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 المقدمة -1

م حسن اإلحساس ين لديهوي المشاعر الرقيقة الذذإن الهدوء نعمة ال يدركها غير       

ين يستلهمون أسمى معاني الحياة في خلوتهم بعيدا عن الصخب بكل شيء جميل ، الذ

كان  لكولذ ؛لتوتر والقلق والضعف والحزن ر جالب اي المنفذزعج المؤوالضجيج الم

ين يتخلله التفكير في بديع صنع المبدع سبحانه وتعالى في عبادة الصالحالصمت يوما 

َقاَل َربِِّ اْجَعْل ِلي ))روح وكيان اإلنسان ، قال تعالى  السماوات واألرض لغمر السعادة

َفُكِلي ))وقال تعالى( 01)سورة مريم اآلية  ((ُتَكلَِِّم النَِّاَس َثَلاَث َلَياٍل َسِويًِّاَآَيًة َقاَل َآَيُتَك َألَِّا 

َكلَِِّم َواْشَرِبي َوَقرِِّي َعْيًنا َفِإمَِّا َتَرِينَِّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي ِإنِِّي َنَذْرُت ِللرَِّْحَمِن َصْوًما َفَلْن ُأ

تتعدد وتتنوع أشكال وصور التلوث البيئي    (0) ( 62) ية سورة مريم اآل( (اْلَيْوَم ِإْنِسيًِّا 

إلى تلوث طبيعي وتلوث ناتج عن ينقسم مصدرها ودرجتها فمن حيث المصدر ف حسب,

،وتلوث فيزيائي وتلوث الهواء  ،لبشري الذي بدوره ينقسم إلى تلوث بيولوجيالنشاط ا

.  (6)وتلوث ضوضائي، وتلوث حراري ،شعاعي تلوث إ إلى -أيضًا -لذي بدوره ينقسم ا

والتلوث الضوضائي هو تلك األصوات التي ال يتقبلها وال يستسيغها اإلنسان عند 

ويعتبر التلوث الضوضائي الناجم عن النهضة .  (3)ألنها ذات ترددات عالية ؛سماعها

إزعاجا وأشدها ضررًا على  ويعتبر من أكثر أنواع التلوث,مشكلة العصرالصناعية 

، وفي مناطق التجمعات السكانية (4)ر بشكل خاص في المناطق الصناعية شتنوي,صحة لا

شديدة االزدحام والمكتظة بالسكان ، ويطلق لفظ الضوضاء على األصوات غير 

المرغوب فيها والتي تسبب لإلنسان نوعا من اإلزعاج أو االضطراب الذي يؤثر على 

ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَِّ َأْنَكَر  َواْقِصْد))قال تعالى  (5)سلوكه بشكل سلبي

 (0)( 01) اآلية,سورة لقمان  ((اْلَأْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر

ومن المعروف أن الضوضاء تؤدي إلى إثارة األعصاب وإلى قلة التركيز الذهني ،     

والعقلي عن اإلنسان ، مع العلم أن هذا الصفاء الذهني  الذهنيوبالتالي صرف الصفاء 

أي صوت  :والضوضاء,الفكري والعقلي من أهم مستلزمات الحياة الهادئة واإلبداع 

، وتقاس األصوات بوحدة الديسبل ( 2)المستمع   إقالق مرتفع يؤدي إلزعاج أو

Decibel   ويقدر أن يسمعها ، (عادي السمع )وهو أقل درجة صوت يمكن لشخص

محرك ديسبل ، و 11ح ب ديسبل ، والصيا 51والكالم العادي ،  ديسبل 31س ب الهم

 .(6)ديسبل  051الطائرة النفاثة 

بحسب أنواعها وترددها أو  اإلنسان لألصوات ودرجة تأثيره بهاوتختلف ردة فعل     

حدتها وشدتها وفترة دوامها وطبيعة الشخص نفسه ، وتنتقل هذه األصوات من مصدرها 

على شكل موجات في جميع االتجاهات من خالل الغازات أو السوائل أو األجسام الصلبة 
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ة األذن في اإلنسان ومن ثم إلى ت الصوتية عن طريق الهواء إلى طبل، وتصل الموجا(7)

وبسبب االفتقار إلى األجهزة ,(8) بالدماغ ةعصاب السمع المرتبطداخلية وأألذن الا

الستبيان لتحديد ة الخاصة بقياس شدة الضوضاء لذا اعتمد الباحث على أسلوب االحديث

حيث تم تصميم استمارة خاصة باالستبيان ,لمواطن التلوث الضوضائي على ا شده تأثير

ن شرائح المجتمع المدني من أبناء مدينة العجيالت وعمل استطالع ميداني لعينة م,

شخص تم اختيارهم 511الستبيان وشمل ا, وعلى مختلف مستوياتهم العمرية والمكانية,

أن التلوث الضوضائي مصدر  إلى لبحثخلص ابشكل عشوائي من طلبة وموظفين وقد 

ربائية كهمرورية وصخب المولدات النتيجة الفوضى ال خطر للضغوط الصحية للفرد

والتي .ودوي المدافع والقنابل ,وهرج ومرج المناسبات االجتماعية , لطائرات وهدير ا

مستوى التعليم لعب دورًا لدراسة أن ا وأوضحت,كانت أكثر ضجرًا من بين كل الملوثات 

 . ًا في درجة الوعي والفئة العمرية لصالح الفئات العمرية األكبرهمم

 : لبحثمشكلة ا

من الحوادث %(61)من األخطاء في األعمال الميكانيكية و%(51)تسبب الضوضاء       

من جسم اإلنسان تردد بنفس  ولكل عضٍو, (1)من أيام العمل%( 61)المميتة وإضاعة 

وهذا ما يؤكده اهلل في كتابه عندما عاقب القوم ,التردد القسرى للعضو سيحدث له تلف 

 ((َخَذ الَِِّذيَن َظَلُموْا الصَِّْيَحُة َفَأْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِميَنَوَأ))قال تعالى  الظالمين بالصيحة

َأْو َكَصيٍِِّب ِمَن السََِّماِء ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق  ))وقال تعالى(  0) 27 سورة هود اآلية

سورة ((اْلَمْوِت َواللَُِّه ُمِحيٌط ِباْلَكاِفِريَنَيْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي َآَذاِنِهْم ِمَن الصََِّواِعِق َحَذَر 

 (0)01 اآليةالبقرة 

 :الدراسة  الهدف من

وتحديد ,لنشاط البشري كال التلوث الفيزيائي الناتج عن اإلى تحديد أشتهدف الدراسة      

والبحث ,( 01)( والوقاية منه ,ثاره آ,أنواعه ,مسبباته)مفهوم التلوث الضوضائي تفصيليَا 

َيا َأيَُِّها الَِِّذيَن َآَمُنوا َلا َتْرَفُعوا ))لسبل والوسائل للحد من ألتلوث الضوضائيأفضل ا عن

ُكْم َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِِّبيِِّ َوَلا َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُل

نَِّ الَِِّذيَن َيُغضُِّوَن َأْصَواَتُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللَِِّه ُأوَلِئَك الَِِّذيَن اْمَتَحَن اللَُِّه ِإ( 6)َوَأْنُتْم َلا َتْشُعُروَن 

 . (0)6 اآليةسورة الحجرات ((ُقُلوَبُهْم ِللتَِّْقَوى َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم

 :أهمية الدراسة 

 م0115على صحة اإلنسان ففي عام  المؤثرةتعد الضوضاء من الملوثات البيئية     

 451 إنذكرت فيه ( بيئة أوربا) ة تقريرا خطيرا حمل عنوانوكالة البيئة األوربي أصدرت

مليون شخص يتعرضون بانتظام إلى ضوضاء وال تقتصر اآلثار السلبية للضوضاء على 

قاتلة  بأمراضفقدان السمع أو جزء منه بل تتعدى ذلك لتصل إلى مرحلة التسبب 

في بعض الحاالت من بينها اإلصابة بالنوبة القلبية،وأضحت بإحداث عاهات مستديمة و
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لم  متعددةتلك المشكلة مدار بحث جدي وحقيقي في مؤتمرات وندوات وورش علميه 

  تقتصر على خبرا البيئة فقط بل يساهم فيها خبراء في المجاالت

 : بحثتساؤالت ال

 ؟ الضوضائيما مفهوم التلوث  -0س

 أشكال التلوث الفيزيائي الناتج عن النشاط البشرى ؟ ما -6س

 ما آثار التلوث الفيزيائي؟ -3س

 ما اإلجراءات المتبعة للحد من الضوضاء؟ -4س

 :منهجية الدراسة 

لحديثة الخاصة بقياس شدة الضوضاء؛لذا اعتمد الباحث بسبب االفتقار إلى األجهزة ا     

حيث تم ,لمواطن التلوث الضوضائي على ا تأثيرالستبيان لتحديد شده على أسلوب ا

وعمل استطالع ميداني لعينة من شرائح المجتمع ,تصميم استمارة خاصة باالستبيان 

وشمل , وعلى مختلف مستوياتهم العمرية والمكانية,المدني من أبناء مدينة العجيالت 

ليلي لدراسة وبالتالي أعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التح.شخص 511الستبيان ا

 .البحث

 :محاور الدراسة 

تناولت الدراسة ستة محاور ،اهتم المحور األول بدراسة اإلطار ألمفاهيمي للصوت         

بإشكال التلوث الفيزيائي الناتج من النشاط البشري والضوضاء ،واختص المحور الثاني 

،فيما اختص المحور الثالث بقياس التلوث الفيزيائي ،والمحور الرابع بآثار التلوث 

الفيزيائي الصحية ،والمحور الخامس على إجراءات الحد من الضوضاء ،بينما المحور 

 السادس اختص بالجانب العملي 

 (لصوت ،وشدته،ومفهوم الضوضاء  ا ) ياإلطار ألمفاهيم:المحور األول

 : لصوتا-1

بالسمع ،  اإلحساسيمكن تعريف الصوت بأنه مؤشر خارجي يؤثر على األذن فيسبب      

شكل مصدره للصوت ، ألن اهتزاز الجسم مهتز يأن كل جسم ويمكن القول بشكل عام 

شر في جميع االتجاهات تيؤدي إلى اهتزاز جزيئات الهواء من حوله على شكل موجات تن

 .، فالصوت له صفة االنتظام والتناسق( 3)ر كل صوت ضوضاءوال يعتب
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وتصبح ، وغير مرغوب فيها ةة أصوات عالية وحادمجموعأما الضوضاء فهي تداخل     

هذه الضوضاء مادة للتلوث عندما ترتفع شدة الضوضاء الصوتية إلى درجة إزعاج 

 .اإلنسان 

 : توالص شدة – 1– 1

 هناك فإذا كان ،ضعيف خرذن من التمييز بين صوت قوي وآاألالخاصية تمكن  هذه     

بالطبع صوت المدفع هو األقوى  ؟ما هو األقوى هأيوانطلقا من نفس الموقع فمدفع وبندقية 

والسبب في ذلك أنه كلما كبرت مساحة الجسم المهتز وكلما كبرت المنطقة الهوائية 

كذلك داد الصوت وضوحًا وشدة ، وتعتمد شدة الصوت ، از (00)المتأثرة بهذا االهتزاز

فكلما قلت تلك المسافة زادت شدة ،على المسافة التي تصل بين مصدر الصوت والمستمع 

معًا ويعبر  الصوت فكلما ازداد عمق الموجة الصوتية زادت موجات التضاغط والتخلخل

 . (06)( 6م/  وات) عنها بوجد 

يسبل ، ومن أشد د(  3) عنها زيادة في مقياس الضوضاء بمقدار ها سينتج تن مضاعفوإ

 :األصوات تأثيرًا 

أصبحت أكثر ,ديسبل ، إذ كلما ازداد ارتفاعها (  011 – 75) األصوات المرتفعة بين  -أ

  إزعاجا

 . اإلزعاجظمة ، فكلما ازدادت عشوائية الضوضاء زاد تاألصوات المتقطعة غير المن -ب

 .فأكثر  هرتز(  0511)  لية من حوالياألصوات العا -ج

اد عدم التأكد من مصدر ع ازديلصادرة عن مصدر متحرك أو خفي ، فماألصوات ا -د

 . ًاإزعاجداد ذلك الصوت ، يز
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بشكل مفاجئ كسماع طلق ناري أو عند اختراق األصوات غير المتوقعة والتي تحدث  -ه

بالضوضاء الطبيعية تعد شبيهة حاجز الصوت من قبل الطائرات ، ومثل هذه األصوات 

  (04)أو المؤقتة

عن مقياس لوغاريمي بالنسبة إلى مستوى ضغط مرجعي ،  ةالقراءالديسبل هو نسبة  -و

تكون (  031) لى ر إن تكون األصوات شديدة الخفوت إفالصن ويبدأ مقياس الديسبل م

 .أللم األصوات مسببة لتلك 

  :درجة الصوت -1-2

ز بين الصوت الحاد والصوت يمن التميتها التي تتمكن األذن بواسطهي الخاصية     

الغليظ ويطلق على الصوت الحاد مرتفع الدرجة ، كما يطلق على الصوت الغليظ صفة 

 بين درجة الصوت وتردد الجسم المهتز منخفض الدرجة ، ويالحظ أنه يوجد عالقة

 .المسبب للصوت 

 : المفهوم اللغوي للتلوث -1-3

سورة (60(()َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَِّ ِعْنَدنا َخزاِئُنُه َوما ُنَنزُِِّلُه ِإالَِّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم ))قال تعالى       

 الحجر

 (0) 41سورة القمر االية ((ِإنَِّا ُكلَِّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر))وقال سبحانه وتعالى 

ابلها زيادة في شيء ما يقيء أي أن كل شيء في هذا الوجود مقدر ومقنن ، والقلة في ش

ال وهي لحكمة بالغة ، آأن الزيادة والنقصان ما هي إال  خر ، وأن أكثر الناس لم يدركواآ

وثباته ، فمثاًل هناك الحياة والموت ، والغنى والفقر ، والشروق والغروب ، اتزان الكون 

في هذا الوجود فنجد أن كل شيء ثنائي ؛  (05) لخإوالصيف والشتاء ، والليل والنهار ، 

ة روتلويثها بالصوأنه يمكن القول بأن فساد البيئة ومما ال شك فيه  ؛إال اهلل سبحانه وتعالى 

َظَهَر الَفَساُد ِفي الَبرِِّ َواْلَبْحِر " ))لى قال تعايرجع كله لفعل اإلنسان  اآلنالتي هي عليها 

 سورة الروم ((" ِلُيِذيَقُهم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس 

 (0)(40)االية

قيم الحسنة واالنغماس في واالنحراف واالبتعاد عن الوكلمة الفساد تعني سوء الخلق     

 .ومعصية اهلل سبحانه وتعالى  المنكر

يعني ( لوث ) لها والفساد والنجس ، وفعالدنس وكلمة التلوث بمدلولها اللفظي تدل على    

بالفتح يعني البيئة الضعيفة غير الكاملة ، ومنه يقال للرجل ( اللوث ) ،  ًالوث الشيء تلويث

 (02)  وثالعقل ألالضعيف 

 : تقسيم الملوثات البيئية -1-4

مها يتقسو يل إليه هولكن ما نم ،بموجبها تقسم الملوثاتهناك العديد من المحاور التي     

 :على حسب طبيعة الملوث 
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 منظفات,مبيدات ,معادن ثقيلة ,غازات .ملوثات كيميائية-أ

 فطريات, بكتريا,فيروسات .إحيائيةملوثات  -ب

تلوث  ,المياه تحليهمحطات  ،المشعة ، تلوث حراريملوثات فيزيائية ، تلوث بالمواد  -ج

 (05) ضوضائي

 : تعريف التلوث الضوضائي -1-5

لوث ن بقضايا التلوث الضوضائي تعريفات متعددة للتوالعلماء والمهتمذكر     

 :الضوضائي نذكر منها ما يلي 

نوعًا وكمًا التلوث الضوضائي بأنه جملة األصوات (  20:  0110)  محاسنهيعرف حيث 

 .للسمع ومثيرًا لألعصاب فسيولوجيا مضايقا عن المألوف والتي تسبب تأثيرًا  والخارجة

آلف من خليط متنافر من الصوت المزعج والمت" تعريف التلوث الضوضائي بأنه ويمكن 

  ( .  6111مزاهره ) مرغوب فيها ال غيراألصوات 

، تسبب إزعاجًا بأنه أصوات تعتبر غير مرغوب فيها (  371:  6111) وعرفه موسى 

تداخل األصوات ل تتميز بشدتها ، وبأي تناسق أو انتظام ، بألنه ال يوجد فيها  امعها ؛لس

 مع بعضها أحيانًا 

أنه صوت ذو أثر سلبي على الضوضائي ب التلوث(  058،  6118) الطنطاوي  رفوًع

االرتباك في أداء العمل الذي  منأو ضيقًا لإلنسان وينتج عنه نوع سبب إزعاجًا سامعيه ي

 يقوم به

اإلنسان عند ها يستسيغ لها والبتقتلك األصوات التي ال ي هوالتلوث الضوضائي  

أصواتها غير ، و بشدةاألذن  تؤدي إلى اهتزاز طلبة ذات ترددات عاليةألنها سماعها؛

 . (04,07)نغمةمنتظمة أي ليست لها 

 غير مألوفةالتلوث الناتج عن أصوات مزعجة  بأنه :التلوث الضوضائي ويعرف الباحث

العديد يتعرض له الشخص منها ، حيث تسبب  إلنسان ، وتعتبر مؤذية بالحد الذيا لدى

 . ض الفسيولوجية والنفسية لإلنسان من األمرا

مضايقًا ومثيرًا  ، تحدث تأثيرًا جنةهأنه جملة أصوات مست : ويقصد بالتلوث الضوضائي

يترك تأثيرات مضرة في أنه الباقي أنواع التلوث البيئي صبية ويختلف الضجيج عن للع

ويعرف التلوث ( .02)  ف مصدر الضجيج التلوث بتوق ينتهيعلى البيئة ، وكذلك 
بأنه التغير المستمر في أشكال حركة الموجات الصوتية ، بتجاوزها المعدل  :الضوئي 

لذا يعتبر  قاطه وتوصيله إلى الجهاز العصبي ؛من حيث شدته وحدته لإلذن اللتالمقبول 

 (  6)ختالفه عن المعتاد سماعه ال،  يهفغير مرغوب  ًاصوت
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 فيزيائي الناتج عن النشاط البشرىأشكال التلوث ال: المحور الثاني -2

 :صور وأشكال التلوث الضوضائي  -1 - 2    

 : تقسيم التلوث إلى ثالثة أقسام رئيسية يمكن     

 التعرض المستمر وبشكل دائم للضوضاء  هبونعني  : التلوث الزمني. 

  ومثال لهذا النوع من التلوث الضوضاء الناتجة بسبب التعرض  : التلوث المؤقت

لوسطى وفي هذا النوع نادرًا ما تصاب األذن األصوات الطلقات النارية ، 

 ث أي أنه تلوث ال ينتج عنه أضراراء هذا التلولإلنسان بأضرار دائمة من جر

 .واضحة فسيولوجية 

 ومثال لهذا النوع من التلوث الضوضاء الناتجة بسبب : رالتلوث المؤقت المض

فسيولوجية دائمة  تحدث من جراء هذا التلوث أضرار التعرض للمفرقعات حيث

تفجير المفرقعات  بحالوسطى بسبب موجات الضغط التي تصمثل إصابة األذن 

الطبلة أو تلف األعصاب الحسية بها نتيجة لسماع أصوات  ي، وحدوث ثقب ف

 (01)والقنابل االنفجار

 : التلوث الضوضائي مصادر 2-2

من مصادر طبيعية ال يتدخل فيها اإلنسان ، ومصادر أخرى غير طبيعية يكون  قد تنتج

 .ي إحداثها اإلنسان فالسبب 

 

 :( الضوضاء الطبيعية)المصادر الطبيعية  2-2-1

 .حداث التلوث الضوضائي العوامل الطبيعية في إسبب تت

 وفات البركانية راكين وما ينتج عنها من صوت المقذالب. 

 المنشآتفعل تصدع القشرة األرضية انهيار الزالزل وما تحدثه من أصوات ب . 

 أصوانابالمواد محدثة الل أصواتها حينما تكون سريعة وترتطم الرياح من خ . 

  (61)الرعد الناتج خالل فصل الشتاء 

 : (الضوضاء البشرية ) المصادر غير الطبيعية 2-2-2

مختلفة متعددة و اأي الضوضاء الناتجة من الفعاليات البشرية المختلفة ، ومصادره    

 :ومن هذه المصادر ما يلي 

قائمة كبيرة وضخمة لمسببات هذا النوع  تؤخذ، حيث  ضوضاء وسائل النقل 6-6-6-0

 .من الضوضاء 
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،  حافالتي بشكل عام من السيارات والوتأتالسيارات ،وضوضاء الطرق والشوارع  -أ

 تسبب الضوضاء بطرق مختلفة وخاصة والدرجات النارية وهذه الوسائل 

  عند إدارة المحرك. 

  عند تغيير سرعات السيارة عن طريق محول السرعات. 

  أصوات الفرامل عند. 

  باألرض  اإلطاراتعند احتكاك. 

 السيارة  منبه عند استخدام. 

  (3).مسجل السيارة عند 

لنا المزيد من الضغوط  وتقع كل المسؤولية إلصدار هذه األصوات المزعجة التي تسبب

 :على عاتق سائق السيارة والتي تتمثل في 

  تسبب هذه األصوات ال بد أن يضمن سالمة سيارته وعدم وجود أعطال بها

 .العالية

  اآلخرين إزعاجال بد أن تكون القيادة ببطء لتجنب الحوادث وعدم . 

  عدم القيادة بجوار المناطق السكنية. 

 (3).إن أمكن  تجنب القيادة ليال 

  ضوضاء السكك الحديدية 2-2-2-2

من  ولكن تعتبر مأمونة بالمقارنة بالضوضاء الناتجة ًاضوضائي ًاتسبب تلوث أنهارغم     

أي شخص للقطارات تعكس اقتناعه بأنها وسيلة نافعة ال  السيارات ، وربما ذلك ألن نظرة

 .(  5)على اإلطالقلإلزعاج  ًايمكننا تجنبها ، بل ويرى العديد أنها ال تعتبر مصدر

 : ضوضاء الطائرات 2-2-2-3

ارات ولكن الضوضاء األشخاص الذين يعيشون بجوار المطهذه مشكلة تؤرق      

الطائرات تشهد كل ما هو جديد  ألن صناعة؛ن الماضي بدرجة كبيرة المنبعثة قلت ع

عاجًا عما كانت عليه من قبل لرغم من أن الطائرات أصبحت أقل إزكر يوميا ، وباومبت

ئرات األمر اهذه الط لكن ازداد عددها وأصبح يوجد العديد من المطارات لكي تستوعب

خذ في التزايد اختفائها تمامًا مع هذا العدد اآلالذي يؤدي إلى وجود ضوضاء وعدم 

ن مصدر مكورواحًا وي ةئيجالسماء كل الليل  وخاصة الطائرات الحربية التي تسبح في

 :ضجيجها في 

 .محركاتها التي تختلف على وفق ارتفاعات الطائرة وأنواعها  -أ

الرياح آزداد حدة  بقًا لتغير اتجاهيتغير ط لتي تقع تحت مسار الطائرات ، إذاالبنايات  -ب

 .نها مع ازدياد قوة المحرك ع الصوت الصادرة
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يمثل ضجيج الطائرات خاصة عند اختراق حاجز الصوت دوي يشبه الرعد العنيف ،  إذ

( 04 – 07)ديسبل (  021 – 041)ما بين  قالعهاإوتبلغ شدة ضوضاء الطائرة عند 

 :ود بسبب ضجيجها عند إقالعها إلى ضمن ضوضاء مؤلمة ويع

 فيمة ا للتغلب على القصور الذاتي وهي جاثإن محركاتها تعمل بأقصى قوته 

المطار من أجل توفير الطاقة الكافية لها لالنطالق في حركتها بسرعة تكفل لها 

الضوضاء  والصعود في الهواء وتكون( ساعة/ كم  0211) إلقالع تزيد عن ا

عند الهبوط أعلى من اإلقالع وتندرج ضوضاء الطائرات في فئة ضوضاء 

 .مؤلمة 

 

 " : ضوضاء المهن" اء العمل ضوض 2-2-2-4

يعيش العمال بالدرجة األولى هذه الضوضاء  ذإوضائها في المناطق الصناعية ، تتولد ض

وتتمثل ضوضاء لمصنع ، نوع الصناعة وحجم امزعجة وتختلف شدتها حسب اختالف ال

 :العمل في 

 عن  ةكهربائية ، الناتجضوضاء المعامل الكبيرة ، والمتمثلة في المحطات ال

حة جراء استخدام مرو مادتهاداخل المحطة ، وعن استخدام  التوربينانأصوات 

شكل عام فإن محطات الكهرباء تولد بارية وسحب ودفع الهواء والمراجل البخ

 (06) . ديسبل ( 065 – 15) ضوضاء ما بين 

  ضوضاء ورش الحدادة والنجارة ويعود ارتفاع مستوى الضجيج الصادر عن

ورش الحدادة الذي يطلق عليه بضوضاء التصادم من جراء تقابل سطحين 

والتقائهما مع بعضهما إلى استخدام الطرق اليدوية في أعمال الحدادة والمعدات 

ها ر ضوضاؤتقدّـِاللحام التي  كالمقص الكهربائي والمطرقة وماكينة الخاصة بها

ساعة (  06-8) تراوح ما بين يسبل علمًا أن ساعات العمل فيها تد(  71.7) ب 

 .يوميًا حسب حالة العمل وأنواعه 

http://www.env-news.com/in-depth/articles/3326/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%91%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%91-%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%8a.html
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  وبالنسبة لورش النجارة يعود السبب إلى استخدام المكائن الخاصة بتقطيع

األخشاب التي  ومنشرةاألخشاب ومنها المنشار الكهربائي والمبرشة والخراطة 

 (2).ديسبل ضوضاء مزعجة جدًا (  011)  ها غ ضوضاؤتبل

 : الضوضاء االجتماعية  2-2-2-5

 :لنوع يصدر في مصادر مختلفة مثل وهذا ا

  أصوات الحيوانات مثل الكالب وغيرها. 

 لو أي بيت من ضجيج ناجم عن استخدام األجهزة األنشطة المنزلية واليخ

هزة تعد مصدرًا إلزعاج الفرد داخل منزله ومن هذه األجالمنزلية المتعددة التي 

ولو تم مقارنة المستويات المذكورة في الجدول  كما هو موضح في الجدول التالي

المذكور مع معيار منظمة الصحة العالمية لمستويات الضوضاء المقبولة داخل 

ا مرتفعة أيضًا يالحظ أنهو( .ديسبل لياًل  35ديسبل نهارًا ،  45) المنازل البالغة 

.(00) 

 dbشدة الضوضاء  نوع الجهاز ت

 86 مجفف شعر  0

 82 غسالة المالبس  6

 79.4 وم فرم اللح ماكينة 3

 78.5 العصائر  خالطه 4

 76 مكنسة كهربائية  5

 76 صحون  جالبة 2

 96.6 مكيف هواء 7

 62 تلفزيون  8
مقدمة إلى مجلس كلية  الدكتوراه حةوأطروث البيئي في مدينة البصرة شكري إبراهيم الحسن ، التل. د: المصدر 

 م 6110البصرةجامعة  اآلداب

  ضوضاء الجوار ويقصد بها المصادر المختلفة للضوضاء التي تسبب إزعاجًا

 :مع راحة الفرد ومنها  التداخللراحة الناس وإلى 

  انقطاع الكهرباء وعلى المولدات الكهربائية الموجود في المنازل وخاصة عند

ساعات أو أكثر في اليوم خصوصًا مع فصل  (8)نحو مستمر قد يصل إلى

يلجأ الفرد إلى المولدات  من مع ارتفاع درجات الحرارة ، إذالصيف المتزا

 .سببًا بذلك مستويات ضوضاء شديدة الكهربائية كمصدر بديل للكهرباء م

 نها في اسبات كوسيلة للمتعة إال أل والمنالمفرقعات التي تستخدم في أيام العط

 .الوقت نفسه تعد مصدرًا إلقالق راحة الجيران 

  ت الحفر الصادرة عنها في أصوات آالتمثل الضوضاء وت :أعمال البناء والتشييد

تبلغ  إذسمنت وأصوات المطارق ، إلاوالجرارات والبلدوزرات وخالطات 
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ديسبل ، في حين (  001 – 012)  اإلسفلتمستوى ضوضاء كومبرسير لحفر 

 ( . 08)ديسبل  11وارع مستوى الضجيج ب تبلغ حفارة الش

لعزل هذه األصوات والتخفيف من حدتها لمهندسون مواد معينة في الحوائط وقد يستخدم ا

خر ضد الضوضاء ، لى حل آالتكاليف ولذلك لم يتم التوصل إ باهظةولكن هذه المواد 

 .وندرك مراعاة حقوق الجار في تقليل الضوضاء يوالحل البسيط هو أن نع

 

 

 : ضوضاء الماء 2-2-2-6

الماء وليس المقصود بها هو تأثر الكائنات الحية المائية فقط ، وإنما  يتوجد ضوضاء ف

 .التي تخرج من صوت األمواج  ءومثال على ذلك الضوضا نتمتد لتصل إلى اإلنسا

 : بالنقاط اآلتيةالتلوث الضوضائي يمتاز ويمكن القول أن 

 عليها وال  السيطرةصادر الضوضاء وتنتشر في كل مكان ومن الصعب تتعدد م

 .يعرف المصدر الحقيقي للضجيج على نحو دقيق 

 البيئةنها ال تترك خلفها أثرًا واضحًا في طع أثر الضوضاء بمجرد توقفها أي أينق 

 . هانقطاعوينتهي باوقتي خر ، أن تأثرها بمعنى آ ءوال يتبقى منها شي

  ر أي أنإنها محلية إلى حد كبيفتختلف الضوضاء عن غيرها من عوامل التلوث 

 (8).وار مصدرها فقط الفرد ال يحس بها إال بج

 : مقياس التلوث الضوضائي المحور الثالث

 Deci )األولىالكلمة (  Decibelديسبل ) قياس تسمى تقاس شدة الصوت بوحدة     

 0847بل  مهانسبة لمخترع الهاتف الكسندر غرا( bel)والكلمة الثانية  .1,0وهي تعني(

أن الصفة الفيزيائية األساسية للصوت تتكون من نوعين الصفة األولى هي  0166 –

 .( (InAensity، والصفة الثانية هي الشدة  (Freguency)التردد 

 (loudness)اع الصوت ، وارتف( (Pitchن المرادفات لهاتين الصفتين هما النغمة إ     

ويتكون تردد الصوت على ترددات مصدر الصوت في الثانية ، ومعظم األصوات في 

 مىسة ، فبعضها يتكون من عدة ترددات تالطبيعة ليست على شكل نغمات مقبول

 61.111 – 61)األصوات التي تتراوح بين  إدراكاألذن البشرية تستطيع .بالضوضاء 

والفوق  التحتبيعة يوجد أقل وأعلى من هذين الترددين ويعرفان ، وفي الط( ثانية/ ذبذبة 

صوتية على التوالي ، وكالهما ال يسمع من قبل اإلنسان ، ولكن يسمع لبعض الحيوانات 

 لوغاريتميوهو مقياس (  db) كالكالب والفئران ، وتقاس شدة الصوت بوحدات الديسبل 

ديسبل تمثل زيادة بعشرة أضعاف في شدة الصوت ، مثاًل (  01) ، أي كل زيادة مقدارها 
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ديسبل ، ( 61)مرات من صوت شدته ( 01)ديسبل يعتبر أقوى ( 31)صوت شدته 

ديسبل يعتبر أقوى في ( 41)وأعلى منه مرتين في ارتفاع الصوت ، والصوت الذي شدته 

ع ارتفاع الصوت ارب في سبل وأعلى منهدي( 61)ره من صوت شدته م( 011)شدته 

 (04,06....)وهكذامرات ، 

 

الديسبل والتردد ، بالهيرتز ، األصوات ، يجب معرفة شدة الصوت ب  ولتميز ارتفاع

هيرتز يكون أعلى من صوت (  0111) ديسبل وتردده (  21) فمثاًل الصوت الذي شدته 

ديسبل (  3)بالصوت من  انتحسن اهيرتز ، واألذن 011ديسبل وتردده ( 21)شدته 

ديسبل فما  01)  ديسبل ويبدأ بكونه مرتفعًا أعتبارًا من 5من  اعتباراويصبح ملحوظًا 

 ( .04, 6)فوق 

حسب االتفاقية ) ًا أوربيًا ، وعربي بيهعتمد الباحث في دراسته على المقياس المعمول وا 

مدة أربعين ساعة أسبوعيا ديسبل ، ول (85) وهي (  0177لعام  03سخة العربية ، الن

ولخمسة أيام ، وهو الحد الذي يسمح أن يتعرض له العامل للضوضاء ، فإن تجاوز ذلك 

عدم التركيز ، وقلة الكفاءة ، والصمم الجزئي  :فسوف يسبب أضرارًا للعامل منها  الحد

 .أو الكلي ، مما يسبب خسائر اقتصادية فادحة 
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مستوى شدة 

 الصوت

 (ديسيبل)

 األصوات الشائعة

ضغط الصوت     

paµ 

 

 

 التأثيرات

 20 سقوط الريشة 0-10
الينجم أي ,بداية عتبة السمع

 تأثيرات مرضية
 200 الهمس 30

 2,000 تغريد الطيور 40

50 
سقوط المطر و المكتب الهادئ 

 و الثالجة
 

بداية اإلزعاج في التعليم 

ويوثر على الجملة ,والتركيز

 20,000 غسالة األطباق و المحادثة 60 العصبية

00 
المرور و المكنسة الكهربائية 

 و المطعم
 

تزايد احتمالية اإلصابة 

 بأمراض القلب
00 

المنبه و مترو األنفاق و 

 ضجيج المصنع
200,000 

00 
مكنة الحالقة الكهربائية و 

 قاطعة األعشاب

 

 

واضطرابات ,خطر على السمع 

 100 هرمونية

المنشار الشاحنات و 

الكهربائي و الستريو تقع كلها 

 فوق عالمة المنتصف

2,000,000 

  الموسيقى الصاخبة 110

احتمالية كبيرة لتخريب  20,000,000 إقالع الطائرة و الرعد 120

  المطرقة الثقيلة 130 أجهزت السمع

140 
صوت الرصاص و نظام الغارة 

 الجوية
إلى في بعض األحيان يؤدي  2000,000,000

 الموت
  منصة إطالق الصواريخ 100
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 : تنظيم الضوضاء 3-2

 .معايير الضوضاء في الصناعة  -0

التعرض له من بوضع القانون األمريكي للسالمة المهنية والصحة جدواًل للمسموح 

 :لثانية كما يشير الجدول التالي االضوضاء 

 0.4 0.5 1 1.5 2 3 4 6 0 12 16 الزمن المصرح في اليوم

مستوى الضوضاء 

 بالديسبل

05 00 00 02 05 00 100 102 105 110 115 

 

وهي ما يتعرض له الفرد من (  D) وهذا يوصل إلى ما يسمى بالجرعة الضوضائية 

 :ويتم حسابه من القانون التالي  الضوضاء ،

D =  
  

  
 + 
  

  
 + 
  

  
 + 

  

  
  

د نفس الزمن المصرح به عن  Tحيث ، تمثل الزمن الكلي للتعرض للضوضاء ، و 

أقل من الواحد الصحيح فإذا زاد عن ذلك (  D) تكون الضوضاء من الجدول السابق ف

 (06).وجب تقليل الزمن لتعرض 

 :مثال توضيحي 
 :إلى  إذا تعرض عامل الضوضاء حسب الجدول التالي

عتين ، ديسبل لمدة سا 011ديسبل لمدة ساعة واحدة ، و 15 ساعات ؛ و 3ديسبل لمدة  85

 حسب مقدار الجرعة الضوضائية وحللها ؟ديسبل لمدة ساعتين فا 16و 

D =  
  

  
 + 
  

  
 + 
  

  
 + 

  

  
  

D =  
 

  
 + 
 

 
 + 

 

 
 + 

 

 
 = %77 

 ( المرجع مدونة عيون المعرفة ) من الجرعة المسموح بها % 77الجرعة أكبر بنسبة 

 -: السلوكيات التي تؤدي إلى التلوث الضوضائي 3-3

هي مشكلة سكونية من أنشطة وممارسات األفراد في  بكافة أنواعهب إن مشكلة التلوث

دوث التلوث إلى ح ، وهناك الكثير من السلوكيات البشرية التي تؤديكافة المجاالت 

 .ة الضوضائي أو زيادة حدت

 : ومن أهم السلوكيات التي تؤدي إلى حدوث التلوث الضوضائي
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 ة المتجولين سلوكيات وممارسات الباع. 

  سلوكيات وممارسات قائدي السيارات والطائرات. 

  سلوكيات وممارسات المحالت والنوادي والمقاهي. 

 (8). سلوكيات وممارسات العادات والتقاليد 

هي  -والتي لإلنسان تدخل كبير فيها -ث على أن مشكلة التلوث الضوضائيويؤكد الباح

مشكلة سلوكية ناتجة عن عدم الوعي بالبيئة والمخاطر التي تنجم عنها إذا كانت تلك 

أن سلوكيات العادات والتقاليد التي تؤدي إلى مؤذية للبيئة ، كما يرى الباحث  السلوكيات

حيث تنتج الضوضاء  _ليبيا _ظاهرة منتشرة في مدينة العجيالت ي هي التلوث الضوضائ

من خالل تلك السلوكيات والتي تتمثل في األصوات العالية للموسيقى ومكبرات الصوت 

التي تستخدم في األفراح ، وأصوات منبهات السيارات في مواكب األعراس ، وما يقوم 

معظم أنواع األسلحة وخاصة الثقيلة معظم األشخاص من إطالق للنار في الهواء ب هب

المجموعات المسلحة المتناحرة على  سطة ، وجبهات الحرب األهلية القائمة بينوالمتو

 ( 1)السلطة

  عناصر التلوث األخرى التلوث الضوضائي و 3-4 

وجزها الباحث عدة عوامل والتي أغيره من الملوثات في  يختلف التلوث الضوضائي عن

 : في النقاط اآلتية

  إن الضوضاء متعددة المصادر وتوجد في كل مكان وال يسهل السيطرة عليها

للتلوث التي تلوث الهواء أو الماء ، ففي هذه  األخرىكما في حالة العوامل 

الحاالت األخيرة إذا كان التلوث ناتجًا مثاًل عن مخلفات أحد المصانع أغلقنا هذا 

المصنع ، أو زلنا عوامل التلوث الناتجة عنه ، وينتهي األمر عند هذا الحد أما 

في في حالة الضوضاء فهي توجد في كل مكان في المنزل وفي المدرسة ، و

دون أن نعرف مصدرها الحقيق نوم الشارع وتصل إلينا في المكاتب وحجرات ال

 .على وجه الدقة 

  تختلف الضوضاء عن غيرها من عناصر التلوث األخرى في أنها محلية إلى حد

ارها أو ينتقل ثمصدرها فقط ، وال تنتشر آ بمعنى أننا ال نحس بها إال بجوار كبير

 .دولة ألخرى  خر أو منمفعولها من مكان آل

 :ايد مستمر نتيجة لألسباب اآلتيةويرى الباحث أن مشكلة التلوث الضوضائي في تز

  الزيادة السكانية ، ومعدل األفراد في كل كيلو متر مربع. 

 ذلك من توسع عمراني وصناعي  رافق امالتوسع في الحياة المعاصرة ، و

 . وغيره 

  ازدياد الطلب على الطاقة. 

 مرورية زيادة الحركة ال. 
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لمخاطر جسدية  تعريضهولما كان التلوث الضوضائي يهدد حياة اإلنسان من خالل 

 .ونفسية 

إن أكثر أنواع هذا الخطر هي تلك األمراض والمشكالت التي يسببها على حاسة السمع ف

 :الباحث ، وتتمثل في  اوالجهاز السمعي بشكل عام ، والتي يجب معرفتها والتي أورده

 ألشخاص الذين يتعرضون لضوضاء منخفضة ء ، حيث امستوى الضوضا

 .غير ممرضيكون تأثرهم بها 

  نوع الضوضاء. 

  حدة التعرض وما إذا كان التعرض مستمرًا أم متقطعا. 

  عدد مرات التعرض للضجيج في اليوم ، وحدة التعرض. 

  حساسية الشخص وحالته النفسية والجسدية ، ويزداد خطر الضوضاء إذا كانت

 (61).مفاجئة 

 :( التلوث الضوضائي أضرار)ثار آ المحور الرابع

 :اضرار التلوث الفيزيائي- 4-1 

من % ( 61)، و  من األخطاء في األعمال الميكانيكية% ( 51) تسبب الضوضاء  -0

الحيواني  من أيام العمل ، ويؤثر سلبًا على التكاثر% ( 61) الحوادث المميتة ، وإضاعة 

الدجاج من البيض ، والحليب بالنسبة لألبقار ، كما  إنتاجويقلل ( الحيتان والطيور ) مثل 

 (. 6,00)يؤثر على النمو النباتي وعملية التركيب الضوئي ، 

الحساسية والصداع النصفي  بضعف مناعة األطفال ويعزز مخاطر إصابتهم بأمراض -6

) ، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم ، ويضعف قدراتهم على التعليم والنمو الفكري 

 ( .6,05)  على األطفال في برلين  حسب دراسة أجريت

ثانية ، وقد أجريت  31لمدة  التركيزفالتعرض للضوضاء لمدة ثانية واحدة يقلل من 

عليهم عالمات بدأت ( ديسبل  21 – 51)  ادراسة على طالب يتعرضون لضوضاء شدته

الملل واإلرهاق ، واحتاج الطالب إلى فترة أطول لحل المسائل الحسابية وهذه األغراض 

 ( .ديسبل  37 – 31) ال تظهر عند تعرضهم إلى مستوى 

العصبية المركزية في المخ عبر األلياف العصبية فتهيجها ، ؤثر على الخاليا كما ت-3

الدموية وهو رد فعل الدموية للقلب ، نتيجة التقلصات في الشعيرات  ةفتؤثر على الدور

 .، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ( ديسبل  87)  اطبيعي عند التعرض لضوضاء شدته

من المباني واألساسيات مما يقلل  في ةالشروخ المختلفو تسبب الضوضاء االهتزازات -4

 .ت فيؤدي إلى تفككها وزيادة معدل الخطر فيها الآلعمرها ، وتضر بالمكائن وا
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ديسبل ، كأصوات القنابل  051 ضوضاء الشديدة التي تزيد شدتها علىتؤدي ال -5

الحال ، وذلك بسبب  يواالنفجارات الهائلة للقنابل الدرية إلى موت اإلنسان والحيوان ف

 .الرئتين ، والتوقف المفاجئ للقلب نتيجة موجات التضاغط والتخلخل الشديدة  انفجار

ومن األضرار األخرى التي يسببها التلوث الضوضائي في أنه عند تعرض السيدة  -2

كثيرة وتصبح في حالة عصبية  الضطراباتالحامل للضوضاء فإنه يجعلها عرضه 

 نجب أطفااًلومن المعروف أن األم العصبية ت ونفسية غير مستقرة مما يؤثر على الجنين

صغار الحجم أو ناقصي النمو ، وأحيانًا يحدث اإلجهاض وال يكتمل الحمل ، وقد ثبت 

نة في أرحام ثر على تكوين الجهاز العصبي لألجبالفعل أن التلوث الضوضائي يؤ

 .الجهاز العصبي هي لحظة بدء تكون األمهات ، ويبدأ ذلك في الشهر الرابع من الحمل و

ومن المخاطر األخرى التي يسببها التلوث الضوضائي على اإلنسان الصداع ،  والقلق ، 

، وعدم االستقرار ، وحب الجدل ، والعجز الجنسي ، وتغيرات في  والتقززوالغثيان 

، وفقدان التحكم الحسي ، والالمباالة في كثير من األمور ، وتغير لون  ةالمزاج والعاطف

، وجفاف المادة المخاطية الموجودة في الفم ، وزيادة حموضة المعدة ، وحدوث  ةالبشر

 .القرحة في المعدة 

- :ومن بعض الدراسات التي أجريت حول الضوضاء الصافية أشارت إلى 

  سنوات في المدن الكبيرة مقارنة مع سكان  01إلى  8عمر اإلنسان ينقص من

 .األرياف بسبب الضوضاء 

 يعانون من األمراض  ءوواحدة من كل ثالث نسابع رجال واحد من كل أر

 .العصبية 

اء واإلنتاج للعاملين المعرضين للضوضاء أكثر الكفاءة واألديزيد من األخطاء ويقلل  -7  

وتم .ساعات يوميًا ولمدة خمسة أيام  لمدة ثماني( ديسبل  85)  هبالمسموح  الحد من

 :لمجموعة عمل تبين لديهم ما يلي  هبخفض حدة الضوضاء إلى الحد المسموح 

  ( .61) انخفض أخطاء العاملين بنسبة % 

  ( .47) انخفض التغيب عن العمل بنسبة % 

  (60)% ( .47) ازداد اإلنتاج بنسبة 

 : العوامل المساعدة لزيادة أضرار التلوث الضوضائي -4-2

األضرار وفقًا  ختلفولكن ت ، ًانها تسبب له أضراراإلنسان للضوضاء فإعند تعرض 

 :للعوامل اآلتية 

  يزداد الضرر بزيادة الفترة الزمنية للتعرض للضوضاء. 

  شدة الصوت  بازدياديزداد الضرر. 
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  يزداد الضرر بتقليل المسافة بين اإلنسان ومصدر الضوضاء. 

  فيه الضوضاء  دالمتوجيزداد الضرر بتقليل مساحة المكان. 

  يزداد ضرره بزيادة عمر اإلنسان. 

  (6).يزداد ضرره كلما كانت حاسة السمع غير سليمة 

 : إجراءات الحد من التلوث الضوضائيالمبحث الخامس 

في أداء أعماله  اإلنسان واقع في ورطة كبيرة ، فهو من جهة يطلب مساعدة اآللة       

وفي النقل وتكييف المنازل في الورش والمصانع وفي البناء وفي الطرق وفي الزراعة 

 ًاصواتأاآلالت تصدر وجد أن جميع ، لكنه في الوقت ذاته (4)فيه روالمكاتب وفي الت

درجة أصبح لبدرجات متفاوتة مما يمأل الجو بخليط غير متجانس من األصوات  مزعجًة

التوازنات في  الخطر لالختالل ًامن المناطق الصاخبة معرضاإلنسان في كثير 

الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية ، ومن هنا تكمن خطورة الموقف وتتجلى ضرورة 

ولو كانت جزئية ، فمادام السكان يتزايدون ويزداد عن حلول لهذه المشكلة البحث 

االزدحام تشتد الضوضاء وتزداد مؤثراتها ، لذلك ال بد من إيجاد الطرق التي تقلل من 

 (7). اإلجراءاتتكون الحياة في المدن مستحيلة ، ومن بين هذه وإال س المعضلة وطأة

 لزامإيجب إجراء فحوصات دورية على عمال المصانع الضوضائية ، كما يجب -0

العمال باقتناء أجهزة تلبس على األذنين لتخفيض معدل الضوضاء التي يتعرضون لها ، 

عن قاعات العمل  اآلالتمن لتخفيض الضوضاء يل أجهزة ويتطلب األمر كذلك توص

ة للصوت وتغليف جرات بمواد ماصبقدر اإلمكان بواسطة حواجز ، وتغطية حوائط الح

 .عازلة كذلك  ادوالهواء والسوائل المتحركة بمحاويات 

ات مصدرها األساسي أظهرت الدراسات أن الضوضاء المنبعثة من شقق العمار –6

، ومن المكنسة الكهربائية وغيرها من  ، وصياح األطفالالتلفزيون  أجهزة الراديو و

ات طبقتين بين الشقق ، ذ الضوضاء يجب بناء حوائط سميكة أولذلك لتقليل ،األجهزة 

 .ت مامالحاماصة للصوت خاصة حجرات المطابخ ووتغليف األسقف بطبقة من المواد ال

  مصاعد كهربائية قليلة الضوضاء واستعمال مكيفات هواء. 

  الطرق ن م القادمةزجاج سميك لتقليل الضوضاء استعمال. 

  من صوتًا على وسائد  الطباعة وكل األجهزة التي تصدر التآيجب وضع

 .باد لمنع تضخيم الصوت المطاط والل

أن لقاعات الدراسة وقاعات االجتماعات ، ودور العبادة والمسارح يجب عند التصميم  -3

 تتوفر شروط االستماع المالئم 

  ن الشبابيك أقل عدد ماستعمال. 

  جعل األبواب سميكة وثقيلة. 
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  تغطية أرضية القاعة بمادة ماصة للصوت. 

  عزل األجهزة الميكانيكية عزاًل جيدًا عن القاعة. 

 ا بشكل عنقودي ع مكبرات الصوت بشكل متفرق ، وإنمعدم وض. 

  عدم وضع مكبر الصوت مقابل المسرح. 

  صغيرة يكون ثلث عرضها ، بينما ارتفاع القاعة الينبغي أن ارتفاع القاعة الكبيرة

 ينبغي أن يكون ثلثي عرضها 

  السطوح المقعرة بمواد ماصة ومبعثرة للصوت من مساحة % 71ينبغي تغليف

.(03) 

 .النهار فقط المصانع خالل ساعات معينة من يية فالضوضائ تشغيل اآلالت -4

التكنولوجية وعن طريق تصميم العمل على خفض أصوات الطائرات بالوسائل  -5

سكانية ومنع النمو الحضري المطارات ووضعها في أماكن بعيده عن التركزات ال

 . تجاهها

توفير وسائل المواصالت السهلة من المطارات وإليها حتى يصير باإلمكان  - 2

 .الوصول إليها بطريقة ميسرة 

اطنين القريبة منها لمنع تأثر القكنية مراعاة المسافات بين المصانع والمناطق الس - 7

بناء المساكن  تخصيص مناطق صناعية يمنعبالضوضاء الصادرة عنها ، لذلك يجب 

 .داخلها 

عند التخطيط للمناطق الصناعية يجب األخذ في االعتبار اتجاه الرياح السائدة ،  - 8

 .فالرياح تنقل الصوت معها إلى مسافات بعيدة 

تصدر في كل مكان وزمان يض ضوضاء السيارات ، فالسيارات موجودة فتخ-1

 .أصواتها فتلوث البيئة بمخلفات االحتراق والحرارة والضوضاء 

  ضوضاء عجالت السيارات بناء الطرق بمواد بإمكانها تقليل. 

  تصميم إطارات السيارات بطريقة تقلل من إصدار األصوات. 

 سالمتها أثناء االستعمال  تطوير فرامل السيارات والتأكد من. 

 لحاوية لمحركات السيارات بحيث تكون عازلة احكام صناعة الصناديق إ

 .للصوت بأقصى ما يمكن 

 التراخيص  إعطاءة ، ومنع اء الصادرة عن طريق الصيانة الجيدخفض الضوض

 .لحركة السيارات المتهالكة 

  المتفرعة عنها االختيار الجيد لمواقع الطرق الدائرية السريعة والطرق. 

 نة زيادة كفاءة الطرقات عن طريق تطوير مؤشرات التحكم في السير داخل المدي

 نتيجة كثرة االزدحام المروري 
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 واألنفاق األرضية نشاء الكباري يجب إ. 

  توسيع الطرقات. 

  زيادة المسافة الفاصلة بين الطرق واألبنية السكنية. 

  الطرق الرئيسية والمباني من األشجار بين يجب استخدام مصدات. 

  من الساحات العامة والحدائق داخل المدن وحول المناطق  اإلكثاريجب

 (66).الصناعية 

بإتباع اإلجراءات التالية حركة البناء والتهديم  عند يجب التخفيف من شدة الضوضاء -01

: 

 منع استخدام األجهزة المنتجة للضوضاء خالل الليل والصباح الباكر. 

  بأجهزة كاتمة للصوت  اآلالتإمداد هذه. 

  واستخدام األنواع قليلة الضوضاء  اآلالتتطوير. 

 شديدة الضوضاء بعيدًا عن األماكن الحساسة كالمستشفيات  وضع اآلالت

 .والمدارس 

 ية داخل حواجز أثناء التشغيل حتى يتم ئالتهديم والبناء الضوضا ةحجب أل

 جزء كبير من األصوات امتصاص 

 :الجزء العملي  ــ المبحث السادس

 االستمارة 1- 6   

 ألسئلةاوهي دليل يتضمن مجموعة من  استبيان استمارة 511الجزء تم طرح  في هذا    

لبحث وطرحت على المبحوثين لغرض فرضيات ا منظمة مبوبة تغطي مؤشرات  أو

إذ (الضوضائيظاهرة التلوث )الحصول على بيانات تفيد في تفسير موضوع الدراسة 

أعطت للمبحوث الحرية في اإلدالء بآرائه وتصريحاته واختيار االحتمال الذي يجده 

 .تردد دون ضغط أو إجابةمع  ًاموافق

على أسس منهجية وموضوعية روعي منها طبيعة  اعتماداوقد صممت االستمارة 

لى انطالقا من الفروض التي حولت إ, بجوانبهمحاول الباحث اإللمام ,الموضوع 

 لتعزيز ألجانب النظري ,وأخرى نوعية  مؤشرات كمية

مفتوحة وأخرى مغلقة ليتم تصميمها على ثالث مراحل  أسئلةوتضمنت االستمارة     

 أساسية 

عتمد الباحث على األسئلة المفتوحة المتعمدة حتى تسنى للباحث جمع االحتماالت اوقد 

احتمالية في أغلب االستمارة لتفادي خروج ليحول فيما بعد األسئلة المفتوحة إلي أسئلة ,

ُا لطرح الستمارة مكاننظرٌا لكون  كثير منهم وجدوا في او,المبحوث عن الموضوع 
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من سؤال مفتوح  األسئلةوبالتالي حول البعض من ,هم ومشاكلهم في هذا المجال انشغال

تجزئة بعض فيما تم ,أسئلة مغلقة  جزئيين والبعض اآلخر إلى إلي سؤالين احتماليين

 .األسئلة ألي أجزاء الختبار  صحة المعلومات التي يتم التصريح بها

طرح بعض األسئلة بطرق مختلفة قصد التأكد من  الباحث على تكرار عتمدكما ا   

كم والكيف والدقة ال.وهذا قصد الحصول على المعلومات ,اإلجابات في الحالتين  

 ي بذلك المستوى الثقاف ًاعيامر.مطلوبة  ال

محاور رئيسية  ةصممت وفق أربع النهائية فقد بنيت أو االستمارةيخص  أما في ما   

 موزعة وفقا للمحاور  سؤاال 51بمجموعة 

 : اختيارهاالعينة وطريقة  6 -2

المجتمع الكلي وتحمل ,غر وتعد المجتمع المص,تعتبر العينة الركيزة األساسية للبحث      

لتقلص في الوقت والجهد والتكاليف الالزمة إلجراء المسح تعمل على تمثيله و, مواصفاته

ن وحيث إ, في حين يقوم الباحث بتطبيق أدوات جمع البيانات على هذا المجتمع,الكلي 

مدينة العجيالت مدينة مترامية األطراف وجزء كبير منها مناطق ريفية ومناطق نائية  

البحث  فقد كانت عينة  .أعمارهم  اختالفعلى  ,ألف نسمة  035وعدد السكان يقدر بــ ,

 5 تم تقسيمهم إلى ,سنة   21إلي  01من فئة عمرية بين  مختارةفرد  511قوامها 

( 21-51),( 51-41),( 41-31),( 31-61),( 61-01)مجموعات حسب الفئة العمرية 

   حرةمنتجين أو أعمال  عاطلين أو عاملين أو أو موظفين طالب أو كانواسواء 

 :ينة الدراسة خصائص ع6-3

 لعينة حديد طول الفئة العمرية لمفردات ات -0

  
                  

 
  

              حيث 

 %النسبة  التكرارت  الفئات العمرية

01-61 065 65% 

61-31 042 61,6% 

31-41 010 61,6% 

41-51 81 02% 

51-21 48 112% 

 011 511 المجموع
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قراءتنا لفئات التكرارات للمستويات العمرية لعينة الدراسة يوضح الجدول من خالل     

 21غاية  أليسنوات  01منبدءًا ,فئات عمرية  إلى خمس موزعة أعاله أن مفردات العينة

 .بكل الفئات العمرية  العينة غنى اإلحصاءاتحيث توضح هذه ,سنة 

 %النسبة  التكرارت  الفئات 

 %1.42 63 بتدائية شهادة ا

 %66.4 006 عدادية شهادة إ

 %35.8 071 شهادة ثانوية 

 %35.2 078 شهادة جامعية 

 %1.02 8 شهادة عليا

 011 511 المجموع

 عي اغلب المبحوثين بين المستوى الثانوي والجام أنونالحظ 

 %النسبة  التكرارت  الفئات 

 %02 81 ملوثات وسائل النقل

 %02,8 84 ملوثات الطائرات

 % 06 21 ملوثات االجتماعية 

 %,14 61 ملوثات الماء

 %30,6 052 ملوثات األسلحة

 %61 011 ملوثات المولدات 

 011 511 المجموع

 ئج والمناقشةالنتا

ومن خالل هذا الجدول نالحظ أن اقل نسبة من الملوثات كانت من نصيب ملوثات الماء    

الدراسة ليست موجود هبها مصادر مياه وذلك الن منطقة %1.14،وهي اقتصرت على

مثل األنهار أو الوديان أو اإلمطار الشديدة ،وكذلك وكذلك معظم المبحوثين ساكنين في 

 منازل من الدور الواحد

ومن بينها %06ثاني نسبة كانت من نصيب الملوثات االجتماعية وبنسبة  أما    

المبحوثين وعلى  إن إاليها واألفراح ومع شدة الصخب والضوضاء التي ف المناسبات

ضوضاء مؤذية  ألتشكل أنها إالواختالف مستوياتهم الفكرية والعلمية  أعمارهماختالف 
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 السعيدةالمناسبات  إلىفيها المجتمع  يحتاج التيعلى الصعيدان ،وخاصة في هذه الفترة 

 ر البالد من حرب وقتل وتهجي تعانيهتقلل من الضغط النفسي لما  ألنها، واألفراح

اقل نسبة تلوث فهو ملوثات وسائل النقل من سيارات الملوث الذي جاء ثالثا في  أما    

خاصة في المختنقات والتقاطعات وفي  فالت والحركة المرورية من ازدحام،ووحا

الذروة وبالقرب من المؤسسات التعليمية والجامعات من  أوقاتالضوئية في  اإلشارات

 الخارجة من عوادم السيارات  وأصواتمنبهات 

 إحداثوخاصة بعد % 02.8الملوث الثالث كان من نصيب الطائرات وبنسبة  إما   

حيث تشاهد  حركة الطائرات في سماء المدينة وخاصة في فترة الليل تدياتزالحرب 

الطائرات تجوب السماء بشكل كبير جدٌا على غير العادة مما تسبب ضوضاء كبيرة 

 بب صوتها المرتفع للمبحوثين بس

المبحوثين من  وأكد ، %61وبنسبة  المولدات جاءت في المرتبة الثانية أما ملوثات   

صخب المولدات نتيجة انعدام الكهرباء لفترة  زمنية طويلة  إنخالل فرز االستمارات 

 استعمالوخاصة قي فترة االمتحانات وفترة ارتفاع درجات الحرارة الذي يلزم عليهم 

تعمل ضجيج بشكل مباشر نتيجة القرب من المنازل مما يسبب عدم  أنهاالمولدات ،

ال وعائلية وذلك الن بعض المبحوثين ،المولدات استعماالت شخصية  إنالتركيز وخاصة 

سماع صوت دوي الموالد  وبالتالي األسعارالحصول على موالد بسبب غالء  يستطيعون

 ء الجيران يجعل منة حاد الضوضا لداء

، ومن خالل هذه الجدول % 30.6وبنسبة  وإما الملوثات الذي جاء في المرتبة األولى   

نالحظ أن أكثر الملوثات ضررُا وإزعاجًا لراحة المبحوث هي الملوثات الضوضائية 

حيث عند ,الصادرة من األسلحة بسبب صوتها الشديد وبسبب الضرر المادي الذي تسببه 

سماع ولي األمر لصوت الرصاص ينتبه شعور بالقلق الشديد حيث يتراءى له على 

تكون كارثة بسبب كثرة حودث القتل الحادثة عمدُا وكذلك عن طريق  األرجح أنه سوف

كذلك تمت مالحظة إن الشباب األقل عمر ال ينزعجون من صوت الرصاص ،بل ,الخطأ 

 ينتابهم شعور بالنشوة  

  : التوصيات

يجب إصدار التشريعات الالزمة وتطبيقها بحزم لمنع استعمال منبهات السيارات  -0

  . محركاتها وإيقاف تلك المصدرة لألصوات العالية،ومراقبة 

إصدار قوانين لمنع مكبرات الصوت وأجهزة التسجيل في شوارع المدينة والمقاهي  -6

 . والمحالت العامة

نشر الوعي وذلك عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة ببيان أخطار هذا التلوث على  -3

 . الصوتي ليس ملكًا شخصياالمرء أن الفضاء الصحة البشرية بحيث يدرك 
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 كم 31إبعاد المطارات عن المدن والمناطق األهلة بالسكان مسافة ألتقل عن -4

  . ضرورة أقامة عوازل صوت حول المباني المنتجة لتقلل من شده الضوضاء-5

 . ضرورة أقامة حزام شجري أخضر حول المباني التي تحتاج للهدوء -2

عات داخل المدينة ،وقريبًا من الكليات والمعاهد ألنه  منع استعمال األسلحة والمفرق -7

 . أكثر الملوثات ضجر
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