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 ضار ٍصٌف تأًه     ٍؼذ الضوضاء هي فصائل التلوث الؼذٍذج حَج  

إى , أخزىالطَور والٌثاخ وأشَاء غَز حَح , الحَواى, صحح االًساىب

هشاول التلوث الضوضائٌ تشداد ٍوها تؼذ ٍوم وخصوصا فٌ الوٌاطك 

الحضزٍح الوشدحوح تالسىاى تجاًة الطزق السزٍؼح, الشوارع الزئَسَح, 

 أخزىهٌاطك السىه الحذٍذٍح, الوٌاطك الصٌاػَح وهٌاطك , الوطاراخ 

. ٍوجذ تھا حزواخ إًشائَح والثٌاء وتٌفَذ الوشارٍغ

 إًتشزخ ظاھزج وخزج الوولذاخ تاًواػھا الىثَزج األخَزج وفٌ السٌَي     

 للساوٌَي تالمزب هٌھا ووذله إسػاد هي وها تسثثهوالوتوسطح والصغَزج 

اًتشار ظاھزج الذراجاخ الٌارٍح والتٌ تستخذم هي لثل الشثاب ووسَلح ًمل 

 .سھلح ورخَصح وثذٍل للسَارج

 التلوث الضوضائي 
 .هو خلٌط متنافر من األصوات ذات استمرارٌة غٌر مرغوب فٌها    

 وتحدث عادة بسبب التقدم الصناعً، حٌث ٌرتبط التلوث الضوضائً 

 .ارتباطاً وثٌقاً فً األماكن المتقدمة وخاصة األماكن الصناعٌة



 الضوضاء مصادر
 ضوضاء وسائل المواصالت والطرق .1

 للضوضاء وتنقسم بدورها ةیسیتعد وسائل المواصالت احد المصادر الرئ

 :-الى

 ضوضاء المركبات 

 الطائرات  ضوضاء

 القطارات ضوضاء  

والمبانً  اإلنشاءات ضوضاء .2

  التجارٌة والبشرٌةاألنشطةضوضاء  .3

 واالحتفاالت الصوت مكبرات ضوضاء .4

 الصناعٌة المنشآت ضوضاء .5

 والمكٌفات المركزٌة التبرٌد أنظمة ضوضاء .6

الكهربائٌة  المولدات ضوضاء .7

 هراتی التلوث الضوضائي وتأثأنواع

:  الى رهی حسب مصدر التلوث وقوة تؤثٌنقسم التلوث الضوضائً

 حدثیدائم ومستمر لمصدر الضوضاء وقد   تعرض هو:-تلوث مزمن 

 . فً السمعمیضعف مستد

 لفترات محدودة لمصدر او  تعرض:-ةیولوجیتلوث مؤقت ذو اضرار فس

 األذن إصابة الى إدي یمصادر الضوضاء ومثال ذلك التعرض للمفرقعات

 . فً األذن حدث تلف داخلًيالوسطى وقد 

 

 



 

 لفترة محدودة لمصدر ضوضاء مثال  تعرض:-تلوث مؤقت دون ضرر

 الى ضعف فً إديیو،  الورش المزدحمة اوواألماكن الشارع جیذلك ضج

 .طةی بعد فترة بسةیعی الطبه لحالتعودیالسمع مإقت 

  التي نسمعها األصواتوكل , (بلیسید)تقاس شدة الصوت بوحدة 

  .بلیسی بالدمقاسه ةیسی رئاتی مستو ًتتدرج تحتایومی

 

 

 

 

 

 

قياس الضوضاء ومستوياته 
ٌُعّبر عنها بالدٌسٌبل، فمثالً  ٌمكن قٌاس الضوضاء بطرق فٌزٌائٌة 

 :ٌُقّدر

  دٌسبٌل 60 إلى 50 كالم الفرد العادي من 

  دٌسٌبل100الضوضاء الناجمة عن بوق مثالً تساوي   .

 دٌسٌبل 20 إلى  قد تصلحركة األجسام وحفٌف المالبس 

  دٌسٌبل تسبب متاعب نفسٌة 90 و60الضوضاء ما بٌن 

أما الضوضاء التً تزٌد عن . وعصبٌة وعٌوباً فً درجة السمع

 دٌسٌبل فتإثر تؤثٌراً مباشراً على خالٌا الكتلة العصبٌة داخل 120

 .األذن

 



 :أضرار التلوث الصوتي أو الضوضاء

 التأحَز ػلي لوج السوغ ولذ ٍؤدً تذرٍجَا ًإلي الصون. 

 التأحَز ػلي الٌثض وضغظ الذم. 

 فمذاى الشھَح. 

  الشؼور تاإلرھاق  .

 التأحَز السَئ ػلي األغشَح الوخاطَح. 

 اإلضزار تالجلذ. 

 التأحَز ػلي هستوى السىز تالذم. 

 ًٌإرتان الٌظام الھزهو. 

 ػذم التوىي هي الٌوم الؼوَك. 

 ػذم التوىي هي التزوَش فٌ التفىَز. 

 ػذم الشؼور تالخلوج والھذوء. 

 التأحَز السَئ ػلي إتماى الؼول وجودج اإلًتاد. 

 

 

 

 

 

 
 



 -: على التلوث الضوضائيطرةی السةیفی وكةیاحلما

 مخاطره خصوصا ادیتمام بالتموث الضوضائي لتعدد مصادره وازدھ االدیتزای
 یو جسم االنسان وعلأعضاء الى خمل في بعض ؤديی ثی حلى االنسانع
 :-ىاة منی وقائإجراءات اتخاذ تطمبی

شر الوعي عن طریق وسائل اإلعالم  المختمفة عن الضوضاء و أخطارىا ن .1
 .عمى الصحة العامة 

ویجب أن تكون  . االبتعاد عن إقامة المساكن والمدارس بجوار المطارات .2
المدارس والمستشفیات بعیدة عن مصادر الضوضاء و خاصة الطرق 

 .السریعة والمزدحمة بالسیارات

مراعاة القواعد السمیمة في البناء لمتخفیف من صدي األصوات وتغمیف  .3
. الجدران بعوازل صوتیة

تزوید عمال المصانع ذات الضوضاء العالیة بسماعات كاتمة لمصوت أو   .4
التحكم في الضوضاء الصادرة من والتوصیة باعتماد سدادات لحمایة األذن 

 .المصانع بوضع العوازل حول مصادر الصوت

 .عدم استعمال أجيزة التنبیو الصوتیة إال في حاالت الضرورة القصوى .5
منع السیارات ذات العوادم المثقوبة أو التالفة من السیر و إبعاد المطارات  .6

عن المدن و المناطق اآلىمة بالسكان مع حظر إقالع وىبوط الطائرات بین 
 .الساعة العاشرة لیال والسادسة صباحا وىذا معمول بو في بعض الدول

التخفیف من استعمال مختمف األجيزة المنزلیة ذات الضوضاء المرتفعة  .7
. كأجيزة الستریو والمكیفات وغیرىا

إصدار التشریعات الالزمة و تطبیقيا بشكل حازم لمنع استعمال المنبيات  .8
 .الصوتیة بشكل عشوائي

االىتمام بتخطیط المدن بحیث تقل شدة الضوضاء و ذلك بتعریض الشوارع  .9
 .و تشجیرىا و غیرىا من األسباب األخرى


