

 B ناوضةى بازرطانى 65 55
 C ناوضةى نيشتةجيَبوون 55 45
 D ناوضةى بيَدةنط )ناوضةى هةستيار( 50 40
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تيادا دةكريَت كة دةنطيَكى ئةوتؤيان نية ، ثيشةسازية قورسةكان طواسرتاونةتةوة بؤ دةرةوةى شار لة ناوضةى هوانة لة باشورى 
 شارى سليَمانيدا.

 55ديسةبل دياريكراوة و بؤ كاتةكانى شةو  65كة تايبةتة بة ناوضةى بازرطانى بؤ كاتةكانى رؤذ  Bسةبارةت بة زؤنى 
ديسةبل و بةتيَكراى  88-75ديسةبل ، لةكاتيَكدا لةناوجةرطةى شار و سةنتةرى بازرطانيدا ئاستةكة لةو برة زياترة دةطاتة 

ة، هةروةها تا ئيستا تاكة سةنتةرى سةرةكي بازرطانية كة ديسةبل لة رؤذدا، بةهؤي زؤرى هؤيةكانى هاتوضؤ ئةو زؤن 82
 ذمارةيةكى زؤرى هاوالتيان رووى تيَدةكةن و ثيَداويستية هةمةجؤرةكانيان دابني دةكةن، سةبارةت بة تيَكراى رؤذ 

تيَكدا دةبيَت ديسةبل لةكا70ديسةبل( واتة تيَكراى  72-67و كاتةكانى شةويش لةم زؤنةدا لةناوضةى ليَكؤلَينةوة دةطاتة )
 ديسةبل زياتر نةبيت. 65لة

ديسةبل 45ديسةبل بيت و لةكاتةكانى شةودا 55كةناوضةى نيشتةجيَبوونة لةكاتى رؤذدا دةبيت  Cسةبارةت بة زؤنى 
( ديسةبل 60-48ديسةبل بؤ رؤذ و )59ديسةبل( بةتيَكراى  63-55دياريكراوة ، بةم ثيَية لةناوضةى ليَكؤلَينةوةدةطاتة )

 ديسةبل بؤ شةو، جاريَكى تر لةم زؤنةدا ئاستةكانى دةنط ئةو سنورةيان تيَثةراندووة.54 تيَكراى
تايبةتة بة ناوضة بيَدةنط ، دةشيَت ناوضةى سةوزاييةكان و هةنديَك ناوضةى هةستيار بيت وةكو  Dدوا زؤن كة زؤنى 

ديسةبل زياتر نةبيَت  50ة رؤذدا ئاستى دةنطيان نةخؤشخانةكان وقوتاخبانةكان بن بة طويَرةى ستاندار دةبيَت ئةم ناوضانة ل
ديسةبل و لة  54ديسةبل و تيَكراى 62-54ديسةبل زياتر نةبيت، لة رؤذدا لةناوضة سةوزاييةكاندا  40و لة شةويدا  

رةى ديسةبل، هؤكارى بوونى دةنط لةم زؤنةدا دةطةريَتةوة بؤ ئةو رووبة 47ديسةبل وتيَكراى  50-43شةويشدا لة دةوروبةرى 
ناوضة سةوزاييةكان داطرييان كردووة ، كة زؤربةيان رووبةريان زؤر طةورة نية و نزيكن لة شةقامى سةرةكيةوة وهةروةها ئةو 
روبةرةسةوزاييانةى ناو كؤالَن وطةرِةكةكانيش بضوكن و تادرةنطانى شةو ذمارةيةكى زؤر لة طةنج و دانيشتوانى تيادا 

ئةوةية زؤر جار لةو منونانةى وةرطرياون رِووبةرى سةوزايي ناو طةرِةكةكان مؤليدةى كارةباى  كؤدةبيَتةوة، هةروةها خالَيَكى تر
 80تياداية كة ووزةى كارةبا دابني دةكات وهؤكارى سةرةكى دةنطةدةنطن، تةواوى مؤليدةكان ئاستى دةنطيان لة سةروو 

 ديسةبلةوةية، هؤكارى سةرةكني بؤ دةنطةدةنط.
ة رِيَكخراوى تةندروستى جيهانى ستاندارديَكى تيَكراى تايبةت بةئاستى دةنطةدةنط داناوة بةطويَرةى  هةر لةسةر ئةم بنضينةي

 :(14)ناوةندةكان كةمرؤظ تيايدا دةذى
 ديسةبل رِيَثيَدراوة لة ناوضةى نيشتةجيَبووندا . 25-40  

                                                      
14

، 2النجف والكوفة، جملة القادسية للعلوم اهلندسية، اجمللد  ملدينيت السكنية األحياء يف الضوضائي التلوث مصادر أهم عن حقلية اسة ني،دالبحرا حممود شاكر حسني - 

 7، ص4،2009العدد
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 ديسةبل رِيَثيَدراوة لة ناوضةى بازرطانيدا . 30-60 
 اوة لة ناوضةى ثيشةسازيدا.ديسةبل رِيَثيَدر 40-60 

 ديسةبل رِيَثيَدراوة لة ناوضةى فيَربووندا . 30-40  
 يَدراوة لة ناوضةى نةخؤشخانةكان.ديسةبل رِيَث 20-35  
 ديسةبل بؤ شويَنيَك كة طفتوطؤى تيادا بكريَت . 60 

ةبيَت،ضونكة لةو ئاستة زياتر دةبيَت مرؤظ ديسةبلَ دةنطى زؤرتر تيادا ن 60لةسةر ئةم بنضينةية بيَت ئةبيَت هيض ناوةنديَك لة 
هةولَي زياتر و ووزةى زؤرتر بةطةرخِبات بؤ ئةوةى بةردةوام بيَت لةطفتوطؤكردن و بةمةش كاريطةرى لةسةر تةندروستى 

تةكانى دروستدةكات كةدواتر ئاماذةى بؤ دةكةين. لةكاتيَكدا لةهيض ناوةنديَكى ناوضةى ليَكؤلَينةوةدا ئاستى دةنط زؤر لة ئاس
 دةستنيشان كراو زياترة.

 حةوتةم : ماوةى مانةوةى دةتنيشانكراو بةكويَرةى ئاستى ثيسبوون بةدةنط
يَرةى ستانداردى رِيَكخراوى تةندروستى جيهانى دةستنيشانكراوة بؤماوةى ضةنديَك لةو هةموو ئاستةكانى دةنطةدةنط بة طو

 .(15)( ديارة4ناوةندةدا مبيَنينةوة، هةتا ئاستى دةنطةكة بةرزتر بيَت ئةوا ماوةى مانةوة كةمرتة هةروةك لة خشتةى ذمارة )

 وون بةدةنطى تيادايةماوةى مانةوةى دةستنيشانكراو لةو ناوةندانةى كة ثيسب (4خشتةى )

 ماوةى مانةوة بة كاتذميَر ئاستى دةنط بة ديسةبلَ

85 16 
87 12 
90 8 
92 6 
95 4 
97 3 
100 2 
102 1.5 
105 1 
110 0.5 
 و كةمرت 0.4 115

النجف والكوفة، جملة  ملدينيت السكنية األحياء يف الضوضائي التلوث مصادر أهم عن حقلية البحراني،دراسة حممود شاكر سةرضاوة: حسني

 7، ص4،2009، العدد2القادسية للعلوم اهلندسية، اجمللد 
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 -A GUIDE TO REDUCING COMMUNITY NOISE POLLUTION,  How To Fight Noise,  Noise Free America,  New 

York, 2010, p9. 

 . 129العصر، مصدرسابق، ص  مرض مرسى، الضوضاء سالمه ممدوح   - هةروةها
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بةطويَرةى ئةم خشتةيةى سةرةوة ماوةى مانةوة دةست نيشان كراوة لة تةواوى ئاستةكانى دةنطةدةنطدا، و لة ئةو ناوضانةى كة 
ديسةبل، وةهةتا  115ديسةبلةوة دةستنيشان كراوة تا دةطاتة  85رةوةدا لة دةنطةدةنطى بةردةوامى تياداية لة خشتةكةى سة

ئاستى ثيسبوونةكة زياتر بيَت ماوةى مانةوة كةمرتة ضونكة كاريطةرية زيانبةخشةكانى ثيسبوون زياتر دةبيت، بة طشتى بة 
نةوة تيايدا ئاسايية و ديارينةكراوة طويَرةى ئةو منونانةى وةرطرياون لة ناوضةكاندا سةرةتا لةناوضةى سةوزاييدا ماوةىما

ضونكة ئاستى دةتط تيايدا كةمة بةتايبةت ئةطةر لة ناوضة سةوزايية فراوانةكاندا بيَت ودوور بيَت لة رِيَطاى سةرةكييةوة، 
ديسةبل لة  88ديسةبل و بةزرترين ئاست 67سةبارةت بةناوضةى بازرطانى ناوجةرطةى شار كةمرتين ئاستى دةنط ليَرةدا 

واوى كاتةكانى شةوو رؤذدا، بةم ثيَية تةنها لةكاتى رؤذدا كة بةرزترين ئاستى تيادا تؤماردةكريَت دةتوانريَت دةوروبةرى تة
كاذيَر شياوة  4ديسةبل تةنها  95كاتذميَر تيايدا مبيَنينةوة، شةقامةسةرةكيةكان بةطويَرةى بةرزترين ئاستى رؤذ  15

-14ديسةبل بةهةمان شيَوة دةشيَت دةوروبةرى  84ةو بةطويَرةى بةرزترين ئاست كة بؤمانةوة لةسةر شةقام، بؤ كاتةكانى ش
كاذير تيايدا مبيَنينةوة، سةبارةت بة شةقامة الوةكييةكان بةهؤي ئةوةى كة ئاستى دةنطةدةنط تيايدا زؤر نية بةبةراوورد  15

 يشتةجيَبوون وثيشةسازى بةهةمان شيَوة . بة شةقامة سةرةكيةكان ئةوا ماوةمانةوة دةستنيشان نةكراوة، ناوضةكانى ن
دةبيَت ئاماذة بةوة بدةين كة ئاستى هةنديَك لة دةنطةكان راستة كاتى مانةوةى دةستنيشانكراوة ئاسايية بؤ ضةند كاذيَريَك 

ةو ناوةندانةدا كة تيايدا مبيَنينةوة بةالَم لةم كاتةدا دةبيَت طويَثاريَز بةكاربهيَنريَت تابتوانني بةردةوام بني لة مانةوة ل
 ثيسبوون بةدةنط.

 هةشتةم: كواليتى ئاستى دةنط لة ناوةندةكاندا بة طويَرةى شةو ورؤذ

ليَرةدا لةاليةن رِيَكخراوى تةندروستى جيهانيةوة ئاماذة دراوة بة كواليتى ناوةندة ذينطةييةكان بة طويَرةى ئاستى دةنط و 
 :( ديارة6( و )5هةروةك لة خشتةى) (16) طوجناووى يان نةطوجناويان بة طويَرةى شةوورؤذ

 

 

 

 

 
 

 

                                                      
16

 -Ochuko Anomohanran, EVALUATION OF ENVIRONMENTAL NOISE POLLUTION IN ABUJA, THE CAPITAL 

CITY OF NIGERIA, Physics Department, Delta State University, Abraka, Delta State, Nigeria.  IJRRAS 14 (2) 

,Volumes/Vol14Issue2, February 2013, p 473. 
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 ثؤلينى كواليتى ئاستى دةنط لة ماوةى رؤذ و شةودا (5خشتةى ذمارة )

 كاتى شةو كاتى رؤذ
 كواليتى دةنط ئاستى دةنط بة ديسةبل كواليتى دةنط ئاستى دةنط بة ديسةبل

 )ناياب( 30-0 )ناياب( 0-30
 زؤر باشة 40-31 زؤر باشة 31-40
 باشة 50-41 باشة 41-60
 ثةسةند 65-51 ثةسةند 61-75
 )نةشياو( 75-66 )نةشياو( 76-90

 مةتسيدار 90-76 مةتسيدار زياتر 91-110
 رِيَطةثيَنةدراو زياتر 90 رِيَطةثيَنةدراو زياتر 111

 ثؤليَنى كواليتى ئاستى دةنط لةماوةى رؤذ و شةودا لةناوضةى ليَكؤلَينةوة (6خشتةى ذمارة)                            

 سةرضاوة: تويَذةران ثشت بةست بة ليَكؤلَينةوةى مةيدانى.

 
بة  لة دةرةجنامى ليَكدانى ئةو دوو ئةو خشتةيةى سةرةوة بؤمان دةردةكةويَت كة كةناوجةرطةى شار وشةقامةسةرةكيةكان

شيَوةيةكى طشتى نةشياوومةترسيدارن بؤمانةوة و هةنديَك لةناوضة كانى نيشتةجيَبوون كواليتيةكى )باش(يان هةية بؤ 
 مانةوةو هةنديَك كات وهةنديَك شويَن كةنزيكن لة شةقامة سةرةكييةكانةوة تةنها ثةسةندن لة رِووى كواليتيةوة..

يسبوونى تةنها لة ئاستى باش داية لة شةودا و ثةسةندة لة رؤذدا سةبارةت بةناوضةى ثيشةسازى كواليتيى ئاستى ث
بةبةراوورد بة ناوضةكانى ترو ثيشةى كاركردن ثيسبوون بة دةنط لريةدا كةمرتة بةهؤي طواستنةوةى ناوضةى ثيشةسازى بؤ 

 .دةرةوةى شارو دوور لة نيشتةجيَبوون كة ناوضةيةكى نويَية و ناسراوة بة ناوضةى ثيشةسازى هوانة
 

 

 

 دةنط كواليتى
 )شةو(

ئاستى دةنط بة 
 ديسةبلَ لة شةودا

 كواليتى دةنط
 )رؤذ(

ئاستى دةنط بة 
ديسةبلَ لة 

 رؤذدا

 شويَنى وةرطرتنى منونةكان

 ناوضةى سةوزايي 54 باش 47 باش

 ناوضةى بازرطانى ناوجةرطةى شار 82 نةشياو 70 نةشياو

 شةقامة سةرةكييةكان 87 نةشياو 76 مةترسيدار

 شةقامة الوةكيةكان 67 ةندثةس 57 ثةسةند

 شويَنى نيشتةجيَبوون 59 باش 54 ثةسةند

 ناوضةى ثيشةسازى 69 ثةسةند 48 باش



 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان 

143 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

 نؤهةم: مةترسيةكانى ثيسبوون بة دةنطةدةنط
مةترسيةكانى ثيسبوون بة دةنط زؤر وهةمةجؤرن بةطويَرةى كات وشويَن وتواناى بةرطةطرتنى كةسةكان جياوازة، بةالَم 

 نية.بةطشتى مةترسيةكانى ثيسبوون بةدةنط خؤي لةضةند اليةنيَكدا دةبينيَتةوة، ئةوانيش اليةنى جةستةيي و اليةنى دةرو
 :(17)لةرِووى كاريطةرييةكانى لةم دوواليةنةوة بةكورتى ئاماذةى بؤ دةكةين 

كاريطةريةكانى لةسةر تواناى بيسنت ، تواناى بيسنت كةم دةكاتةوة وسةرةتا دةبيَتة هؤي طويَ طرانى ودواتر دةبيَتة هؤي كةرِ  -1
 ديسةبلَةوة.130بةبونى دةنطيَكى بةرزى كتوثر لةسةرو بوون ثاش مانةوةى زؤر لةو جيَطايانةى دةنطةدةنطيان زؤر تياداية يان 

كاريطةريةكانى لةسةر تواناى تةركيزكردن : بةطويَرةى ئةو تويَذينةوانةى ئةجنامدراوة دةركةوتوة تواناى تةركيزكردن  -2
 ضركة لة تةركيز كةمدةكاتةوة. 12ضركة دةنطيَكى كتوثري بةرزتواناى  1كةمدةكاتةوة تةنها 

بؤ دروستكردنى رارايي و كةمكردنةوةى تواناى برياردان و كةمكردنةوةى ضاالكيةكانى لةش بؤ كاركردن، هةروةها هؤكارة  -3
ديسةبل بةبةردةوامى تواناى بريكردنةوة الواز دةكات و  60-50بةردةوامى دةنطةدةنط لةكاتى خويَندن لة قوتاخبانةكاندا 

 كار لة طةشةى بري دةكات .

دلَ ودةمارةكانى خويَن هةية، لة دةنطة نزمةكاندا دةمارة خويَنةكان دةضنةوة يةك ولة دةنطة كاريطةرى لةسةر دلَ وليَدانى  -4
ديسةبل بيَت،  دواة نةمانى دةنطةبةرزةكة  87ضركة لة دةنطيَكدا كة  3بةرزةكاندا دةمارة خويَنةكان دةكريَنةوة راستةوخؤ دواى 

 بارودؤخى ئاسايي خؤي.  دةقيقة هةية بؤ ئةوةى لةش بطةريَتةوة5لةش ثيَويستى بة 

دةنطةبةرزةكان كاريطةريان لةسةر بةرزكردنةوةى ثةستانى خويَن هةية ، لةكاتى بوونى دةنطةدةنطدا مولولة ووردةكانى خويضن  -5
 بؤ بةرطرى كردن لةخؤيان دةضنةوةيةك و ئةمةش دةبيَتةهؤي بةرزكردنةوةى ثةستانى خويَن.

لَةى كاركردن، لةكاركردنى فةرمانبةران و خاوةنثيشةكاندا رةنطدانةوةى هةية، دةنطةدةنط دةبيَتة هؤكار لة زيادكردنى هة -6
هةروةها خويَندكاران كاريطةرن بةو دةنطةدةنطة بؤ منونة لةيةكيَك لةقوتاخبانة فةرةنسيةكاندا خويَنكارةكان بةرورووى 

زؤرتريان بؤ برواتة ذوورةوة لةم كاتةدا  ديسةبل بوونةتةوة وثةجنةرةى ذوورةكةيان بةكراوةيي بووة تادةنطى 70دةنطةدةنطى 
 هةلَةى رِيَنوسيان زياتر بووة لةو كاتانةى دةنطةدةنط كةمرتبووة وثةجنةرى ذوورةكةيان داخراوة.

 :(18)بةشيَوةيةكى طشتى ئاستةكانى دةنطةدةنط بةطويَرةى بةرزى ثةستانى دةنطةكة ئةم كاريطةرييانةى هةية

                                                      
17

 . 218-216صدر سابق، صحسني موسى حسني الشمرى، منى جبار حممد علي، دراسة تاثري التلوث الضوضائي على البيئةالعراقية دراسة ميدانية يف مدينة جنف االشرف، م - 

 . 27 -22سونيا ارزونى وارتان، يامسني جنم عبداهلل، مصدرسابق،ص

.  و حسني موسى حسني 7النجف والكوفة مصدر سابق، ص ملدينيت السكنية األحياء يف الضوضائي التلوث مصادر أهم عن حقلية سة ا البحراني،در حممود شاكر حسني - 18

 . 216-215الشمرى، منى جبار حممد علي، مصدر سابق ،ص
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 ريتية لة رِارِايي و دوودلَي و هةست كردن بة ماندويَتى دةروونى .ديسةبلَ كاريطةرييةكانى ب 50- 40
ديسةبلَ كاريطةرى خراثى لةسةر كؤئةندامى دةمار هةية دةبيَتة هؤي سةر ئيَشة و كةم توانايي لة كار كردن و بينيين  50-80

 خةوى ناخؤش .
 دابةزينى ئاستى بيسنت كار لة كؤئةندامى دأل و دةمار دةكات . 80-120

ديسةبل و بةرةو ذوور طويَ ئيَشةى بةردةوام و كاردانةوةى ترسناكى لةسةر دلَى مرؤظ دةبيَت  كار لة تواناى بيسنت و  120
 جياكردنةوةى دةنطةكان و ئاراستةى دةنطةكان  دةكات .

سةوزاييةكان و  ديسةبل لةناوضة 43بةم ثيَية لة تةواوى ناوضةكانى ئيَمة كة منونةكانى تيادا وةرطرياوة، كةمرتين ئاست 
ديسةبلَ لة شةقامة سةرةكيةكاندا واتة لةكةمرتين كاريطةرييةوة لةسةر هةموو تاكةكانى كؤمةلَطا  95بةرزترين ئاست 

 هةيةتى هةتا دةطاتة كاريطةريةكانى لةسةر ضاالكيةكانى دلَ ودةمار .
 دةيةم: رِيَطاكانى كةمكردنةوةى دةنط 
زؤر وهةمةجؤرن بةطويَرةى شويَن وناوضةكان وسةرضاوةكانى دةنطةكة جياوازن، هةنديَك رِيَ وشويَنةكان بؤكةمكردنةوةى دةنط 

لةو رِيَطايانة دةتوانريَت راستةوخؤ كؤنرتؤلَ بكريَت وكةمبكريَتةوة وةك ئةو دةنطانةى كةلة ذووريَكدا يان لة رِووبةريَكى بضوكدا 
دا بالَودةبيَتةوة، ئةجمؤرةيان كؤنرتؤلَكردن وكةمكردنةوةى كاريَكى دروست دةبن، بةالَم هةنديَك دةنطى تر لة رِووبةرى فراوانرت

 :(19)تارادةيةك طرانة، بةم ثيَية ئةم رِيَ وشويَنانة دةتوانريَت بطرييَتةبةر بؤكةمكردنةوةى ئاستى ثيسبوون بةدةنط 
كن لة شةقامةسةرةكى طؤرينى بةكارهيَنانى زةويةكانى كةتايبةتن بةنيشتةجيَوون بةتايبةت لةو جؤرانةيان كةنزي -1

وكراوةكانةوة بؤ بةكارهيَنانى بارزطانى و بةريَوةبردن وثيشةيي هةتاوةكو ذمارةى ئةو كةسانة كةم ببيَتةوة كة رِووبةرِوى 
 ثيسبوون ئةبنةوة.

سةرةكى سنورداركردنى طةشةى ئاوةدانى بةتايبةت ئةطةرفراوان بوونةكة بةئاراستةى كةنارى ناوضةكان بيَت كةرِيَطاى خيَرا و -2
 bufferديَـتةوةسةر ، لةجياتى ئةو فراوانبوونةى يةكةكانى نيشتةجيَبوون طؤريَنى ئةم سنورانة بة ناوضةى ثاراستنى رِووةكى

zone   .بؤ ئةوةى طرفتى دةنطةدةنط لةو ناوضةيةدا كةمبكاتةوة ونةهيَلَيَت بضيَتة دةرةوةى ناوضةكانى تر 

                                                      
 جامعة – اهلندسة كلية – املعمارية اهلندسة اآللي، قسم املرور ضوضاء من بليبيا اخلمس مبدينة يةاحلضر املناطق حلماية عمل العزازى، خطة ابھالو عبد حممد - 19

حممد عبد الباقى حممد إبراهيم،دور التخطيط العمراني يف احلد من املشاكل البيئية النامجة عن حركة   -،  11-7، ص 2011، اوكتوبر 2، العدد14أسيوط، اجمللد 

 .  3، 2، ص 2009العدد احلادي عشر، إبريل  –اجمللد الرابع  –جامعة األزهر -هلندسي ،جملة القطاع ا النقل

David H.F. Liu , Howard C. Roberts, Noise Pollution, CRC Press LLC, 1999 . 
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ةوةى ئؤتؤمبيَلي بارهةلَطر، سةرةتا دةستنيشان كردنى كاتى دياريكراو بؤ ضوونة ناو هةولَدان بؤ رِيَطرى كردن لة هاتنة ناو -3
 شارةوة دواتر رِيَطرى كردنى تةواو.

بةكارهيَنانى بةربةستى سةوزايي لة نزيك ئةو ناوضانةى كةسةرضاوةى دةنطةدةنطن، بةتايبةت درةختى هةميشة سةوز، بوونى  -4
 40م بيَت هؤكارة بؤ كةمكردنةوةى دةنط بة نزيكة 100اوةندةدا ئةطةر ماوةى نيَوانيان رِووبةرى سةوزايي لةنيَوان ئةو دوو ن

 . -1 -ديسةبل دةنط دةنط كةم دةبيَتةوة شيَوة  20ديسةيلَ بةالَم بةبيَ بوونى سةوزايي  تةنها 

 
 ( كاريطةرى دوورى و رِووبةرى سةوزايي بؤكةمكردنةوةى ئاستى دةنط1شيَوةى )

 املرور ضوضاء من بليبيا اخلمس مبدينة احلضرية املناطق حلماية عمل العزازى، خطة ابھالو عبد تويَذةر ثشت بةست بة: حممد سةرضاوة: كارى

 .3، ص 2011، اوكتوبر 2، العدد14أسيوط، اجمللد  جامعة – اهلندسة كلية – املعمارية اهلندسة اآللي، قسم

هةبن لةنيَوان سةضاوةى دةنط وطويَطردا ئةوا ئاستى دةنط تةواو كةمدةبيَتةوة  بةالَم ئةطةر دوورى و رِووبةرى سةوزايي ثيَكةوة
تادةطاتة الى طويَطر. دةبيَت ئةم خالَة خبةينة بةرضاو بؤ تةواوى ناوضةكانى دةوروبةرى نةخؤشخانةكان ضونكة ئاستى دةنط 

وبةرى ناوضةى بازرطانى و ناوضةى ثيشةسازى ديسةبلةوةية. هةروةها لةناوضةكانى دةور 65لةم ناوضانةدا بةردةوام لةسةروو 
 ثيَويستة ثشتيَنةى سةوزايي هةبيَت بةمةبةستى كةمكردنةوةى دةنطةدةنط.

بةكارهيَنانى رِووبةرى سةوزايي بةدريَذايي شةقامة سةرةكيةكان وةكو شةقامةكانى سامل و شةقامى بازنةيي مةليك مةمحود، 
ةقامةكان و ضوارضيَوةى دةرةوةى شةقامةكاندا بةدريَذايي بنيَذريَن و دةطوجنيَت بةجؤريَك بة دةشيَت بةيةك ريز لةنيَوان ش

( ضونكة طةر بة دوو رِيزبيَت زؤر -2 -بةيةك رِيز يان بة دوو ريز بنيَذريَت بةمةبةستى زياتر كةمكردنةوةى دةنط )شيَوةى ذمارة
هةردوو الى شةقامة سةرةكيةكان لة بيناى بةرز بة كاريطةرى زياترة بؤ كةمكردنةوةى دةنط(، لةهةمان كاتدا باشرت واية 

دووربيَت ضونكة جؤر وثيَكهاتةى بيناكان هؤكارن لة دووبارة دةنطدانةوةدا ، بة طويَرةى ئةو ليَكؤلَينةوانةى لةم بوارةدا كراوة 
وخؤ ثةيوةندى بة ذيانى م داية و ئةو ئاستةية كة راستة1.5م بؤ 0.5ضرِبوونةوةى دةنطى ئؤتؤمبيَلةكان بةزؤرى لة بةرزايي 

 مرؤظةوة هةية.
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 ( جياوازى بوونى دووريز درةخت ويةك رِيز درةخت بؤ كةمكردنةوةى ئاستى دةنط2شيَوةى )

 الضوضاء الداخلية مستوى لتقليل احلواجز نظرية استخدام حممد،أثر هلل عبد أثريسةرضاوة:كارى تويَذةر ثشت بةست بة:  

 البالستيكية(، جملة األكياس معمل/الكيمياوية العامة للصناعات الفرات شركة يف حالة دراسة(األداء كفاءة رفع يف للمصنع

 .4، ص2011  التسعون العدد - والثالثون الرابعة واالقتصاد، السنة اإلدارة
ة لة طلدانةوةى هةروةها درةختةكان لةتواناى طلدانةوةى ئاستى دةنطدا توانايان جياوازة،بؤمنونة درةختى سةروو تواناى كةمرت

دةنطدا بةالَم يؤكاليثتؤس زياترة لة سةروو و ثاشان درةختى زةيتون و لةهةموويان زياتر درةختى ئاسة، ئةو درةختانانة 
باالَيان بةرزة و ئاستى طةالكانيان بةرزترة لة ئاستى شةقامةكان تواناى طلدانةوةى دةنطيان كةمرتة، باشرت واية ئةو درةختانة 

تاجى دةختةكة لةو ئاستةدا بيَت كة شةثؤلة دةنطيةكانى سةرشةقامةكان كة ئؤتؤمبيَلةكانن طلبداتةوة بةطشتى  بيَت كة ئاستى
 (3م ( داية .شيَوة) 1,5 – 0, 5سةرضاوةى ئةم دةنطانة وةك ئاماذةمان بؤكرد لةنيَوان )

 
 (جياوازى نيَوان تواناى درةختةكان لةكةمكردنةوةى دةنطدا3شيَوةى)

 شركة يف حالة دراسة(األداء كفاءة رفع يف للمصنع الضوضاء الداخلية مستوى لتقليل احلواجز نظرية استخدام حممد،أثر هلل عبد ريسةرضاوة: أث

، 2011  التسعون العدد - والثالثون الرابعة واالقتصاد، السنة اإلدارة البالستيكية(، جملة األكياس معمل/الكيمياوية العامة للصناعات الفرات
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 .4ص

ركردن بؤ بةكارهيَنانى بةربةستى دةنطى راستةوخؤ بةدةورى ئةو ناوضانةدا كةسةرضاوةى دةنطن ودةشيَت رِيَطاوبانةكان كا -5
بةجؤريَك بن كة ئاستى دةنط كةمبكةنةوة لةكاتى رِيَكردنى ئؤتؤمبيَلةكاندا. هةروةها ئةوةى تايةبتة بةشارى سليَمانى وةكو 

ناوضةيةدا بةهؤي بوونى بةرزونزمى زؤرةوة ئاراستةى رِيَطاوبانةكان بة ئاراستةى ناوضةى ليَكؤلَينةوة ئةوةية كة لةم 
بةرزاييةكانة ئةمةش وايكردووة كة دةنطى زؤرتر لة ئؤتؤمبيَلةكانةوة دروست ببيَت ، ضونكة كيَشةى رِيَطاوبانةكان بةو جؤرةية 

تةى ليَذايي طردةكانة كة باشرت وابوو بة شيَوةى تونيَل يان كة بةشيَوةى تونيَل نةكراون بةلَكو وةكو ئاماذةمان بؤ كرد بة ئاراس
 كنتورى بواية .

رِةضاوكردنى ئاراستةى )با ( بؤ ئةو شويَنانةى كة نزيكن لة سةرضاوةى دةنطةدةنطةوة بة جؤريَك بيَت كة ئاراستةى بايةكان  -6
طوجناوة بةمةرجيَك لة سةرةتاوة كاربكريَت بؤ  ثيَضةوانةى  ئاراستةى شةثؤلي دةنط بن كة دةطاتة الى طويَطر . ئةم بريؤكةية

لةبةرضاوخستنى ئةم بارودؤخة، هةرضةندة لة شارى سليَمانى تؤزيك ئةم حالةتة قورسة جيَبةجيَ كردنى بةالَم طةر بؤ 
هةنديَك شويَن وجيَطةش بطوجنيَت ئةوا هةر باشرت واية ئاراستةى با رةضاوبكريَت بةتايبةت بؤ كارطةكان و ئةو 

بةرةطةورانةى كةلةناوضةيةكى فراواندا بيناد ئةنريَت و ضواردةورى بيناكة بةتالَة دةتوانريَت لةم كاتةدا بؤ كةمكردنةوةى رِوو
( لة 4مةترسيةكانى ثامشاوةكانى ثيسبوونى هةوا و كةمكردنةوةى بالَوبوونةوةى دةنط ئاستةى با رِةضاوبكريَت . شيَوةى)

ئاراستةى شةثؤلي دةنطية هةربؤية زؤرترين ئاستى دةنط دةطويَزريَتةوة بؤ طؤيَطر، لة ( ئاراستةى )با( بةهةمان Aشيَوةى )
(دا ئاراستةى دةنط بة ثيَضةوانةى ئاراستةى )با( ية واتة با هؤكارنية بؤ طواستنةوةى شةثؤلي دةنطى بة ثيَضةوانةوة Bويَنة )

 ةطاتة الى طويَطر.دةبيَتة هؤي دوورخستنةوةى شةثؤلي دةنطى، هةربؤية كةمرتين دةنط د

 

 ( كاريطةرى ئاراستةى )با( لةسةر بالَوبوونةوةى شةثؤلة دةنطيةكان4شيَوةى)
،جملة  كارى تويَذةر ثشت بةست بة :حممد عبد الباقى حممد إبراهيم،دور التخطيط العمراني يف احلد من املشاكل البيئية النامجة عن حركة النقل

 . 3، ص  2009العدد احلادي عشر، إبريل  –لد الرابع اجمل –جامعة األزهر -القطاع اهلندسي 

بةكارهيَنان وسوود وةرطرتن لةتؤبؤطرافياي طوجناوبؤ كةمكردنةوةى طةيشتنى دةنط بةناوضةكان بةتايبةت مالَةكان كة نزيكن  -7
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ويَتة ناوضةى سيَبةرى (باشرت واية ئاستى بونيادنانى بيناكان لةو ئاستةدا بيَت كة بكة5لةسةرضاوةكانى دةنطةدةنط . شيَوةى )
 دةنطةوة هةتاوةكو كةمرتين ئاستى دةنط بطوازريَتةوة بؤ مالَةكان.

 
 ( ضؤنيَتى سوودوةرطرتن لة تؤبؤطرافيا بةمةبةستى كةمكردنةوةى دةنطةدةنط5شيَوةى)

،جملة  البيئية النامجة عن حركة النقلكارى تويَذةر ثشت بةست بة :حممد عبد الباقى حممد إبراهيم،دور التخطيط العمراني يف احلد من املشاكل 

 ، 2009العدد احلادي عشر، إبريل  –جملد الرابع +ال –جامعة األزهر -القطاع اهلندسي 

 دةرةجنامةكان 
 بةطويَرةى ئةو داتاو كارة مةيدانيانةى بؤ تويَذينةوةكة لةسةر شارى سليَمانى ودةوروبةرى كردوومانة دةطةين بةم دةرةجنامانة:

ةكانى دةنط هةمةجؤرن لةناوضةى ليَكؤلَينةوة هةنديَكيان سةرضاوةى جيَطرين وةك دةنطى مؤليدةكان وهةنديَكى سةرضاو-1
تريان سةرضاوةى دةنطى ناجيَطرين وةكو ئؤتؤمبيَلةكان، كة سةرضاوةى سةرةكى دةنط لة هةموو ناوضةكانى كة منونةى 

 ليَوةرطرياوة.

ةوةدا ئاستى ثيسبوون بةدةنط لة ئاستى مامناوةندى بيَزاركةرداية واتة لةنيَوان لةتةواوى منونةكانى ناوضةى ليَكؤلَين -2
 ديسةبلَ.43ديسةبلَ ، جطة لةناوضةى سةوزايةكان كةتةنها لة شةودا نزمرتين ئاستى 45-80

ةم ( كة ئاستةكانى شةو ورؤذ دةستنيشانكراوة ئةوا لةهةموو زؤنةكاندا لA,B,C,Dسةبارةت بةتةواوى زؤنةكانى ) -3
ستانداردانة زياترة و هةروةها بؤ ئةو زؤنانةى دةستنيشانكراوة لةاليةن رشيَكخراوى تةندروستى جيهانيةوة كة بة طشتى 

ديسةبل وكةمرتة لة  50ديسةبل زياتر بن تةنها لة ناوضةى سةوزايةكاندا بة تيَكرا 60تةواوى ئاستةكان نابيَت بةتيَكرا لة 
 استة زياترة.لة تةواوى ناوضةكانى تر لةو ئ 60

بؤمان دةردةكةويَت كة كةناوجةرطةى شار وشةقامةسةرةكيةكان بة شيَوةيةكى طشتى نةشياوومةترسيدارن بؤمانةوة و  -4
هةنديَك لةناوضة كانى نيشتةجيَبوون كواليتيةكى )باش(يان هةية بؤ مانةوةو هةنديَك كات وهةنديَك شويَن كةنزيكن لة 

 سةندن لة رِووى كواليتيةوة..شةقامة سةرةكييةكانةوة تةنها ثة
سةبارةت بةناوضةى ثيشةسازى كواليتيى ئاستى ثيسبوونى تةنها لة ئاستى باش داية لة شةودا و ثةسةندة لة رؤذدا  -5
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بةبةراوورد بة ناوضةكانى ترو ثيشةى كاركردن ثيسبوون بة دةنط لريةدا كةمرتة بةهؤي طواستنةوةى ناوضةى ثيشةسازى بؤ 
 ور لة نيشتةجيَبوون كة ناوضةيةكى نويَية و ناسراوة بة ناوضةى ثيشةسازى هوانة.دةرةوةى شارو دو

لة رِووى تةندروستيةوة ئاستةكانى ثيسبون لةو ئاستانةدا كة كايطةرى دةرونى وجةستةيي دورست دةكةن لةسةر تاكةكانى  -6
 ناوضةى ليَكؤلَينةوة.

زيادكردنى برِي سةوزايي ودرةخت بةتايبةت لةو ناوضانةى نزيك  دةشيَت ئاستى ثيسبون كةمبكريَتةوة لةناوضةكةدا بة -7

 بةسةرضاوةى دةنطةدةنطن.

 راسثاردةكان
دةركردنى ياساى تايبةت بة كةمكردنةوةى ثيسبوون بة دةنط و ليَثيَضينةوة وسزادانى ئةو كةس واليةنانةى كةهؤكارى  -1

 ثيسبوونن بةدةنط.

زيادكردنى بةردةوامى  نةى خؤيان دةنطيان هةية وبةتيَثةربوونى كات دةنطيان زياتر دةبيَت.بةردةوام ضاككردنةوةى ئةو ئاميَر وكةرةستا -2
 رِووبةرى سةوزايي بةتايبةت نزيك سةرضاوةكانى دةنط.

رِيَطرى كردن لة بةكارهيَنانى بلَندطؤ وتؤمارطاكان بةتايبةت لةشويَنةطشتيةكان، يان دياري كردنى كاتى طةجناو بؤ  -3
 دةستنيشان كردنى ئاستى رِيَثيَدراوى دةنط بؤيان. بةكارهيَنانيان و

 دوورخستنةوةى هؤيةكانى دةنطةدةنط وذاوةذاو لة نةخؤشخانة وقوتاخبانةكانةوة. -4

بالَوكردنةوةى هؤشيارى ذينطةيي لةنيَو هةموو ضني وتويَذةكاندا بةمةبةستى ثاراستنى ذينطة لة ثيسبوون. ثيَويستة  -5
 لة لة ناوشارةكانةوة هةتاوةكو نةبنةهؤكارى سةرةكى  ثيسبوون بة دةنط.رِيَطاسةرةكي وخيَراكان دووربن 

 كم .30دوورخستنةوةى فرؤكةخانةكان لة شارةكانةوة بة نزيكةى  -6

 كان سةرضاوة
 اع ،جملة القط إبراهيم ، حممد عبد الباقى حممد، دور التخطيط العمراني يف احلد من املشاكل البيئية النامجة عن حركة النقل

 .2009العدد احلادي عشر، إبريل  –اجمللد الرابع  –جامعة األزهر -اهلندسي 

 النجف والكوفة، جملة  ملدينيت السكنية األحياء يف الضوضائي التلوث مصادر أهم عن حقلية سة حممود، درا شاكر البحراني، حسني

 .  2009، 4، العدد2القادسية للعلوم اهلندسية، اجمللد 

 2010 ،العدد 28 اجمللد روق ، تقيم التلوث بالضوضاء يف بعض مدارس مدينة بغداد،جملة اهلندسة والتكنولوجيا،مجعة ، غفران فا. 
 جامعة اجلغرافية،- كلية اآلداب جملس اىل مقدمة دكتوراه أطروحة البصرة، مدينة يف البيئي التلوث ، إبراهيم احلسن، شكري 

 .2011 البصرة،
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 مدينة يف ميدانية العراقية ، دراسة البيئة على الضوضائي التلوث تأثري علي،دراسة حممد جابر ،منى حسني موسى الشمري، حسني 

 . 2009(،4( العدد – الكوفة آداب جملة األشرف،  النجف
 اهلندسة اآللي، قسم املرور ضوضاء من بليبيا اخلمس مبدينة احلضرية املناطق حلماية عمل الوهاب ، خطة عبد العزازى، محد 

 . 2011، اوكتوبر 2، العدد14أسيوط، اجمللد  جامعة – اهلندسة كلية – اريةاملعم

 املعرفة، بدون سنة ومكان الطبع،  عيون مدونة ،إصدارات)الضجيج(الضوضائي التلوث،امحد العمري، عبداحلفيظ 
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 . ٢٠٠٨،  (2 )العدد
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Abstract 

Environmental Assessment of Noise Pollution in Sulaymany City and its Surrounding Areas 

     Environmental pollution becomes a global problem and it comprises all the parts of the 

globe.  The area of the study which is Sulaimani and its surrounding areas are among those 

places. One of the current environmental problems is Noise pollution. Thus, a study under the 

title of “Environmental Assessment of Noise Pollution in Sulaymany City” is conducted. 

Throughout field working, samples were collected from six different places which are green 

space, down town commercial area, industrial area, residential area, main streets, and sideway 

streets as well. The samples were collected during day and night from 6 a.m. to 6 p.m. for the 

daytimes, and from 6 p.m. to 6 a.m. for the nighttimes. 

     In this study, the levels of noise pollution are compared through the suitability of staying, 

health, land use, and the assessment is done about appropriateness and inappropriateness 

ranking for the former mentioned usages. Generally the levels of noise pollution is outstretched 

the global standards which are set for noise pollution levels. Furthermore, noise pollution can 

be reduced due to increasing green spaces, promoting environmental awareness and 

environmental law prosecutions.  


