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 التلوث الضوضائي

 الصوت والضوضاء1.

 مصادر الضوضاء2.

 التأثيرات التي تسببها الضوضاء3.

 التحكم في الضوضاء4.



  SOUND AND NOISEالصوت والضوضاء 

 .له صفة االنتظام والطابع الموسيقي أو المتناسق: الصوت

اصااواتا رياار مرروبااة ذلتمااى علااع الاام اااىد اوامااا منهااا مااى  اسااتلىاد : أمااا الضاا ي 

 .السامع لألصوات وحالته النفسية والصحية وما الم علع

ذنتقا الصوت في الهواء الم شكا موجاات متتالباة حياه تهتاي جيذااات الهاواء وتنت ار 

السراة والابءء . الموجات في جميع االت هات وتسمع انى وقواها الم جهاز السمع

الذي ذتذبذب به مصىر الصوت ذلرف بإسم التردد اي ان كا ارتفاع فاي ضا ء الهاواء 

 .ذليه انخاض فبذلع ذسمسان الذبذبة وذلبر ان التردد بلىد الذبذبات في الثانية



 :مصادر الضوضاء

وتتمثااا مصااادر الضوضاااء نااات  فلااا ا نسااان وعلااع ذكااون فااي االصااوات الصااادرد ماان 

اآلالت بالمصانع ووسائا النقا والمواصالت ، واألجهيد الكهربائية ومكبرات الصاوت 

الضوضاااء البيايااة الميا ااة التاام ذتلاارض لهااا . وآالت التنبيااه والموساايقم الصااا بة

المواطنااون تصااىر ماان الساايارات ومكباارات الصااوت واألصااوات اللاليااة للتليفيذااون 

والكاساايه  ااي جميلهااا تاااثر الاام الصااحة النفسااية واللصاابية لالنسااان وتسااب  لااه 

وقاى صانفه . الضيق والقلق مما ذلتبر انتهاكاً لراحة االنسان وحقه فم التمتع بالهىوء

الضوضاااء الصااادرد ماان حركااة الماارور والضوضاااء الصاانااية أ اام مصااىرذن ماان 

 لذا سنتناولها في  ذا الموضوع ، مصادر الضوضاء

 



 :ضوضاء حركة المرور

 ااي الضوضاااء النات ااة ااان حركااة الماارور والتااي تسااب  اكباار ازاااا  صااوتي ل نسااان 

وتصااا شااىد الضاا ي  النات ااة ااان حركااة الماارور فااي الطاارا الساارذلة عات الكثافااة 

 .دذسبيا 95-90سااة الم /سيارد  4000/2000المرورذة بين 

 

و ااي بااالنتواءات الصااوتية كمااا ذاايداد االزاااا  النااات  ماان الضاا ي  بسااب  مااا ذساامم 

االباا اان وتنات   .المساتوذات التاي تتخطام حاىود الضوضااء الساائىد ولفتارد قصايرد

الاااىراجات النارذاااة وال اااااحنات والسااايارات التاااي تسااااير بساااراة االياااة ومنبهااااات 

 .السيارات



 :حركة المرورتابع ضوضاء 

فقى وجى أن الضوضاء تصاا ، وتلل  القطارات دورا كبيرا في زذادد مستوذات الضوضاء

وتاانخفك كلمااا ابتلااىنا انهااا ولكاان االنخفاااض فااي ، م7.5دذساايبا الاام بلااى  93الاام 

 .دذسيبا10شىتها ال ذقا ان 

ماان ضوضاااء المااىن سااببها وسااائء النقااا  صوصااا وقااه % 80اثبتااه الىراسااات ان 

 .وقى ن حه اللىذى من الىول من  فك ملىل الضوضاء، اليحام

لىد متياذاى مان الساكان تثير الضوضاء النات ة من حركة المرور ال وذة بلك الم اكا ل

والم طول  اء ساير الطاائرات  اصاة ، و اصة في المطارات والمناطق المحيطة بها

 .وان كثيرا من المطارات اصبحه قرذبة من سكن االنسان بلى التوسع اللمراني



 :الضوضاء الصنااية

و ااي الضوضاااء الصااادرد ااان الصاانااات المختلفااة كالصاانااات الملىنيااة ومااواد البناااء 

والخطااار النااااجم اااان التلااارض . وصااانااة النساااي  والصااانااات ال ذائياااة ورير اااا

 .للضوضاء الصنااية الم المى  الطوذا اشى ضررا من ضوضاء حركة المرور

المتضرر من الضوضاء الصنااية امال المصاانع فهام ذصاابون باالايااء الساملي لفتارد 

ماقته تلود بلى ا حاله السمع اللادذة ولكن مع تكرار علع وطول الفترد ذصاب اللاماا 

 .وتلتبر الت رذلات المهنية  ذا الصمم من االمراض المهنية. للل ي السملي الكاما

 



 :تابع الضوضاء الصنااية

 امليات البناء المختلفة واالن اءات وان از الخىمات اللامة

االجهاايد المختلفااة المسااتلملة فااي المنااازل ماان اجهاايد التلفاااز والرادذااو واآلت التساا يا 

 .وال ساالت والمكانس الكهربائية ورير ا


