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ملخ�ص:         
تهدف هذه الدرا�سة اإىل ر�سد و حتليل و منذجة العالقات املكانية لظاهرة ال�س��ساء املرورية و م�ست�ى �سدتها للطرق الرئي�سة 
يف مدينة الريا�ض واملناطق ال�سكنية املحيطة بها وذلك عن طريق ا�ستخدام نظم املعل�مات اجلغرافية، من خالل تبني من�ذج 
ريا�سي يق�م با�ستنتاج م�ست�ى �سدة ال�س��ساء من خالل معدل املركبات املارة يف الطريق ومعدل �سرعتها ون�سبة ال�ساحنات فيها.
و با�ستخدام طرق االإدراج البيني املكاين يف نظم املعل�مات اجلغرافية مت اإعداد خرائط �س��سائية )م�ساحية م�ستمرة( تبني 
طبيعة و منط ت�زيع ال�س��ساء على الطرق واملناطق املحيطة بها وذلك على مدار الي�م واأخرى الأوقات الذروة. و تاأتي اأهمية 
هذه اخلرائط يف حتديد املناطق ذات م�ست�ى ال�س��ساء العايل واالخرى ذات ال�س��ساء املنخف�سة ومن خاللها ميكن حتديد 
املناطق املنا�سبة لبناء املباين ذات الطابع اخلا�ض والتي تتطلب م�ست�ى منخف�ض من ال�س��ساء مثل امل�ست�سفيات واملراكز 

ال�سحية واملدار�ض واملكتبات واملباين امل�سابهة االأخرى.
ومن خالل حتليل العالقات املكانية بني ال�س��ساء وا�ستعماالت االأرا�سي املحيطة بالطرق مت الت��سل اإىل معرفة العالقة بني 
ن�ع الن�ساط واال�ستخدام للمن�ساآت القريبة من الطرق وبني م�ست�ى ال�س��ساء املرورية يف الطرق القريبة منها. كما �ساعد 

التحليل املكاين يف الك�سف عن امل�سببات التي �ساهمت يف ارتفاع م�ست�ى ال�س��ساء املرورية يف بع�ض الطرق.
القرار يف  و�سناع  املخططني  ت�ساعد  والتي  التخطيطية  املعايري  وبع�ض  واالإر�سادات  الت��سيات  ببع�ض  الدرا�سة  وقد ختمت   

تخفي�ض م�ست�ى ال�س��ساء املرورية اإىل احلد امل�سم�ح به حفاظًا على البيئة وعلى �سحة االإن�سان وراحته.
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1.  مقدمة:
ت�س���اعف عدد �س���كان اململكة العربية ال�سع�دية بقدر مرتني و ن�س���ف فيما بني عامي 1940 م، 1992م حيث بلغت الزيادة ال�سن�ية 
52% ) ال�سريف، 1422ه�( . و تعد مدينة الريا�ض واحدة من اأ�سرع مدن العامل من�ا حيث بلغ عدد �سكانها عام 1425ه� خم�سة ماليني 
ن�س���مة ، و تبلغ م�س���احتها املط�رة حاليا 2000 كيل�مرت مربع. و ت�س���ري الت�قعات ال�سكانية باأنه اإذا ا�ستمرت ن�سبة النم� على ما هي علية 

فاإن عدد ال�سكان مر�سح لي�سل اإىل 17ملي�ن ن�سمه عام 1442 ه� ) الهيئة العليا لتط�ير مدينة الريا�ض ، 1425ه� ( .

وبالرغم من اأن هذه الظاهرة تعد اإيجابية فيما يتعلق بالتنمية و تنفيذ خمططاتها اإال اأن �سرعة النم� ت�سبب ببع�ض املظاهر ال�سلبية 
مثل م�س���اكل االإ�س���كان و االختناقات املرورية و م�س���اكل التل�ث و التدمري البيئي املختلفة .و من امل�سكالت املالزمة لالكتظاظ ال�سكاين 
والكثافة املرورية التل�ث ال�س��سائي لك�نه تل�ث غري مرئي، و ميثل اأحد اأهم هذه املل�ثات التي يجب درا�ستها واإيجاد احلل�ل املنا�سبة لها .

ومبا اأن التل�ث ال�س��سائي يرتبط ارتباطًا مبا�سر بحركة مرور املركبات وهي بطبيعتها متغرية يف الي�م واالأ�سب�ع وال�سهر وال�سنة 
فاإن هذا يتطلب وج�د اآلية منا�س���بة ودقيقة لدرا�س���ة هذه امل�س���كلة ومن هذه التقنيات امل�س���تخدمة لتحليل وعر�ض نتائج الدرا�س���ات يف 
GIS- ه���ذا املج���ال نظم املعل�مات اجلغرافية التي برز دورها يف الكثري من التطبيقات حيث تعد تكن�ل�جيا نظم املعل�مات اجلغرافية
Geographic Information Systems اإحدى االآليات الفعالة التي القت رواجًا و انت�سارا وا�سعا و �سريعا على امل�ست�ى العاملي 

و خا�سة يف الدول املتقدمة يف العديد من جماالت البحث والتحليل املختلفة .

2. م��س�ع البحث و اأهميته :
تعد م�س���كالت التل�ث ال�س��س���ائي اإحدى اأبرز التحديات التي ت�اجه جميع دول العامل. ومل تكن اململكة مبعزل عن تلك امل�س���كالت 
خا�سة يف ظل االزدياد  امل�سطرد يف اأعداد ال�سكان وما رافقها من من� املراكز احل�سرية و ازدياد احلاجة اإىل التنقل بني اأجزاء املدينة 
فرتتب على ذلك زيادة يف عدد املركبات ، ففي مدينة الريا�ض يقدر عدد ال�س���يارات يف عام 1422ه� بح�ايل ملي�ن �س���يارة اأي مبعدل 
211 �س���يارة لكل األف ن�س���مه ، بينما كان معدل ملكية ال�س���يارة يف عام 1390ه� اأقل من 10 �س���يارات لكل األف ن�س���مه يف مدينة الريا�ض         
) املطري ، 1426ه� ( . و اأما ما يتعلق بالرحالت الي�مية ومن خالل الدرا�سات التي قامت بها الهيئة العليا لتط�ير مدينة الريا�ض فقد 
بلغ عدد رحالت ال�س���يارة ح�ايل خم�س���ة ملي�ن رحلة ي�ميًا مقارنة بح�ايل ملي�ن رحلة ي�ميًا قبل ع�س���رين عامًا ) الهيئة العليا لتط�ير 
مدينة الريا�ض ،1427ه�( و تت�قع درا�سات الهيئة اأن تت�لد اأكرث من خم�سة ع�سر ملي�ن رحله ي�ميا بحل�ل عام 1442 ه� )الهيئة العليا 

لتط�ير مدينة الريا�ض ،1424ه�( 92% من هذه الرحالت يف املدينة تتم با�ستخدام ال�سيارة اخل�ا�سة.  

وتكمن م�س���كلة ال�س��س���اء املرورية العالية يف االعتماد املتزايد على ال�س���يارات يف عملية النقل، والذي يتعاظم من عام اإىل عام. 
وقد ترتب على ذلك ازدياد �س���دة ال�س��س���اء الناجتة من حركة ال�سيارات وحمركاتها. والذي انعك�ض على �سحة االإن�سان وراحته. حيث 
ي�ؤثر ال�س���جيج تاأثريًا بالغًا على القدرة على الرتكيز والتعلم ، والقدرة على الن�م، والقدرة على الراحة وله اآثار على اجلهاز ال�س���معي 
و اجلهاز الع�س���بي والذي بدوره ي�ؤثر على القلب فتزداد �س���رباته، وي�ؤثر على اجلهاز اله�س���مي. وهذا كله يق�د اإىل ال�سداع ونق�ض يف 

الرتكيز وارتفاع �سغط الدم واالإ�سابة باأمرا�ض القلب والت�تر الع�سبي )عبيد، 1420ه�(.

فالتعرف على اأماكن متركز هذه الظاهرة واأ�سباب حدوثها وكيفية ال�سيطرة عليها. من اأهم االأم�ر امل�ساعدة حلل هذه امل�سكلة ه� 
التعرف على العالقات املكانية و الزمنية لهذه الظاهرة من خالل ا�ستخدام التحليل املكاين يف نظم املعل�مات اجلغرافية.

ومما �س���بق تاأتي اأهمية هذا البحث يف درا�س���ة وحتليل �س��س���اء احلركة املرورية وعالقتها بن�عية املباين وا�ستخدامات االأرا�سي، 
مما ميكن املخططني و�سّناع القرار من و�سع اإر�سادات ومعايري تخطيطية ت�ساهم يف تخفي�ض م�ست�ى ال�س��ساء من ناحية، ومن ناحية 
اأخرى ت�ساعد هذه الدرا�سة يف حتديد امل�اقع املنا�سبة لبناء املن�ساآت ذات الطابع اخلا�ض والتي تتطلب م�ست�ى منخف�ض من ال�س��ساء 

مثل امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية واملدار�ض واملكتبات واملباين امل�سابهة االأخرى.

3. منطقة الدرا�سة:
حتتل مدينة الريا�ض م�قعا مميزا ت�س���تمده من م�قع اململكة اجلغرايف الذي يت��س���ط قارات العامل ، و يكت�سب هذا امل�قع بعدا اآخر 
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لك�نها عا�سمة تقع يف و�سط اململكة يف اجلزء ال�سرقي لقلب اجلزيرة تقع بني  خطي ط�ل  0ً َ 57  ْ 45 و   3ً َ 0  ْ 47  �سرقًاً  وبني دائرتي 
عر�ض   0ً  15َ  ْ 24 و   0ً  12َ  ْ 25  �س���مااًل ، و ارتفاع ح�ايل 600 م ف�ق م�س���ت�ى �س���طح البحر . تبلغ م�س���احتها 4900كم2 وعدد �س���كانها 
بالن�سبة لنتائج درا�سة ال�سكان لعام 1425ه� 4،26 ملي�ن ن�سمه ، ت�سم مدينة الريا�ض 15 بلدية باالإ�سافة اإىل حمافظة الدرعية و يبلغ 

عدد االأحياء 209 حيًا ) الهيئة العليا لتط�ير مدينة الريا�ض ، 1426ه� ( .

ومن املعامل الرئي�س���ية التي متيز مدينة الريا�ض هي �س���بكة الطرق املتقدمة التي تغطي م�س���احة جغرافية وا�س���عة و تربط اأجزاء 
املدينة و مرافقها املختلفة و ت�س���هل حركة النا�ض والب�س���ائع داخل الريا�ض و اإليها ، ويجري العمل با�س���تمرار يف ت��سعة وحت�سني �سبكة 
الطرق، بحيث تتمكن من تلبية االحتياجات امل�س���تقبلية للمدينة ، اأدى ذلك اإىل زيادة عدد الرحالت يف املدينة كما ذكرنا م�س���بقا وما 

ترتب عليها من زيادة ال�س��ساء ال�سادرة عن املركبات . 

لذلك �س����ف ي�ستمل هذا البحث على درا�سة ال�س��س���اء املرورية ب�سبكة الطرق يف املدينة متناولًة الطرق املهمة ب�سقيها الرئي�سة و 
ال�سريعة واملبينة يف )�سكل 1(  لر�سد م�ست�ى ال�س��ساء على ط�لها الناجت من تدفق احلركة املرورية.

4.م�سكلة البحث:
تعاين مدينة الريا�ض من ارتفاع من�س�ب م�ست�ى ال�س��ساء العام يف البيئة اخلارجية املحيطة باملناطق العمرانية. حيث 
ي�ؤثر هذه االرتفاع يف م�ست�ى ال�س��ساء على �سحة االإن�سان النف�سية والع�س�ية، وبالتايل ي�ؤثر كذلك على كفاءته االإنتاجية. 
وتت�سكل هذه ال�س��ساء، على وجه العم�م، من م�سادر خمتلفة من ال�س��ساء املنبعثة من امل�سانع وال�ر�ض وحركة 
ال�سيارات واأعمال الطرق واالإن�ساء والتعمري وغريها من االأن�سطة االأخرى. وت�ساهم ال�س��ساء املرورية بجزء كبري من 
حم�سلة هذه ال�س��ساء ب�سبب انت�سارها يف معظم اأجزاء املدينة، مبا يف ذلك الطرق الرئي�سة وال�س�ارع الفرعية وبني 

التجمعات ال�سكنية، نتيجة للتط�ر احل�ساري و ال�سناعي وما تبعة من ازدياد يف اأعداد ال�سيارات ومركبات النقل.
وتتمح�ر م�سكلة هذا البحث ح�ل درا�سة وتقييم  ظاهرة ال�س��ساء املرورية لل�س�ارع الرئي�سة يف مدينة الريا�ض )ال�س�ارع 
الرئي�سة داخل املدينة والتي حتد بالدائري ال�سمايل وال�سرقي و اجلن�بي و الغربي( با�ستخدام نظم املعل�مات اجلغرافية.

5. اأهداف البحث:
تقييم م�س���ت�ى ال�س��س���اء املرورية يف طرق مدينة الريا�ض وعالقتها املكانية ومنط ت�زيعها با�ستخدام من�ذج ريا�سي ي�ستند على 

بيانات مرورية ونظم املعل�مات اجلغرافية )عمل خرائط نقطية( و اإظهارها على �سكل خرائط �س�تية.

6. منهج البحث:
تعتمد منهجية البحث على درا�س���ة تطبيقية تعتمد على من�ذج ريا�س���ي لقيا�ض ال�س��س���اء املرورية ا�س���تنادًا على 
معدل اعداد ال�سيارات املارة يف الطرق و�سرعتها ون�سبة ال�سحنات بها. يرتبط هذا النم�ذج بنظام املعل�مات اجلغرايف 

GIS والذي يق�م برتجمة هذه ال�س��ساء واظهارها على �سكل خرائط �س��سائية حتمل معل�مات رقمية وبيانية.

الدرا�سات ال�سابقة:
بني ا�ست� تر (Stoter,1999) اأن الت�سميم و التط�ير للم�سروعات العمالقة مثل ال�سكك احلديدية و الطرق ال�سريعة يتطلب 
اإدارة بيئية جيدة مل�اجهة التاأثريات املمكنة يف البيئة . وعند التخطيط ملثل هذه امل�سروعات فاإن اأهم الع�امل املاأخ�ذة يف االعتبار 
هي ال�س��ساء ملا لها من تاأثري وا�سع وبذلك ت�سبح نظم املعل�مات اجلغرافية هي االأداة املثالية و املفيدة لالإ�سارة اإىل تاأثري البيئة 

ال�س��سائي ، حيث اأدى ا�ستخدامها اإىل زيادة اجل�دة يف درا�سة التل�ث البيئي ) ال�س��ساء ( و تقليل التكاليف والربط بني املعل�مات 
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�سكل )1( : خريطة الطرق ملدينة الريا�ض . 
امل�سدر: الهيئة العامة للم�ساحة الع�سكرية

اجلغرافي���ة و الهند�س���ية للمناط���ق املحيط���ة و النماذج التنب�ؤية لل�س��س���اء . هذا التكام���ل جعل من املمكن خلق مناذج �س��س���اء تبنى 
على املعطيات اجلغرافية املت�فرة يف GIS حل�س���اب تاأثري ال�س��س���اء على البيئة مع املعطيات عند م�س���ت�يات ال�س��ساء . وذكر اإيلربز 
(Elbers,2000) طرق التنب�ؤ ال�س��س���ائي وو�س���ائله يف ه�لندا حيث ا�ستخدم من�ذج Gerano98 و هذا النم�ذج بني اأ�سا�سا على 
الق�اعد اله�لندية املح�س����بة ل�س��ساء ال�س���كك احلديدية و املبنية على جداول الأهم املناطق امل�ج�د بها ال�س��ساء . كما مت االإ�ستعانه 
بطرق حا�س����بية حديثة وهي GIS هذه الطريقة احلديثة مكنت من درا�س���ة امل�س���ت�يات امل�س���تقبلية من التاأثري البيئي على نطاق وا�سع 
.اأما درا�سة ليي واآخرون (Li et al.2002) فقد اهتمت بتط�ير من�ذج للتنب�ؤ ب�س��ساء الطرق يف ال�سني حيث مت بناء هذا النم�ذج 
على املقايي�ض البيئية املحلية الأن�اع املركبات و حاالت املرور ، ومت �سبط التل�ث بالقرب من الطريق ال�سريع و داخل املنطقة ال�سكنية و 
مقارنة النتائج بالنم�ذج املقرتح ، كما ا�س���تخدم يف هذه الدرا�س���ة نظم املعل�مات اجلغرافية كاأداة اإ�سافية لت�سميم تاأثري ال�س��ساء و 
حت�س���ني كفاءة و دقة حتديد �س��س���اء الطرق . وذكر بامانيكاباد و تان�سات�سا (Pamanikabud,Tansatcha,2003) اأن ح�ساب 
�س��ساء املرور ميكن اأن يك�ن باإحدى طريقتني هما UK CORTN و US FHWA هذه النماذج مت تطبيقها حل�ساب ال�س��ساء 
يف الطرقات ال�سريعة ثم اإدخال هذه البيانات على برنامج نظم املعل�مات اجلغرافية . و اكت�سفت هذه الدرا�سة اأهمية ا�ستخدام نظام 
املعل�مات اجلغرايف للتحليل و التنب�ؤ ب�س��س���اء الطرق ال�س���ريعة ، و ميكن اأن يطبق بكفاءة لتحليل م�س���ت�يات ال�س��ساء املرورية املت�لد 
 (Bhaskar et al,2004) ويف بحث قام به با�سكر و اآخرون. US ب�ا�س���طة احلاالت املرورية املبنية على مناذج ال�س��س���اء املرورية
اأمكن الت��سل اإىل معرفة الزيادة الديناميكية للتدفق املروري عن طريق ا�ستخدام من�ذج التنب�ؤ ال�س��سائي امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة 
(ASJ MODEL 1999) ، و متثيل هذه النتائج ب�سكل مرئي على خرائط كنت�رية للمناطق املرورية ال�ا�سعة با�ستخدام GIS . و 
اأ�س���ار فابج�ن و اآخرون (Fabjan et al,2004) اإىل اأن مرور الطريق ه� واحد من امل�س���كالت البيئية الكبرية ، كما اأن االحتياجات 
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املرورية و معدل ال�سيارات يزداد نظرا للنم� االقت�سادي و الذي ي�ؤدي اإىل زيادة �سريعة يف معدل املرور يف �سبكة الطرق ال�سل�فاكية ، و 
لهذا الغر�ض مت حتليل ال�س��ساء الناجتة عن ال�سيارات يف الطرق بعد حتديد مت��سط ال�سرعة للمركبات و ترتيب كل ق�سم من الطريق 

.  GIS ثم عر�ض نتائج التحليل با�ستخدام GPS عن طريق جهاز

6.1.النموذج الريا�سي لل�سو�ساء املرورية: 
مت اختي���ار نظ���م املعل�مات اجلغ���رايف ليك����ن اأداة لقيا�ض وحتليل ظاهرة التل�ث ال�س��س���ائي امل���روري الناجت من 
حركة املركبات، ومدى انت�س���ار هذه ال�س��ساء يف املناطق املجاورة للطريق، حيث باتت نظم املعل�مات اجلغرافية من 
التقنيات املهمة يف درا�س���ة االآثار اجلانبية املحتملة للبنية التحتية ومن هذه االآثار اجلانبية التل�ث ال�س��س���ائي الذي 
يعت���رب م���ن اأهم الع�امل التي البد و اأن تاأخذ بعني االعتبار يف درا�س���ة اأي بن���اء حتتي جديد (Stoter ,1999 ) ، ومتثل 
ال�س��س���اء املنبعثة من احلركة املرورية هي امل�س���در الرئي�سي للتل�ث ال�س��سائي يف البيئات احل�سرية وما ينتج عنها 
من تاأثريات �س���حية متعددة و ال�س���بب يف ذلك ه� اأن االحتياجات املرورية و معدل ال�سيارات يزداد ي�ما بعد ي�م نظرا 

 .(Fabjan,2004( للنم� االقت�سادي و الذي ي�ؤدي اإىل زيادة �سريعة يف معدل املرور يف �سبكة الطرق
وبتطبيق تقنية نظم املعل�مات اجلغرافية و النمذجة الريا�سية ميكن حماكاة و حتليل  م�ست�يات ال�س��ساء املرورية 

يف الطرق ال�سريعة و الرئي�سية و التي ت�ساعد على اإدراك و فهم االآثار املرتتبة على ذلك ب�سرعة و �سه�لة  .
فيعت���رب التكامل بني ا�س���تخدام النماذج الريا�س���ية و نظم املعل�م���ات اجلغرافية ذا اأهمية كبرية يف درا�س���ة االآثار 

اجلانبية املحتملة للبنية التحتية حيث ي�سهل التمثيل الب�سري اأو املرئي لهذه التاأثريات.
وبا�س���تخدام املعادالت الريا�سية �س�ف نتمكن من عمل عدد من اخلرائط ال�س�تية – فمثاًل خرائط ل�قت الذروة 

�سباحا و م�ساًء و خرائط للي�م الكامل.
 ولقد مت اعتماد من�ذج ال�كالة الربيطانية للبيئة يف هذا الدرا�سة، فقد �سممت هذه املعادلة خ�سي�سُا لق�سم البيئة 
االجنليزي English Department of the Environment  ، كما قد مت تبني هذه املعادلة من قبل EPA و من قبل 

MRD ومن جهات ا�ست�سارية اأخرى، حيث يعترب من ا�سهر النماذج الريا�سية املعنية بال�س��ساء املرورية: 
L10)1h( = 10 log )q( + 33 log )V+40+)500/V(( + 1o log )1+5P/V( – 27.6
L10)18h( = 10 log )q( + 33 log )V+40+)500/V( + 1o log )1+)5P/V( – 40.7

حيث اأن:
L10(1hr)  م�ست�ى �سدة ال�س��ساء املرورية دي�سيبل dBA  )مدة الر�سد 1 �ساعة(

L10(18hr)  م�ست�ى �سدة ال�س��ساء املرورية دي�سيبل dBA  )مدة الر�سد 18�ساعة(

q     عدد املركبات )1000مركبة \ 18 �ساعة \ الي�م( 

V   معدل �سرعة املركبات )كم \ ال�ساعة(

P    ن�سبة ال�ساحنات.

كما ميكن ا�ستنتاج م�ست�ى ال�س��ساء يف املناطق املحيطة بالطرق من خالل املعادلة التالية:

LIZ=10 Log ( 10  (
LI

10 /- 12)
 dz

2  
)+ 120 
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حيث اأن:
dB م�ست�ى �سدة ال�س��ساء املرورية يف نقطة القيا�ض ال�اقعة املنطقة املحيطة بالطريق : LIZ 

dB م�ست�ى �سدة ال�س��ساء املرورية يف الطريق : LI

dZ :  امل�سافة بني الطريق وبني نقطة القيا�ض  )مرت(.

6.2.مراحل بناء النموذج الريا�سي لل�سو�ساء املرورية با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرايف:

 6.2.1.املرحلة الأوىل:
جمع وت�سنيف و جتهيز قاعدة البيانات ،حيث مت يف هذه املرحلة جمع البيانات ال��سفية التي تتعلق بالعد املروري 
حلرك���ة ال�س���يارات ثم معاجلته���ا و جتهيز قاعدة البيانات ال��س���فية و تهيئتها للعمل عليها داخ���ل بيئة نظم املعل�مات 

اجلغرافية. وتنق�سم هذه البيانات اىل ق�سمني:

• البيانات الو�سفية :
وهي تتعلق بالعد املروري حلركة ال�س���يارات ، حيث ت�س���مل ح�س���اب معدل ال�س���يارات للي�م كامل و�س���رعتها ون�سبة 
ال�س���احنات فيها، وكذلك ح�س���اب معدل ال�س���يارات ل�قت الذروة و�سرعتها و ن�سبة ال�س���احنات فيها، وقد مت احل�س�ل 
على هذه املعل�مات من الهيئة العليا لتط�ير مدينة الريا�ض ، حيث تعاقدت الهيئة مع اأحد ال�س���ركات املخت�سة لقيا�ض 
الكثاف���ة املرورية يف ط���رق مدينة الريا�ض. وقد قامت ال�س���ركة بتثبيت اأجهزة قيا�ض لعد املركب���ات يف الطرق التي مت 
حتديدها من قبل الهيئة. وقدمت ال�س���ركة هذه املعل�مات على �س���كل تقرير يت�س���من نتائج العد املروري لع�سر �سن�ات 

ملدينة الريا�ض يف الفرتة من 1995م اإىل 2004م.
 وله���دف حتدي���د و متييز حمطات العد ق�س���مت الريا����ض اإىل 15 منطقة ، لكل منطقة خريطة خا�س���ة بها، بحيث 

غطت هذه القراءات معظم املدينة .

• البيانات املكانية:
م���ن املعل����م اأن التل�ث ال�س��س���ائي تل�ث غري مرئي لذلك فاإن الك�س���ف عن م�س���ت�ياتها و مدى تاأثريها ميكن اأن ميثل با�س���تخدام 
نظم املعل�مات اجلغرافية على �س���كل خرائط با�ستخدام النمذجة اخلرائطية .Cartographic Modeling وقد مت االعتماد على 

جمم�عة من اخلرائط من م�سادر خمتلفة مثل : 

• خريط���ة اأ�س���ا�ض رقمي���ة لطرق مدينة الريا�ض من الهيئة العامة للم�س���احة الع�س���كرية. حي���ث مت حتديد الطرق 
الرئي�سية و ال�سريعة التي تقع �سمن منطقة الدرا�سة والتي يبلغ عددها 17 طريق.

• خريطة رقمية مل�اقع حمطات قيا�ض ال�س��ساء على ط�ل الطرق التي �سملها العد املروري.
مت االعتم���اد عل���ى خرائ���ط الهيئة العليا لتط�ير مدينة الريا�ض ال�رقية امل��س���ح عليها م�اقع حمطات قيا�ض ال�س��س���اء على ط�ل 

الطرق التي �سملها العد املروري وا�ستخدمت طريقة الرتقيم Digitizing لت�قيع هذه املحطات على الطرق.

6.2.2.املرحلة الثانية:
بناء اخلريطة الرقمية مل�اقع حمطات قيا�ض ال�س��س���اء على ط�ل الطرق التي �سملها العد املروري بحيث مت االعتماد على خرائط 
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الهيئة العليا لتط�ير مدينة الريا�ض ال�رقية امل��سح عليها م�اقع املحطات على ط�ل الطرق التي �سملها العد املروري )�سكل2(.

6.2.3.املرحلة الثالثة:
بناء قاعدة معل�مات جغرافية �سخ�سية Personal Geodatabase داخل بيئة نظم املعل�مات اجلغرافية حتت�ي على الطبقات 
الرئي�سية للبحث وهي طبقتني االأوىل station وهي خريطة رقمية مل�اقع حمطات قيا�ض ال�س��ساء على ط�ل الطرق التي �سملها العد 

املروري .و الثانية Roads وهي خريطة الطرق ملدينة الريا�ض حيث حتت�ي فقط على الطرق التي تقع �سمن منطقة الدرا�سة.

6.2.4.املرحلة الرابعة:
تق�س���يم الطرق م��س���ع الدرا�سة اإىل اأجزاء )segments(، كل جزء من هذه االأجزاء يعك�ض م�ست�ى �سدة ال�س�ت ال�سادرة منه 
نتيجة احلركة املرورية املارة فيه. و قد مت تق�سيم الطرق بناًء على عدد حمطات القيا�ض ال�اقعة بهم، بحيث ميثل كل جزء حمطة واحدة.

6.2.5.املرحلة اخلام�سة:
اإدخال النم�ذج الريا�سي والذي يتك�ن من معادلتني ريا�سيتني، خ�س�ست املعادلة االأويل حل�ساب ال�س��ساء على 

مدى الي�م الكامل بينما خ�س�ست الثانية حل�ساب ال�س��ساء يف اأوقات الذروة.
6.2.6.املرحلة ال�ساد�سة:

اإدخال املعادلة اخلا�سة ب�حرم املنطقة Buffer Zone بحيث ت��سح هذه املعادلة امل�سافة املقا�سة من مركز الطريق اإىل نهاية كل 
Buffer  و م�ست�ى ال�س��ساء مبا�سرة يف هذا النطاق، وتاأتي اأهمية هذه املعادلة يف املناطق الف�ساء والغري مبنية املحيطة بالطرق.

6.2.7.املرحلة ال�سابعة:
عملي���ة  Overlay Analysis حي���ث يعترب حتليل التطابق اأحد التحليالت املكانية يف نظم املعل�مات اجلغرافية ا�س���تخدمت يف 

البحث لتف�سري ظاهرة ال�س��ساء للحركة املرورية ومدى انت�سارها واأماكن ت�زعها وعالقتها مع ا�ستعماالت االأرا�سي.

�سكل )2( : خريطة حمطات قيا�ض ال�س��ساء
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7. النتائج و التحليل:
اأظهرت النتائج ارتفاع م�ست�ى ال�س��ساء للحركة املرورية يف معظم طرق مدينة الريا�ض، حيث تفاوت م�ست�ى �سدة ال�س��ساء من 
85 دي�سيبل اإىل 67 دي�سيبل وذلك يف جميع فرتات الي�م )وقت الذروة و على مدار الي�م(. وهذا يتجاوز املعدالت امل�سم�ح بها. حيث يجب 
اأال يزيد م�ست�ى ال�س��ساء يف الطرق عن 70 دي�سيبل وذلك يف املناطق ال�سكنية والتي حتت�ي على املدار�ض والفنادق وامل�ساجد، واأما يف 
االأماكن التي تتطلب هدوء مثل مناطق امل�ست�سفيات فاإن  م�ست�ى ال�س��ساء يف الطرق املحيطة بهذه املناطق يجب اأن ال يزيد عن 60 دي�سيبل. 

وبالنظر اإىل جدول ت�س���نيف ال�س����ارع ح�سب م�ست�ى ال�س��س���اء )جدول1،  جدول 2، جدول3، جدول 4  ، جدول5( امل�ستقاة من 
خرائط م�ست�ى ال�س��ساء ل�قت الذروة     )خريطة 3، خريطة 4، خريطة 5، خريطة 6، خريطة 7( ، جند اأن الطرق االأكرث �س��ساء 
يف عينة الدرا�س���ة هي طريق الدائري ال�س���رقي والدائري اجلن�بي و طريق خري�ض – مكة  و طريق امللك فهد ، حيث ي�س���ل م�س���ت�ى 

ال�س��ساء يف هذه الطرق اإىل ما يقارب 85 دي�سيبل.

وتتدرج ال�س��س���اء املرورية يف بقية الطرق بني 67 اإىل 70 دي�س���يبل ، ومن اأمثلة هذه الطرق طريق امللك عبد العزيز والذي تتفاوت 
ال�س��ساء املرورية فيه من 67 دي�سيبل اإىل 77 دي�سيبل .

جدول )1(: ت�سنيف ال�س�ارع ح�سب م�ست�ى ال�س��ساء ل�قت الذروة من ال�ساعة 6-9 �سباحًا بناًء على خريطة م�ست�ى ال�س��ساء ل�قت الذروة من ال�ساعة 
6-9 �سباحًا �سكل ) 3 (:

82_85 اأ�سماء الطرق
dB

 81 _78
dB

77 _74
dB

73_70
dB

69 _ 67
dB

--P--الدائري ال�سمايل : 1ج - 3د
-P---الدائري ال�سمايل : 3د - 3ر

---P-الدائري ال�سرقي : )1ج - 3ث( و ) 6ب - 7اأ(
----Pالدائري ال�سرقي : 3ث - 6ب

---P-الدائري اجلن�بي : ) 7اأ - 8ت( و ) 9ج - 10خ (
----Pالدائري اجلن�بي : 8ت - 9ج

--P--الدائري اجلن�بي الغربي : 9خ - 9ر
---P-امللك فهد : )3د ( و ) 4خ - 9ج (

--P--امللك فهد : 3خ - 4خ
---P-امللك عبد اهلل : )2ث - 4خ ( و ) 4د (

--P--امللك عبد اهلل : ) 4خ - 4د ( و )4د - 4ذ (
----Pمكة : 4ت - 5ح

---P-مكه : 6خ
--P--مكه : )5ح - 6خ ( و ) 6خ - 6ذ (

P----امللك عبد العزيز / البطحاء : )2خ - 4ح( و ) 4ج -5ج (
-P---امللك عبد العزيز / البطحاء : )4ح - 4ج( و) 8ث(

--P--امللك عبد العزيز / البطحاء : 5ج - 8ج
---P-امللك عبد العزيز / البطحاء : 5ج

-P---العلياء : 3خ  و  5ح
P----العلياء : )4خ - 5ح ( و ) 5ح - 6ج (

--P--العلياء : 3د - 3خ
-P---التخ�س�سي : ) 3د - 4د ( و ) 5خ - 6ح (

P----التخ�س�سي : 4خ - 5خ
P----العروبة : )4خ - 5د( و) 4خ - 4ح(

-P---العروبة : 4خ
P----االأمري حممد بن عبد العزيز : 4ج - 5خ

-P---عمر بن عبد العزيز : 5ب - 5ث
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82_85 اأ�سماء الطرق
dB

 81 _78
dB

77 _74
dB

73_70
dB

69 _ 67
dB

P----�سالح الدين االأي�بي : ) 6ت - 6ث (
-P---�سالح الدين االأي�بي : ) 4ج - 6ث ( و )5ب - 6ت (

P----حممد بن عبد الرحمن / ال�س�يدي :) 7ت - 8ث ( و ) 8ج( و) 8ح - 9خ (
-P---حممد بن عبد الرحمن / ال�س�يدي : 8ث - 8ج

جدول )2( ت�سنيف ال�س�ارع ح�سب م�ست�ى ال�س��ساء ل�قت الذروة من ال�ساعة 12-2 ظهرًا بناًء على خريطة م�ست�ى ال�س��ساء ل�قت الذروة من ال�ساعة 
12-2 ظهرًا �سكل ) 4 (.

82_85 اأ�سماء الطرق
dB

 81 _78
dB

77 _74
dB

73_70
dB

69 _ 67
dB

--P--الدائري ال�سمايل : 1ج اإىل 3د
-P---الدائري ال�سمايل : 3د اإىل 3ر

---P-الدائري ال�سرقي : )1ج اإىل 3ت( و ) 6اأ_ 6ب(
----Pالدائري ال�سرقي : )3ث اإىل 6ب( و ) 6اأ اإىل 7اأ(

----Pالدائري اجلن�بي : 7اأ اإىل  9ج
---P-الدائري اجلن�بي : 9ج اإىل 10ذ

--P--الدائري اجلن�بي الغربي : 9ذ اإىل 9ر
----Pامللك فهد : )2د( و ) 6ج اإىل 9ج (

---P-امللك فهد : 3خ اإىل 6ج
----Pامللك عبد اهلل : 3ح اإىل 4خ

---P-امللك عبد اهلل : ) 3ث اإىل3ح ( و )4خ _4د (
--P--امللك عبد اهلل : )4د اإىل 4ذ( و) 4خ(
---P-مكة : )4ت اإىل 5ح( و ) 6ح اإىل 6خ(

--P--مكه : )5ح(  و )6خ اإىل 6ذ(
P----امللك عبد العزيز / البطحا 2خ اإىل 3ح

-P---امللك عبد العزيز/ البطحاء : )3ح اإىل 6ج( و ) 8ث(
--P--امللك عبد العزيز / البطحاء : 6ج اإىل 8ث
P----العلياء : ) 3د اإىل 5ح ( و ) 5ح اإىل 6ج (

-P---العلياء : ) 5ح (
-P---التخ�س�سي : 3د اإىل 6ح

-P---العروبة : 4ح اإىل 4خ
P----العروبة : 5خ اإىل 5د

-P---االأمري حممد بن عبد العزيز : 4ج اإىل 5خ
-P---عمر بن عبد العزيز : 5ب اإىل 5ث
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82_85 اأ�سماء الطرق
dB

 81 _78
dB

77 _74
dB

73_70
dB

69 _ 67
dB

-P---�سالح الدين االأي�بي : ) 5ب اإىل 6ت ( و ) 4ج – 5ث(
P----�سالح الدين االأي�بي : 6ت اإىل 6ث

--P--�سالح الدين االأي�بي : 5ث _6ث
P----حممد بن عبد الرحمن / ال�س�يدي : ) 7ت اإىل 8ث ( و ) 8ج ( و) 8ح اإىل 9خ (

-P---حممد بن عبد الرحمن / ال�س�يدي : 8ث _ 8ج
جدول )3( ت�سنيف ال�س�ارع ح�سب م�ست�ى ال�س��ساء على مدار الي�م من ال�سبت اإىل االأربعاء بناًء على خريطة م�ست�ى ال�س��ساء للي�م الكامل �سكل ) 5 (.

82_85 اأ�سماء الطرق
dB

 81 _78
dB

77 _74
dB

73_70
dB

69 _ 67
dB

--P--الدائري ال�سمايل : 3د _ 2ر
---P-الدائري ال�سمايل : 1ج _ 2ح
----Pالدائري ال�سمايل : 2ح _ 3د
----Pالدائري ال�سرقي : 1ج اإىل 2ث

---P-الدائري ال�سرقي : ) 2ث_3ث( و ) 3ت _ 6اأ(
--P--الدائري ال�سرقي : )3ث_3ت( و ) 6اأ_ 7اأ(

---P-الدائري اجلن�بي : )8ت_8ث( و ) 9ج _ 9خ(
----Pالدائري اجلن�بي : 7اأ اإىل 8ت

---P-الدائري اجلن�بي الغربي : 9ذ اإىل 9ر
----Pالدائري اجلن�بي الغربي : 9خ اإىل 9ذ

----Pامللك فهد : 5خ  اإىل 6ج
---P-امللك فهد : )4خ اإىل 5ح( و ) 6ج اإىل 9ج(

--P--امللك فهد : 3خ_4خ
-P---امللك فهد : 3د

---P-امللك عبد اهلل : )3ج اإىل 4خ( و ) 4د(
امللك عبد اهلل : ) 3ث _3ج ( و )4خ_ 4د( و ) 4د _4ذ 

)--P--
---P-مكة : ) 6ح اإىل 6خ(

--P--مكه : )4ت اإىل 5ح ( و ) 6د اإىل 6ذ(
P----امللك عبد العزيز / البطحاء : 2خ اإىل 3ح

-P---امللك عبد العزيز/ البطحاء : )3ح اإىل 4ج(
--P--امللك عبد العزيز / البطحاء : 8ث

----Pامللك عبد العزيز / البطحاء : 7ج اإىل 8ث
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82_85 اأ�سماء الطرق
dB

 81 _78
dB

77 _74
dB

73_70
dB

69 _ 67
dB

---P-امللك عبد العزيز / البطحاء : )5ج اإىل 7ج( و) 8ث(
-P---العلياء : ) 2د اإىل 4خ ( و ) 5ح اإىل 6ج (

P----العلياء : 4خ اإىل 5ح

P----التخ�س�سي : 3د اإىل 6ح

P----العروبة : 4ح اإىل 5د

-P---االأمري حممد بن عبد العزيز : 5ج اإىل 5ح
P----االأمري حممد بن عبد العزيز : 5ح اإىل 5خ

-P---عمر بن عبد العزيز : 5ت اإىل 5ث
P----عمر بن عبد العزيز : 5ب _5ت

-P---�سالح الدين االأي�بي : ) 5ب اإىل 6ت ( و ) 5ث – 6ت(
P----�سالح الدين االأي�بي : )6ت اإىل 6ث( و ) 4ث _ 5ث(

P----حممد بن عبد الرحمن / ال�س�يدي : )8ث  و  8ج( و ) 8ج(

حممد بن عبد الرحمن / ال�س�يدي : 
-P---)8ج( و ) 8ح اإىل 9خ( و ) 7ت اإىل 8ث(

جدول)4( ت�سنيف ال�س�ارع ح�سب م�ست�ى ال�س��ساء لي�م اجلمعة بناًء على خريطة م�ست�ى ال�س��ساء لي�م اجلمعة �سكل ) 6 (.

82_85 اأ�سماء الطرق
dB

 81 _78
dB

77 _74
dB

73_70
dB

69 _ 67
dB

---P-الدائري ال�سمايل  : 3د _ 3ر
----Pالدائري ال�سمايل : 1ج _ 2د

----Pالدائري ال�سرقي : 1(ج _ 2ث ( و )3ث _3ت( و ) 5ب_7اأ(
---P-الدائري ال�سرقي : ) 2ث( و ) 3ت(

--P--الدائري ال�سرقي : )2ث( و )3ت اإىل 4ب(
---P-الدائري اجلن�بي : )7ب_8ت( و ) 9ج_9ح(

----Pالدائري اجلن�بي : )7اأ _ 7ب( و ) 9ح اإىل 10د(
--P--الدائري اجلن�بي : 8ت اإىل 9ج

---P-الدائري اجلن�بي الغربي : 9ذ اإىل 9ر
----Pالدائري اجلن�بي الغربي : 9ر

---P-امللك فهد : 5ح _ 7ج
--P--امللك فهد : 4خ _ 5ح
-P---امللك فهد : 3د اإىل 4خ

---P-امللك عبد اهلل : 3ث اإىل 4خ
--P--امللك عبد اهلل : 4خ اإىل 4ذ

---P-مكة : 5ج و 6خ
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--P--مكه : )4ت اإىل 5ج( و ) 6ح_6خ(
----Pمكه : 5ج اإىل 5ح

-P---مكه : )5ح( و ) 6خ اإىل 6ذ(
P----امللك عبد العزيز / البطحاء : 2خ اإىل 3ح

-P---امللك عبد العزيز/ البطحاء : )3ح اإىل 4ج(
--P--امللك عبد العزيز / البطحاء : )5ج اإىل 7ج ( و )8ث(
----Pامللك عبد العزيز / البطحاء : )7ج( و )7ث_ 8ث(

---P-امللك عبد العزيز / البطحاء : )7ج( و) 8ث(
-P---العلياء : ) 3د اإىل 4خ ( و ) 5ح اإىل 6ج(

P----العلياء : 4خ اإىل 5ح

-P---التخ�س�سي : 3د اإىل 4خ
P----التخ�س�سي : 4خ اإىل 6ح

P----العروبة : 4ح اإىل 5د

-P---االأمري حممد بن عبد العزيز : 4ج اإىل 5ح
P----االأمري حممد بن عبد العزيز : 5ح _5خ

-P---عمر بن عبد العزيز : 5ت اإىل 5ث
P----عمر بن عبد العزيز : 5ب _ 5ت

-P---�سالح الدين االأي�بي : 4ج اإىل 6ب
-P---حممد بن عبد الرحمن / ال�س�يدي : ) 7ت اإىل 9خ(

�سكل 3 م�ست�ى ال�س��ساء ل�قت الذروة من 6-9�سباحا            �سكل 4 م�ست�ى ال�س��ساء ل�قت الذروة من 12-2ظهرا          
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�سكل 5 م�ست�ى ال�س��ساء على مدار الي�م                                       �سكل 6 م�ست�ى ال�س��ساء لي�م اجلمعة

و من خالل درا�س���ة ا�ستعماالت االأر�سي املحيطة بهذه الطرق ميكن ح�سر االأ�سباب املهمة التي �ساهمت يف ارتفاع 
م�ست�ى ال�س��ساء فيها يف النقاط التالية:  

·وق�ع العديد من االأن�سطة التجارية املختلفة يف احلجم على الطرق ال�سريعة، بحيث يك�ن الطريق ال�سريع ه� حلقة 
ال��س���ل ال�حيدة مع الط���رق املختلفة االأخرى، و ينتج عن ذلك عرقلة للحركة املروري���ة، وهذا بدوره اأدى تدريجيا 

اإىل ازدحام الطريق ال�سريع..
· كرثة املخارج يف بع�ض الطرق الرئي�سة نتيجة النت�سار االأن�سطة املختلفة واملتفاوتة )�سكنية، اإدارية، جتارية، حك�مية، 

خدمية.......( على جانبي الطريق،   اأدى هذا اإىل اإعاقة �سريان احلركة املرورية وا�سطراب ان�سيابيتها.
·كما اأن املخالفات املرورية تلعب دور يف رفع م�ست�ى ال�س��ساء املرورية، وخ�س��سًا ال�سرعات العالية وااللتفاف من 
اأق�سى الطريق وقطع االإ�سارات، والتجاوز من م�سار اإىل م�سار ب�س�رة مفاجئة ومتكررة دون التقيد بل�ائح واأنظمة املرور.

8. حتليل ال�س��ساء املرورية لبع�ص الطرق املهمة يف مدينة الريا�ص:

8.1.طريق امللك عبد العزيز ) البطحاء(:
يتفاوت م�ست�ى ال�س��ساء املروري يف هذا الطريق بني 65 دي�سيبل اإىل  80 دي�سيبل،، حيث  تبني املنحنيات اأدناه )�سكل7( م�ست�ى 
ال�س��ساء للحركة املرورية لطريق امللك عبد العزيز)البطحاء( وذلك ل�قت الذروة وعلى مدار الي�م )اأيام العمل( وكذلك لي�م اجلمعة. 

و ترتكز معظم ال�س��ساء املرورية يف اجلزء املح�س�ر بني املنطقة 6ج اإىل 7ث وهي املنطقة التي تبداأ من تقاطع طريق امللك عبد 
العزيز مع طريق االأمري حممد بن عبدالرحمن  املحاذية حلي غبريا ومتتد اإىل ميدان املنامة وهي منطقة تالقي طريق امللك عبد العزيز 
مع �سارع ال�سباب )�سارع االأمري عبد العزيز بن جل�ي( و�سارع امللك �سع�د. ويظم هذا اجلزء من الطريق عدد كبري من املحالت التجارية 
وخ�س��سًا حمالت املالب�ض لبيع القطاعي وبيع اجلملة، ففي �سمال هذا اجلزء هناك جممع عمارت الراجحي وهي تظم مكاتب وحمالت 
جتاري���ة كم���ا ياأتي بعدها باجتاه اجلن�ب حم���الت جتارية تعترب من اأقدم املحالت التجارية يف مدينة الريا�ض. وياأتي مركز ال�س���ليمان 
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التجاري يف منت�سف هذا اجلزء وه� مركز جتاري كبري وحديث متعدد االدوار. وتاأتي قريب من هذا املركز املدر�سة التذكارية وهي اأول 
مدر�سة يتم افتتاحها يف مدينة الريا�ض يف عهد امللك عبدالعزيز رحمه اهلل. ويف نهاية هذا اجلزء من جهة اجلن�ب تقع مقربة الع�د. 

وهذا اجلزء من الطريق يعترب مركز مدينة الريا�ض القدمي بعد منطقة الديرة. فه� مكت�ض باملارة والبائعني. وتزداد فيه احلركة 
املرورية عن بقية ال�س����راع القريبة منه وخ�س��س���ًا ي�م اجلمعة، وهذا ما يف�س���ر ارتفاع ال�س��س���اء فيه يف فرتة الي�م الكامل ويف فرتة 
ي�م اجلمعة مقارنة بفرتة الذروة. ففي ي�م اجلمعة يك�ن هناك جتمع كبري للجاليات املختلفة وخ�س��سًا اجلالية الهندية وتاأتي بعدهم 
اجلالية الفلبينية ثم البنغالية حيث يت�اجد هناك حمالت خا�سة بهم تبيع بع�ض اخل�سار وامل�اد الغذائية التي تنم� يف بيئتهم . اإ�سافة 

اإىل ذلك متتاز هذه املنظقة بارتفاع م�ست�ى الكثافة ال�سكانية فيها.

و تنت�سر �سيارات االأجرة املخ�س�سة لل�سفر بني املدن يف هذا اجلزء من الطريق ب�س�رة ع�س�ائية غري منظمة.  تقف هذه ال�سيارات 
بالقرب من اأر�سفة امل�ساة ويف اأماكن متفرقة، والكل ينادي على زبائنه بذكر املدينة الذاهب اليها.

كما اأن البا�س���ات ال�س���غرية، امل�س���تخدمة  للتنقل بني االأحياء، منت�س���رة يف هذا ال�س���ارع ب�س����رة كبرية وبطريقة 
ع�س�ائية، و لي�ض لها اأماكن حمددة لل�ق�ف بهدف التحميل او التنزيل. 

وبالن�سبة اإىل بقية اأجزاء الطريق فاإنه كلما اجتهنا اإىل ال�سمال تقل الكثافة ال�سكانية واحلركة املرورية. فبعد ميدان 
املنامة تبداأ اأعداد املحالت التجارية باالنخفا�ض و تبداأ الدوائر احلك�مية بالظه�ر مثل وزارة الدفاع والطريان و وزارة 
امل�ا�سالت و وزارة الزراعة و املعارف و وزارة ال�سحة و وزارة التجارة و االأح�ال املدنية و وزارة املالية و م�سلحة الزكاة 
.  75dB 70  اإىلdB و الدخ���ل و معه���د اجل�ازات.  حيث يرتاوح ارتفاع ال�س��س���اء املرورية  يف الف���رتات املختلفة بني

جتمع اجلالية االآ�سي�ية ي�م اجلمعة ب�سارع البطحاء

ويزداد االنخفا�ض كلما اجتهنا �س���مااًل وخ�س��س���ًا بعد القاعدة اجل�ية )مطار الريا�ض القدمي( حيث تعترب هذه 
املناطق مناطق حديثة ن�س���بيًا وتنخف�ض بها الكثافة ال�س���كنية واملحالت التجارية مقارنة ب��س���ط الطريق، وهذا يربر 

انخفا�ض م�ست�ى ال�س��ساء يف هذا اجلزء لي�سل اىل اقل من 70 دي�سيبل للفرتات الثالث.

8.2.طريق مكة:
يتجاوز م�س���ت�ى ال�س��س���اء املروري يف هذا الطريق  ال�  85 دي�س���يبل،، حيث  تبني املنحنيات اأدناه )�س���كل8( م�س���ت�ى ال�س��س���اء 

للحركة املرورية لطريق مكه وذلك ل�قت الذروة وعلى مدار الي�م )اأيام العمل( وكذلك لي�م اجلمعة. 

و ترتكز معظم ال�س��ساء يف اجلزء املح�س�ر ابتداًء من منطقة 4ت اإىل 5ح وهي املنطقة املح�س�رة بني رئا�سة احلر�ض ال�طني و 
م�ست�سفى الق�ات امل�سلحة. 
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 و يبلغ ارتفاع م�س���ت�ى ال�س��س���اء املرورية يف هذا اجلزء من الطريق يف فرتة الذروة اأكرث من 85dB  حيث تفتح اأب�ابها الدوائر 
احلك�مية و املدار�ض يف وقت الذروة فتزداد اأعداد ال�سيارات ويرتفع م�ست�ى تدفقها ونتيجة لذلك يرتفع م�ست�ى ال�س��ساء بها. 

الهالل 
االأحمر

�سحارى
 م�ل

وزارة 
امل�ا�سالت

حديقة
 الع�د

�سكل ) 7 ( : منحنيات ال�س��ساء لطريق امللك عبد العزيز / البطحا على مدي الي�م الكامل الأيام االأ�سب�ع )من ال�سبت اإىل االأربعاء(، وي�م اجلمعة 
)على مدار الي�م(، و وقت الذروة

كما تبني املنحنيات ت�س���اوي م�ست�ى ال�س��ساء وانخفا�ض �س���دتها وذلك ل�قت الذروة و الي�م الكامل يف املنطقة املح�س�رة بني 6ح 
و 6ذ  وهي املنطقة املحاذية مل�ست�س���فى التخ�س�س���ي والتي تبداأ من تقاطع طريق مكة مع �س���ارع التخ�س�سي باجتاه الغرب. و ذلك الأن 
معظ���م ه���ذا اجلزء من الطريق مير خالل مناطق تخل� م���ن املحالت واملراكز التجارية والدوائر احلك�مي���ة، كما اأن املنطقة ذو كثافة 
�س���كانية منخف�س���ة. اإ�س���افة اإىل ذلك هذا اجلزء من الطريق يتك�ن من عدد من االأنفاق املت�سلة تك�ن يف جمملها طريق �سريع. ولهذه 
اال�س���باب اأي�س���ًا تنخف�ض اأعداد ال�س���يارات املارة يف هذا اجلزء من الطريق ب�س����رة كبرية ي�م اجلمعة وتقل احلركة املرورية وبالتايل 

ينخف�ض م�ست�ى ال�س��ساء املرورية فيه.

8.3.الدائري ال�سرقي:
ويتجاوز م�س���ت�ى ال�س��س���اء املروري يف هذا الطريق  ال�  80 دي�س���يبل، حيث يبني منحنى وقت الذروة )�س���كل9( اأن كامل الطريق 
يع���اين م���ن ارتفاع ال�س��س���اء فيه. وذلك الأن هذا الطريق يق�م عل���ى خدمة مطار امللك خالد الدويل وجامعة االمام حممد بن �س���ع�د 
اال�سالمية ورئا�سة احلر�ض ال�طني ومكتبة امللك عبدالعزيز. كما ينت�سر على جنبات هذا الطريق خليط من الن�ساطات املختلفة، ففي 
�سمال الطريق تقع �سركة �سابك  ومركز غرناطة التجاري ومالهي املر�سى ومالهي احلكريومتحف �سقر اجلزيرة، و�سركة املياة ونادي 
ال�س���باط، ويف و�س���ط الطريق يقع جامع الراجحي وم�ست�سفى امل�ا�ساة و�س����ق الرب�ة للخ�سار، ويف جن�ب الطريق يقع عدد من املراكز 
التجارية املختلفة مثل هايرب بندة وايكيا واإثراء م�ل وبع�ض ال�ر�ض. كما تنت�سر حمالت جتارية خمتلفة على ط�ل الطريق مثل معار�ض 

ال�سيارات وحمالت بيع االأدوات الكهربائية واالأواين املنزلية وامل�اد الغذائية.

ه���ذا اخللي���ط من الن�س���اطات املختلفة جعلت احلرك���ة املرورية يف هذا الطريق م�س���تمرة وبكثافة عالية، اإ�س���افة اإىل ذلك اأن هذا 
الطري���ق يكت����ض بحركة ال�س���احنات مقارنة بطريق املل���ك عبدالعزيز وطريق مك���ة وطريق امللك فهد حيث مينع يف ه���ذه الطرق مرور 

ال�ساحنات. هذه االأ�سباب جمتمعة اأدت اإىل ارتفاع م�ست�ى ال�س��ساء على كامل الطريق يف وقت الذروة.
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 كم���ا تبني املنحنيات ارتفاع م�س���ت�ى ال�س��س���اء ي����م اجلمعة يف منطقة 6اأ )82 دي�س���يبل( وهي املنطقة الت���ي حتت�ي على املراكز 
التجارية مثل ايكيا وهايرب بندة حيث يف�سل بع�ض الع�ائل الت�س�ق يف هذه املراكز يف اأوقات االإجازات مثل ي�م اجلمعة. بينما ينخف�ض 

م�ست�ى ال�س��ساء يف بقية اأجزاء الطريق لقلة احلركة املرورية.

مكتبة امللك 
عبدالعزيز

امل�ست�سفى 
الع�سكري

م�ست�سفى 
بلدية املعذرالتخ�س�سي

�سكل ) 8 ( : منحنيات ال�س��ساء لطريق مكة على مدي الي�م الكامل الأيام االأ�سب�ع )من ال�سبت اإىل االأربعاء(، وي�م اجلمعة )على مدار الي�م(، و وقت الذروة

وبالن�سبة لفرتة الي�م الكامل فاإن ال�س��ساء ترتفع بالقرب من جامع الراجحي وم�ست�سفى امل�ا�ساة و�س�ق الرب�ة للخ�سار وهي مناطق 
متقاربة جدّا وجميعها من�ساآت خدمية يرتدد عليها اال�سخا�ض على مدار الي�م. كما يرتفع م�ست�ى ال�س��ساء يف نهاية طريق الدائري ال�سرقي 
من جهة ال�سمال حيث ي�ؤدي نهايته اىل منطقة الثمامة ومنتزهاتها اأو اإىل طريق الدمام اأو مطار امللك خالد الدويل و اإ�ستاد امللك فهد. 

9. اخلامتة:
اأبرزت هذه الدرا�سة اأهمية ا�ستخدام نظم املعل�مات اجلغرافية و النمذجة الريا�سية يف متثيل التل�ث ال�س��سائي 
للبيئة على خرائط رقمية تظهر مالمح و�س���مات العالقات على �س���طح االأر�ض . ي�ستطيع امل�ستخدم من خاللها تخزين 

البيانات يف �سكل رقمي قابل للتعديل والتحديث كلما دعت احلاجة.
حيث مت اإخ�ساع هذه البيانات الرقمية اإىل عمليات حتليلية عرب من�ذج ريا�سي لقيا�ض ال�س��ساء املرورية، ثم يتم 

اإظهار هذه النتائج على �سكل خرائط رقمية اأو ر�س�م بيانية.
ويت�س���ح لن���ا ومن خالل العر�ض ال�س���ابق الدور الفعال لتقني���ة نظم املعل�مات اجلغرافية و النمذجة الريا�س���ية يف 
درا�سة ال�س��ساء و االآثار اجلانبية املحتملة من خالل عمليات النمذجة و التمثيل الب�سري لهذه التاأثريات وذلك لدعم 

عملية اتخاذ القرار و تخطيط البنية التحتية.

10. اال�ستنتاجات:
ت��سلت الدرا�سة اإىل اال�ستنتاجات التالية:

1. ارتفاع م�ست�ى ال�س��ساء يف الطرق الرئي�سية و ال�سريعة يف مدينة الريا�ض مبعدل جتاوز املعايري العاملية امل�سم�ح بها.
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2. �س����ء التخطيط يف ا�س���تعماالت االأرا�س���ي مثل متركز العديد من االأن�سطة يف و�سط البلد و تداخل ا�س���تعماالت االأرا�سي ال�سكني و 
التجاري و احلك�مي يف بع�ض املناطق �ساهم ب�سكل كبري يف زيادة معدالت ال�س��ساء املرورية ب�سكل ملح�ظ جدا. 

�سابك
متحف 
�سفر 

اجلزيرة
جامع 

ايكياالراجحي

�سكل ) 9 ( : منحنيات ال�سو�ساء لطريق الدائري ال�سرقي على مدي اليوم الكامل لأيام الأ�سبوع )من ال�سبت اإىل الأربعاء(، ويوم اجلمعة )على مدار 
اليوم(، و وقت الذروة

3. عدم وج�د اأماكن خم�س�سة ل�سيارات االأجرة واحلافالت ال�سغرية لتحميل وتنزيل الركاب اأدى اإىل وج�د ع�س�ائية يف حتركاتها 
وبالتايل اأدى هذا اإىل اإرباك احلركة املرورية.

4. ع���دم تقي���د قائدي �س���يارات االأجرة باالأنظمة املرورية �س���اهم يف زيادة ال�س��س���اء املرورية، حيث ينحرف بع�ض قائدي �س���يارات 
االأجرة من اأق�سى الي�سار اإىل اأق�سى اليمني �سعيًا لتحميل زب�ن جديد، مما اأدى اإىل اإرباك احلركة املرورية.

5. عدم تقيد قائدي ال�س���يارات ب�س���كل عام بل�ائح واأنظمة املرور، فهناك جتاوز لل�سرعة امل�س���م�ح بها، واالنتقال من م�سار اإىل م�سار 
ب�س�رة مفاجئة اإ�سافة اإىل قطع االإ�سارات املرورية. اأدى هذا اإىل ا�سطراب ان�سيابية تدفق حركة ال�سيارات. 

6. متثل ال�س��ساء املنبعثة من احلركة املرورية هي امل�سدر الرئي�سي للتل�ث يف البيئات احل�سرية.

7. فاعلي���ة ا�س���تخدام التقنية احلديث���ة متمثلة يف تطبيق نظ���م املعل�مات اجلغرافية لنمذج���ة العالقات املكانية لظاهرة ال�س��س���اء 
املرورية و م�ست�ى �سدتها للطرق الرئي�سة يف مدينة الريا�ض.

8. النمذج���ة الريا�س���ية Mathematical model ه���ي املدخل الرئي�س���ي حلل العديد من امل�س���كالت على نطاق وا�س���ع بدال من 
التجارب التي تك�ن كبرية جدا و غالية وخطرة و ت�ستهلك وقت ط�يل.

9. مُيكن النم�ذج الريا�س���ي لل�س��س���اء املرورية ونظم املعل�مات اجلغرافية من تقدير م�س���ت�ى ال�س��ساء املرورية يف ال�قت اجلاري 
ويف ال�سن�ات القادمة، والذي ال ميكن ا�ستنتاجه باأجهزة القيا�ض املعملية.

10. يعترب التكامل بني ا�ستخدام النماذج الريا�سية Mathematical model  و نظم املعل�مات اجلغرافية GIS ذا اأهمية كبرية 
يف درا�سة االآثار اجلانبية املحتملة للبنية التحتية حيث ي�سهل التمثيل الب�سري اأو املرئي لهذه التاأثريات عن طريق حماكاة و حتليل  

م�ست�يات ال�س��ساء املرورية يف الطرق ال�سريعة و الرئي�سية.
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11. الت��سيات:
1. تخ�سي�ض اأماكن ل�سيارات االأجرة واحلافالت ال�سغرية لتحميل وتنزيل الركاب.

2. التقليل من عدد خمارج الطرق ال�سريعة، للحفاظ على ان�سيابية تدفق حركة ال�سيارات.
3. ت�فري و�سائل نقل جماعية كافية ومنا�سبة ولكال اجلن�سني لتقليل االعتماد على ال�سيارات اخلا�سة.

4. �س���ن ق�انني حازمة تغرم مرتكبي املخالفات املرورية مثل جتاوز ال�س���رعة القان�نية واالنتقال من م�س���ار اإىل م�سار 
ب�س�رة مفاجئة ومتكررة.

5. اإ�سدار الت�سريعات الالزمة مبراقبة حمركات ال�سيارات واالأ�س�ات ال�سادرة واإيقاف ال�سيارات ذات االأ�س�ات املزعجة.
6. منع مزج االأن�سطة ال�سكنية والتجارية واالإدارية بع�سها مع بع�ض على الطريق ال�سريع.

7. اإبعاد املدار�ض وامل�ست�سفيات واملكتبات العامة عن الطرق ال�سريعة وذا ال�س��ساء العالية.

8.  يجب �س���ن ق�انني تنظم عملية تق�س���يمات االأرا�سي وم�ساحاتها وارتفاعات املباين بها وكثافة م�ستخدميها بحيث تتالءم مع وظيفة 
الطريق التي مير بها.

9. تكثيف االأ�سجار والنباتات على جانبي الطرق المت�سا�ض ال�س��ساء املرورية والتقليل من تاأثريها.

10. االهتمام باملعاجلات ال�س����تية للمباين القائمة بالقرب من الطرق ذات ال�س��س���اء املرورية املرتفعة لعزل املبنى �س�تيًا من تاأثري 
ال�س��ساء اخلارجية.

11. بناء ح�اجز �س����تية يف اأجزاء الطرق التي يرتفع م�س���ت�ى ال�س��س���اء بها، وذلك  ملنع انتقال ال�س��س���اء اإىل املباين املحيطة بها.

12. اإع���داد خرائ���ط �س��س���ائية ملختل���ف م���دن اململك���ة ذات الكثاف���ة املروري���ة العالية با�س���تخدام التكامل ب���ني النماذج الريا�س���ية 
Mathematical model  و نظم املعل�مات اجلغرافية GIS  وذلك مل�ساعدة �سانعي القرار التخاذ االإجراءات املنا�سبة للحد 

من ظاهرة ال�س��ساء املرورية .

13. ن�سر اخلرائط الرقمية على ال�سبكة العنكب�تية “االإنرتنت” بحيث يت�سمن م�قع كل مدينة �سفحة خا�سة باخلرائط ال�س��سائية 
و العمل على حتديثها �سن�يًا لتك�ن مرجعًا للمهند�سني وامل�سممني املعماريني واملخططني احل�سريني واملهتمني بالن�احي البيئية .

14.  زيادة ال�عي االجتماعي بخطر التل�ث ال�س��سائي حا�سرا و م�ستقباًل على �سحة االإن�سان و البيئة، خ�س��سًا واأن تاأثري ال�س��ساء 
على �سحة االإن�سان ال يظهر جليًا اإال بعد مرور فرتة من الزمن.
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Abstract
This study aims to monitor, analyze and model the spatial relationships of the phenomenon 
of traffic noise and its level of intensity in the main roads in the city of Riyadh and the 
surrounding residential areas through the use of geographic information systems. The 
research adopts a mathematical model which predicts the intensity of noise from passing 
vehicles through rate of flow vehicles on the road, the mean speed and the percentage of trucks.
Using the methods of spatial environmental insertion in geographic information systems, 
noise maps were prepared which indicate the nature and pattern of distribution of noise 
on the roads and the surrounding areas throughout the day, and others for peak times. 
The importance of these maps is to identify areas with high noise level and the others 
with low noise, and which can be used to identified suitable areas for construction of 
buildings of a special nature that require a low level of noise, such as hospitals, health 
centers, schools, libraries and other similar buildings. 
Through analysis of the spatial relationships between noise and land use surrounding 
roads it was possible to identify the relationship between the type of activity and use of 
facilities close to roads and the level of traffic noise in the nearby road. Spatial analysis 
also helped in the identification of causes that have contributed to the high level of 
traffic noise in some roads.
The study concludes with some recommendations, guidelines and planning criteria 
that help planners and decision makers in reducing the level of traffic noise to the 
approved limit in order to preserve the environment and human health and comfort. 
Scientific terms: (noise, geographic information systems, mathematical modeling).


