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 البحث ملخص - 1

 

 عنوان البحث 

 

 تأثير وسائل النقل على تلوث الهواء فى مدينة اربيل
 

 

 -المقدمة:   

  

هاا اساتطا   ، أص انو النامياة معاا دول العاال  وبااصخا الصانا ية  وث شيئا معروفا وخطيرا لكثير منلقد بات التل          

نبعااث الملوثاات والتقليال مان خطورتهاا ، ولكان الحالاة فاد الادول إبفضل الوسائل التقنياة ا  تيايطر لحاد ماا  لاد مصاادر 

النامية بات  واضحة وخطرة، اذا استمرت  لد هذا المنوال ول  تتخذ اليبل الكفيلة لمعالجتها والتقليل من خطورتها . اص ا  

فد كردستا  وباصخا فد اربيل مقارنة بالدول الصنا ية و المتقدمة، هناك مقولة يجب ذكرها )  وامل التلوث اقل تواجدا 

 مع كل تقدم هناك ضريبة ( .

 

  -أهمية البحث:  

 

ماات ييار الحكومياة ظدوائر الحكومياة والحزبياة والمنالاو اصامة صقلاي  كردساتا  ، فاا  جمياع  ةاربيل كمدينة كبير         

(N.G,Oمتواجدة ) م بهاا اكثار والحار  افيها ، وهذا يؤدى الد زيارة مياتمرة لوفاود الادول اصخارى ، لاذل  يجاب اصهتما

مشااكل المخيفاة، مثال اصرهاا  العتبار كتخارى،  لاد الاري  مان ا  مشاكلة التلاوث أصاب  قادوة لماد  ت لد نظافتها ، لكد 

 والمخدرات والهجرة الجما ية....... الخ. 

 

  -مشكلة البحث:  

 

 -الهواء لمدينة اربيل : تلوث فد تؤثرهناك ثالثة  وامل رئييية                 

 الكثافة اليكانية، كلما زاد النشاط اليكانية ، وبذل  يزداد التلوث البيئد فد المدينة. ت نشاط الكثافة اليكانية: كلما زاد.1

 قارنة بالدول اصخرى ، فانها يكو  تلوثا بيبب قلة المعامل الصنا ية فد مدينة اربيل م -المنشآت الصنا ية :.2

حياب خخار اصحصااءات  و  ماذكورين ا االه .الهذه العوامل اكثر اهمية نيبة الد العااملين  - وامل النقل والمواصالت :.3

مشااكل الشاوار  ي  من الر(.  لد 225265) بلغ  دد الييارات  فإ  ( 2007اربيل فد شباط ) في مدينة مديرية المرورل

  -من المشاكل منها : الكثير طرق ، التد تيبب وال

 ، الرصا  ،.....الخ ( .  NOx،Coالييارات مثل )  وقودتلوث البيئة  ن طريق المواد الملوثة الموجودة فىأ.

 الضجيج والضوضاء . .

 حوادث الييارات .ج.

 اصزدحام  لد الطرقات .د.

 

  -الهدف من البحث :

 

 فد مدينة اربيل .  يئيما يتعلق بالتلوث البياظهار وا طاء صورة واضحة ف.1

 خط  لد الشوار  . ضاصشارة باضرارها  لد اصنيا  و لد المناظر الطبيعية وتقليل ال.2

 خلق بيئة صحية سليمة تليق بيكا  المدينة ..3

 ت لينوات  لد سبيل المثال .ا  معالجة هذه المشكلة تقلل من الكلف اإلقتصادية ، فيما لو إستمر.4

 

 

 

 

 

  لد محمد مصطفد                                                                                                                  

 دبلوم في الصحة و المجتمع
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 المقدمة - 2
        

مثال،أصاب  العاال  الياوم ل  لاد الاري  مان نجد أ  الثورة الصنا ية و التقنية قادم  للبشارية مان تطاور ورفاهياة              

إتيا ه ليبدو وكأنه مدينة صغيرة ،ييهل النقل بين جنباته في سا ات معدودة،من خالل وسائل النقل والمواصاالت المريحاة 

واليريعة، مثل : الطائرات والييارات والقطارات ، وخلق  ورأها خثارا سلبية بصورة ل  يشهد الغالف الجوي في أي حقباة 

من  مر كوكبنا قدرا من التلوث ،مثل الضرر الذي أصابة خالل العقود القليلة األخيرة من هاذا القر ،كاذال  مشاكلة التلاوث 

في  صرنا تعد من المشكالت الكبيرة و الخطيرة التي تهدد وجاود الجانا البشاري  لاد ساط  األرت. وتتمثال فاي بالياين 

 باإلنيا  والحيوا  والنبات،وكل هو حي.أألطنا  من المواد الملوثة التي أضرت و تضر 

            

ومما صش  فيه أ  هذه المشكالت أضح  في الوق  الراهن الشاغل الشاايل لعلمااء البيئاة أكثار مان أي وقا  مضاد ،        

 كما أنها  شكل  لدى المؤسيات التعليمية و التربوية منهجا متميزا في التربية البيئية .

      

ل كاال يااوم األبحاااث الطبيااة و البيولوجيااة إلااد حقلئااق و مفاااهي  جدياادة  اان أثاار الملوثااات المختلفااة الناتجااة  اان تتوصاا        

لطارق والشاوار ، إحتراق  وادم الييارات )الوقود في محركاات اليايارات (  والصاوت وساائل النقال )الضوضااء(  لاد ا

  ) برون  ( و) سليزن ( يقوص  ) مان الضارورى ا  نعمال .  العالماصحة اإلنيا  وأجهزة جيمه المختلفةوتأثير ذل   لد 

 . (  لضع اآلليات التد يديرها اصنيا  والبشرية وليا اآلليات التد تدير حياة البشر وتييطر  ليه 

 

لحياااة للمااواطن ، كطااال  فااد المرحلااة المنتهيااة اللحفاااظ  لااد نظافااة بيئااة محيطنااا وتااوفير ببيئتااه صااحيحة ومالئمااة          

تلاوث الهاواء بهذا البحث ) تاأثير وساائل النقال  لاد رى من واجبد أ  أشارك أ –ما  تقي  اصج –ألخيرة ( فد كلية خدا  )ا

 فد مدينة أربيل ( .

        

ر جزيل الشكر والتقدير الد ) جميعة معا للحماية اصنيا  والبيئة ( لقيامه  بهذا الخدمة الجليلة مثل ) الماؤتمب و التقدم         

 يا د  لد فت  اآلفاق وخلق الفر  أمام الطال  والجامعاات لتباادلت البئد األول لطال  الجامعات ( أل  مثل هذه األحوال

 ة باين الجامعاات العراقياة . فاد هاذاتنمية روح اصبدا  والمنافياة العلمياة الشاريفوجهات النظر والخبرة ويؤدى الد تطور و

 نظرا ألهميته بالنيبة لألنيا  والكائنات الحية . المجال الخدمد الحيوى لخدمة البيئة

       

هميااة األ اصخاارى بااالنظر الااد هااذه المواضاايع باانفا( N.G.Oاتمنااد ا  تقااوم المنظمااات والجمعيااات يياار الحكوميااة )       

 لخدمة بيئة كردستا  والعراق  موما . 
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 -أهمية البحث :
        

هااواء هااو أكثاار أنااوا  التلااوث وضااوحا اذ يمكاان رهيتااه او اشااتمامه ) وأحيانااا بيااهولة ( وهناااك الكثياار ماان تلااوث ال         

الحاصت التد يمكن اصحياس بها من ميافات بعيدة  ن مصدره ولذل  جلب تلاو ث الهاواء النتبااه العاام اكثار مان يياره مان 

 قد تثو ردو  تروى وتمحيا الحقائق الصاف الته  .الملوثات وأثار المشا ر واألحتجاج ص سيما ا  بعض العواطف 

 

تلوث الهواء يجب أ  يؤخذ بعين اص تبار فد المناطق واصجواء الباردة حيث يازداد اساتخدام الوقاود والانفط مان أجال         

محلياة فقاط صناه قاد التدفئة المنزلية وادارة المصانع . كما انه من الخطأ الفادح ا  تنظار الاد تلاوث الهاواء  لاد اناه ظااهرة 

أصب  شمكلة  المية صتحترم الحدود الجغرافية واليياسية . واحماص فا  مشاكل تلوث الهواء اكثر ماتكو  فد المد  الكبرى 

  المزدحمة باليكا  والتد تع   ادة بوسائل النقل وص سيما الييارات بأنوا ها .

 

نقل  لد تلوث فد مدينة اربيل ( ماهد اص محاولة متواضعة فد هذه المجال الدراسة الحالية المعنونة ) تاثير وسائل ال        

 الواسااع والمتااآمد اصطااراف . وتيااتمد أهميتهااا ماان خطااورة الموضااو  الااذى تتصاادى لااه وأهميتااه والدراسااة فااد جوهرهااا 

ثا  التعارف  لاد اسابابها  . اص انها تحتاج الد الدراسات الميدانياة كغيرهاا للتعارف  لاد طبيعاة المشاكال ت الموجاودة فياه ،

 واختراح البرامج والتوصيات الالزمة .
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 -مشكلة البحث:
  

)دو  ئيدة ( يتحدث  ن كيفية  مل التكنولوجيا  لد ا طاء المعلومات لمحيطة وفد نفاا الوقا  يعمال  لاد تحاول           

ه .  التكنولوجيااا ليياا  محاياادة ماان  مليااة فيزيائيااة بياايطة التااد الحجاا  الااوز  العالقااات بااين اصنيااا  ومحيطااه ويتااأثر  لااي

والشكل الد  مل الماكينات واألدوات الكبيرة التد ضع  أليرات خاصة ومحددة ، وله  التأثير  لد الحيااة البشارية سالبا 

  (1)وايجابيا. 

 

( اليايارة اصولاد التاد اشاتغل  1870فيناا  اام )( النميااوى  نادما ضاع فاد S.Markusل  يخطر ببال مااركوس )         

بآلية اصحتراق الداخلد انها ساتكو  مصادر خطار دائا  فاد المياتقبل يهادد ويزهاق ارواح الكثيار مان النااس كماا ا  تياجيل 

( كااا  ايااذانا ببدايااة مخاااطر هااذه 1895حااوادث الاادها اصول الااذى اودى بحياااة الضااحية اصولااد فااد نيويااورك فااد ايلااول )

 (2يلة  لد البشر ، فما اضطر الدوائر اصحصائية فد نيويورك الد ا تبار وسائط النقل سببا جديدا مؤديا الد الموت. )الوس

 

وازدادت  اادد وسااائط النقاال ) وسااائل النقاال الباارى، البحاارى ، الجااوى( فااد مختلااف بلااداا  العااال   امااا بعااد خخاار ،         

يئة واصنيانية . هذه المشكالت هد اكبر المشاكل التد تعااند فيهاا الشاعو  وصامب ذل  زيارة فد  دد حوادث وكوارث الب

وذل  بما تيببه من خيائر بشرية واقتصادية فد خ  واحاد . ولعلناا ص نباالغ اذا صانفاها  لاد انهاا اكبار المشاكالت اصنياانية 

تكنولوجيااا والحضااارة الحديثااة التااد واصجتما يااة واصقتصااادية التااد واجههااا انيااا  القاار  العشاارين ، وماان اهاا  ثماارات ال

 اصبح  الييارة بموجبها تمثل النعمة والنقمة فد خ  واحد.   

 

صش  فد ا  وسائل النقل وباصخا الييارات له  ايجابيات كثيرة ولها استخدامات أكثر من اصخريات ، وهذه تعاود الاد     

ن ملوثاات البيئاة تعاود الاد العوامال البرياة وهاذا بيابب نو ياة ( م%70قلة التكلفة .  لماء في مجال البيئة وصلوا الد ا ) 

 المحروقات من البنزين والديزل.

......الااخ( . اضااافة الااد pbوالكربوهياادرات ،  NOx, COونتيجااة صسااتخدام هااذه المااواد خلااق مااواد ضااارة اخاارى مثاال ) 

. نتيجة لهذه الكوارث الخيائر الباهضة ( وحوادث الطرق horn ضوضاء الطرق فد المناطق المزدحمة واستعمال المنبه )

 ، مما يؤدي الد تغيير مثار اصنيا  كلها، وما ينتج ذل  من فقدا  فد الكفائة الذاتية واصنتاجية صبناء المجتمع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 ااام ) ( ( ، ة ،سااة يياار منشااورديراوتااأثير التكنولااوجي  لااد اإلنيااا  ،اإلنيااا  كاليااائق ريبااوار محمااد أمااين ساايويلي ، -1

 2. 

طاهر حيؤ الزيبااري ، الاو ي الماروري و أثاره فاي تقليال حاوادث المارور ، دراساة ميدانياة فاي مديناة أربيال ،مجلاة  – 2

 . 34م .   2002( ،  17زانكؤ ، مطبعة جامعة صالح الدين ،  دد )

ل  2005لعااين الزهااور ، الطبعااة أصولااد ،سااوريا ،  بدإصلاه الحيااين الصااطوف ، التلااوث البيئااي أزمااة العصار ، دار ا – 3

 .268م ،   2006
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  -هدف من البحث :   
 

 فد مدينة اربيل .  يئيما يتعلق بالتلوث البياظهار وا طاء صورة واضحة ف -1

 خط  لد الشوار  . ضاصشارة باضرارها  لد اصنيا  و لد المناظر الطبيعية وتقليل ال -2

 مة تليق بيكا  المدينة .خلق بيئة صحية سلي -3

 ا  معالجة هذه المشكلة تقلل من الكلف اإلقتصادية ، فيما لو إستمرت لينوات  لد سبيل المثال .-4
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 -بعض المصطلحات : حديدت  - 3    
 

 

 ئل النقل :اوس  - أ 

 
قلهاا  . فانااه اقاادم الفعاليااات التااد بشااكل  ااام يتضاامن موضااو  النقاال ميااألة انتقااال البضااائع واألشااخا  ووسااائل ن            

.  مارسها اصنيا  ري  اقتصادها ولفترة طويلة  لد حركة اصنيا  نفيه اواستخدام الحيوانات ووسائل النقل البحرية صحقاا 

يكالت( سانقصد بوسائل النقل كل من الييارات و ربات النقل واصتوبييات والشاحنات والدراجات البخارياة ) والموتور(1)

 (2)كل هذه الوسائل تيبب التلوث  ن طريق العوادم المنبعث والضوضاء الطرق والشوار  .، و

 

وسائل النقل  بارة  ن سالح ذو حدين ) حد اجابد ( يتمثل فد تيهيل حركة النقال الاد مياافات بعيادة بوقا  قصاير          

رور  ادد مان الناوات وبعاد التعاايا معهاا جاراء وجهد قليل، و )حد سلبد( يتمثل  لد اصيلب بيلبيات  ديدة ، وذل  بعد ما

وسائل النقل والمواصالت تتمثل وسائل المعروفة والمتاحة فد ثالث انوا  الرئييية وسائل نقال ) البارى ،  (3)استخدامها . 

  (4)المائد ، الجوى ( .

ات البشارية فاد الحصاول  لاد ا  تطور وسائل النقل والمواصاالت فاد اى منطقاة او اقلاي  جغرافاد مكان المجتمعا          

كان  هذه   بعيدة  ن مصادرهاوسائل النقل بشتد انوا هاا ) بارا ، بحارا، جاوا ( كمياا د المجتماع البشارى ، ا حاجاتها مهم

 الد اتيا  نطاق التجارة الدولية او المحلية . أدى وهذا بدوره 

. اص هو قاطرة بخارية وناقوس رنا  وصفارة فد المؤخرة واحدا فقط شيئا فد بداية هذا القر  ل  يكن المحرك يعند          

وكان  تل  القاطرة تيير  لد قضبا  حديدية جاذبة رتال طويال من العربات بير ة، قد تصل احيانا الد اربعاين مايال  فاد 

هناادس صاام  الم . و( لربااا  البحاار اصنكليااز) توماااس سااافرى(1680اليااا ة . محاارك البخااارى فترجااع بدايتااه الااد  ااام )

( نيوكااوصس جوزيااف صاانع  ربااة للنقاال ) موجااودة فااد 1771( جاايما وات محركااا بخاريااا ، و ااام )1769اصسااكتلندى )

 (5) . معرت الفنو  فد باريا (
( 1893( اول سايارة اشاتغل  بالياة األحتاراق الاداخلد. ومان نيياا  )1870العال  النمياوى ماركوس  اام ) صنع           

نجا   كماا  خدم الخيول لجرها ، وانما كان  تيير بقاوة البنازين.تن تييير  ربة بمحرك البنزين. ص تيتمكن تشارلد دوريا م

 . (6ة ، )معين بزيوتول محرك ديزل ، يعمل أ بصنع( 1898المهندس اصلماند  رودلف ديزل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .173م ،   1،2006 طعة دار هناء ، ما  ل محمد جاس  محمد  لي شعبا  العاني ،أصقلي  والتخطيط أصقليمي ،مطب1

 21م ،    1،2006 طل محمد محمود دهبية ، ل  البيئة ، مكتبة المجتمع العربي ،بدو  مكا  النشر، 2

 .174ل محمد جاس  محمد، مصدر اليابق ،  3

 110م ،   2003،القاهرة ،2ط لحين أحمد شحاته ، التلوث البيئي ومخاطر الطاقة ، مطبعة  دار العربية ،  4

 . 33م،   19886، 2 طل شيركؤ شاكر فتاح وخخرو  ، العلوم صنا ة الييارات ،مطبعة دار خفاق ،بغداد ،  5

 . 9م ،    1981ل شيركؤ شاكر فتاح ، نظرية الييارات ، مطبعة دار خفاق ،بغداد ،  6
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  Air pollutionتلوث الهواء     - 
 

عابه دو  ا  يحتل يكيفد فد مكونات البيئة الحية ويير الحية بحيث ص يمكن للبيئة است التلوث هو : كل تغير كمد أو          

 (1)توازنها او بشكل اخر هو وجود اى مادة او طاقة فد يير مكانها وزمانها وكميتها المناسبة.
اه ادخاال ماادة جديادة الاد تلوث الهاواء وهاو اآلتاد ) ا  تلاوث الهاواء  معناالوقد وضع  أصم  المتحدة تعريفا مفصاال        

الجو كالغبار والدخا  بكميات تؤدى ) بناء  لد صافاتها وتركيزهاا ( الاد الحااق الضارر باصنياا  او الحياوا  او النباات او 

 (2) الممتلكات او ا  تتدخل بما يحول دو  التمتع بميرات الحياة.(
، او  نادما يحادث  يباةث الهواء  ندما تتواجاد فياه ماادة يروقد  رف المجلا اصوروبد التلوث الهواء كاآلتد :) يتلو       

 (3. ) تغير هام فد نيب المواد المكونة له اذ يترتب  ليها حدوث نتائج ضارة ، وتيبب مضايقات وانز اجات(
عرف تلوث الهواء ) بأنه كل تغير فاد خصاائا ومواصافات الهاواء الطبيعاد يترتاب  لياه خطار  لاد و موما يمكننا أ  ن 

بما فد ذل  ايضا ميؤص  ن  (4ي .)نيانإنشاط الاصنيا  والبيئة سواء كا  هذا التلوث ناتجا  ن  وامل الطبيعية او   صحة

 . (5)شات وييرها.منتلف الكثير من المحاصيل والمباند وال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لة الرضا للمعلومات .ل محمود أحمد حميد ،الثقافة البيئية مطلب حضاري لألسرة ، سلي1    

 .113م ،    1999، 1ط ل شفيق محمد يونا ، تلوث البيئة ، مكتبة دار الفرقا  ،األرد  ،  2    

ل أيو  أنور أحماد ساماقة ياي ،البيئاة والتنمياة المياتدامة ، أطروحاة ماجياتر ،كلياة أإلدارة واألقتصااد ،جامعاة بغاداد ، 3   

 53م،    2006

م،  2004، 1ط سااي ، حمايااة البيئااة ماان التلااوث حمايااة الحياااة ، دار الوفاااء ، أألسااكندرية ،ا ب لاا مصااطفد  بااداللطيف4    

 42 

 . 44ل مصطفد  بداللطيف  باسي ، مصدر اليابق ،  5    
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 المعطيات الجغرافية في مدينة أربيل 

     

قاد ماان اقادم المراكااز الحضارية الحيااة التااد ماد  العراقيااة القديماة الغنيااة بتأريخهاا الحضااارى القاادي  ، وتمديناة اربياال       

مياتوطنة ومختفضاة باسامها القادي  الاد  هاي  التاد الوحيادة  خللشاوريةمديناة المازاصت قائمة مأهولة باليكا  ، ولعل اربيل 

ها انتعشا  ثانية كثائر المد  العراقية اصخرى ولكنمن الماس خالل الحر  العالمية  لقد  ان  مدينة اربيل الكثير يومنا هذا .

( م. ازدهارت مان الناحياة العمرانياة 1974تدريجيا حتاد أصابح  مركازا للحكا  الاذاتد لمنطقاة كردساتا  وذلا  فاد  اام )

( اصبح   اصمة الحكومة اقلاي  كردساتا  بعاد اصنتخاباات 1991والحضارية وتوفرت فيها الخدمات المختلفة . وفد  ام )

 . (1) العامة التد جرت فد يصو  هذه الفترة.

 

،   تقاع مديناة ضامن الزاوياة الشامالية الشارقية مان العاراق  ،حدودها : وهي مركز الوحدة اإلدارياة لمحافضاة أربيال        

يحدها من الشمال تركيا )وقي  من محافظة دهوك ( ،ومن الشرق محافظة اليليمانية و إيرا  ، ومن جنو  محافظاة التاأمي  

صال ، مديناة المو مان ( ك  الد الجناو  الشارقد87تبعد مدينة أربيل حوالد )  (2)كركوك( ، ومن ير  محافظة نينوى .)

وتقادر ميااحة اصرت مشاغولة  . بغاداد ( كا  فاد  اصامة340ينة كركاوك ، وبعاد حاوالد )( ك  الد شمال مد96وحوالد )

 . (2). ( هيكتارا1540المدينة بحوالد )

 

 يالحظ  الخارطظة ( درجاة شاماص، 36ْ،  10( درجة شارقا و ارت ) 44ْ، 20فلكيا تقع مدينة  ند تقاطع خط  طول )        

،أي إنها تقع في المنطقاة المعتدلاة الدافئاة . وبحكا  موقعهاا هاذا فقاد شاكل  المديناة باؤرة اساتقطا  الحركاة القادماة مان  (1)

ربيل ضمن محافظاة أربيال مناطق متباينة فد خصائصها الطبيعية واألقتصادية واليكانية ، وقد سعد  لد ذل  وقو  مدينة ا

الواقعة فد الزاوية الشمالية الشرقية من العراق ، مما جعلها همزة وصال باين معظا  محافظاات العراقياة المختلفاة مان جهاة 

 . (3. )ومع الدول المجاورة من جهة أخرى

 

 

فاد زياادة أهمياة موقعهاا  وقد كا  لشبكة النقال التاد تاربط المديناة بماا يجاورهاا مان محافظاات والادول المجااورة دور كبيار

 وجعلها همزة وصل فهد  ن : 

 ( ك  تتصل بالحدود الدولية مع ايرا  .187حاج  مرا  والبالغ طوله ) –طريق اربيل  -

 ( ك  تتصل بتركيا .339ابراهي  خليل والبالغ طوله ) –طريق أربيل  -

 ( ك  .87موصل والبالغ طوله ) –طريق أربيل  -

 ( ك .  346طوله )بغداد والبالغ  –طريق أربيل  -

 ( ك  .96كركوك والبالغ طوله ) –طريق أربيل  -

 (4) ( ك  .271دهوك والبالغ طوله ) –طريق أربيل  -

 ( 2ينظر الخارطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدالمجيد يفور ابراهي  ، تاأثير المهار  لاد حااصت الازواج )دراساة ميدانياة فاي مديناة أربيال ( ، مجلاة زانكاؤ ،  -1

 .  170( م ،    2004، مايا ) 21جامعة صالح الدين ،   

م ،    1985 بدالباقي  بدالجبار أمين الحيدري ، التجدياد الحضاري لقلعاة أربيال ، مطبعاة جامعاة الموصال ،  -2

570 . 

سروة دشتي وها  ، تحليل جغرافي للمواقع الترفيهية في مدينة أربيل دراسة ميدانية ، رسالة ماجيتر مقدماة الاد  -3

 . 26م ،    2004دا  ، جامعة صالح الدين ، قي  الجغرافية ، كلية اص

 . 28سروة دشتي وها  ، مصدر اليابق ،    -4     
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  السكان :

 
صورة  ن اليكا  مدينة أربيل  التي بدورها لا  تشاهد اساتقرار حالهاا حاال فاي المجتمعاات اصخارى ومن خالل ا طاء      

و تقصا ، ل  تتوفر احصائيات دقيقة  ن الحج  الياكاني للمديناة ونموهاا فاي في اإلقلي  بل كان   رضه للتغيير دائما زيادة أ

ا  هناك العديد من التخمينات اليكانية التد توض  بطريقة أو باأخرى ميايرة النماو الياكاني فاد المديناة  القرو  اليابقة اص

قاديرات ساكا  المديناة خاالل  اام) ( م التد جرى فيها أول أحصااء الياكاند ، وقاد كانا  ت1947للفترات التد سبق   ام )

وقاد أرتفاع  اام ) ( اآلف نيامة ،  6 -5( التد أشيرة اليها من قبل مؤسية دوكييادس ل  تتجاوز  دد سكانها  لاد ) 1827

( يؤكاد 3الشكل رقا  ) ،( م نيمة 14500( م فقد بلغ سكا  المدينة )1919( م الد  شرة اآلف نيمة ، أما فد  ام )1916

( يؤض  التوزيع 3، والحارطة رق  ) (1) تة بين فترة وأخرى .ني في المدينة ميتمرة ولكنها بدرجات متفاوا  حركة اليكا

 الجغرافي لالحياء اليكنية في مدينة أربيل .

 

 

 

 

                                                         

 (1الجدوت الرقم )

 (م2004ـ  1947النمو السكاني تمدينة أربيل للفترة )

 

 معدل النمو اليكاني  ددسكا  المدينة الينوات

1947 27036  

1957 39931 3،9 

1965 90320 10،7 

1977 193588 6،5 

1987 445937 8،7 

1997 679386 4،3 

 3و6                875002 2004

 

 

  فاي المديناة، هاذا مماا أدى الاد نماو الحجا  الهجرة من الريف الد المدينة لها دور في ارتفاا   ادد الياكا  و التضاح       

وشاق  ، وظهرت مناطق سكنية جديادةوانتشاره ، لتبتلع المدينة ضواحيها وتواصل فيضها العمراني المدينة سكانيا ومياحيا 

 (15الكثير من الطرق ويؤدي الد  ملية قطع الغابات و الحشائق وبالتالي فقدا  المياحات الخضراء التي يجاب أ  تكاو ) 

فارد لكال ،هاذه الميااحة أصابح  فاي القااهرة  2(م 16ل  12من مياحة أي مدينة ، بحيث تكو  لكل فرد مياحة خضراء )

ا  تزايد اليكا   وتجمعه  تؤدي الاد  الضوضااء مان خاالل وساائل الباث فاي ( 2) . المناطق الخضراء 2(س  75تياوي )

،كلهاا تاؤدي حداث اختناق لحركة المرور والد بطء حركة الياير ا و الشوار  العامة أو المجال الخاصة أو داخل الييارات

  الد األخالل براحة اإلنيا  والتأثير  لد مزاجه وخداء  مله وتعامله بعد ذل  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 42سروة دشتي وها  ، مصدر اليابق ،    -1

 .35م ،    1992‘  بدالرحمن صديق ،التلوث الهوائي في مدينة أربيل دراسة ومقترحات ، أربيل  -2
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لمناطق الخضراء و الحدائق العامة في مدينة أربيل ا  

 

 

 

   -الحدائق العامة و المتنزهات : -أ 

 

( ستة حدائق موز ة 6أوسع المراكز الترفيهية انتشارا وأكثرها مياحة ، وتوجد في مدينة أربيل ) وهي من         

(1)اذ تفاوت في مياحتها  .(  11الخارطة ) ( و2جدول )في ال لد األحياء اليكنية داخ  المدينة كما مبين   

 

 

 

 

 

 (2الجدول رقم )                                                                                                   

 مواقع الحدائق العامة و مساحتها في مدينة اربيل

 

 مواقعها مياحتها اس  الحديقة

 تعجيل 2م87500 دحديقة كلكن

 روناكد 2م45000 حديقة روناكد

 طيراوة 2م 40000 حديقة خانزاد

 سيداوة 2م 2300 حديقة بروس 

 زانيارى 2م 20000 حديقة ببولة

 سربيتي 2م 5000000 متنزة بارك اربيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 75 – 74سروة دشتي وها  ، مصدر اليابق ،    - 1  
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 ل  فضاءات الخضراء في المدينة أربيل :ال -ب   

 

نفتقر كردستا  بصورة خاصة والعراق بصورة  امة للغابات حيث نجد أ  الغابات ص تغطد أكثر،بصورة من            

( احتل  محافظة اربيل مركز الصدارة بين محافظات العراق فد نيبة امتالكها لمياحات الغابات . حيث كان  1979 ام)

وتقدر مياحة اصرت مشغولة المدينة بحوالد  ( مياحته نغطية الغابات .1/4( ، يعني ا  حوالد أقل من )%32.5نيبتها )

(،  20أما في الوق  الراهن ينتشر في مدينة أربيل  دد من المياحات الخضراء يصل  ددها الد )  (1. )( هيكتارا1540)

نيبة ليكا  اصحياء اليكنية التي تعيا فيها ، في تنقية الهواء أو والتي لها أهميتها بال (12( والخارطة )4ينظر الجدول )

ر تها والشعور بالراحة و اليعادة ،  ند زيارتنا الد وزارة البلدية أربيل ل  نحصل نيبة المناطق تكيير حركة الرياح و س

 (م . 2007الخضراء في المدينة  أربيل لعام )

 

 (4جدول رقم )                                                       

 مواقع ومساحة الفضاءات  الخضراء في مدينة أربيل                                   

 

 2مياحتها /م ا داد الحدائق اس  الحي

 2م15234 5 حي شورش

 2م2500 1 حي زانياري

 2م5344 3 حي ازادي

 2م10534 2 حي سيتاقا 

 2م1260 1 حي خانزاد

 2م8415 2 تدحي براي

 2م7800 1 حي باداوة

 2م3900 1 حي زانكو

 2م1740 1 حي طيراوة

 2م6000 1 حي المهندسين

 2م5750 1 حي خانقاه

 2م110000 1 حي زانيارى

                    

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلة زانكؤ ، جامعة صالح الدين ،  محمد  بدهللا  مر ، تنمية الغابات في محافظة أربيل درلية جغرافية الزرا ية ،  -1   

.  204 – 203م،    1988طبعة جمعة صالح الدين ،أربيل ،  دد خا  ، الجزء الثاني ،   



 18 



 19 

  pollution -ource of airSمصادر تلوث الهواء     - 4 
 

اء . والفارق باين الحاالتين تياه  كل من الطبيعة والقوى البشرية ولو بدرجات مختلفة فد اضافة ماواد ملوثاة الاد الهاو       

هو ا  التلوث من مصادر طبيعياة متقطاع ويااتد  لاد شاكل كاوارث تظهار باين الحاين وحاين اماا اصنياا  فماا زال الملاوث 

اصول مناذ القادم  ان طرياق اساتخدامه للمصاادر الطبيعياة ساواء ماا كاا  منهاا فاد بنااء الحضاارة وارتقااء مياتوى المعيشاة 

 (1. ) اة من يذاء ومياهاوالحصول  لد مقومات الحي

 يمكن تصنيف المصادر الرئييية للملوثات الهوائية فد المجمو تين اآلتيتين .     

 

 : يمصادر تلوث الطبيع -1

 

(   واصترباة ، التاد تاذريها الريااح، والادخا  حرائاق  Dust(  الغبار )   Volcanoesوتشمل المقذوفات البركانية )         

 .ل صز، والزالغابات، ويبار الطلع 

           

 : ي مصادر التلوث البشر -2

 

وهااد الملوثااات التااد يتياابب فيهااا اصنيااا  نشاااطاته المختلفااة الصاانا ية وييرهااا ، وتضاا  الملوثااات الناتجااة  اان             

 (2)ووسائل النقل ، والملوثات الناتجة  ن الصنا ة ، واصستخدامات المنزلية وييرها . اتاحتراق الوقود الييار

 

 مصادر تلوث الهواء بشكل عام وفى مدينة اربيل: 

 

كلمااا زاد الكثافااة اليااكانية ، كلمااا زاد النشاااط اليااكاند وبااذل  ياازداد  Human activities: (3)النشاااطات اليااكانية  -1

ريقاة انقاا  التلوث البيئد فد المدينة،يمكن انقا  تلوث الهواء المنبعث من المناطق اليكنية بواسطة النشاطات اليكنية بط

 كثافة الواطئة ستؤدى الد اصقالل من النشاطات ومن انبعاث الملوثات.الكثافة المياكن ،ص  

 

 المصادر الثابتة : وتشمل -2

 الصنا ات -أ  

 وقود المنازل والتلوث بوسائل التدفئة .  -  

 ج ل المولدات  الكهربائية. 

 المنطقة ستقلل من اصنبعاثات. دفأةللمناطق اليكانية ، بينما ت أةتدفتلوث الهواء المنبعث بطريقة استخدام   ويمكن انقا   

 

، NOx  ،COتلااوث البيئااة  اان طريااق الغااازات الملوثااة فااي وقااود الياايارات مثاال ) وسظظائل النقظظل والمواصظظالت : -3

 المزدحمة )ضوضاء ( . الهيدروكاربونات ، الرصا  ( و  ن طريق أصوات في  الطرق والشوار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 113شفيق محمد يونا ، مصدر اليابق ،   ل 1   

 54لأيو  أنور أحمد سماقة يي ، مصدر اليابق ،    2   

 .12م  ،   2001(  ، 9)  ل  بدالرحمن صديق كري  ،كؤفارى ئة ندازيارى ،  3   
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 . وسائل النقل – 5
 

 ية ، هد :تتمثل وسائل النقل والمواصالت المعروفة والمتاحة فد ثالثة أنوا  رئيي 

 النقل البرى )اليك  الحديدية ، الطرق البرية ( -ا  

 النقل المائد  -  

 (1.) النقل الجوي -ج 

 

 

 (  صالت فقط ) النقل البرى ، النقل الجوىااما فى اقليم كردستان تتمثل وسائل النقل والمو

 

 النقل البرى

  
تيتخدم الطرق البرية ) األرضية ( كمجال لها . الطرق البرياة  يشمل النقل البرى جميع وسائل النقل والمواصالت التد      

 تشمل جميع الطرق   الممهدة باألسفل  ، والتد  تيتخدمها الييارات والشاحنات بأنوا ها . 

نشااء إتهت  الدول بأنشاء الطرق البرية التد تيتخدمها الييارات واألتوبييات والشاحنات ، ص  الطرق البرية اسر  فد      

وأقل فد التكليفة من اليك  الحديدية . كما انها يمكن ا  تصل الاد اى مكاا  . ولاذل  فهاد اكثار وساائل النقال اساتخداما فاد 

 العال .

تعمال فاد  (2) ( م .1968(  مليو  سايارة   اام )    300يتزايد  دد الييارات فد العال  بشكل حاد حيث وصل الد )       

(مليو  وسائل النقل ،والقي  األ ظا  منهاا مكاو  مان  رباات النقال الياياحية ، فاد 400من ) الوق  الراهن فد العال  اكثر 

حياب اخار احصاائيات (3) حين ا  اقل بكثير من النصف هد من العرباات المخصصاة للعمال والمازودة بمحركاات أكبار .

 (4) وسائل النقل ف ( أل 214834) قد يصل الد  2007فد شهر شباط   دد الييارات اربيل في مديرية المرور

 ن البيا  ا   وادم الييارات تلعب الدور الرئييد فد التلوث فاد  ينيويعتبر العادم هو المصدر اصساسد للتلوث ،         

 ( مضع .13000( مليو  سيارة  باألضافة الد )2،7مكييكو سيتد وقد بلغ تعدادها فد هذه المنطقة اكثر من)

د تصال الاد نحاو وه   ادم الييروالشاحنات هد العامل الرئييد فد تلوث الهواء فد المد  وتشير األحصائيات الد ا      

، فاد  %65-68التلوث الناتج  ان  رباات النقال فاد الوصياات المتحادة اصمريكياة  (5) ( من حج  التلوث اصخرى .60%)

 (6) د فهو من المصادر اصخرى.، اما الباق(  %15-18 ) حين ا  التلوث الناتج  ن مختلف الصنا ات صيمثل سوى

كيايد الكبريا  المنبعاث مان أو ان ثااند نااتج ا  ا لاد نيابة تلاوث هاواء  (هايالرى فارينا)  وأكدت الباحثة اصمريكية     

 (7. ) محطات توليد الناتج  ن  وادم الييارات ومصانع الرصا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .101   ل حين أحمد شحاته ، مصدر اليابق ، 1

 . 47د أحمد حميد ، مصدر اليابق ،  ل محمو2

 2006ل  2005ل  بدإصله الحيين الصطوف ، التلوث البيئي أزمة العصر ، دار العين الزهور ، الطبعة أصولد ،سوريا ، 3

 .268م ،  

 م .  2006أربيل ، الشعبة الفنية ، شهر شباط ،  في ل مديرية المرور 4

 .  16ل  15م ،   2007لمواجهة ، دار الوفاء ، الطبعة األولد ، األسكندرية ، أحمدمحمد سعيد ، تلوث البيئة وسبل ا -5

 267ل  بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،   6

 16ل احمد محمد سعيد ، مصدر اليابق ،  7
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 -ة ونوعية الوقود المستخدم :أنواع المركبات من حيث نوعي -6  
 

 . خا  )خصوصد (الوسائل النقل  -1

 . عام ) مومد(اللنقل وسائل اا -2

 . حمل )بيكا  ولورى(الوسائل النقل  -3

 . )تراكتور(ي وسائل النقل الزرا  -4

 . )شفل، كردر)حادصت(ي نشائاإلوسائل النقل  -5

 

 يمكن تقيي  المركبات من حيث نو يه الوقود الميتخدم الد نو ين ، هما :

 

 المركبات الزودة بمحركات البنزين . -أ

  (1) الديزل. المركبات المزودة بمحركات - 

 

 -المركبات المزودة بمحركات البنزين : - أ

 ؟ص بد ا  نقدم صورة توض  لنا ماهية البنزين 

وجاد تفالبنزين هو  باارة  ان خلايط ألناوا  متعاددة مان الهيادر وكربوناات المشاتقة مان الكرباو  والهيادروجين ، اذ         

 (2)ت الخصائا المميزة لكل منها .ثالثة انوا  رئييية من الهيدروكاربونات الفردية وذا
د احتاراق البنازين بصاورة انوا  الييارات فد العال  . و ن يييرهو الوقود اصكثر استخداما لت –حاليا  –ويعد البنزين         

 فغالبا ما تيمع اصوات فرقعة  الية من داخل المحرك. ،او بير ة شديدة جدا فد حجرة اصحتراق ،متقطعة 

ة المانعاة يفرقعة باختالف التركيبات الجزئية للهيدروكاربونات المكونة للبنزين . وتقاس الخاصال هذه  خاصية وتختلف      

 للبنزين. يوكتانللفرقعة بمعرفة الرق  األ

، وراباع ميثيال الرصاا  (3) (  (TEL tetra – ethyl lealيضااف الرصاا  للبنازين كراباع ايثيال الرصاا  )       

تكاو   فاد حاال اصحتاراق الكامال (4، ) ( حج  /لتر وقود والذى يعمل  لاد مناع المخابط) الفرقعاة(0،4 -0.84بواقع من )

 -نيبة التلوث بييطا ... اما فد حال كو  اصحتراق يير كامل فترفع درجة التلوث من هذه المركبات لتخرج  لد صورة:

 

 يمدات .رقة، مثل البرافين ، الدهيدات ، بولحتهيدروكاربونات يير م ل  1

 كاربو .  ال وكييدأأول وثاند  ل 2

 أ كاسيد الكبري .  ل 3

 مركبات الرصا  ل 4

 اكاسيد ازوتية ) النيتروجين(  -5

 بخار الماء  ل  6

 هبا  ودخا   ل 7

 جييمات ودقائق   ل 8

 روائ   ل9

 

 %65ا نعات التلاوث ، فنيابتها تبلاغوتتنو  مصادر الهيدروكاربونات التد تطلقها  ربات النقل ييرالمزودة بأجهزة   م     

مان الغاازات التاد تهار  مان بعاض  %20من التبخير من خزا  الوقود والمكربن ، وحوالد  %15فد يازات العوادم ، و

صاارا ماان الغااازات حكاساايد اآلزوت ومركبااات الرصااا  فانهااا تتطلااق أكياايد الكربااو  وأوأجاازاء المحاارك . فااد حااين ا  

 (5)المنبعثة من العوادم.

 

 

 

 

 

 105لحين أحمد شحاتة ، مصدر اليابق ،   1

 3 269ل  268ل  بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،  2

  269 – 268محمد محمود دهبية ، مصدر اليابق ،   – 3

 .  78مصطفد  بداللطيف  باس ، مصدر اليابق ،   -4

 . 270ل  بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،  5
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 -المزودة بمحركات الديزل: المركبات -ب 
 

ن  بالمركبات المييرة باالبنزين . وهاد تياتهل  مان قورالتلوث وملوثات الناجمة  ن مركبات الديزل قليلة نيبيا اذا ما       

ما ينصرف من الييارة المازودة  (1/10)( من الوقود الميتخدم بصفة  امة . وينصرف فد  ادم محركات الديزل 3-5%)

 (1) صرف نفا الكمية من الهيدروكاربونات.تن ياز اول اكييد الكربو  ، وا  كان  بمحرك بنزين م

 

بمقارناة الملوثااات الناجمااة  اان  ااوادم العربااات الميااتخدمة للبناازين كوقااود مااع اصخاارى العاملااة  لااد الااديزل والااذى         

اول اكيايد الكرباو  ، والهيادروكاربونات  ( . نجد با  محرك البنزين ينتج  ناه كمياات اكبار مانأدناهنوضحه  فد الجدول )

كما ا  وقود الاديزل اقال تطاايرا مان (2)واكاسيد اصزوت والجييمات، وكمية اقل من اكاسيد الكبري  قياسا بمحرك الديزل،

فهرنهايا  للبنازين ، وقااد تكاو  انبعااث اكاساايد  (400-90 )( فهرنهايتاا، مقاباال750 -350البنازين ، صناه يغلاد فيهااا باين )

نيتروجين ) اكاسيد اصزوت( فد محرك الديزل ا لد بعض الشئ منها فد حالة الييارات المييرة باالبنزين . وقاد تعاد اها  ال

  مشكالت محرك الديزل الرئييية هد الدخا  والرائحة.

 

 

 مقارنة التلوث الناتج عن عوادم البنزين والديزل                                              

 

 عربات ديزل بنزينعربات  الملوثاسم 

 0.12 8 اول اكييد الكربو 

 0.03 0.016 اكاسيد الكبري 

 0.08 0.25 اكاسيد اصزوت )النيتروجين(

 --- 0.01 الرصا 

 0.03 0.01 اصلدهيدات

 0.24 0.34 هيدروكربونات يير محترقة

 %29 %97.1 النيبة المئوية

 

 ( لند 1979ام )بيئة الصادرة فد  الحماية   ن نشرة

 

 

يمكننا بالقول . با   وادم محركات الاديزل تمثال خطارا اقال  لاد البيئاة مان  اوادم البنازين ، وهاذا ربماا  وري  ذل         

 مع نظرة وفه  الكثيرين. و راءو خيتعارت مع صور 

نيبة للعربات العاملة بالالملوثات ولهذا فقد وضع  الحكومة اصمريكية قوا د تحدد من خاللها الحدود الميموح بها من       

 لد البنزين نظرا ألنهاا تعتبار المصادر الرئيياد ألنظاالق مالياين اصطناا  مان الملوثاات الياالفة الاذكر فاد الهاواء الجاوى 

 كييد الكاربو  .أوول أفقط من  %5كتركيز من الماد الهيدروكاربونية ، و  ppm (175)سنويا ما يعادل 

 

 

 

 

 

 

 106اته ، مصدر اليابق ،  ل حين أحمد شح1 

 271ل  270صطوف ، مصدر اليابق ،  ل  بدإصله الحيين ال2 
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وقد يبعث  هذا القاول الدهشاة واصساتغرا  ، ص   اادم محارك الاديزل يكاو  مرئياا ، بينماا  اوادم محركاات البنازين         

لهبا  وبكميات كبيرة ، اما فاد  رباات البنازين مخيفة ويير مرئية ، وبزيادة الحمولة فد  ربات الديزل يزداد معها تكو  ا

 (1)فيضل العادم ثابتا فد كل اصحوال . 

تتعلااق نياابة ونااو   التاايشااارة الااد العواماال التااد تااربط بهااا كميااة الملوثااات المنبعثااة ماان  ربااات النقاال اإل ماان  واخياارا صبااد

يزل او  لد البنزين  لد العديد من العوامال والتاد الملوثات المنبعثة من  وادم العربات سواء التد تعمل محركاتها  لد الد

 :بما يلي يمكننا ا  نجملها 

 

 الطرق ونو ية الطرق التد يدار بها المحرك .-أ 

 

الياايارات،ويمكن  ةفااذا كانا  الشاوار  ضايقة و اادد اليايارات  الياة ياؤدى الاد بااطء حركاة المارور وتازدح  حركا        

لملوثاات مان خاالل تصامي  الشاوار  والطارق اذ تاؤدي الطارق المفتوحاة الاد انقاا  انقا  تلوث الهواء وانقا  تركيز ا

صتااؤدي الااد انتشااار (  Canyon like) تركيااز الملوثااات ،وا  الشااوار  الضاايقة )و اادد الياايارات فائقااة( اشاابه بالخااانق 

بة  الياة مان التلاوث وتعتباار ( بنيا Leewardتأثرالجاناب المواجاه للريااح )حجر المبااني العالياة الملوثاات )والغاازات وسات

 (2. )  سر ة الرياح العامل اصكثر اهمية في تبعثر الملوثات .ويمكن  زيادة التبعثر بواسطة شروط مناسبة لشوار  المدينة(

.        مثال فد مد  كردستا  بصورة  امة  واربيل بصورة خاصة ، هذه الشوار  التد تمار  ليهاا مشايا او بوساائل النقال 

( سنة ، ولكان تلا  الشاوار  القديماة الاد حاد 100و أ 50-40عدد محدود من اليكا  والييارات ، تعود انشائها الد )انشأة ل

 . اص  تيتخدم لعدد كبير من سكا  المدينة ووسائل النقل فد الوق  الراهن

          

ي حاين  ادد ووساائل النقال فاد فا ، صاا( شخ193588)بلاغ ،  فإ  سكا  مدينة أربيل ( 1977حيب أحصائية سنة ) و     

 ادد الياكا   فاإ   (2004حصااء سانة )اما حيب أحصائية مديرية اإل( 3)( وسائل فقط. 2500( كا  )1970ربيل سنة )أ

 ( 225265) م ،(2007و دد الييارات المياجلة لادى مديرياة مارور أربيال حتاد شاهر شاباط ) (4)( شخا،704239)

         (5) : وهي  لد النحو األتي  مركبة

 

 

  دد نو  المركبات

 101301 مركبات الخصوصية                                                                                    دد

 23350                دد مركبات األجرة                                                                                        

 48420           دد مركبات العمل                                                                                        

 3612           دد مركبات الزرا ية                                                                                    

 890                  ت األنشائية                                                                                      دد مركبا

 5431               دد موتوسيكالت                                                                                         

 64113                                                                         الرسمية)المنهوبة(  دد مركبات يير

 30601        جرة                                                                     لأل دد مركبات يير الرسمية 

 35321                                                             لعمل                 ل دد مركبات يير الرسمية 

 17788          )فحا مؤق (                                                 خارج األقلي  ه دد مركبات المؤقت

 14223                     )خارج األقلي (                                            دد مركبات بطاقة معلومات

 2192            نشائية                                                                 دد مركبات يير الرسمية اإل

 5023            دد مركبات يير الرسمية الزرا ية                                                                

 

 جدول يوض   ددالمركبات في مينة أربيل                                               

 

 

 

   272ل  271ل  بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،  1

مطبعاة جامعاة البصارة ،  مضار خليال العمار، ، راجاع المتارج  ل كرستوفر وود ، تخطيط المد  واليايطرة  لاد التلاوث 2

 85م، 1984

جلااااة ئااااة ناااادازياري ، بيئااااة مدينااااة اليااااليمانية وبعااااض المقترحااااات ، مقابلااااة مااااع  باااادالرحمن صااااديق فااااي مجلااااة م -3

 13، 2000(،9ئةندازياري، دد)

 . (م2007) ماياأربيل ، قي  األحصاء ،  في مدينة مديرية األحصاء -4

 (م .2007، الشعبة الفنية ، شباط )أربيل  في مدينة  مديرية المرور -5



 24 

 وتشمل ) صيانة المحرك وحداثة مكوناته ، شكل المحرك ، وحجمه وقدرته(:ةالسيار -ب

الييارة تعد من المركبات اصرضية تتكو  بصورة مبيطة ، وهد تتحارك بشاكل مطلاق فاد جمياع اصتجاهاات .                

ارة ضاغاازات الالم( مان 60) ناحية تشير اصبحاث الد ا  الييارات الصغيرة فد كل سا ة تطارد الاد الهاواءالمن هذه  (1)

الكبيارة يايارات الضاخمة ال وم ،  ( 90يايارات المتوساطة )الوكييد الكااربو  ، ثااند اوكيايد ناايتروجين ( وكاذل  أ ) مثل

 .( م  120)الحج  

 ثار الخطرة والقاتلاةخعالمات والالمعال  وو لنفا الغرت م ، ( 1998فد كردستا  حيب اصحصائيات التد اجري  فد )   

 . (2) لغازات اليامة بين  نيبة الغازات التد تطردها كل من انوا  الييارات الد هواء مدينة اربيل فد سا ة واحدة.ل

 

 (1998جدول يوض  نيبة الغازات التي تطردها سيارات مدينة أربيل في سا ة واحدة )حيب إحصائيات                 

 

 

رياة يبراهي ( رئيا الشعبة الفنية فاد مدإ ىعميد )ديارالمع  7/3/2006من  قابلة جريدة )كوردستا  رابورت (م يف و      

موديال  و  شخا قام بذل  يجب تفنايا اليايارة أي ،( م  2004)صما فوق إراد الييارات يستإيمع بن)ل  رأشاربيل أ رمرو

  (.1998لعام )القدي  

فد شهرين فقط بانها تجااوزت  لرسميةوكذل  تحدث فد حديثة  ن) ضخامة  دد الييارات التد تحطم  من قبل جهات ا   

 . تكو  وسيلة جيدة لتقليل تلوث البيئةو  القديمة بالييارات الحديثةالييارات  تيرتغوبذل   (3)( سيارة(.1100)

 -اليائق : -ت

فن من الفنو  تتطلب خبرة ومهارة وممارسة صتقانها كما انها كأى تعامال ياومد ماع اصخارين تحتااج الاد  أياليياقة ك       

حد هما ، فهناك صفات اخرى  لاد نفاا مياتوى اليياقة فد ايامنا صيعتمد  لد الخبرة والمهارة و.  كياسة ومجاملة وزوق 

طاال  اصهمية تشترك معهما فد خلق اليائق الجيد ، من هاذه الصافات ) الشاعور بالمياؤلية ، التركياز ، الصابر ، الثقاة ، اإل

     (4)الميكانيكد.....( .

الياواق  ميائولية ارشااد تتعامال ةيرشد اليائق من قبل الجهات الرسمية فد اصقلي  . شرطة المرور كظاهرة معاصر         

 . النظام  د ل تجاوزو حفظ القانو  مقابل الذين يوة ، ربين الييارات والما وتوزيع ميادين الشوار 

ا فد دائرة مادية ) ماتريالية( حيث ا  اصمر يكو  حاجزا بينه وبين  القاته مع  ال  الخارج معازوص ياليائق شخا يع   

ه ويياتعمل  ينااه فقاط خريا ذيق ييتفد فقاط مان حاساة البصار، لاذل  يحياب فاد بالاه فقاط اصشاياء الااليائ إ    ن الناس لذا

 طمئا  . إلوللتركيز 

 -: هي(  اصنيا  اص تيادى ) يكو  يير الشخا الذى في الييارةأ    لد( اليائق )اصمر الذى يجبر-

 الييارة كحدود يعزله  ن خارجه. اءيط-1

 ماراه. د  دم مقدره اليائق  لد رهية اصشياء وتعبير  نسر ة الييارة بيبب ال-2

 .ع سائق من إستما  ما حوله جيدان،محرك( يم)اإلطارات()هواء، تاجركصوات المز جة األاصضوضاء و -3

 -يا  بوصفه كيائق بإمكانه إجراء أ مال كثيرة مثال:اصنف امع كل هذ

والرماوز اقة، ك)مطاباه إتجااه الترافيا  وقارات العالماات يه التاد  لمتاه للياريسواقة الييارة وإستعمال اصشارات المرو-1

 اة وصي  ...إلخ(فوق شوار  وإستعمال المر

تغيار الكاساي  وتادخين الياجاير واساتجابه التلفوناات ونوات التاد يعجباه قوكذل  بإمكانية )إستما  الراديو والبحث  ن ال-2

  . (5)رة  داخل اليياكاوتحدث مع الرأوكذل  تكل  

 

       

 9شيركؤ شاكر فتاح ، مصدر اليابق ،    – 1

م ،  2001، أربيال ،  1تأثير اإلنيا   لد تلوث البيئة ، مطبعة جامعة صالح الدين ، ط صديق شيخ محمد بةرزنجد ،  -2

  109  

،    2006/  5/  7،  14ع سةباح شيخاند ، مرور مدينة أربيل ومشاكلها ، جريدة) كردستا  راباورت (، أربيال ،  – 3

6 . 

 5. 6م ،    1980طارق أحمد رشدي ، اليياقة فن و زوق ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  – 4

 . 1ريبوار محمد أمين سيوةيلي ، إنيا  كاليائق وتأثير التكنولوجي  ليه ، دراسة يير منشورة ، أربيل ،    – 5

 محافظة
سيارات 

 هيأجرةوخصوص

    سيارات حمل     

 صغيرة

سيارات حمل 

 كبيرة
 مدينةلمجمو  سيارات 

نيبة الغاز فد          

 م/فد سا ة

 

 أربيل

 

23100 

 

15671 

 

22133 

 

60904 

 

 3م 5،452،350
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 لالتلوث الناشيء عن إحتراق الوقود في وسائل النق -7  
 

جة  ن إحتراق الوقود في محركات الييارات ، اتجديدة  ن أثر و تأثير الملوثات المختلفة الن حقائقوصل إلد يتكل يوم      

ا اليالبية اتهاو  لد صحة اإلنيا  وأجهزة جيمه المختلفاة . وساوف نعطاي صاورة مختصارة لابعض هاذه الملوثاات و تأثير

  لد اإلنيا   .

 

 Lead (pb)أوال:ـ  الرصاص  

 
الرصااا  معااد  أباايض فضااي اللااو  ، يتحااول إلااد لااو  رمااادي بمجاارد مالميااته الهااواء ، ياات  الحصااول  ليااه               

وهاو مان أقادم العناصار التاي  (1)بيهولة من خاماته الطبيعية ، لين و مقااوم للتأكال ، لاذا فإناه يياتخدم  لاد نطااق الواساع 

في صنا ة اآلواني ، ويوجاد فاي المتحاف البريطااني تمثاال مصاري مان  هاد  رفها اإلنيا   ، واستخدمه قدماء المصرين 

. ويبلغ اإلنتاج العالمي مان الرصاا  حاوالي خمياة مالياين  رصا  منذ أكثر من أربعة اآلف  امالفرا نة مصنو  من ال

 . (2)طن سنويا ويطلق منه إلد الغالف الجوي 

 

،  ومن الوسائل المانعة للخبط )الفرقعاة (( 3)ت لزيادة معدل األوكتا  ، وقود الييارا و بنزيناليضاف الرصا              

( وهذا هو البنزين المحتوي  لد الرصا  . يخرج الرصا  مان  اوادم   ( Tetra _ethyl_leadويت  ذل  بإضافة  (4)

ين المحتوي  لد الرصا  . وقود أو البنزالالييارات إلد الهواء محدثا تلوثا به وخلصة في المد  المزدحمة والتي تيتخدم 

( ماان الكميااة اإلجماليااة للرصااا  الموجااود فااي البناازين تطاارح فااي الهااواء  لااد شااكل  %80_%70بصااورة  امااة فااإ  )

 (5.) جزئيات ، أما النيبة المتبقية فال يمكن إزالتها إص بتنظيف و ييل المحرك 

        

(% ماان كميااة دقااائق  60_ 20ه أ  يلااتقط  اان طريااق الاارئتين)وتشااير األبحاااث العلميااة إلااد أ  الجياا  البشااري يمكناا       

الرصا  المنتشرة في الهواء و في الرئتين ، يقوم الدم بإمتصا  ماا فاي الحويصاالت الهوائياة مان الرصاا  . ثا  يدفعاه 

  وجاود ) دورته  بر شرايين الشعيرات الدموية إلد أضرار الجي  المختلفة ، حيث يترسب و يتراك  بها .وتؤكد األبحااث أ

( ميكروجرامات من الرصا  في اللتر الواحد في المتر المكعب من الهواء تكفاي لزياادة مياتوى الرصاا  فاي اللتار  30

 . (6)الواحد من الدم بمقدار ميكروجرام واحد .

 

 :أضرار الرصا  

 الوفاة .ل ييبب الصدا   و الضعف العام وقد يؤدي للغيبوبة  و إلد حدوث تشنجات قد تؤدي إلد  1    

 ل قد يؤدي إلد إفراز حامض البومي  و تراكمه في المفاصل و الكلي . 2    

 (7)ل  تراكمه في األجنة يؤدي إلد تشوه الجنين و إلد إجهات الحوامل . 3    

 النكرس الرصاصي ( .        – لد المفاصل ) اآلم المفاصل  يرل التأث 4    

 . (8)، و التأثير  لد الدم ) األنيميا ( .يقلل من تكوين الهيموجلوبين  – 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 123ل  بداإلله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،   1     

 77ل مصطفد  بداللطيف  باسي ، مصدر اليابق ،   2      

 65ل محمد أحمد دهبية ، مصدر اليابق ،   3      

 111ل حين أحمد شحاته ، ، مصدر اليابق ،    4      

 123ل  بداإلله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،   5      

                         114ل  حين أحمد شحاته ، ، مصدر اليابق ،   6      

 65محمد محمود دهبية ، مصدر اليابق ،   -7     

  117حين أحمد شحاته ، ، مصدر اليابق ،    -8      
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( م ، ألقااد إلااد البيئااة  1875نناادها معااا مماااورد فااي  ااام ) مريكيااة المنشااورة اإلحصااائيات األ نقاارأ  وحااين             

( طان 20000(م ، نفث  اليايارة األمريكياة ماا يعاادل )  1985( طن رصا  و خالل  ام ) 160000األمريكية قرابة ) 

المركبات ( يحتوي دمه   ولقد وجد أ  دم اليكا  الذين يتواجدو  بحك   مله  بالقر  من الييارات ) (1)أكاسيد رصا  .

 -جدول :ال لد كمية من الرصا  أكبر بكثير من ييره  كما هو موضع ب

 

 بالواليات المتحدة االمريكية     Cincinnatiجدول يوضع تركيز الرصاص في دم المواطنين قي منطقة 

 

 مل دم ( 100تركيز الصاص ) ميكروجرام /                       Occupationالعمل    

 

 Office worker              19     العاملو  بالمكتب                                 

 

 Policemen             21رجال الشرطة                                                 

 

 Postmen                         23رجال البريد                                          

 

 Parking attendant             34 مال الموقف                                     

 

 Garage mechanics          38 مال الجراج                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 17-18اليعيد ، مصدر اليابق ،   أحمد محمد  – 1     
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 Noxأكاسيد النيتروجين             -ثانيا :

 
تتواجد اكاسيد النيتوجين مان  اادم اليايارات ، وماداخن األفارا  ، والمحاارق ، و اوادم الطائرلا  ..... الاخ .التاد             

( الاذى تا  التعارف  لياه photo chemical smogتلعب دورا هاما فد تكوين مزيج الضابا  والادخا  الكيماو الضاوئد ) 

  (2).يكالوس أنجلوس بأمر مرة في ألول

لنيتاروجين ، مانه  اثناا  فقاط لوجد ستة أكاسيد ت. و يمن الهواء الجو(  %79 ) ويكو  له  النيتروجين ياز ص رائحة        

(  فاد الادم  ( NO2قادرة امتصاا  إ  .  (3)، ورابع اكيايد النيتاروجين ( . NO2له  تأثير سام ) ثاند أكييد النيتروجين 

(  مرة من قدرة الدم  لد امتصا  األوكيجين . وقد ييبب الوفات فد حالة استنشااق كمياة كبيارة  300دل يزيد  ن ) بمع

 لوق  كافي . 

 

 

 

 

 ( بيبب النشاطات البشرية .NOxويوض  هذا الجدول أه  مصادر انبعاث يازات )                       

 

 المصدر مسلسل
 (NOxنسبة غازات )

% 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 وسائل النقل

 الوقود وتوليد الكهرباءإحتراق 

 العمليات الصنا ية المختلفة

  الحرائق فد الغابات والمزار

 لبةالتخلا من النفايات الص

 

51،5 

44,1 

0,9 

1,8 

1،7 

                                                                                                                                  (4) 

 

 -أضرار هذا الغاز:

ييابب هاذا الغااز  مومااا األلتهاباات باا لعااين و الحلاق ، و الياعال وضايق الصاادر ، الغثياا  . وتازداد خطورتااه اذا            

ة ياائق أو فقادا  سايطرته حياث يصاب  فاد شابيهالتير  الغاز من ماساورة العاادم الاد داخال اليايارات وياؤدى الاد ماوت 

م ااج ساربألخمور الذى يقود الييارة . وفد حالة الكراجات الصغيرة ) الخاصة ( التد تتياع ليايارة واحادة ، يصاب  جاو الكا

. فاد الوصياات المتحادة األمريكياة فيتولاد  (5)اذا ترك  الييارة والمحرك يعمل لمدة خما دقائق داخل الكاراج وهاو مقفال .

 .  (6)( تنتج من يازات العادم . %40تدفئة و )( من  مليات ال%50معظ  هذه الغازات )

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 . 79-78مصطفد  بداللطيف  باسي ، مصدر اليابق ،    -1

 . 57مصطفد  بداللطيف  باسي ، مصدر اليابق ،    - -2

 . 79محمد الصادق العدوي ، مصدر اليابق ،    -3

 . 123حين أحمد شحاته ، مصدر اليابق ،    -4

 . 16م ،    1992‘ صديق ،التلوث الهوائي في مدينة أربيل دراسة ومقترحات ، أربيل  بدالرحمن -5

 . 15أحمد محمد اليعيد ، مصدر اليابق ،    -6
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               Carbon monoxide( COثالثا . أول أكسيد الكربون )  
 

حال فد الييارات ، ويتبين من الهو  اكامل للوقود كمق يير الااحترد اإلنوينتج   له وهو ياز سام صلو  وص رائحة          

( م  ا  وسائط النقل المختلفة ) سيارات.....  رباات النقال ( هاد 1977حماية البيئة األمريكية لعام ) ةأحصائية نشرتها وكال

از فد  ام واحد ) طلق الوصيات المتحدة اصمريكية من هذا الغوت( من ياز أول أكييد ألكربو   %80الميؤلة  ن حوالد ) 

 . (1)( مليو  طن .103

 

كثافاة حركاة المارور ى يختلف تركيز أول أكييد أألكربو  فد المناطق العمرانية والمزدحمة وتعتمد اساسا  لاد ماد         

حاو ) . ولقاد وجاد ا  اليايارة الواحادة تطلاق خاالل العاام الواحاد ن  (2)ومن ث  فهد أكثر تركيزا فد النهار  نهاا فاد الليال .

 Carboxyكربوكيي هيموجلاوبين )   ( كيلو جرام من هذا الغاز . يتحد اول أكييد الكاربو  مع الهيموجلوبين مكو1450

haemoglobinمان الحصاول  لاد يا( وبذل  يمنع الألوكيجين من األتحاد مع الهيموجلوبين ، وفد هذه الحالة يحرم الج  

ؤدى ياهاذا و ( ppm2000يرة من أول أكييد الكاربو  تقادر باأكثر مان ) دخا  اليجائر  لد كمية كبي األوكيجين. ويحتو

فاد  CoHb)( فد دم المدخنين أكبر بكثير من يير المدخنين ) يعتبر التركيز الطبيعد مان ) CoHbالد تركيز مرتفع من ) 

 (3)( %0.5الدم )

 

 -التى تظهر على المتسمم بأول أكسيد الكربون هى : ضأهم األعرا  
 

 تعب و صعوبة التنفا .شعور بأل .1

 طنين فد األذ  .2

 ضعف فد القوة واليمع والرهية .3

 خط الدم وانخفاظ الحرارة الجي  .ضانخفاظ  .4

 ن .تيل سا قاأخيرا األيماء والوفات ألو زدياد النبضإ .5

 

ألصاطنا د لاه اء التانفا اباإجرويت  اسعافه بنقله الد الهواء النقد والمطلق ، اماا اذا كاا  فاقاد الاو د يجاب البادء مباشارة  

 . حتد يتنفا طبيعيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 13-12أحمد محمد اليعيد ، مصدر اليابق ،    -1

 . 59محمد محمود دهبية ، مصدر اليابق ،    -2

 . 349 بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،    -3
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      Hy drocarbonsرابعا. الهيدرو كربونات    

 

ياتها ذرات كاربو  وهيدروجين فقط وتنبعث بصورة رئييية نتيجاة أألحتاراق الجزئاد لوقاود وهد مواد تحتوى جزئ         

 (1)المتحجرات ) احتراق الوقود األحفورى كما تنطلق مع  وادم الييارات ( .

ماو يتفا ل المركبات الهيدرو كربونية مع أكاسيد الكبري  وأكاسيد النيتروجين فد وجاود الضاوء أى يحادث تفاا الت كي     

ضوئية وكذل  يتكو  الضبا  الدخاند ، الذى يعود تكوينه الد ا  نواتج األحتراق و اوادم اليايارات مان الهيادروكربونات 

  ند تعرضها لألشعة فوق البنفيجية . 

 حجاب(م بمديناة لناد  حياث تكاو  ضابات كثياف 1952خر حاصت تكو  الضابا  الادخاند فاد دييامبر  اام)خوكا         

تحا  الصافر،  (15 )كما انخفض  درجاة الحارارة الاد(  %100) ة الد يمن الروياء وارتفع  الرطوبة النيباليماء وقلل 

لد حدوث صعوبة فاد التانفا. إSmog) )تهابات فد الحلق والعيو  واصنف كما ويؤدى هذا الضبخا  لوأصيب اآلصف باإل

(2) 

 

 مسلسل

 

 مصدر انبعاث الهيدرو كربونات

 

 النسبة )%(

1 

2 

 

3 

4 

5 

 وسائل النقل والمواصالت

 -اسالة الغاز الطبيعد –العمليات الصنا ية ) تكرير البترول 

 صنا ة  النوشادر(   -صنا ة الكربو  األسود

 حرائق الغابات

 ة )  ن طريق الحرق (بالتخلا من النفايات الصل

 استعماصت الوقود فد توليد الكهرباء

56.2         

  15.2 

 

20.5 

5.8 

1.7 

                                                                           

 (3) يوض  الجدول مصادر انبعاث الهيدروكربونات بيبب النشاطات البشرية

 

 

دييابل DCBL ( 80 ) ونتيجة لهذا العدد من المركبات يتولد الضوضاء ص يطاق من أصوات المحركات التاد تصال  الاد  

( مارة فاد الياا ة منتجاة باذل  1520مال المنبه بكثرو وبدو  دا  والتد وصل  فد اوقاات الاذروة هناا الاد )ونتيجة صستع

( 8دييايبل فاد الياا ة ) DCBL (90( مرة تطلق فيها اجهزة التنبيه والتد تصال الاد )25ضوضاء فد كل دقيقة تقدر  )

 متار فد المصدر.... منتجة بذل   دة مشاكل منا. أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 15 بدالرحمن صديق ، مصدر اليابق ،    -1

 . . 70مصطفد  بداللطيف  باسي ، مصدر اليابق ،    -2

 مد شحاته ، مصدر اليابق ،   حين أح -3
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 Noise pollutionالتلوث الضوضائى       - 8   

 

امد الحضارى ،واألنفجاار الضوضاء فد  صرنا الحالد كواحد مان ملوثاات الهاواء و مصاادرها الاذى تفااق  ماع التنا        

اليااكاند المر ااب ،وظهااور المااد  المليونيااة. فقباال الثااورة الصاانا ية كاناا  البيئااة الصااوتية هادئااة اص أ  التقاادم الصاانا د 

والتكنولااوجد ، قااد أخااارج هااذه البيئاااة ماان صاامتهاو لتخلاااف اثرهااا بالغاااة الضاارر ، سااواء النفياااية منهااا ، أو العصااابية ، 

 ل  األنياا ، بال تعاداه الاد اثاار المؤذياة للحياوا  والنباات  لا  حاد الياواء . وسانحاول تياليط أوالعضوية،ول  يقتصر ذل  

 noise. (1)و القته بالضوضاء  sound الضوء  لد بعض المفاهيمالمتعلقة بالصوت 

 

 -ماهوالصوت:  
 

اء ول موجات تنتقال فاد الها بارة  ن طاقة تصدر من اهتزاز أى جي  يتحرك بير ة وتكو  هذه الطاقة  لد شك           

 واألذ  هد اول أجهزة الجي  التد تيتقبل الموجات الصوتية وتأثر بها .  (2.) أو فد وسط اخر

 

 الصوت تحكمها هذه العالقة :             

 

 بالمتر  ةطول الموج ل=     ت      حيث       \ل=                 

 سر ة الصوت خالل وسط معين، متر/الثانية  =                                                   

 ت= التردد الصوتد ، أوالذبذبة ، ويطلق  ليه هيرتز                                                   

 (frequency cyclelsec)دور فد الثانية                                                   

مرونااة وخصااائا المااادة التااد يياارى فيهااا . والمجااال الياامعد لألنيااا   الفلااف ساار ة الصااوت ، بااأختوتخت              

 م/ثانية.340وتبلع سر ة الصوت فد الهواء  (3)(هيرتز 20،000-16يتراوح بين)

 

 

 تعريف الضوضاء الضجيج: 
                    

اد ، وحاالته  النفيااية ، والمناساابات رأ  مازاج األفاا مان الصااعوبة بمكاا  وضااع تعرياف محاادد ، وشاامل للضوضاااء .        

المختلفة ، تلعب هد اصخرى دورا كبيرا تجاه تعرياف الضوضااء ، فقاد يتقبال الفارد شادة الصاوت فاد مناسابة ماا، ولكناه ص 

الصاوت معاين بأناه مقلاق ومز ج،فاد الوقا  الاذى  ديتقبل نفا الشدة فد مناسبة اخارى . وقاد يحكا  بعاض اصشاخا   لا

الضوضاء  بارة  ن الصوت ييار المرياو  مان قبال المياتمع وهاذا يعناد ( 4)تبر البعض اآلخر نفا الصوت  اديا . يع

 (5)أنه مفهوم ذاتد قد يكو  الصوت يير مريو  به لدى شخا ومقبوص لدى اصخرى.

ة وفاد بعاض الحااصت أ  الضوضاء ماهد اص اصوات تتداخل مع بعضها البعض لاه  ادم الراحاة والقلاق والتعاب واألثاار  

وهاد مشاتقة مان  decibellولكن اآل  يقاس بوحادة مميازة هاد الدييابل   wattتيبب األل  . فد البداية الصوت بوحدة وات

 (6)(  وهد كلمة مضافة نيبة الد جراهام بل  مفترح التلفو .bell( ) وبل 10بمعند  شرة) deci)كلمتين هما )دييد

( دييابل وبينماا 75( دييبل وتكو  شدة الصوت المقبولة أقل مان )150بل الد أكثر من)ويتدرج الصوت من واحد ديي      

 (دييبل.75يزداد الصوت خطورة واز اجا اذا ما زاد  ن )

 

 

 

 

 

 

 

 . 93 بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،    -1

 . 240مصطفد  بداللطيف  باسي ، مصدراليابق ،     -2

 . 88ق ،   محمد الصادق العدوي ، مصدرالياب -3

 . 95 بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،    -4

صفاء  بدالكري  ، التلوث الضوضائي وتخطيط المد  ،) األبحااث ( مجلاة جامعاة صاالح الادين للعلاوم اإلنياانية ،  -5

 . 643  م ،  1990( ، كانو  الثاني 3-2مطبعة التعلي  العالي ، أربيل ، الجزء الثاني ،   )

 . 160يق شيخ محمد الببرزنجي ،مصدر اليابق ،   صد -6     
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 تصنيف مصادر الضجيج فى جدول من اكثرها ازعاجا وتاثيرها على االنسان الى اقله كما يلى

 

 الصوت ومصادره

 

الصوت   ستويات

 )ديسبل(

 درجة الصوت

 

 اثرالتعرض له

 

 الر د

 

130 

 

 الحداص لد لليمع

 

 للحضات يؤدى الد الصم 

 

 ع كبيرانطالق مدف

 

120 

 
 للحضات يؤدى الد الصم   ال جدا

 صعود وهبوط طائرة نفاثة

 

110 

 
 للحضات يؤدى الد الصم   ال جدا

 صوت قطار سريع اصت

 

100 

 
 للحضات يؤدى الد الصم   ال جدا

 دراجة بخارية  مليات الحفروالبناء

 

90 

 
  ال جدا

التعرت اليومد لدقائق يؤدى الد 

 الصم 

 فد شار  مزدح متوسط الضجيج 

 

80 

 
  ال جدا

التعرت اليومد لدقائق يؤدى الد 

 الصم 

 

 متوسط الضجيج فد مكتب مزدح 

 

70 

 
  ال جدا

التعرت اليومد لدقائق يؤدى 

 الىاضطرا  اص صا 

 متوسط الضجيج فد مكتب مزدح 

 

60 

 
  ال جدا

التعرت اليومد لدقائق الد اضطرا  

 اص صا 

 

 مناقشة  ادية

50 

 
 معدصت يمكن تحملها متوسطة

 حديث  ادى

 

40 

 
 معدصت يمكن تحملها متوسط

 حديث هادئ
30 

 
 معدصت يمكن تحملها متوسط

 الحركة فد المنزل

 

20 

 
 معدصت يمكن تحملها نتوسط

 هما

 

10 

 
 ---- متوسط

 ساكن صفر بداية اليمع -اليكو 
---- 

 

 

    

 . 83محمود احمد حميد، مصدر اليابق ،   -1

 .  11ديق كري  ، مصدر اليابق،   بدالرحمن ص -2

شدة الصوت 

 )دييبل(

 نو ه

 

 هادئ جدا 30 -10=

 هادئ 40-50

 ضوضائد 60-80

 ضوضائد جدا 110 -90

 صيتحمل 120-150
2 

1 
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 السمعى أو ما نطلق عليه الضوضاء لتلوث لتوجد أنواع عديدة 

 
  . ضوضاء وسائل النقل -1

 . ضوضاء اجتما ية  -2

 . ضوضاء صنا ية -3

 (1. ) وضاء الماءض -4

 ( .2) ضوضاء األصوات الموسيقية . -5

 

 

 *مصادر الضوضاء فى مدينة اربيل :
 

 (3) منطقة صنا ية شمال ، صنا ة جنو .-المصانع والمعامل بكافة انوا هاك: -1

  .....الخ .معمل النييج ، والمعامل الكاشد والكيارات ، معمل مافور

 رات ، طائرات و هيليكوبترات والدراجات البخارية) ماتور سايكل( الييا-وسائط النقل والمواصالت : -2

اصالح الطرق ورصفها ،  مليات البناء والهدم ، اآلت الحفار  الكهربائيةوالميكانيكياة، معادات  - مليات البناء والتشييد: -3

 .قا الحشالا وتقلي  األشجار والكومبرسرات 

 ت والمنازل.المحطات القوى والمولدات: مولدات المحال -4

 الحرفيات واص مال الخدمية: اصالح الييارات ، الحدادة و البخارة -5

 قا ات الحفالت وتجمعات الناس فد المناسبات والحفالت. -6

 األجهزة الكهربائية المنزلية والمكتبية: المكانيا الكهربائية ، أجهزة التكليف ، الغياصت ، أجهزة راديو والتلفزيو . -7

 الصوت خالل األحزا  واألفراح . مكبرات -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 21محمد محمود دهبية ، مصدر اليابق ،   -1

 . 4م،    2002( ،10 بدالرحمن صديق كري  ، مجلة ئةندازيارى ، أربيل ،   ) -2

 م . 2007، لمرحلة الرابعة لعل  اإلجتما  .قادر ، محاضرات التخطيط الحضري  فؤاد -3
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 وسائل النقل: ضوضاء 
 

 ماالذى ييبب ضوضاء وسائل نقل( توجد نو ين لميببات هذا النو  من الضوضاء بالنيبة مدينة أربيل 

 ضوضاء الطرق والشوار )الييارات(     -أ

 ضوضاء الطائرات :  - 

 

 ضوضاء السيارات :  -أ
 

بااالكثير ماان األصت ذات األصااوات المز جااة يمكاان القااول أ  تزايااد المدينةوالتقاادم العلمااي والتكنولااوجي الااذي يزودنااا       

تضيف بعداً جديداً لمشكلة تلوث هوائي والضوضائي. لماً أ  العيا قر  الطرق الرئيياية لاه مناافع  ديادة اص أناه ص يخلاو 

من إز اجات تتمثل بالضوضاء المرورية واألهتزاز،ويازات العوادم،وحوادث المرور.....الخ وهي تأتي بشكل أساسي من 

ياايارات واألتوبييااات و ربااات النقاال والاادراجات البخارية)الموتوساايكالت(،وكل هااذه الوسااائل تياابب الضوضاااء بطاارق ال

مختلفة.ومدينة أربيل مثل باقي مد  العال  دخلا  إليهاا وساائط النقال لتلبياه الحاجاة الملحاة للتنقال إص  أ  ساوء تنظاي  سايرهن 

  . ة الذوق لدى اليواق كلها هذه ولدت مشاكل بيئية كبيرة جداً الييارات وسبيلة األداء بالنيبة للشوار  وقل

وكذل  تزايد اليكا  يؤدى الد احداث احتناقات لحركة المرور والاد حركاة الياير وتجمعها  فاد رقعاه ذات ميااحة          

الخاصة او داخل صغيرة وخاصة فد المركز المدينة يؤدى الد الضوضاء من خالل وسائل البث فد الشوار  العامة لمجال 

الييارات العامة .....الخ.نتيجة ألختالط حشود الكبيرة من النااس ماع تلا  المركباات يتولاد ضوضااء.مع كال ذالا  مان اكثار 

 اصشياء التد تزجع الشخا  ند استخدام وسائل النقل:   

  ند ادارة المحرك -

 تغير سر ات الييارات  ن طريق محلول الير ات  -

 اصوات الفرامل -

 احتكاك اإلطارات باألرت  -

 كاسي  او استوديو الييارة  - 

 (1) استخدام بوق او المنبه الييارات. -

 

يشااكل جااائر ويياار     ( Hornالمعنيااة)فماثال فااد مدينااة سااتوكهول  هناااك سايارات شاارطة تتااابع كاال ماان يياتخدم              

التد تلوث خذاننا وتيابب لناا المزياد مان الضاغوط، تقاع نصف الميؤلية إلصدار هذه األصوات المز جة لذل  ( 2. ) نظامد

  لد  ائق اليائق او ميتخدم هذه الييارة.

 

 تأثيرات الضوضاء السيئة تعتمد على عدة العوامل،منها:
 

 .فترة المكوث فد المحيط ذو الشدة العالية من الضوضاء -1

 .  (دييبل لكل ميافة مضا فة6تقل بمقدار) لميافة التد تفصل اإلنيا   ن المصدر الضوضاء،حيث وجد ا  شدتها-2

 (3. )لصحية ته اسن اإلنيا  وحال -3

 . (  Durationالشدة والتردد ومدة البقاء الضوضاء)-4

 . طبيعة الصوت ونغمة الصوت الموقعية-5

 (4. ) محتوى الصوت -6

 

 

 

 

 

 

 

 . 22-21محمد محمود دهبية ، مصدر اليابق ،    - 1

    . 657مصدر اليابق ،   صفاء  بدالكري  ،  -2

 . 648صفاء  بدالكري  ، مصدراليابق ،    -3

  14اليابق ،    بدالرحمن صديق كري  ، مصدر -4
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 ضوضاء الطائرات : -ب
 

 مان كردساتا  بجاوار المطاارات.ولكن الضوضااء المنبعثاة مان هاذا الناو  شاو يشخا  الذين يعهذه المشكلة تورق األ     

ه هاذه المصاادر يياتوجب باادئ ذى بادء قاللوقاية من اثار الضجيج الذى تخل (1. ) ب قل   ددهاقل  حتد وقتنا الراهن بيب

ج فد اماكن واتجاهات متعددة فد المناطق التاد تعتبار  رضاة للضاجيج.تكو  شادة الضاجيج لضجينشر اجهزة لقياس شدة ا

 ( 2).قاللاإل ءاكبر اثناء الهبوط باالمقارنة مع شدته اثنا

 

 اثاره على األنسان:ضوضاء المرور و

 

األذ  والاتحا والتعاب الضوضاء  لاد القشارة الماخ واأللا  فاد الارأس وطناين فاد ثربحاث العديد تؤأليظهر من خالل ا    

واألنقبات.وتظهر هذه التاثيرات  لد الدم والقلاب إلرتفاا  بيايط فاد  يقبالض شعورإضافة، ة يا  الجزئد للشهداليريع. فق

موما مع إتيا  فد الحدقة العين إضافة الد تدند إفارازات (  3. )الدرجة الحرارة الجي  األنيا  ظ فد خفاالضغط الدم وإن

 (4) المعدة،فد الحين ا  األز اج المتكرر للنائ  يؤدى الد توتر الجهاز العصبد الملركزى.

 

 األثر الفيزولوجى)النقل االسمعى(:

 

وذالا  مان الخاالل تمزياق خالياا الشاعرية لاالذ      Eardrumاألذ     دور المه  فد التمزيق طبلةIntensity الشدة        

( خلياة الشاعرية. و ناد التعاريض الشاخا 17000الداخلية المتصلة بالنييج الحد،حيث ا  كل يضو حياد يعتاوي  لاد)

ودتاه ( سا ة لع30( ولمدة مئة دقيقة. فا  األنيا  يحتاج )0H2120_H22400( وفد الذبذبة)db100الد ضوضاء بقدر)

فد هذا النو  المصابين يبده  بالشكوى من اآلم فد األذ  ،مع شعور بالطنين الادائ  . وفاد دراساة  (5) الد حالة الطبيعية ،

مصااريين ضااعاف الياامع بياابب ماان ال %78ساابع ساانوات ، تبااين منهااا ا  ساامرات ماان أضااوار الضوضاااء فااد مصاار      

  (6) الضوضاء 

 

 -جية :األثر على قدرة األنسان األنتا -
 

( فقاد 1975الدراسات األحصائية التد نفذت فد الوصيات المتحدةاألمريكية  ن الخيائر التد تيببها الضوضااء  اام)        

 -أشارت لما    يلد:

 بليو  دوص رنتيجة للحوادث وتغيب و دم الكفاءة فد العمل. 4  -1

 بليو  دوصر بيبب ضوضاء النقل وتعويضات نقل المياكن . 3  -2

 (7. )ليو  دوصر تعويضات بيبب ضوضاء الطائراتب 30  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 23محمد محمود دهبية ، مصدر اليابق ،    -1

 . 111 بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،    -2

 . 651صفاء  بدالكري  ، مصدراليابق ،    -3

 . 99بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،     -4

      . 644، مصدراليابق ،   صفاء  بدالكري   -5

 . 13 بدالرحمن صديق كري  ، مصدر اليابق ،    -6

 104ن الصطوف ، مصدر اليابق ،    بدإصله الحيي -7
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 -أثر الضوضاء على السيدات العوامل : -
 

ن المعاروف أ  وجود الييدة العامل فد وساط تياوده الضوضااء يجعلهاا  رضاة لألضارابات  المشاار اليهاا ساابقا . وما     

 . (1. ) طبيا اصم العصبية تنجب اطفاص صغار الحج  أو ناقصد النمو ، واحيانا تجهصن وص يكتمل العمل 

      . 

 -أثرالضوضاء على تالميذ المدرارس: -
 

 ويتمثال ذلاا  قلااة اساتعابه  وتركياازيه  وفهمهاا  للادروس ، و اادم القاادرة  لاد حاال أبيااط  ملياات الحيااابية، واألرهاااق      

العصاابد،والدوار ، والشااعور بااالمرت . كمااا أثبتاا  الدراسااات أ  المحاضاارات التااد تلقااد  لااد الطلبااة بالصااوت هااادىء 

 (2) ييتو بها الطلبة ويفهمونها اكثر مما لو كان  بصوت حاد مرتفع.

 أثر الضوضاء  لد الحيوانات والنبات :

ره كال مان الحياوا  والنباات ، فقاد أثبتا  التجاار  ا  ادار ل  يقتصار اثار الضاجيج  لاد اصنياا  فقاط ، وانماا طاال أثا      

الحليب والكفاءة التكاثرية  ند بعض الحيوانات قنل بزيادة تعرت هاذه الحيواناات للضاجيج ، ومان خاالل اصختباارات التاد 

أساار  ماان  نقااذها بعااض العلماااء البااارزين ، وجااد ا  الحيوانااات الصااغيرة التااد تعاايا فااد البيئااة هادئااة تأكاال أكثاار وتنمااو

 (3)الحيوانات التد تعيا فد بيئات مز جة. 

فاألبقااار مااثال فااد مزر ااة مجاااورة لمطااارص تعطااد نفااا كميااة الحليااب الااذى تعطيااه لااو كاناا  بعياادة ماان التااأثير              

 (4) بالضوضاء ، وكذل  بالنيبة للدجاج البيات فا  انتاجه للبيض يقل مع ارتفا  درجة الضوضاء .

كذل  يقل معد لنمو الكثير من النباتات فد حال تواجدها فد وسط ييطر  ليه الضجيج ، كما ا  الصدمات الموجياه و         

الصوتية المفاجئة والمتكررة من المصادر الصوتية وفوق الصاوتية تحادث اضاطرابا للطياور البرياة مماا ياؤدى الاد تشاتتها 

 (5.) وهجرتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 104الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،    بدإصله  -1   

 .  105-104 بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،    -2   

 . 106 بدإصله الحيين الصطوف ، مصدر اليابق ،    -3   

 . 16 بدالرحمن صديق كري  ، مصدر اليابق ،    -4   

 1يين الصطوف ، مصدر اليابق ،    بدإصله الح -5  
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 -والحملية من التلوث الضوضائى : الوقاية-
 

بعد ا  تعرضنا الاد اضارار النفياية والصاحية التاد يخلفهاا الضاجيج ،صباد لناا مان التعارت الاد مجمو اة األجاواءات      

والتدابير التد يجب اتخاذها صحتواء الضجيج وتعاشاد اثااره ،هنااك ا ماال كثيارة للوقاياة ةصنقاا  الضوضااء الناتجاة  ان 

. Barriersبواسطة تقنيات التخطيط . والفكرة اصساسية هد الفصل وتنظاي  المارور وإساتعمال الحاواجز   Trafficالمرور 

والجدرا  الواقعية التد تيتخد مها   ورشات البناء تشييد األبنية فاد المنااطق الضاا ية او قار  محطاات القطاارات وطارق 

 االنقل االيريع او بالقر  من القطارات .

 

(كاغ باالمتر المكعاب الواحاد يمكان ا  يخفاض شادة الضاجيج فاد المنااطق 15ل با  جادارا واقياا يتكاو  بمقادار )يمكن القو  

 (دييبل.13-12 بور الييارات بمقدار )

 

من جهاة األخارى فاد تصامي  االمبااند تياتخدم نوافاذ فردوجاة للحماياة مان الضاجيج . ا  تياا د  لاد تخفايض شادة         

( يير ا  اليلبيات التد تتصف بها النوافذ تتلخا بتعذر فتحها بعاد  ملياة التركاي  .  مماا Db "A" 50الضجيج بمقدار )

ييبب مشاكل التهوية ويجبر  لد استخدام المكيفاات او الماراوح الكهربائياة كباديل التهوياة العادياة ) يمكان اساتفادة مان هاذه 

 (1) بائية الدائمية فيها( .الدارس والفنادق والميتشفيل  وادوائر الحكومية بيبب وجود الكهر

  

 لاد تقليال ساا ات الناوم الضارورية   -فاد فتارة الناوم -وفد المناطق الياكنية  قار  الشاوار  الرئيياية ياؤثر الضاجيج    

 لصحة اصنيا  بل يؤثر  لد نو  النوم ومدة  مقا وفترة ازمنية

 

ة فاااد الياااا ة تكاااو  شااادة اضاااجيج باااالقر  مركبااا 2500فاااد الطااارق  الربا ياااة التاااد تصااال كثافاااة الياااير  لبهاااا        

(    أل  الضاجيج يانخفض  ("66db"a-65متارا مان هاذه الطارق حاوالد   50(فد حين تصب   لاد بعاد   72db)(A)منها

 ادة بانيبة قليلة كلما ارتفعنا او ابتعدنا  لد مصدره ، وهذا ينتج  ادة من امتصا  الرت لضجيج اما شدة الضجيج  لد 

فد حين تضال فاد    70dbمركبة فد اليهعة داخل المد  . فتبلغ فد الشار       1000كثافة اليير  ليها الطرق التد تبلغ 

فااد هااذا  بالااذكر. وماان الجديد  60dbوفااد األدوار العلويااة       68dbاألبنيااة المجاااورة فااد األدوار الوسااطد الااد           

 (2) قياسا بغيرها من الطرق المتيعة.     10dbلضيقة بمقدار اليياق اصشارة الد ا  شدة الضجيج تزداد فد الشوار   ا

 

 

قام مهندس ) بدالرحمن صديق( دراسة بعنوا ) التلوث الهوائد فد مدينة أربيل دراسة ومفترحات(  استغرق ا داده         

لمركبات تدخل الد جاء فيها )ا  قيما كبيرا من هذا العدد الضخ  من ا 29/6/1992حتد  28/10/1991ثمانية شهور من 

 760مركباا تادخل شاار  القا اة كال الياا ة فاد أوقاات الاذروة. نتيجاة  2100مركز المدينة فد ايلب األوقات فمن اصال 

 424مركبة وليياتمر البااقد  916بمحاذاة القلعة لتدخل منها الد قاطع نشتما   1340مركبا منها الد فر  باتا بينما تيتمر 

 ة.مركبة باليير محاذاة القلع

 

مركباة كال الياا ة. وفاد جهاة الشارق مان الشاار   1080وتدخل الد نفا التقاطع من جهة الجنو  )طريق  كركوك       

مركباة ،تبلاغ  2260فاد الياا ة ييااوى  ( مركبة فد اليا ة وهذا ا  مجمو  ما تدخل الد تقاطع) شيخ هللا 264الثالسيند 

ونتيجاة لهاذا العادد مان المركباات يتولاد مان المجماو  .  %12صال الاد باصاا اى بنيابة مئوياة ت 268العدد الباصل  منهاا 

دييابل ونتيجاة صساتعمال المنباه بكثارو وبادو  دا  والتاد  80الضوضاء ص يطاق من أصوات المحركاات التاد تصال  الاد 

تطلق فيهاا ( مرة 25( مرة فد اليا ة منتجة بذل  ضوضاء فد كل دقيقة تقدر  )1520وصل  فد اوقات الذروة هنا الد )

للعل  ا   ادد ( امتار فد المصدر.... منتجة بذل   دة مشاكل مناا.8( ديييبل فد اليا ة )90اجهزة التنبيه والتد تصل الد )

  2007حياب احصاائية شاباط  (2007 – 1992 )سانة 12( سيارة. وبعد مضاد   100000 )   1992رات فد  ام االيي

(  232265   . )(3)  
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معايير لضوضاء المارور فاد جمياع الطارق ومشااريع التنمياة  ان  1966وقد ا تمد مجلا مدينة لند  الكبرى  ام          

دييابل داخال الغارف وفاد الليال يقال الحاد  rest 45 . و دد ميموح  ناد الراحاة دييبل ليال 35دييبل نهارة و 50ميتوى 

 ( دييبل10-5الميموح بمقدار او يتراوح )

ومن تدابر حمائية اخرى ليكا  يجب زرا ة األشجار  لد جانب الطرق. ا  اصرت الخضراء تؤدى الد امتصاا         

صااوت الااد حااد مااا  ، ا  النطاااق األخضاار ماان األشااجار الصااوت  لااد  كااا اليااط  الصاالب لألساامن  الااذى يعكااا ال

متارا يمكان اساتفادة مناه  لاد جاناب الطارق  5(  اذا ماا كاناه  رضاه "10Db"Aوالشجيرات . سينقا الضوضاء  ذات )

اليريعة ) األوتو ستراد( اما اذا اردنا تخفيض الضجيج الذى تعاند مناه األدوار العلياا فاد المبااند المرتفعاة وشاكل ملماوس 

(. "45Db"Aيجب استخدام األقنية المزرو ة  لد جاناب الشاوار  والتاد يمكان ا  تحقاق تخفايض شادة الضاجيج بقادار )ف

(1)   

 

 -اضافة الى بعض السلبيات التالية :   

 
 األرتباك الهضمد الناتج  ن نقا اصفرزات المعدية او المععوية واصصلبة بالقرحة. -

ط الشاارياند المصااحو  بتيااار  فااد تااواتر الحركااة التنفيااية وحاادوث  صاادا  زيااادة فااد تااوتر  ضااالت والرتفااا  الضااخ -

 (2) اصنيا 

 (3. ) ضعف فد سر ة الدورة الدموية وخاصة فد اطراف -

ملياار فرانا  فرانياد لمعالجاة اصمارات 25وفد دراسة أجري  فد فرنيا فد الثمانينات تبين ا  الحك  تنفق مااص يقال  ان 

مان  %11مان الاذين يناامن وشابابي  يارفه  تظال مفتوحاة قاد اصاابو بااصرق ، وا  %92 الناشئة  ن الضوضائ وتبين ا

 (4) من امرات النفيية سببها ضوضاء ايضا. %20الحوادث التد تحدث اثناء العمل سببها ضوضاء وات 

 

 هل تعلم ان الضوضاء مفيدة فى بعض االحيان؟  

 
ا فوائادها ايضاا ، وخاصاة اذا اراد تجاهال اصاوات  الياة اخارى ا  الضوضاء ليي  باصمر اليئ طول الوقا  لكان لها     

يتبرم منهاا وص يرياد ساما ها ومثاال  لاد ذلا  : اذاكنا  باالقر  مان شاار  مازدح  باليايارات ، وص ترياد ساما  اصاواتها 

ليايارات المز جة فاستخدم النافورة التد ينبعث منها صوت الماء ضوضااء محبباة اليا  وترياد ساما ها بادص مان اصاوات ا

 المز جة. 
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 األستنتاجات – 9
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 حاتتوصيات ومقتر -10
 

كلهاا يهادف الاد راحاة اصنياا  ،  الهاوائيالتلاوث  الضوضااء وتقليال لهناك العديد من وساائل واسااليب لحماياة او            

 -صنقول العالج استنادا الد ما طرح و رت فد بعثنا وهد :ات والمجتمع نود ا  نطرح مجمو ة من التوصي

 

نواحي واألرياف و تحيين البيئة اإلقتصادية لها لحاد مان تزاياد تشجيع الهجرة المعاكية  ن طريق تطوير القرى وال -1

 . الحد من التوسع األفقي للمدينة وإ تمادخطة للتوسع العمودي وو تضخ  اليكا  في المدينة .

 دم اليماح بإقامة مياكن أو شقق جديدة باالقر  مان مطاار  ينكااوة التاي ساوف تتعارت هاذه المنطقاة القريباة مان  -2

 ويات يير مقبولة من الضوضاء و التلوث الهوائي .المطار الد ميت

او  يال ساكنم ند التخطيط والتصمي  صنشااء طرياق جديادة فاد منطقاة حديثاة ) ساواء كانا  تلا  المنطقاة ذات اساتع -3

نياو  المارورى والضوضااء م( او توسايع طريقاة موجاود ةفاد منطقاة مبنياة ضارورة حياا  الياو صانا  يتجار

بين  رت الشار  وارتفا ات المباند  لد جانبه وتوفير فرايات معمارية  سق، هنال  تناتولدة  لد ذل مالمرور ال

 . بين المباند

اصهتمااام بتصاامي  المباااند العامااة والخاصااة ماان الخااالل مرا ااات إتجاهمااا وميااتوى المروريااة ذلاا  بتقلياال مياااحة  -4

واستخدام الزجااج المازدوج     Blockتلة الشبابي  المطلقة  لد الطريق وتنظي  المنازل بتوفير حاجز  لد الشكل ك

 . يرف النوم والمعيشة بعيدا  ن الطريق الرئيية مع اصفذ بنظر اص تبارهما يلد التهويةواصضاءة وضع

 زل اليايارات  ان المشااة بواساطة تخصايا مركاز المديناة المزدحماة  بالمتياوقين للمشااة كماا حادث فاد جناو   -5

 ل .مر وزيرة البيئة الفرنيد سوجيلين روياأما  فد باريا بهميشاير فد بريطانيا وشار  سانجر

 وفق نيب األحياء مع تجنب مركزة األسواق .، و سوبرماركي هتمام باسواق المحالت إ -6

ووضاع  ، وطارق المنشااءة فاد منااطق التياويق(  ring roads ) منع و ازل اليايارات بواساطة الطارق الخارجياة -7

ت الثقيلة والييارات العمل فد شوار  الفر ية التد تحيط به االشار  الثالثيند. الشاحنات والييارا ىالقيود  لد سر

 ة.ر لد الفترة الميائية حيث تخلو الشوار  من الما -ئع  لد الوكالء وزبائنه التفريع البض –واقتصاد دخوله  

 نقال العاام  لاد الشاار والتركياز  لاد ساير المركباات وخصوصاا باصاات ال يتطوير والحاث  لاد اساتخدام النقال العماوم

 تزم الدقيق باصوقات اليير.اإللو ي ،الثالثيند، اصربعيند ، واليتيند ، والمئو

 تعيين إدارة  اقلة و حكيمة لمناطق الغابات والحدائق ، وسن قوانين صارمة لمعاقبة قاطعي األشجار . -8

ياااحات كبياارة للرقعااة الخضااراء تخصاايا مو تشااجير سااف  القلعااة حفاظااا  ليااه ماان التعريااة بفعاال  واماال الطقااا . -9

 بأشجار دائمة الخضروالحدائق حول المياكن والمدارس وبين الشوار  لتخفيض الضوضاء وامتصاصه

 لد أهمية  ملية التشجير المنظ  للبي  وأمام دكاكنه  وفي أماكن –دينيا وقوميا و إنيانيا –تشجيع اليكا  وترييبه   -10

 مخصصة .

بإنشاااء المتنزهااات ، الشاارط المهاا  و األساسااي هااو بعاادها  اان مصااادر قيااام ال ضاارورة األخااذ بنظراإل تبااار  نااد -11

 الضوضاء التي تؤثر  لد اإلنيا  و الطيوروالنبات .

اصهتمام بوضع معايير تتعلق بضوضاء المرور فد جميع مناطق اليكنية واصجتما ية والمدنية ويمكن وضع معاايير  -12

ل اصجتما يااة والمناخيااة مااع تزويااد الياايارات الشاارطة باااجهزة لقياااس مقاادار مناساابة صقلااي  كردسااتا  ا تمااادا  لااد العواماا

 . الصوت التد تصدر  ن كل الييارات المخالفة ومعاقبة المخالف

مع التعديالت المناسبة والذى يمنع الضوضاء (م  1966لينة  21)القانو  منع الضوضاء المرق   قالتاكيد  لد تطبي -13

  ليها .

ومنع قيادة الييارات الخصوصية فد اياام محاددة كاذل  تحدياد المياافة الادنيا المطلوباة باين  ، امالتوجه نحو النقل الع -14

 التيميات اليكنية الجديدة حيب حج  الحركة المرور والعمل  لد زيادة سيارات النقل العام مع كل الزيادة فد  ادد الياكا 

. 

 .  لد حالتها من حيث تلوثها المراقبة والفحا الميتمر لمدى محرك الييارة سنويا والتركيز -15

 العمل  لد إستيرادالييارات العاملة بالكهرباء  أو الطاقة الشميية ميتقبالووضع شروط خاصة  ند اإلستيراد . -16

ب رحااويمكاان وضااع ،  خاااز  فااد واجهااات اصماميااة المطلااة  لااد الشااوار  موضااع اماااكن وقااف الياايارات اوال -17

 . مية للميكن للحد من الضوضاء)كراجات( بالنيبة للمياكن فد الجهة اصما

ريااق جديااد فااد منطقااة اليااكنية طو فاات  أنشاااء إالتأكيااد  لااد مباادأ التحااويض  للاادور التااد تعاارت الضوضاااء نتيجااه  -18

 . موجودة
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صفي صف واحد مع إطفاء التشغيل  ند الوقوق او إالزام اليواق بعدم وقف مركباته   لد حافة الشوار    -19

 . انونيا فد حالة المخالفةاصنتظار،ومعاقبه  ق

 

)األماكن مناسبة ركز المدينة ممن شار  اصطباء والصيدليات والميتشفيات األهلية الد خارج ال اتنقل  مل  لد  ياد -21

. ) 

األخرى ، وتخصا  نقل كراج الشمال باألنيبة لييارات التد تيتعمل طريق مصيف صالح الدين الد المنطقة  -22

 ش ،  لماء ، كوييتا  ، برايةتي ،..........الخ ( .الكراج للخط ) شور

نشتما  ( الد مكا  المناسبة اصكثر و دم النزول الد مركز  اليوقنقل المكا  الوقوف باصات ) باخد شاروأمام  -23

 المدينة التد سوف تخصا للمشاة فقط . 

 بغرامة أو بالحبا .معاقبة كل من ييتعمل وسائل البث في األماكن العامة بصورة مؤزذية  -24

إ تبار ر  األسرة  الذي يصدر الضوضاء من داره  أو من محله هو الميؤل  ن ذل  ، في حالة  دم شخيا الفا ل  -25

 األصلي .

 

 -فد حالة الضرورة القصوى ، مع منع استخدامه مطلقا فد الحاصت اصتية: إص  دم استعمال الة التنبيه -26

 المدارس او دور العبادة. بالقر  من الميتشفيات او -

 وفد المناطق الماهولة سكانيا من منتصف الليل حتد اليابعة صباحا واثناء وقوف المركبة.  -

 فد اصوقات والجهات المحددة من قي  المرور المختا.و -   

أو إلزامه   مع دورت لليواق حول اإلضرار العضوية والنفيية للمنبهات ذات الصوت القوى و العال ، وإقنا ه  -27

 بضرورة تغيير تل  المنبهات المركبة  لد سياراته  بأنوا  أخرى ذات صوت أقل حدة .

ية فد مراكب خاصة او فد تجمعات اصباذ  خا  من قي  المرور المختا ر دم استخدام المركبات والدراجات النا -28

 الراحة العامة وخاصة اثناء الليل . ز اليماح بهذه التجمعات والمواكب اذا كان  تؤدى الد اقالقيجو، وص 

زام اصحا  العربات وإل كاكنه  وفوق الرصيفد دم اليماح لمصاحب الدكاكين لعرت اصشياء والبضائع امام ال -29

اليدوية والبا ة المتجولين بالوقوف فد اماكن محددة وضمن سياق معين و دم النزول الد الشار  اطالقا كد ص يشغل جزء 

 لشوار  مابين ) اسواق نشتما  والثالثيند ( ل لالخضرو الفواكه بالبيع ي دم اليماح لبئع.و باءمن الشار  ه

الحمالت اص المية لنشر القي  الخلقية . والتو ية الشاملة وذل   ن طريق وسائل اص الم المختلفة وابراز  -30

 . الناحية اصقتصادية والجتما ية والتعليميةية  ن الضجيج واصذى تلحة بالصحة العامة واثر ذل   لد لالماراصخطا
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 و المراجعالمصادرقائمة  -11
 

 2006محمد جاس  محمد  لي شعبا  العاني ، األقلي  و التخطيط األقليمي ، مطبعة دار هناء ،  ماا  ، طبعاة األولاد ، – 1

 م .

 م . 2006لعربي ، بدو  مكا  النشر ، الطبعة األولد ، محمد محمود دهبية ،  ل  البيئة ، مكتبة المجتمع ا – 2

، الطبعااة األولااد ،  ،سااوريا  بدإصلااه الحيااين الصااطوف ، التلااوث البيئااي أزمااة العصاار ، مطبعااة دار العااين الزهااور – 3

 (م . 2005-2006)

 م  . 1985 ، امعة بغداد، مطبعة ج ، بغداد   بدالباقي  دالجبار أمين الحيدري ، التجديد الحضري لثقافة أربيل  - 4

   م . 2007، الطبعة األولد ،  ، األسكندرية أحمد محمد سعيد ، تلوث البيئة و سبل المواجهة ، مطبعة دار الوفاء –5

مطبعاة جامعاة البصارة ،   ،، البصارة كرستوفر وود ، تخطيط المد  والييطرة  لد التلاوث ،ترجماة مضار خليال العا   - 6
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