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 . ٔاالثزغبيخ انصبدلخ
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ثميبط ِسزٛيبد اٌزٍٛس ثبٌضٛضبء، ٚغبص اٌشادْٚ ثبٌٙٛاء اٌذاخٍي  ذساسخٌا٘زّذ ٘زٖ ا          

 % ِٓ ِذاسط اٌزعٍيُ االثزذائي ثّٕطمخ ِصشارٗ ثٍيجيب، خالي شٙشي أثشيً ِٚبيٛ عب44ٌَـ 

2016                                                                                        . َ                 

ثٙذف ِعشفخ ِسزٛيبد اٌضٛضبء، ٚرشاويض غبص اٌشادْٚ اٌزي يزعشض ٌٙب رالِيز اٌّشحٍخ 

، ِٚمبسٔخ ٔزبئج اٌذاسسخ ثبٌّعبييش اٌذٌٚيخ، ٚاٌذساسبد اٌّّبثٍخ. أظٙشد االثزذائيخ ثّٕطمخ اٌذساسخ

ٔزبئج اٌذساسخ أْ اٌزالِيز ٚاٌعبٍِيٓ ثبٌّذاسط اٌّشٌّٛخ ثبٌذساسخ، يزعشضْٛ ٌّزٛسط ِسزٛيبد 

ديسجيً، ٚ٘زٖ رعزجش ِعذالد ِشرفعخ إرا ِب لٛسٔذ  74 – 63.6ِٓ اٌضٛضبء رشاٚح  ِب ثيٓ 

يضيذ ِسزٜٛ اٌضٛضبء  حست ِٕظّخ اٌصحخ اٌعبٌّيخ، ٚاٌزي رمزضي اْ ال ثبٌحذٚد اٌّسّٛح ثٙب

ديسجيً. وّب ثيٕذ ٔزبئج رشويض غبص اٌشادْٚ ثٙٛاء اٌّذاسط اٌّشٌّٛخ  65ثبٌّذاسط عٓ 

ىٛسي/ َثي 0.54ثبٌذساسخ وبْ 
3

، في جّيع اٌّذاسط. ٚرعزجش ٘زٖ إٌزيجخ إِٓخ جذًا، ِمبسٔخ ثبٌحذ  

اٌشادْٚ  ظّخ اٌصحخ اٌعبٌّيخ، ٚاٌزي يمضيبْ ال يزجبٚص رشويضاآلِٓ اٌّسّٛح ثٗ حست ِٕ

ثيىٛسي/ 100َ
3
ثٙٛاء اٌّذاسط .   

رٍٛس اٌٙٛاء اٌذاخٍي، اٌزٍٛس ثبٌضٛضبء، اٌزٍٛس ثبٌشادْٚ، آثبس رٍٛس  الكلوبث الوفتبحيت:

 اٌّذاسط .  
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  لمقدمةا .1

INTRODUCTION 

 :تمهيد

 مستويات أن الدول، من كثير في مؤخرا   أجريت التي واألبحاث الدراسات من العديد تأثبت 

 الصناعية، المدن في المنازل خاصة والمباني الكبيرة للمجمعات الداخلية البيئة ملوثات تراكيز

% 09 من أكثر يقضي االنسان وأن الخارجية، الملوثات تراكيز من بكثير أعلي تكون ما كثيرا  

 حوالي أن بل الخ،....... ومدارس ومسارح وأسواق مباني من الداخلية األماكن داخل وقته من

 االطفال من الوقت هذا يقضون الذين معظم وأن .المنزل داخل قضاؤه يتم الوقت هذا من% 56

 -:هم الداخلية البيئة بملوثات تأثيرا   الناس أكثر وأن السن وكبار والمرضي الحوامل والنساء

 . سنة ستين عن يزيدون الذين السن وكبار سنوات أربع من أقل هم الذين الصغار -

 . ساعة 11 من ألكثر دائمة وبصفة المغلقة باألماكن وقتهم يقضون الذين -

 . النساء من والحوامل والقلب، والحساسية الصدر مرضي -

 تراكيز مستويات أن مؤخرا   األمريكية البيئة حماية وكالة أجرتها التي الدراسات نتائج وأثبتت   

 مستويات أضعاف خمسة أو الضعف بحوالي أعلي تكون ما غالبا   المباني، داخل الملوثات معظم

 ممارسة حالة في اما المبني، داخل العادية الظروف حالة في وذلك الخارج هواءال في تراكيزها

 مواد باستخدام الصيانة أو الصباغة عملية كإجراء المثال سبيل علي الداخلية األنشطة بعض

 عن مرة مئة إلي يصل بمقدار تركيزا   أعلي تكون الداخل ملوثات فإن وغيرها، كيميائية

 . (6112)العاللي،  بالخارج مستوياتها

 للمباني الداخلية البيئة تلوث مؤشرات

  الهواء وتغير حركة في نقص مالحظة مع ،متجدد غير كان لو كما يبدو المنزل أو المبني هواء -

 . المألوفة غير الروائح وشم والصداع والخمول بالكسل اإلحساس -
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 . المقبول الحد عن زيادة المنزل أو المبني برودة أو حرارة درجة ارتفاع -

 و النوافذ زجاج على الماء من قطرات وتكثف المبني داخل النسبية الرطوبة بزيادة اإلحساس -

 . الحوائط

 . (6112 العاللي،) المنزل ونوافذ وأرضيات ومفروشات أثاث على وهناك هنا األتربة تواجد -

  للمباني الداخلية البيئة ملوثات

 مصادر بجانب نفسه المبنى تصميم على كبير بشكل المباني داخل التلوث مصادر تعتمد       

 من كبير عدد وهناك فيه، تمارس التي الداخلية واألنشطة به المحيطة الخارجية واألنشطة التلوث

 العوامل بعض تأثيرات بجانب كملوثات، للمباني الداخلية البيئة هواء في تتواجد قد التي المواد

 الملوثات تقسيم ويمكن وضوضاء، واهتزازات وإضاءة ورطوبة، حرارة من والمناخية، الطبيعية

 :يلي ما إلي للمباني الداخلية للبيئة الرئيسة

 . االحتراق نتيجة ملوثات -

 . كيماوية ومحاليل كيماويات -

 . الستنشاق قابلة دقيقة جسيمات -

 . مستنشقة وأبخرة غازات -

 . إشعاعات -

 من العطرية والهيدروكربونات ،(الغبار) األتربة على الداخلية البيئة ملوثات وتشمل     

 مساحيق من المتولدة والغازات العضوية، والمذيبات والمبيدات، الجو، وملطفات األيروسوالت

  الميكروبيولوجية والملوثات األسبستوس، وألياف والتبغ، السجائر ودخان والمنظفات، التبيض

 والجراثيم، اللقاح وحبوب والطحالب العفن وفطريات والبكتريا، والفيروسات الفطريات من

 . (6112) العاللي،  واإلشعاعات والرطوبة، والحرارة والضوضاء الكريهة، والروائح
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 :وهما المغلقة البيئات ملوثات من نوعين سنتناول الدراسة هذه في

              The Noise  الضوضاء 1.1

 التي التلوث أنواع أحد الضوضاء تعتبرو.NAUSES الالتيني التعبير من مشتقة ضوضاء كلمة

 من األخيرة سنة الخمسون شاهدته لما وحتمية طبيعية كنتيجة جاءت والتي حديثا   البشرية عرفتها

 التنقل وسائل ظهور من ذلك تبع وما الحياة، دروب شتي في مضطرد تقدم من العشرين القرن

 الشوارع ازدحام ان حيث متعددة، صناعية أغراض في تستخدم التي الضخمة واآلالت الحديثة،

 سوء إلي باإلضافة سيرها أثناء ضجيج من  تحدثه وما المختلفة بأنواعها الحديثة النقل بوسائل

 زيادة إلي أدت والمنازل، والمستشفيات المدارس من بالقرب وخاصة التنبيه؛ أجهزة استخدام

 . (6116)مرسي،  الضوضائي التلوث

؛ البطيءبأنه عامل الموت و الضوضاء، أإلي الضجة "  Knudesn"يشير العالم كنودسن

الت في لي اآلعنسان لصناعي التقني وازدياد اعتماد االويتزايد الضجيج مع الزمن بسبب التقدم ا

كل مكان باإلضافة إلي الزيادة في الكثافة السكانية )معدل عدد االفراد في كل ميل مربع ( 

رافق ذلك  ما زيادة حركة المرور والتوسع في الحياة المعاصرة ووازدياد الطلب علي الطاقة مع 

 . (1791، تيودور رالندبي) .. وما إلي ذلكصناعي وع عمراني، من توس

حيث أقرت الجمعية الفرنسية للمعايرة تعريف ؛ جد تعاريف كثيرة ومختلفة للضوضاءوتو

للضوضاء؛ بل  تعريفا  بسط أكل إحساس سمعي غير مستحب أو مزعج. والضوضاء بأنها 

، مرغوب فيهالوضاء هو الصوت غير ، هو تعريف الموسوعة األمريكية  أن الضواألكثر شيوعا

ومن وجهة النظر القانونية  ،مرغوبالغير الصوت تعريفها بأنها سوعة البريطانية فأما المو

 . (1771 حميد،)تعرف الضوضاء بأنه  تلوث خاطئ من الجو أدي إلي جرح مادي لحق االفراد 

، ون السابق للتعريفات سالفة الذكرللضوضاء من خالل المضم ةالعربي وتجري تعريفات اللغة

، أو أي صوت ا كل صوت غير مرغوب فيه أو مطلوببأنه ةالعربي فيعرفها البعض في اللغة
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قيمة له سواء كان صوت الطبيعة من حولنا أو اآلالت في مصانعنا أو أدوات  عديم الفائدة وال

هي السبب إلهدار ، وأو كالم الناس وصياحهم من حولنا ،عنااالنتقال والمواصالت في شوار

 . (6111 ،ي)عبدالهاد السكينة العامة

مرغوب فيه ومركب الغير من مركب نفسي جوهري  ولهذا فإن مفهوم الضوضاء يتضمن كال  

. وعلي الرغم من إن الكثير من المراجع بواسطة األذن والفهم أو اإلدراك فيزيقي يجب مالحظته

العلمية تعتبر فيه الضوضاء أو الضجيج )جمع ضجة( كاهتزاز صوتي شارد متقطع أو عشوائي 

 رةمزاه)/ االهتزازي الذي يصدر علي شكل موجات الفيزيائي الجويوشكل من أشكال التلوث 

 Noiseفضل استعمال مصطلح التلوث الضوضائي إال أن البعض األخر . (6111 والشوابكة،

pollution   النعيمي) لمكونات البيئة واألذىأسوة ببقية أنواع التلوث التي تسبب الضرر ،

رف التلوث الضوضائي بأنه الضوضاء التي زادت حدتها وشدتها وخرجت عن وع   .(6111

نات والضرر لإلنسان والحيوان والنبات وكل مكو األذىالمألوف والطبيعي إلي الحد الذي يسبب 

 . (1771 ،وآخرون )عليانالبيئة 

وفي  ، واستخدم العلماء الديسبيل لقياس درجته.الضوضاء عادة بمقاييس شدة الصوت تقاس 

معي بمعيار ديسبيل يكون ؛ وكل جهاز قياس سAالسمع البشري اعتمد علي السلم الدولي قياس 

 . (6112 ،شحاته) البشريالسمع متوافقا مع 

  Noise Sourcesمصادر الضوضاء   1.1.1

عية والناتجة من الظروف ، يمكن تقسيمها إلي مصادر طبيهناك مصادر مختلفة للضوضاء 

 . (1771 ،وآخرون )عليان، (6111 ،النعيمي) عية من صنع األنسانصنا واألخرى، الطبيعية

 - I المصادر الطبيعيةNatural Sources  

، وتنتج من الظروف الطبيعية كالرعد والريح دخل بها لإلنسانوهي تلك المصادر التي ليس  

الحظ ن، ومن خالل دراسة هذه المصادر راكين واألمطار وأصوات الحيواناتوالزالزل والب
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ليبيا  يالظروف الطبيعية ف، وذلك ألن لفترات طويلة في معظم مدن ليبيا ، وعدم تكرارهاندرتها

 . (6111، النعيمي) معتدلة

II -   مصادر النشاط اإلنسانيHuman Sources 

ثة فهي من صنع وأدواته وتقنياته الحدي واآلتةعن نشاطات اإلنسان وهي تلك المصادر التي تنتج 

، وذات تأثيرات ضارة علي االنسان ذات خصائص متنوعة ومتباينة ، وتكوناإلنسان ومن تدخله

، والتي في كل جوانبها ل مجاالت الحياة كالصناعة والنقلك ، وهي نتيجة للتطور الكبير في

، وباإلضافة إلي التأثيرات السابقة السيئة والرفاهية وأنتجت الضوضاء وتأثيراتهاوفرت الراحة 

 . (1771، وآخرون )عليان يات الضوضاءتعمل سلوكيات األفراد علي زيادة مستو

 -وهي : متعددةهذه الضوضاء  ومصادركما يعاني من هذه الضوضاء  سكان المدن 

 وسائل النقل االرضية . -1

 . النفاثةالطائرات السيما الطائرات  -1

 اختبار محركات الطائرات . -3

 عمليات البناء . -4

 . )المقاهي والمالهي(دور اللهو -6

 محطات القوي . -5

 . االنسان والحيوانات -7

 . أجهزة الراديو والتلفزيون ومكبرات الصوت واجراس المنازل والمدارس -8

 أجهزة تكييف الهواء .  -0

  Aspects of Noise Pollutionصور التلوث الضوضائي    6.1.1

، وبعض األنواع من الضوضاء أكثر التلوث الضوضائي في أجواء المدن تتعدد صور     

( Glass & Singer, 1973)كما أشار إليه كال من جالس وسنجر  األخرىإزعاجا من األنواع 



 

 

5 

 

            ، وإدراك التحكم والمفاجئة، وهي الحجم أو المقدارزعاج لتأثير اإلوحدد ثالث أبعاد رئيسة 

 . (1791تيودور،  بيرالند)فيها 

التي تطرق سمعنا ال يجوز اعتبارها مزعجة أو مهيجة ألذاننا لمجرد ارتفاع شدتها  فاألصوات  

، فاعتبار الصوت اعها وأخري حادة خارقة ننزعج لهافكم من أصوات موسيقية عالية نطرب لسم

، فالصوت الذي يرتبط في أذهاننا بأمر يكون في سمعية أنها لة سيكولوجية أكثر منأمسضوضاء 

الخاصة أو أطفالنا بالضوضاء التي تصدرها سيارتنا  ال نبالياعتبارنا اقل ضوضاء فمثال نحن 

الصوت ولذلك فالحكم علي صوت ما بأنه ضوضاء أو غير ضوضاء يتوقف علي ما يحدثه هذا 

 . (1777 ،شحاته)، (1771 ،وآخرون عليان) وعلي مدي قربه لمن يستمع إليه

 ، ضوضاء وسائل النقل تسمياتها كضوضاء البناء والتشييدكثرت لقد تعددت صور الضوضاء و

، ضوضاء شبكات المياه والصرف الصحي، ضوضاء الجيرة، ضوضاء الضوضاء القاعدية()

 .......ئدة(، والضوضاء الصناعيةالخلفية )الضوضاء السا، ضوضاء الماء، الضوضاء البيضاء

 . (6111عبدالهادي، ) إلخ

 ومن صور التلوث الضوضائي:

-I  ضوضاء الخلفية   Ambient(Background)Noise  

، وهي تشمل كل أنواع األصوات والضجيج التي تصل إلينا ونحن في وتسمي الضوضاء السائدة

، جو المدينةوالطرقات والتي تعلو  الشوارعومكاتبنا وتتكون من األصوات الصادرة عن منازلنا 

مختلطة مع بعضها فهي ، وتأتي كل تلك األصوات حد أن يتعرف علي مصدرهاأيستطيع  وال

لي المكان . وتتوقف نوعية هذه األصوات وشدتها عر متصل تختلف شدته من مكان لمكانهدي

والتي تتصف  ،ضوضاء الخلفية كثيرا في الريفالقل فمن المعتاد أن ت .الذي يسكن فيه األنسان

. ومن الطبيعي ألحياء الشعبية المتكدسة بالسكانفي ا ، بينما تزداد هذه الضوضاء كثيرا  بالهدوء

تنوع النشاط اآلدمي ضوضاء الخلفية في الريف لعدة أسباب منها قلة عدد السكان وعدم الأن تقل 

 . (6116، وآخرون البكري) كما في المدن
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سكان المدن الذين تعودوها ،  يالحظها وقد يعتاد اإلنسان الضوضاء الخلفية بمرور الوقت وال

 األخرىلفية األصوات ، فهي موجودة علي الدوام في خحدة هذه الضوضاءيقل من  ولكن ذلك ال

 نسان ال يسمع كثيرا  أن اإلالضوضاء الخلفية كبر دليل علي حدة أ، ولعل التي يستمع إليها االنسان

كة أثناء الليل لكل همسه ولكل حر، ولكن يحس التي تحدث في منزله أثناء النهارمن األصوات 

 .( 6112شحاته، ) ء الليلأثنا  ، وذلك لعدم وجود ضوضاء خلفيةالتهائمهما كانت ض

II-  الضوضاء الصناعية Industrial Noise 

ويقصد بها خليط متنافر من األصوات والذي ينتشر في جو العمل وتعد المصانع أكثر المواقع 

ضوضاء منذ انفجار الثورة الصناعية وتتفاوت الضوضاء الصادرة عن المصانع حسب نوع 

بها من اآلالت والماكينات الزمة لتلك الصناعات فنجد  ما يوجدالصناعات التي تقوم بها وحسب 

تنبعت عنها أصوات  الغذائيةاعات مثل الصناعات الدوائية وبعض الصناعات إن بعض الصن

الثقيلة والمعدنية أو صناعة إذا قورنت بتلك األصوات الناجمة عن الصناعات  منخفضه جدا  

فهذه الصناعات يصدر عنها ضوضاء شديدة األصوات تصاحب مراحل  سمنت والنسيجاال

 . (1771 ،حميد) التصنيع واإلنتاج المختلفة بها

 :من جهتين ة عن الصناعة تسبب ضررا  والضوضاء الصادر 

لهذا السبب تعمل الموظفين العاملين في نفس المصنع. مباشر للعمال و ضررا   :األولي     

ل بقدر االمكان من مخاطر القوانين الخاصة بعمال المصانع في الدول المتقدمة علي حماية العما

، وهذا إلي جانب تصميم قل قدر ممكناآلالت حتي تسبب أ نة، وذلك عن طريق صياالضوضاء

هذه مباني المصانع التي تصدر عنها أصوات مرتفعة  بطريقة تمنع تسرب الضوضاء إلي خارج 

 . (6111عبدالهادي، ) وت، عن طريق الحوائط واألسقف العازلة للصالمباني

. وفي هذا الصدد نذكر القوانين الخاصة السكانية القريبة من المصانع للمناطق ضررا   :الثانية     

اخل المدن السكنية أو للمصانع المقلقة للراحة لتقام د ترخيصا   ال تمنحبترخيص المصانع والتي 

. وتجدر اإلشارة إلي أن زراعة األشجار علي نطاق واسع حول المصانع وفي المناطق قريبة منها
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ن ألوراق االشجار خاصية امتصاص ، حيث أللمصانع يساعد علي تخفيف الضجيج المتاخمة

الصوتية التي تمر بهذه  % من جملة الذبذبات16إلي حوالي نسبة من الضوضاء قد تصل 

 . (6111عبدالهادي، ) االوراق

  Types of Noiseأنواع الضوضاء   1.1.1

ار سواء من حيث ، بل تتغير باستمرتابتهوغير  منتظمةتختلط التموجات مع بعضها بطريقة غير 

 :اك نوعان رئيسيان من الضوضاءوهن ،موجاتها او شدتها

 -Iالضوضاء المستمرة : 

هي ما يصدر عن الماكينات والعمليات الصناعية الدائرة داخل أماكن العمل ويتزايد ضررها كلما 

مثال علي ذلك آالت الغزل ضربة في الدقيقة وك 59. وتكون أكثر من عنبر الواحدداخل التنوعت 

األذن المناعة أو المقاومة وأن  ال يكسب. ومن المعلوم أن التعرض المستمر المنتظم والنسيج

في مجال  ساعات يوميا   5 الذين يعملون للمهنيين% 69للسمع تكون بحدود  الدائمةنسبة اإلزاحة 

 . (1777، )شحاته ديسبيل 06ضوضاء 

II- :الضوضاء المتقطعة 

االنفجارات؛ وتتميز باالرتفاع المفاجئ، ثم االنخفاض يصدر من أصوات المطارق و  هي ما 

 . (1776، لح، وأبوقرينالصا)في الدقيقة  ضربة 59، وال يزيد معدلها عن السريع

 Unit Noise Measurement   الضوضاء قياس حدةو  1.1.1

 وحدة وهي  ،(dB) يرمز لها برمز الديسبيل تسميقياس  بوحدة (الصوت شدة) الضوضاء تقاس

 9.9991 بنحو يقدر قياسي بصوت المسموع الصوت فيه يقارن معقد لوغاريتمي تدريج علي

 )حمزة بالهيرتز ووحدته( ثانية/  ذبذبة) المصدر من التردد معدل باالعتبار يؤخذ كما .1سم/ داين

 .  (1771 حميد،) ،(6111، الشعافىو
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  Soundالصوت  1.1.1

موجه في وسط مائع )غاز أو عن حركة تذبذب اليعد الصوت نوع من أنواع الطاقة الصادرة 

ن كل جسم مهتز أ. ويمكن القول باقة من أن تؤثر علي حساسية السمع، والبد لهذه الطسائل (

جميع  ياهتزاز جزيئات الهواء من حوله علي شكل موجات تنشر فن ؛ ألللصوت مصدرا   يشكل

مع البعض  ير المرئية بعضهااالتجاهات وينتقل الصوت في الهواء بضغط جزيئات الهواء غ

 . (6112شحاته، ) األخر بطرق منتظمة جدا  

، وهذا التذبذب عه األصليثم يعود إلي وض ،وعندما يتذبذب الصوت فإنه يدفع امام ذبذباته الهواء

ثر نطاق من إ، وينجم عن ذلك ة من التكاثف والتخلخل في الهواءيحدث حزمات تبادلية متعاقب

. وال الصوت سميت هذه بالموجات الصوتيةالهواء الكثيف ينتشر صوب الخارج من مصدر 

يحدث الصوت إال إذا توفرت ثالث عوامل أساسية وهي المصدر الذي يولده والوسط الذي ينتقل 

 . (1791، تيودور بيرالند) حسية ( التي تسمعهبواسطته واألذن )الخاليا ال

  Speed of the Soundسرعة الصوت   2.1.1

علي ذلك  سرعة انتشار الموجة الصوتية أو سرعة الصوت المنتقل في أي وسط تعتمد أساسا  

لسوائل والسرعة في المواد وبصورة عامة فإن سرعة الصوت في الغازات هي أقل من ا ، الوسط

درجة الصفر المئوي الثانية في ( متر/ 331.6صوت في الهواء تساوي )إن سرعة ال. الصلبة

( 9.5لصوت بمعدل )ارتفعت سرعة ا هوكلما ازدادت درجة الحرارة )للهواء( درجة مئوية واحد

 . (1771 حميد،) / الثانيةمتر

، يحدد خاصة صدر الصوت أو يجعل الهواء يتذبذبالذي يتذبذب به م البطيءن السرعة أو إ

، ويسميان توجه للهواء يتلوها تراخكل دفعة " وFrequencyأساسية للصوت تعرف التردد "

ن أعلي تردد إ" Hzالدورات في الثانية أو هرتز "". ويعبر عن التردد بعدد Cycleدورة " معا  

هرتز، والترددات التي  999.19تستطيع األذن البشرية السليمة أن تسمعه هو الصوت الثاقب 
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هرتز 16سمعه هو يمكن أن ت". أما أقل تردد Ultrasonicتتجاوز هذا تسمي فوق الصوتية "

". وكلما كان Infrasonicتحت الصوتي "، وما هو أقل من ذلك فهو مجال الذي يشبه األنين

 ، وأصبح رفيعا  حادا  زادت حدته ، لكن إذا ارتفعت ذبذبتهالصوت قليل التردد كان خشنا  أجش

 . (1791، تيودور بيرالند)

عالية ، بينما الموجات الصوتية متباعدةو منخفضة التردد موجات طويلةتكون موجات الصوت 

التردد تحت السمعية ذات  يمكن سماع األصوات ما ، واللتردد قصيرة و متضاغطة فيما بينهاا

، كما ال يمكن سماع االصوات فوق السمعية غير أنها تستطيع أن الواطئ لكن يمكن تحسسها

خالي عيش في عالم أن ين األنسان ال يمكن إتخترق أو حتي تمزق أنسجة الجسم إضافة إلي ذلك ف

 . (1771حميد، ) من األصوات

كل مكونة يث إن شدة إن الطيف الصوتي هو شدة المكونات الترددية الصوتية بداللة التردد. ح

. ويقسم مجال التردد السمعي إلي حزم ددية تبعث هرتزا  واحدا  أو أكثرترددية هي شدة حزمة تر

عف الحد الترددي األدنى ض األعلى يساوي تماما  ترددية مفيدة وعملية بحيث يكون الحد الترددي 

  Octave  Band= حنضت(  ت، ويسمي هذا بحزمة نبرة ضغط الصوت )ح ن ض لكل حزمة

 حميد،) حنضت 14ملة في الوقت الحاضر هو ن عدد حزم نبرة ضعف الترددات المستعإ، 

1771) . 

ها فهي تنتقل دائما  بسرعة ومن األهمية بمكان اإلشارة انه مهما كان طول الموجه أو قصر

، علي حين أن دد تصل بسرعة الواحدة فوق األخرىالترعالي ، . لذا فان موجات الصوتالصوت

ة إلي أن الهواء ال يتحرك كما تجدر اإلشار. ضة التردد أكثر تباطؤ في التكرارمنخفاألصوات 

 . (1771 حميد،) لذي يتحرك في موجات خالل الهواء، بل أن الصوت هو ابموجات

 Sound Intensity شدة الصوت  9.1.1 

تعني مدي عمق الموجة الصوتية أي كلما زادت شدة الصوت زادت موجات التضاغط والتخلخل 

شدة الصوت ، وتقاس الذي تمارسه موجاته الصوتية لضغطعمقا ؛ ويتوقف شدة الصوت علي ا
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بتلك النقطة في عند نقطة ما بمقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا  علي وحدة المساحة المحيطة 

 . (6112 شحاته،) الثانية الواحدة

وتسير في وسط منتظم  وتجدر المالحظة هنا أن الموجة الصوتية تبث من مصدر كنقطة مهتزة

ين ، وتنتشر متباعدة عن  تلك النقطة علي نمط كروي ولذا فان هناك عالقة عكسية ب)أو متجانس(

مادة  ، وزيادة كثافةاالهتزازد شدة الصوت بزيادة سعة ؛ وتزداشدة الصوت والمسافة من المصدر

جاه ت تزداد مع ات، باإلضافة إلي أن شدة الصوومالمسة مصدر الصوت للجسم الرنان، الوسط

 . (1771حميد، ) ، في حين تضعف عكسهاالرياح

، لذا فأن مستوى معية وال تعتمد علي سمع المالحظةشدة الصوت باألدوات الس يقاس مستوى

الشدة النسبية التي تقاس بوحدة  وليس عدديا إذ يعطي مستوى غاريتميا  يكون مقياسا لو الشدة س

 :التاليةمي )ديسبيل( وفق العالقة قياس تس

  . (1771 )حميد، .....................°ش \لو ش  19( = Iمنسوب شدة الصوت )    

 :حيث إن

 .19لو: لوغاريتم لألساس            

 ش: شدة الصوت .          

ة الصوت المرجعية وتساوي ): شد°ش
11-

 ( وات / متر مربع . والتي تمثل شدة الصوت 19

 لتردد صوتي قدره ألف هرتز.  Threshold of Hearingلعتبة السمع البشري        

وهي وحدة منسوب كميات مرجعية للتعبير عن  Decibelإن وحدة قياس شدة الصوت ديسبيل  

، وذلك لتحسس األذن البشرية شدة هذه لصوتي وهي وحدة نسبية لوغاريتميةمستوي الضغط ا

 9.999194الديسبيل يساوي  . واللوغاريتميةاها علي أساس النسب الكميات الصوتية مقارنة إي

  A.G.Bell، وهو منسوب إلي "بل" تكريما اللكسندر جراهام بل ن الداين علي المتر مربعم

لي . أن بل وحدة قياس كبيرة عليه تم االعتماد عخترع التلفون وله أبحاث عن الصممالذي ا

 . (1791 ،تيودور بيرالند) بل 9.1الديسبيل والذي يساوي 
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 ــة إليـــموجة الصوتية في الهواء نسبــأن مقدار التغير الحاصل في الضغط نتيجة النتقال ال 

 منسوب الضغط الصوتي ، يسمــــــــــــىــــاديــــوي االعتيــالضغط الجــــــ

  "Sound Pressure Level "   السمع يعادل أن أقل ضغط صوتي يمكن أن يسمعه شاب سليم 

(
6-

 . (1771 )حميد، باسكال( 1×19

هو آلفون  Psycho-acoustic termويعبر عن األصوات أحيانا بمصطلح صوتي نفسي   

Phon. فالصوت ا في االعتبار شدة الصوت وذبذبته، أخذفالفون هو درجة وحدة الجهاز . 

جهارته أو ارتفاعه تساوي )أي فون 49هرتز يعادل  19يل وذبذبته ديسب 01الذي مقداره 

 . (6112 شحاته،)فون( 49

، وتحلل ضغوط مجموعات من الضغوط الصوتية الصوت تقيس أساسا  أن مقاييس مستوي  

مما تسمعه  واشد هذه الساللم قربا   A,B,C,D  د( ج، ب، الترددات مرتبة في أربع ساللم هي )أ،

، وهو هرتز 1199إلي  499التردد من ، ويغطي هذا السلم مديAاألذن البشرية هو السلم )أ( 

اشد من حساسيته للترددات المنخفضة. أما السلم  األعلىعلي غرار األذن حساسيته للترددات 

مقياس خطي جوهريا  يعبر  C. السلم )ج( ديسبيل 79ابتكر للمساهمات في مدي فهو مقياس  )ب(

ماعدا استخدامه في منطقة B  لــ )ب(مقياس مشابه  D عن كامل منطقة التردد، والسلم )د(

عظم نسبيا  في هذه ة األهيرتز الذي يعكس الحساسية لألذن اإلنساني Bump 1999"الصدمة "

 . (6112 شحاته،) ،(1771 حميد،) المنطقة

عنها في السلم )أ( يكون  )ج(لذا فإن القراءة لنفس منسوب شدة الصوت تجئ أعلي في السلم  

معناها أن هذا المنسوب يدخل في تكوينه قسم كبير من الترددات المنخفضة التي ال تستطيع األذن 

، وخصوصا   في المناطق ألكثر شيوعا  من حيث االستخداماتهو السلم اتحسها . أن السلم )أ( أن 

 . (6112، شحاته)ض التطبيقات القليلة والخاصة جدا  الصناعية ماعدا في بع
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  The sounds Typesأنواع األصوات   8.1.1

الحاد والصوت الرفيع  تمثل درجة الصوت الخاصية التي نميز بها بين الصوت الغليظ غير

ذن من حيث تأثيرها علي األ، بينما تمثل شدة الصوت الخاصية التي تفرق بين األصوات الحاد

 . (1777 ،وأحمد عالم) شديد أم ضعيف أوعال أم منخفض

 :وهناك ثالثة أنواع من األصوات هي 

-I يتكرر  ابتيتكون من نوع واحد من األمواج ذا شكل مبسط ومنتظم وتردد ث  :الصوت البسيط

 باستمرار وعلي نفس المنوال .

-II تختلط فيه التموجات الصوتية مع بعضها ولكنها تحتفظ بنظام يتكرر  : الصوت المركب

 . بانتظام

III- تتغير ات بطريقة غير منتظمة وغير ثابتة، اعتباطيةفيه تختلط التموج :الضوضاء ،

 . (1771 حميد،) ار سواء من حيث التردد أو الشدةباستمر

 في المستجدين من الثانوية المدارس طالب من 3999 أسماع باختبار الباحثين من فريق قام وقد  

 تدهورت قد كانت الطالب هؤالء من كثيرين  أسماع أن وجدنا حين صدمنا لقد"  فقال ، الجامعة

 التاسع، السادس،) الصف طالب لدى التدهور أن وبين"  سنة 56 العمر من بلغوا من مستوى إلي

 علي%( 34.18 ،%11.5 ،%11 ،%3.18) بنسبة كان( بالجامعة والمستجدون عشر، الثاني

 لموسيقي يتعرضوا أنهم المرجح من سمعي بفقد المصابين اليافعين الطالب أن ووجد التوالي

 الضوضاء فأنواع بنادق، وطلقات محرك ذات دراجات لضوضاء  أيضا   بل فحسب مرتفعة

 هذه بينها، فيما األخرى السموم تتساند مثلما اليافعين، الطالب أسماع علي تأثيرها في تتساند

 . (1791، تيودور بيرالند) صحتنا تدمير علي جاهدة تعمل والتي بيئتنا في الموجودة السموم

 علي العمل بيئة في الضوضاء أثر حول النفسية للدراسات المصرية الجمعية أجرتها دراسة وفي

 االتصاالت قطاع - الدولي التلغراف حركة بصالة التحكم مركز في وذلك واالكتئاب، القلق

 زيادة علي يعمل طويلة لمدة للضوضاء التعرض آثار من أن لوحظ م1088 عام بمصر الدولية



 

 

14 

 

 تكون أن إلي تميل حولهم من لألحداث توقعاتهم أن كما الباحثين بعض إليه أشار كما التوتر في

 . (Baron  et al., 1974) ذواتهم من نابعة وليست المصدر خارجية

 فاالكتئاب وذلك الضبط ومركز بالقلق مرتبط وهو لالكتئاب بالنسبة وولب نظرية علي اعتمادا  

 أن الصدد هذا في يري وحيث القلق عامل أهمها عوامل عدة إلي يرجع وولب نظر وجهة من

 االكتئاب يعتبر ولهذا اكتئاب بحالة يصاب أن يمكن فإنه طويلة لمدة قلق حالة من عاني إذا الفرد

 . (Wolpe., 1979) للضوضاء المعرضين للعاملين النفسية المتغيرات أحد

 مصادر عن الناتج لإلزعاج المعملي القياس في دراستهما هدف وريالندر بجوركمان حددا

 وتكونت. للضوضاء الذاتية االفراد تقييمات في الفردية الفروق توضيح مع للضوضاء مختلفة

 بمتوسط( االناث من 19،الذكور من19) الطب كلية من طالبا 49 من المفحوصين مجموعة

 ألربعة أصوات عليها مسجل تسجيل شرائط الدراسة أدوات وتضمنت أشهر 6و عاما   16 مقداره

 ،بالدرجات النارية شبيهة خفيفة نقل عربات طائرات، ضخمة، نقل عمليات) للضوضاء مصادر

 الضوضاء تراوحت بينما ديسبيل، 35 التجربة حجرة خلفية في الضوضاء مستوى كان( قطار

 أن الدراسة، نتائج بينت حيث  ديسبيل 89و79 بين ما ربعاأل المركبات من أي مرور من الناتجة

 تتسم وال هادئة المنزلية بيئتهم أن االستبيان علي استجاباتهم في أوضحوا الذين المفحوصين

 لالستبيان استجاباتهم في أوضحوا الذين هؤالء من التجربة خالل انزعاجا   أقل كانوا بالضوضاء،

 درجة بين احصائيا   داال   ارتباط معامل هناك أن النتائج أظهرت كما مزعجة، المنزلية بيئتهم أن

 ,.Bjorkman&Rylander) التجربة في الفرد به شعر الذي االنزعاج مدي و العام االنزعاج

1781) . 

 إصابة بسبب بالصمم، العاملين بعض إصابات مشكلة الكبرى الصناعية البلدان في ظهرت كما

 ترددات إلي السمعي النطاق ينخفض األولي المراحل ففي العالي، الضجيج نتيجة األذن قوقعة

 هيرتز، 3999 إلي ينخفض باألذنين الخلل استمر وإذا ،(الثانية في ذبذبة)هيرتز 4999 حوالي

 . (1782للقانون،  العامة اإلدارة) هيرتز  1999 إلي يصل أن ويمكن
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 العالم دول أكثر من أمستردام أن فوجدوا الضوضاء عن أمستردام في دراسة اجريت كما

 المطابقة طريقة استخدام بعد حتي المرتفع الدم وضغط القلب لمشاكل المعالجة لألدوية استخداما  

 أن وجدوا فقد واالقتصادي االجتماعي واالختالف والوزن والتدخين والجنس للعمر المقارنة أو

 الدم ولزوجة الثالثية والدهون والكولسترول التاجية الشرايين علي للضوضاء تأثيرات هناك

 إن ووجد أمستردام جامعة  الدراسة نفس شملت وكذلك. القلب ضربات ومستوى الصفائح وعدد

 الضغط في وانخفاض التنفس ومعدل االنبساطي الدم ضغط في زيادة سبب للضوضاء التعرض

 .( Wu  et al., 1988) القلب ضربات اتزان عدم إلي أدت أنها كما النبضي،

 المتحدة الواليات في المهنية والصحة للسالمة الوطني المعهد أصدره الذي التقرير خالل ومن

 السمع فقدان لمشكلة يتعرضون السباكين من% 48و النجارين من% 44 بأن تبين االمريكية

% 79 أن يقدر كذلك سنة، 61 عمر مع السمع لمشاكل يتعرضون الفحم مناجم عمال من% 09و

 ,.NOISH) سنة 59 عمر مع السمعية للمشاكل سيتعرضون المعدنية المناجم في العاملين من

1991) . 

 صحية ظواهر وبين للضجيج الطويل التعرض بين وثيقة صلة لوجود األبحاث من العديد أشارت

 األعصاب، وفقد واألرق، بالصداع، وإصابته اإلنسان، توازن وانخفاض الدوخة: مثل خطرة

 انخفاض وجود علي المباشرة المالحظات تدل كما. مجهود أقل بذل عند والتعب عام، وضعف

  الصالح) والضوضاء بالضجة ملوثة بيئة في الموجودين التالميذ لدى العلمي التحصيل في

 . (1776 وأبوقرين،

 آثار ورغم األخرى البيئية الضغوطات من أكثر للضوضاء بالتعرض الناس من العديد يتأثر

 جعل ما وهذا الخطرة، والنفايات والماء الهواء كملوثات الحياة تهدد ال فهي الصحية الضوضاء

 .    ( Cowan., 1994) الخطرة ولوياتاأل ذات البيئية الملوثات قوائم أواخر في تأتي الضوضاء
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 موضحا   السمع، حاسة فقدان يسبب المفرطة للضوضاء البالغين تعرض أن وآخرون كيم أكد كما

 الالإرادي، العصبي الجهاز تحفيز علي تعمل التعرض وشدة العالية الضوضاء جرعات إن

 .( Kam  et al., 1994) الدموية وعيةواأل القلب مرضوأ الدم ضغط ارتفاع إلي يؤدي والذي

اء مع العمال الذين يعيشون ها المقارنة بين العمال المعرضين للضوضوفي دراسة أخري تم في

لسمع أمراض جهاز ا جواء الهادئة وقد وجد أن المعرضين للضوضاء يعانون منفي األ

% من هؤالء المعرضين يعانون من اآلم الصداع 71وأن  غير المعرضين،مرة ضعف 18.3

 المزعجة وطنين في األذن ويشعرون بالتعب السريع ويعانون من النوم غير الهادئ واألحالم

 هتماماأل علي مؤخرا   الباحثين ركز. (1771)عليان وآخرون،  بالضيق واالنقباضوالشعور 

 الدم، ضغط وارتفاع نزعاجواأل السمع، كفقدان الصحية، ثارواأل الضوضاء بين بالعالقة المتزايد

 ,Clark and Stansfeld النوم واضطراب الدموية، واألوعية القلب وامراض

2007;Passchier-Vermeer and Passchier., 2000; Paunovic  et al., 2011  

 انتظام وعدم الدم، تدفق وحجم القلب، ضربات معدل كتغير فسيولوجية، تغيرات من يصاحبه وما

 فروق وجود مع ؛الالإرادي العصبي الجهاز واعتالل المناعي، الجهاز وتأثر التنفس، عملية

 ,.Tomoyuki and Shosuke) الصاخبة البيئات في النوم علي والتعود الجنس) فردية

1995) .  

 العمال وخاصة الضوضاء من يعانون الذين األشخاص أن Karagodina 1071   دراسة بينت

  الهادئة األجواء في يعملون ممن مرات بثالث أكثر العصبية الجملة أمراض لديهم المصانع، في

 والتعب والتحسس األذن في وطنين( الصداع) الرأس في آالم من أيضا   يعانونوبذلك فهم 

 إضافة للشهية جزئي وفقدان المزعجة واألحالم الهادئ غير النوم من يعانون% 48و السريع،

 وآخرون، عليان) واإلنتاج العمل على القدرة في ينعكس وهذا واالنقباض، بالضيق الشعور إلى

1771) . 
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% من حاالت  15ذكر فيه أن  1007عام  ( تقريرا  WOHأصدرت منظمة الصحة العالمية )

ت حول العديد من الدراسافي اليابان أجريت و. علي مستوي العالم سببها الضوضاءالصمم 

ن يقضيه أحيث تم وضع المبادئ التوجيهية للوقت الذي يمكن للفرد  مشاكل السمع والضوضاء.

، إضافة إلي إجراء برامج تدريبية للعمال والمشرفين في األماكن المسببة للضوضاء وتوفير

وقد توصلت بعض هر. اختبارات سمعية عند التوظيف وكذلك فحوصات دورية كل ستة أش

 دفع تعويضات مقابل ذلكالدراسات إلي وجود مشاكل سمعية في صناعة بناء السفن ويتم 

(WHO., 1997). من غيرها مع تؤدي الصاخبة الموسيقي أن (1778 عبدالصمد،) أكد 

 في مؤخرا   أجريت دراسة من تبين ولقد. إضعافها علي تساعد أو الذاكرة، فقدان إلي العوامل

 الموسيقي عشاق أوساط في%( 59إلي%19) بين ما تتراوح بنسبة تضعف الذاكرة أن ألمانيا

 الموسيقي إلي يستمعون ال ممن شخص( 599)نحو علي أخري دراسية تجربة وفي. الصاخبة

 ضعف من متفاوتة بدرجات المصابين أن تبين سنة، 17-10 بين ما أعمارهم وتتراوح الصاخبة،

 يستمعون الذين أولئك بين%( 11) إلي النسبة وصلت حين في فقط،%( 4) نسبة يشكلون الذاكرة

 علمية دراسة أظهرت فقد تماما ، النقيض وعلي. نفسها المستويات من الصاخبة الموسيقي إلي

 تيسير في تسهم الهادئة الموسيقي أن" بالتسيك اولريش" األلماني الطبيب أجراها متخصصة

 . الحامل المرأة علي الوالدة

 علي الضوضاء لتقييم  يانسن االلماني العالم تجارب عن كتابة في (1778 عطية،)ذكر كما

 التقط ؛وقد الضوضاء أدار ثم المتطوعين عيون علي تصوير آلة عدسة سلط حيث))  العينين،

 يمكن مرئي ضوء مصدر أي نبأ حينئذ شعر ألنه الحمراء تحت األشعة ستخدامبا األولي صوره

 وقد للضوء التكيف عن المسئول المعتاد الفعل رد وهو العين بؤبؤ في به خاصا   فعل رد يحدث نأ

 79 إلي الضوضاء تصل عندما قليال   التمدد أو االنفتاح في الظالم في يبدأ العين إنسان أن وجد

 زيادة مع طوليا   يزيد العين بؤبؤ قطر ألن قياساته ودلت ديسبيل 76 عند ويتمدد ديسبيل،

  ضوضاء، هناك تكون عندما منفتحا   يظل العين بؤبؤ كان إذا أنه يانسن واستنتج .الضوضاء
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  هوروبتر" تسمي أداة واستخدام العينين، تقارب يتغير أن يجبكذلك  العدسة تتأثر أن فالبد

horopter "التي المهن في: يقول يانسن كتب تقاريره إحدى وفي بالفعل، يحدث ذلك فوجد 

 يضطر بحيث القوة من تأثير للضوضاء يكون قد بصري تحكم تحت راق دقيق لعمل تحتاج

 واصبحت الكثير، اهتمام الضوضاء شغلت .له البؤرة عمق ضبط إلعادة باستمراره العامل

 حاسة فقدان نحو متزايد قلق هناك فكان. والمهنية البيئية بالصحة المهتمين من كثير قلق مصدر

 للقلق المثير الطبيعي األجنة تطور إمكانية ذلك في بما للضوضاء، المزمن التعرض وآثار السمع،

(Meyer et al., 1998). أو السلبية االنجابية النتائج حدوث أن الدراسات بعض اقترحت وقد 

. لسنوات فيها والبحث صاخبة، بيئات في يعملن أو يعشن تياآل النساء بين يقال ما أقل الضارة

 ;Hartikainen  et al., 1988 عليها التحصل تم التي السلبية النتائج بعض إلي باإلضافة

Peoples et al., 1991;Rooth, 1980; Nurminen and  Kurppa, 1989              

 المنخفض والوزن الحمل فترة أثناء للضوضاء التعرض بين ارتباط وجود دراسات عدة وأكدت 

 Ando and Hattori, 1973; Ando and Hattori, 1977; Coblentz  andللمواليد

Martel,1986; Knipschild, 1981; Schell., 1981 and McDonald  et al., 

1998 . 

 أن فوجد الضوضاء، نسبة فيها تزيد التي المدارس في المدرسين علي دراسة أجريت بولندا في

 مجموعة نأ وجد كما مشاعرهم، وعلي المدارس تلك في المدرسين علي سلبا   تؤثر الضوضاء

 واالرهاق التركيز قلق عندهم يزيد سيئة اقتصادية حاالت في يعيشون الذين المدرسين من

 والتنفسي الدوري الجهازين في االضطرابات أعراض إلي باإلضافة والصداع كتئابواال

 . ( Stansfeld  et al., 2000) أيضا   بالتدخين تزيد المشاكل وبعض والهضمي

 لإلنسان الحيوي النشاط نقص إلي يؤدي الطبيعي المعدل عن الصوت شدة ارتفاع أن أثبت لقد

 وعدم واالرتباك والتوتر والقلق االثارة إلي تؤدي أنها كما. المرتفعة االصوات لهذه المعرض
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 التفكير ضعف إلي تؤدي أنها كما الغير مع االنسجام وعدم( النفسي القلق) الداخلي االرتياح

 . (6111شحاته، ) نسبيا   ملحوظة بدرجة الخارجية للمؤثرات االستجابة في وضعف وارتخاء

 كل تكونت النسيج لصناعة معمل في العاملين من مجموعتين علي بدراسته (6111 السعود،) بدأ

 المجموعة استخدمت حيث ،(ديسبيل 05) مقياسها ضوضاء تحت أشخاص عشرة من مجموعة

 تستخدم لم الثانية والمجموعة( ديسبيل 85) إلي الضوضاء نسبة تخفض الصوت واقيات االولي

 من%( 11) بنسبة أكثر انتاجها كان االولي المجموعة أن فاستنتج سنة، ولمدة الصوت واقيات

 مليون 6-4 بين ما يوجد أنه ألمانيا في( WHO., 2001) دراسة أكدت .الثانية المجموعة انتاج

 أخضعت لقد .المانيا في العاملة القوي من% 16-11 يمثل والذي للضوضاء يتعرضون شخص

 اختبروا ثم دقيقة، 16 لمدة عالية لضوضاء الجنود من مجموعة علي فرنسا في أجريت تجربة

 عن تزيد لمدة األلوان بعمي أصيبوا أنهم اكتشفوا الجميع ولدهشة االبصار علي الضوضاء تأثير

 وتر ألف ثالثين من يتكون البدن صحيح لإلنسان السمعي العصب إن .(6111 النعيمي،) ساعة

 حسب بدقة منتظمة العصبية األوتار هذه معينة، صوتية بنبرة فقط يتأثر منها واحد كل عصبي،

  نوعيته، تحديد أو( تعريفه) يجري حيث الدماغ إلي الداخلية األذن من الصوت وتنقل  الترددات

 مؤثر خالل من التلف إلي الحلزون في السمعية الخاليا تعرضت ما إذا السمعي الخلل ويحصل 

 . (6111 عبدالهادي،) قوي صوتي

 زودت حيث العمل مكاتب حجرات من بعض على أجريت التي (6111الفيفى، ) تجارب وبينت

 عليها الحصول تم التي النتائج وقورنت للصوت عازلة مواد من بطبقات الحجرات هذه

 األخطاء قلت: كالتالي النتيجة وكانت للتجربة السابق العام خالل المتوفرة والبيانات باإلحصاءات

 بمعدل اإلنتاج نسبة زادت و% 47 بمعدل العمل عن االنقطاع نسبة قلت%. 10 بمعدل الشخصية

 تأثيرا   تؤثر الضوضاء نأ تثبت والتي المدارس تالميذ علي فرنسا في دراسة أجريت كما .0%

 بمدينة المدارس إحدى تالميذ أن وجد فقد دروس من يتلقونه لما وفهمهم تقبلهم مدي علي كبيرا  

 مستمرة للضوضاء تتعرض والتي السريعة الطرق إحدى من بالقرب تقع والتي بفرنسا بوردو
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 االخطاء هذه تقل حين في مفتوحة، الدراسية الفصول نوافذ ترك عند االمالئية أخطائهم تكثر

 أن الدراسات إحدى في (6112 شحاته،) استنتج كما .(6111 سعد،) النوافذ هذه غلق عند كثيرا  

 الصمم وحدوث السمع نقص أن وتبين الصناعة، عمال بين السمع نقص علي تأثيرا   للضوضاء

 فأكثر، ديسبيل 89 شدتها تبلغ لضوضاء يتعرضون الذين العمال بين الحدوث كثير يكون المهني

 ذات األصوات إدراك علي القدرة في انخفاض ثم دائم وصداع األذن في طنين البداية في ويالحظ

 الضوضاء مستوى ارتفع كلما بالصمم اإلصابة احتمال ويزداد والمتوسط المنخفض التردد

 لفترات ومستمرة دائمة بصورة يتم التعرض كان إذا وخاصة لها التعرض مدة وطالت( شدتها)

 المهنية االمراض من% 19 بأن اليونان في (Rachiotis et al., 2006)قدر وقد .طويلة

 . للسمع فقدان عنها ينتج التي للضوضاء التعرض سببها بها المعترف

 أماكن من العديد في المهنية الضوضاء قياس نتائج في( Elammari et al., 2007) أوضح

 بنغازي في سمنتاإل ومصنع المكرونة ومصنع ،جنزور في النسيج مصنع: )المختلفة العمل

 المتحصل لنتائج وبالنسبة بها المسموح الحدود نطاق في تقع بأنها ،(زليتن في االسمنت ومصنع

 (6118 وآخرون، عمران) دراسة وفي  .بها المسموح الحدود في كانت قراءات تسجيل تم عليها

 معمل داخل الضوضائي التلوث في وأثره اآلالت من المنبعث الصوتي الضغط منسوب تحليل تم

 علي الدراسة اعتمدت. الكيمياوية للصناعات العامة الفرات لشركة التابع البالستيكية االكياس

 حيث شهور ستة لفترة الدراسة واستمرت المذكور، المعمل في موقع 61 لـ الحقلي التحليل

 . بها المسموح الحدود تجاوز العمل مواقع أغلب في الضوضاء مستوى أن النتائج أظهرت

 فالضوضاء السمع حاسة وخاصة االنسان صحة علي سلبا   تؤثر أنها في الضوضاء مشكلة تكمن

 الجهاز في تؤثر كما السمع، لحاسة الدائم وأحيانا   المؤقت الفقدان إلي تؤدي والمستمرة الصاخبة

 الفعل ردود في تتسبب أنها كما. العصبي االنهيار إلي تؤدي قد عصبية توثرات وتسبب العصبي

 الزائد واالفراز الدم، ضغط وارتفاع التركيز علي القدرة وتقليل الدهني الشرود مثل متزنةال غير
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 الرأس وأوجاع المعدة بقرحة واالصابة الدم في السكر نسبة ارتفاع يسبب مما الغدد لبعض

  . (6118 ياسين،) واألرق بالتعب والشعور

  الشامل العصبي االنهيار حدود على أصبحوا اليابانيين ماليين أن إلي الدراسات أحدي شارةا

 العوارض هذهل سبب هو الحاد الضجيج أن علي األطباء أجمع وقد أخري، إلي عيادة من وينتقلون

 لضيق ونظرا   الثقيلة، المعدات ومصانع الصوت من األسرع الطائرات وخصوصا   الصحية،

 لهذا للخضوع ملزمين ياباني مليون 71 من أكثر أصبح العالية السكانية والكثافة اليابان مساحة

 . (6117 حسين،) عليهم المفروض  السكني  الديمغرافي الوضع

ربع  هناك ضوضاء شديدة لها تأثيرات سلبية تقريبا  علىوجد أن  (6117)النائلي، وفي دراسة 

الليبية  مقابل معظم العاملين في شركة اإلسمنت ن في مصنع الغزل والنسيج بنغازيالعاملي

 الكهربائية .وأربعة أخماس في الشركة العامة لألسالك والمنتجات 

 المملكة في جدة لمدينة دراسة الضوضائي التلوث دراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن

 من الصباحية الفترة في متمثلة المدينة في الضوضاء لظهور دورتين وجود هو السعودية العربية

 مستويات في تفاوتا   هنالك وأن سبوع،األ نهاية من المسائية والفترة االسبوعية العمل أيام

 كثافة وبين الضوضاء مستوى بين عالقة هناك أيضا   اتضح كما. المدينة جهات بين الضوضاء

 في الضوضائي التلوث مشكلة دراسة وتمت .(6111 ثواب،) البشري والنشاط والحركة السكان

 عديدة الضوضاء لتلوث المحتملة الصحية التأثيرات أن وجد بالنيجر، هاركوت بورت ميناء

 متراكمةالو مباشرةال سلبيةال تأثيراتال علي العديد من الضجيج وينتج واسع نطاق علي ومنتشرة

 قبل من مقترح هو كما طريقة أفضل يكون العام التعليم أن ويبدو. بالصحة تضروالتي 

 ان الحكومية وغير الحكومية للمنظمات يمكن ذلك من وبالرغم. الخطر هذا حل في المشاركين

 . (Valentine  B., 2010) العملية هذه في دورا   تلعب

  بين ما تكون الضوضاء مستويات أن وجد الهند في دهرادون لمدينة دراسة وفي 

(79،69،64،81 dB .)بها والموصي المسموح الحدود من أكثر أنها أي (76-39dB) 
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(Paramendra Dev., 2011) .والتأثيرات المرور، حركة ضجيج لتقييم دراسة وفي 

 في الناس أن وجد. السريع الطريق طول علي مختلفة مواقع خمسة اختيار فيها تم السلبية الصحية

 عانت منهم ونسبة الضوضاء، من نزعاجواال بالتعب الشعور من يعانون أصبحوا الدراسة منطقة

 القلب وامراض السمعية اإلعاقة من عانت أخري ونسبة الدم، ضغط وارتفاع والقلق الصداع من

 . (Srimanta., 2011) التوالي علي واألرق والتهيج الدموية واالوعية

 للضوضاء المقبولة المستويات تتعدي بأنها البصرة محافظة في الضوضاء دراسة نتائج بينت  

 الفرد علي وانتاجية صحية مخاطر من يصاحبها ما ثم ومن العالمية، الصحة منظمة وفق علي

 بالمملكة الشرقية بالمنطقة الحكومية للمدارس دراسة أشارت وكما .(6111 وعبدهللا، وارتان)

 التي المدارس في الدراسية الفصول في الضوضاء من عالية مستويات هناك أن السعودية العربية

 الصحة منظمة دالئل من بكثير أعلي كان الضوضاء مستويات متوسط أن ووجد زيارتها تم

 Ali) والمدارس  الصحة لسياسات بالنسبة هامة أثار لها تكون أن النتائج لهذه ويمكن العالمية

saad R. Alsubaie.,  2014). من العديد   في كبيرة بيئية مشكلة الضوضائي التلوث ويعتبر 

 في الضوضاء مستويات لقياس محاولة بذلت الدراسة هذه في الحضري النمو سريعة المناطق

 التلوث مع  ومقارنتها الصوت مستوى مقياس باستخدام اركوت مدينة في مختلفة أماكن

 199 إلي ديسبل 39 من المختلفة المناطق في الضوضاء مستويات تراوحتو الضوضائي،

  التلوث  مشكلة مع للتعامل الناس فئات جميع انتباه جذب في الدراسة هذه تساعد. ديسبل

 الباكستان في دراسة نتائج تظهر كما ((Mohammed Uzair P et al., 2014الضوضائي 

 يوثر. السمع لواقيات العمال ستعمالوبا الهندسية بالضوابط للضوضاء التعرض تخفيض أن

 . (Muhammed., 2014) الصحية النتائج علي ايجابيا  

 في وسيما العادي، للشخص بالنسبة جديدة مشكلة يعتبر ال ياماأل هذه في الضوضائي والتلوث

. تردده علي يعتمد اإلنسان علي الصوت وتأثير الحضرية والمدن الكبرى الصناعية البلدان معظم

 19 من تتفاوت الكثافة من جدا   كبيرة لمجموعة حساسة تكون البشرية األذن أن المعروف ومن
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 الفعالة التقنيات باستخدام ومنعها عليها السيطرة أو الضوضاء في التحكم يجب ديسبل، 189 إلي

 دراسة فيو  .( (Saval P. A., 2014 اليوم له ملحة حاجةب فهو نفسه المصدر في المختلفة

 أخد أماكن من كل  في الصوت مستوي أن وجد الهند في ماهاراشترا والية في جالجاون لمدينة

 الضوضائي والتلوث .(Patil MAdhuri., 2015) بها المسموح الحدود من أكثر كان العينات

 واالوعية القلب نظام علي خاصة وبصفة عامة بصفة الصحة علي السلبية التأثيرات من عديد له

 الدموية واالوعية القلب صحة علي الضوضائي التلوث عن الناجمة الضارة األثار وفهم الدموية

 المحتملة الصحية المخاطر من للحد أو لمنع المناعية التدابير جميع اتخاد علي تساعدنا اذ

(Tsaloglidou A., 2015) .مستويات لتقييم( اباد اسكندر) أباد حيدر في دراسة أجريت وقد 

 كانت القيمة أن وجد. واحد شهر لمدة المرور وحركة الصناعية، االنشطة عن الناتجة الضوضاء

دراسة وفي  .(Aharmendra., 2015) البشرية واألنشطة األلية المركبات بسبب مرتفعة؛

لتقييم مستويات الضوضاء المنزلية ليال  بمدينة مصراته أوضحت نتائجها بأن مستويات 

   . (6112، )الحدادود اآلمنة المسموح بها الضوضاء مرتفعة مقارنة بالحد

 Radon Gas الرادون غاز 6.1

 مشتق االسم هذا أصل وان دورن، إيرنست فريدريك قبل من 1099 سنة اكتشف الرادون غاز 

 الكلمة من مشتق اسم هو و نيتون الرادون اسم كان األمر بادئ في راديوم، العنصر اسم من

 ويعد والرائحة، والطعم اللون عديم مشع غاز الرادون غاز ،الالمع ومعناها  nitens  الالتينية

 ويتفرد. 138 – اليورانيوم تحلل سلسلة في يتولد الذي الطبيعي، الذري اإلشعاع مصادر من

 ونصف، أضعاف بسبعة الهواء من أثقل وهو غازية، حالة في يوجد الذي الوحيد المعدن بكونه

 ومشتقاته أنه تبين ولكن ونافع، بل آمن، أنه يعتقد وكان. األوقات جميع وفي مكان كل في ويوجد

 المصادر من الناس عموم لها يتعرض التي المؤثرة اإلشعاعية الجرعة نصف حوالي يشكل

 واحدة ذرة من الرادون عنصر ويتكون المعروفة الغازات أنواع أثقل الرادون. مجتمعةال الطبيعية
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 وألواح البالستيكية والحقائب والجلود الورق مثل الشائعة المواد تخترق بسهولة ذراته هذا وبسبب

 الماء في يذوب أن يمكن الرادون وغاز العازلة، والمواد الخشبية واأللواح والخرسانة الجبس

 النظائر من شكلين في عليه العثور ويمكن نبيل غاز وهو األخرى العضوية المذيبات وفي

 من أعلى عام بشكل األبنية داخل الرادون تركيز أن بما 111 -الرادونو 119 -الرادون الطبيعية

  خارج للرادون التعرض يهمل ما غالبا   فإنه لذا الطلق، الهواء في منه مرات 19 إلى 1

 . (Krewski., 2005) األبنية

  ضمن ويقع ،85 الذري عدده "Rn" بالرمز له ويرمز الدوري الجدول عناصر أحد هوالرادون 

 يمكنها لذلك تتفاعل ما نادرا   الغازات كباقي الرادون فذرة الخاملة أو النبيلة الغازات مجموعات

 اللون عديم مشع غاز وهو كيميائيا   خاملة ألنها للغازات المنفذة المواد كل عبر بحرية تنتشر أن

 لذلك البشرية، بالحواس كشفة يمكن وال النبيلة الغازات أثقل من ويعد الحركة سريع والرائحة

 الرادون أن وليداته، وتفكك لتفككه المرافقة األشعة كشف علي رئيس بشكل كشفة في يعتمد

 اإلشعاعي التحلل عملية نواتج أحد وهو األخرى السوائل وبعض الماء في االنحالل متوسط

 النصف عمر يبلغ فيما، سنة بليون 4.6 لليورانيوم half life النصف عمر يبلغ إذ، لليورانيوم

 الى يتحول البولومنيوم وكذلك البولونيوم الى ويتحول لفاأ جسيمات 1 يطلق. يوم 3.8 للرادون

 ,.AL- Bataina et al) (O, Abu- Haija et al., 2010)ألفا 1 إطالقة بعد رصاص

 أقل النصفي عمرها والتي العمر قصيرة المنتجات: قسمين إلى الرادون تفكك نواتج قسم(  2003

 نسبيا   العمر طويلة والمنتجات(Pb- 214,  Bi- 214,  Pb- 214,  po- 218)  دقيقة 39 من

(Pb- 210 Bi- 210, Po- 210, .)حيث والتربة، بالصخور الراديوم مادة تحلل عن ينتج 

 عالية طاقة ذات جسيمات تبث نظائر وهي البولونيوم، عنصر من صلبة نظائر منه تنبعث

 حيث ضارة غير بأشعة باستمرار أجسامنا ألفا جسيمات وتقذف ألفا، إشعاع تسمى بطيئة وسرعة

 طريق عن الرئة الي النظائر تلك وصلت ما إذا ولكن البشرة، اختراق غالبيتها تستطيع ال

 فترة بعد إال أثارها تظهر ال ولكن بالرئة، الحساسة األنسجة علي تؤثر الجسيمات فان، االستنشاق



 

 

16 

 

 الخفي القاتل هذا بمخاطر أحد يهتم لم السبب لهذا السنين، عشرات الي تصل قد الزمن من طويلة

(Lubin., 1994). المصابين عدد زيادة في محتمل كمسبب الرادون غاز اكتشاف أدي 

 العلماء اهتمام إلي الشمالية وأمريكا األوربية الدول بعض في المناجم عمال بين الرئة بسرطان

 العشرون القرن من األخير النصف خالل العامة والصحة البيئة بحماية المختصة والمنظمات

 باألماكن الغاز هذا تركيز مستويات لمعرفة والمدارس بالمنازل الرادون غاز تركيز بقياس

 مقارنة العامة الصحة على خطر يمثل بالمنازل تركيزه كان إذا ما ومعرفة بالسكان المأهولة

: المثال سبيل على ،البيئة بحماية المختصة المنظمات اقترحت لذا بالمناجم، الرادون بتركيزات

 الرادون تركيز زاد إذا تصحيحية إجراءات اتخاد إلى EPA األمريكية البيئة حماية وكالة توصي

Bq/m على بالمنازل
3

m إلى بأوروبا التدخل مستويات رفعت حين في148 
3

/ 400Bqبالمنازل 

Bq/m و القائمة
3

 نتائج تحاليل تفيد .(WHO., 2007) اإلنشاء الحديثة بالمنازل 199 

 يساهم والمدارس بالمنازل الرادون أن وأوروبا األمريكية المتحدة والواليات بالصين الدراسات

 السرطان بحوث وكالة من كل صنفت وقد العالم، مستوى على الرئة سرطان تسبب في بفاعلية

 كما لإلنسان، سرطاني مسبب الرادون غاز أن المتحدة بالواليات للسمية الوطني والبرنامج

 والمدارس المنازل في بالتعرض وعالقته الرئة سرطان حول الحديثة الدراسات نتائج ساهمت

 اتخاد أهمية علي أكدت وبالتالي والمنازل بالمدارس التعرض خطر تقييم في كبير تحسين إلى

 .                                                           (ICRP., 1993) وربيةاأل الدراسات ريتقد حسب العالم، مستوى على وقائية إجراءات

 والمباني للمدارس دورية فحوصات بإجراء المتقدمة الدول في البيئة حماية هيئات تقوم بحيث

 ونشر برسم الهيئات هذه تقوم كما، مستواه زيادة ومعالجة الرادون مستوى لتعين أنواعها بمختلف

 لبناء الالزمة والشروط التعليمات تضع أنها كما، بلدانهم عموم في الرادون مستويات تبين خرائط

 البيوت في الرادون مستوى زيادة لمعالجة برامج وتضع، داخلها الرادون تغلغل لتفادي األبنية

 مياه استخدام من وتحذر، البيوت داخل الرادون تركز يمنع تهوية نظام عمل أو الخلل كإصالح

 خفض يمكن إذ. فيها الرادون مستوى من التأكد قبل الزراعية المناطق قرب المحفورة اآلبار
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 تأخذ وال سريعة الفحص طريقة أن كما مكلفة وغير بسيطة بطرق الرادون مستوى من% 00

 أو بيت شراء يتم ال أنه درجة إلى الموضوع بأهمية المواطنين توعي المنظمات وهذه. دقائق عدة

 الحدود ضمن الرادون مستوى أن تثبت التي الرادون مستوى فحص وثيقة بوجود إال مدرسة بناء

 التربة في يتركز فإنه  لليورانيوم اإلشعاعي التحلل سلسلة من  المياه الى الرادون يصل. المقبولة

 الغازي الغالف نحو األعلى إلى ينتشر بعضه فإن الحركة سريع غاز ولكونه الجوفية المياه أو

 معظم ترش المياه، في متركزا   يبقى األخر وبعضه البيوت يدخل أن ممكن هذه حركته وخالل

 من بها بأس ال تراكيز تحوي األسمدة هذه أن إذ، الفوسفاتية باألسمدة الزراعية األراضي

 التحلل جراء يتحرر الرادون فأن السقي عمليات خالل الفوسفاتية األسمدة ذوبان بعد، اليورانيوم

 الى ينتقل بعضه أن كما، األنهار مياه أو الجوفية المياه الى بذلك منتقال   لليورانيوم اإلشعاعي

 فرصة تضاءلت الهواء في الرادون مستوى قل كلما ولكن، للرادون آمنة حدود يوجد الهواء،

 ال الذي الفراعنة، لعنة لغز بتفسير للعلماء سمح الرادون غاز أن نذكر . الرئة بسرطان اإلصابة

 عدد بحياة أودت الحوادث من سلسلة فإن معروف هو فكما. اآلن حتى الباحثين" يحير " يزال

 الموت أن مفادها منقوشة عبارة يحمل كان الذي آمون عنخ توت قبر فتح بعد العمال، من كبير

 الكثيف االنبعاث الى اللعنة هذه العلماء عزا وقد. الفراعنة مرقدو وأمن صفو يعكر من كل سينال

 في الموت سبب هو الغاز هذا من كبيرة جرعة فاستنشاق الفراعنة، نعوش فتح عند الرادون لغاز

 . ((LAEA., 2003 الفراعنة لعنة

  Unit  Radon Measurement الرادون قياس وحدة 1.6.1

 لكل البيكوكوري تسمي بوحدة الرادون مستوى يقاس حيث التلوث وحدود الرادون قياس وحدة

Bq/mبرمز ) متر مكعب هواء، و يرمز له
3

 ). 

   Sources of Radon  الرادون مصادر 6.6.1
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 الحرارة ودرجة البناء ومواد والماء والصخور التربةهي  للرادون األساسية مصادرال إن          

   -:  والرطوبة

 -Iورطوبة النفوذية منها عوامل عدة على تتوقف التربة من الرادون إصدار كمية إن :التربة 

 التربة سطح إلى األقرب المتر في المتولد الرادون من% 19 نحو أن الدراسات وقدرت التربة،

 ينتج الخارجي الوسط إلى المنبثق الرادون غاز من% 89 فحوالي الخارجي، الوسط إلى تنطلق

 السبب هو 138-اليورانيوم بالتالي و 115-الراديوم جود و فإن وبالطبع لألرض العليا الطبقة عن

 حسب آخر إلى مكان من واليورانيوم الراديوم كمية وتختلف التربة، في الرادون إصدار في

 داخل وتنتشر التربة من تنبعث التي الغازات وهي التربة مسامية فإن وعليه الجيولوجية الطبيعة

 .  الفصول وجدران أرضية في الشقوق خالل من المدرسة فصول

 -IIنحو تحوي األرضية القشرة في الموجودة الصخور إن :الصخور m
3

/Bq 1 نحو والتربة 

m
3

/ Bq9.7، ذرة سيعطي الصخور أو التربة حبيبات في موجودة راديوم لذرة تفكك كل 

 الوسط إلى الهروب بالتالي فيمكنها التربة سطح من قريب الذرة هذه إنتاج كان فإذا رادون،

 . الخارجي

-III فيها كيميائيا المصنعة المواد واستخدام للمباني، الجيدة غير التهوية حالة :التهوية  

 البلوك، اإلسمنت،)  مثل والصخور التربة من المصنوعة البناء مواد تحوي حيث البناء موادك

 مشعة مواد على( البناء في المستخدم والرمل الصخور وكذلك الجرانيت الرخام، السيراميك،

 كافية نفوذية المواد لهذه الرادون، تولد فهي وبالتالي والراديوم اليورانيوم مثل طبيعي منشأ ذات

 . الخارجي الوسط إلى ضمنها المتولد الرادون لينطلق

IV- األبنية داخل الحرارة درجة عادة تكون ألنه هاما ، دورا   الحرارة تلعب حيث: الحرارة درجة 

 التربة هواء سحب إلى يؤدي الذي األمر الضغط، في بسيطا   فرقا   يولد وهذا خارجها، منها أعلى

 قد و الداخل، في الرادون تركيز يرفع أن يمكن بدوره والذي الداخل إلى المنزل تحت الواقعة
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 يوم من و شهر إلى شهر من و فصل، إلى فصل من يتغير المنازل في الرادون تركيز أن وجد

 . الليل و النهار بين حتى يوم إلى

  -Vانحالليته وتزداد الماء، في االنحاللية متوسط الرادون ي َعد :الماء في الرادون انحالل 

 الجوفية التربة الصخور عبر الباردة الجوفية المياه تسير عندما لذلك ؛الماء حرارة درجة بنقصان

 من كبيرة كمية فإن يحرك او الماء يسخن عندما الرادون، غاز من بها بأس ال كمية تمتص

 .WHO., 1997) ) الخارجي وسطال إلي وتنطلق تنفلت الرادون

 مثل الصدرية باألمراض اإلصابة خطر يسبب مما جاما لإلشعاعات هباعث هاجميع  أوالد الرادون 

 لتعرض نتيجة تحدث بأنها" الفراعنة لعنة" ظاهرة العلماء بعض فسر وقد. الرئة سرطان

 ومن.  المشع الرادون غاز من مكثفة لجرعة الفرعونية المقابر يفتحون الذين األشخاص،

 خالل من. المنازل إلي ويصل الجوفية، والمياه الجوي الهواء إلي يتسرب الرادون أن المعروف

 إحكام الصخرية المناطق في السفلي األدوار ساكني علي يحظر لذلك أساساتها، في شقوقال

 الهواء نأل التهوية؛ وعدم البيت داخل الدافئ الهواء علي للحفاظ الشتاء؛ في النوافذ إغالق

 التحوالت سلسلة( Rn-daughters) في وأوالده المشع للرادون حامال   يكون قد المحبوس

 االمريكية البيئة حماية وكالة حددت وقد. بالرصاص تنتهي التي المشعة

United States Environmental Protection  Agency (EPA)  ) التركيز حدود 

19×1.16 أي لتر؛/  بيكوكوري 1.16 عن يزيد ال بما الهواء، في الرادون لغاز اآلمن 
11

-  

 . لتر/  كوريبيكو

 محطة 84 من تتكون والتي اإلشعاعي، الرصد شبكة بإقامة بمصر الذرية الطاقة هيئة اهتمت وقد

 وهي جاما، إشعاعات لرصد 66و بيتا، جسيمات لرصد 14و الغازات، لرصد محطة 16:تشمل ،

 تغير أي مالحظة: أهدافها أهم ومن البالد، من والجنوبية والشمالية الشرقية الحدود علي منتشرة

 ؛(Data base) بيانات قاعدة إليجاد عادي غير نووي نشاط أي وتسجيل اإلشعاعية، الخلفية في

 . (6111 خنفر،) الشعوب لتقدم جديدا   مقياسا   يعتبر الذي القومي، األمن لتوفير
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 فلندا في مسكن 1999 السويد، في منزل  59.999 (D.D.Brookins., 1990) دراسة شملت 

 من%  1 النتائج سجلت حيث المتحدة بالمملكة كورنيل منطقة في ومساكن المانيا في 1999و

 للجنة السادس المؤتمر في نشرت  دراسة .بها المسموح الحدود من أعلي كانت المساكن أجمالي

 Jonathan)لدكتور االمريكية المتحدة الواليات في للرادون للتعرض الصحية المخاطر

Samet., 1999)  عدد قدرت ،1006 سنة وفي. المنازل في  الرادون غاز قياس فيها تم حيث 

  حتفهم لقوا شخص 167499 بــ المنازل في الرادون غاز بسبب الرئة بسرطان الوفيات

 تعاوني تفاعل وجود علي أدلة هناك أن حيث والتدخين الرادون غاز بسبب وذلك الرئة بسرطان

 بسرطان المصابين والنساء الرجال عدد صنفت الدراسة هذه أن حيث الرادون وغاز التدخين بين

  المدخنات النساء من٪ 06وحوالي  06499 حتفهم لقوا الذين المدخنين الرجال من الرئة

 اهتم .الرئة بسرطان وفاة حالة ،11.999من يقارب ما أي٪ 09وحوالي وفاة حالة ،51.999

 المملكة في المستخدمة البناء مواد بعض على أجريت ميدانية بدراسة ( 6111، هللا الجار)

 ومعدل المشع الرادون غاز تطلق كانت إذا ما لمعرفة الجامعات، إحدى في السعودية العربية

 واإلسمنت والجص الرمل من المختلفة البناء مواد من عينات علي الدراسة تمت وقد منها، انبعاثه

 ألشعة مصدرا   الجرانيت ويعد الرادون غاز يطلق الذي هو وحدة الجرانيت أن ووجد. والجرانيت

 لغاز إطالقه عن فضال   اليورانيوم تحلل سلسلة من الخارج من الجسم لها يتعرض التي جاما

 الراديوم ذرة موقع على الرادون إطالق يعتمد و. الهواء في اإلنسان يستنشقه الذي المشع الرادون

 درجة على يعتمد كما ونفاذيتها الحبيبات هذه وحجم وتركيب المادة، حبيبات في للرادون المولدة

 . الدراسة هذه في ثابتين كانا اللذين والضغط الحرارة

 بعض في الرادون غاز مستويات أن 1079 في( HC) دراسة الكندية الصحة وزارة أجرت كما

 عال مستوى  علي يحتوي  المنازل من واحد أي كان إذا ما التنبؤ المستحيل من  الكندية المدن

 تكون للرياح المعرض فالمنزل المنزل موقع مثل عوامل عدة طريق عن الإ الرادون غاز من

 علي يزيد ال ان الرادون غاز لمستويات توجيهات HC وضعت قل،أ فيه الرادون مستوى
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(Bq/m
3

 المرتبطة الصحية المخاطر الكنديين لتجنيب المغلقة األماكن وفي الهواء في( 199 

 . (NORM., 2000) والمباني المنازل في الرادون لغاز بالتعرض

 التعرض بين عالقة وجود الحظ حيث المصرية للبحوث القومي بالمركز دراسة شادي أبو أجري

 الدراسة شملت حيث"  اللوكيميا"  الحاد الدم سرطان بمرض واإلصابة المنازل في الرادون لغاز

 بسبب منازلهم داخل الرادون غاز من  عالية لنسبة تعرضهم وتأكد فحصهم تم طفل 159 علي

 االطفال لسرطانات العالمية اإلصابة نسبة أن إلي شادي أبو ويشير للمنازل الجيدة التهوية عدم

 . (6111شادي،  أبو) عشرة الرابعة سن حتي سنويا   طفل مليون لكل حالة 149 بلغت

 من يقارب ما أن العلماء يقدر المتحدة الواليات في أن ،(steck DJ ,smith BJ)  من كال قاال

 الرادون تحديد تم حيث بالرادون مرتبطة سنويا   الرئة بسرطان وفاة حالة 11.999 إلى 16.999

 سرطان من ماتوا إليه يتعرضون كانوا الذين األرض تحت اليورانيوم عمال أن و صحية كمشكلة

 الحيوانات، على أجريت التي المناجم عمال دراسات نتائج أكدت كما.  عالية بمعدالت  الرئة

 معدالت أظهرت والتي الرادون غاز من عالية لمستويات التجارب حيوانات بتعريض وذلك

 . (steck DJ.,  smith BJ  et al, 2000) القوارض بين الرئة أورام من عالية

 نابلس بمحافظة ومستوصفين مستشفيات 4 في الرادون غاز تركيز (6111، الدويكات) درس

( Synnott) يري .الدراسة مواقع بجميع الرادون غاز مستويات ارتفاع دراسته سجلت حيث

 األرض فوق العمل اماكن وتقييم االيرلندية العمل أماكن في الرادون لغاز التعرض لتقييم هتدراس

 العمال عدد حيث المدارس، من البيانات إلى باإلضافة للبيانات فردية مجموعات خمس خدأ بحيث

 السنة في القانوني الحد من أقل الجرعات اآلن حد وإلي% 69 من أقل الرادون لغاز المعرضين

 فوق الرادون لإلشعاع المهنية الجرعة إلجمالي العمال من% 06 نحو تعرض المحتمل ومن

 الجرعة لمجموعة الكبيرة المساهمة يجعل الرادون غاز ذلك في والسبب العمل ماكنأ في االرض

 الرادون لغاز معرضون العمال جميع وبالتالي العمل أماكن جميع في موجود أنه هو االشعاعية

 الرادون غاز من الخطر مهنية من يقلل العمل أماكن في التدخين حظر وفرض ما حد إلي
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(Synnott et al., 2004). أكد (Klodzinskiy )الرادون غاز من عالية مستويات أن 

 وعلى الطبيعية اإلشعاع مصادر بسبب كازاخستان من والشرقية الشمالية المناطق في لوحظت

 على الرادون غاز من السمية اآلثار. اليورانيوم من واسع نطاق على والتعدين الطويل المدى

 على تحتوي البالد مناطق من العديد أن حقيقة من الرغم على الفهم سيئة هي كازاخستان سكان

 السكان بين المحتملة الصحية المخاطر توضيح دراسة فأن. الرادون غاز من عالية مستويات

 ,.Klodzinskiy  et al) جدا   محدودة كازاخستان في سميته وتأثير الرادون لغاز المتعرضون

 ،الرادون لغاز الصحية اآلثار علي كندا في دراسة بأجراء وآخرون (Krewski) قام  .(2005

 من يزيد الرادون من معينة مستويات إلي الطويل المدي علي التعرض أن الدراسة هذه  توضح

 في معلقة تصبح سوف اضمحالله منتجات أو الرادون تحلل وعند الرئة بسرطان اإلصابة خطر

 تهيج علي تعمل حيث الرئتين في وتترسب استنشاقها يتم وبذلك كهربائيا   شحنها تم ألنه الهواء

 المعرضون هم المناجم وعمال  الرئة، بسرطان صابةاإل في تسبب وبالتالي للرئة المبطن الغشاء

 دراسات عدة أجريت 1089 عام وفي  التهوية، سوء بسبب وذلك بالسرطان لإلصابة األكثر

 الدراسة هذه نتائج وأكدت المباني من وغيرها المنازل في الرادون غاز تركيز علي استقصائية

 أن إلي التقديرات وتشير التدخين بعد الرئة سرطان أسباب أهم ثاني أحد هو الرادون غاز أن علي

 19 في 1 لدية بأن الحياة مدي الرادون غاز من مرتفعة لمستويات يتعرض مدخن غيرالشخص ال

  . (Krewski et al, 2005) الرئة بسرطان إلصابةل فرصة

 يدخنوا لم الذين السويد في الناس بين للرادون بالتعرض اهتمت التي (Darby. S) دراسة وفي

 من وعينات الرئة بسرطان مصابين الناس من عينات علي الدراسة وشملت عام، من ألكثر يوميا  

 المغلقة االماكن داخل الهواء في الرادون غاز بقياس Darby. S  قام حيث مصابين غير الناس

 هناك أن أثبتت الدراسة هذه وفي الوقت مرور مع للرادون التعرض لتقدير تقنية باستخدام وذلك

 المشعة الجزيئات أن حيث الرئه وسرطان الرادون لغاز االمد طويل التعرض بين عالقة وجود
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 تم أنه أ كد وبهذا. الرئة سرطان إلى وتؤدي الرئتين تبطن التي بالخاليا الضرر تلحق  الرادون من

 . (Darby. S., 2005) تسجيله

 حوالي يسبب  الرادون غاز أن استنتجت حيث 1996 يرلنداإ في  الوطني السجل بها قام دراسة

 بسرطان وفاة حالة 106 مع يتوافق وهذا. ايرلندا في عام كل  السرطان وفيات مجموع من٪ 13

 الدراسة هذه قامت حيث الحياة مدى المدخنين غير من٪ 8.6 و المدخنين٪ 01.6 منها الرئة،

 الرادون تركيز منزل 1999 فوجد االيرلندية المنازل من منزل 3499 في الرادون غاز بقياس

Bq/m من أعلي فيه
3

 خطر في يعيشون. االيرلندية  المنازل من العديد سكان فإن وهكذا 199

 . ((INCR.,  2005  الرادون من عالي تركيز علي الحتوائها بالسرطان االصابة

 الرادون غاز تراكيز قياس الدراسة شملت ومحيطها، تدمر مدينة في( المصري) بها قام دراسة

 بأن النتائج أظهرت. مختلفة بيئية عينات في الطبيعية المشعة المواد ومستويات المنازل في

 المشعة المواد وتراكيز اإلشعاعي التعرض ومعدالت المنازل هواء في الرادون غاز تراكيز

 . (6112 وآخرون، المصري) الطبيعية الحدود ضمن كانت البيئية العينات في الطبيعية

بدراسة تركيز غاز الرادون في منازل منطقة نجران بالسعودية حيث  (6119 ،اليامي) هتمأ

دوار السفلية في المباني أن ساكني األ أوصي في دراسته برفع معدالت التهوية بالمنازل كما حذر

بسرطان الرئة بسبب غاز الرادون المشع الذي يتسرب إلي  لإلصابةالصخرية أكثر عرضة 

 دراسة حذرتو .يصل الي المنازل من خالل الشقوق واساساتهاالهواء الجوي والمياه الجوفية و

 إلى «الرادون أوالد» دخول من محافظة القاهرةشملت منازل بمناطق  التي (6119، النمر)

 منها ينبعث حيث والرئة الهوائية الشعب جدران على واستقراره الشهيق هواء مع التنفسي الجهاز

 النخاع في يستقر قد منها بسيط جزء ويمتص الرئة، سرطان تسبب التي الخطرة اإلشعاعات

 حيث خارجها، في منه خطرأ يعتبر المنازل داخل الرادون غاز ان الدراسةنفس  وكشفت العظمي

   .   المنازل داخل الموجودة بالنسبة مقارنة يالخارج الهواء في نسبته تقل
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 على المنازل في الرادون غاز مستويات متوسط أن (WHO., 2007 ) كما أوضحت دراسة

 المتوسط تجاوزت لمالبلدان  معظم في التي تحتوي علي  التربة الرسوبية البلدان داخل واسع نطاق

( المتحدة والمملكة وبولندا ألمانيا، هولندا مثل) الرسوبية  التربة ذات لبلدانل البالغ العالمي

البلدان التي تحتوي  حين تلك في ،من المعدل المسموح به يعادلها ما أو أقل الحالية المتوسطات

 لغاز عرضة أكثر هي( وفنلندا التشيك وجمهورية النمسا مثل) القديمة الجرانيت و تربةعلي 

Bq/m 200 تحتوي علي االشعاعية االنبعاثاتوالرادون 
3
 العالجية التدابير اتخاذعلي  تعمل  ، 

 . رسوبيةالغير  التربة ذات البلدان من ٪3.6  مقابل المنازل، من٪ 19 من ألكثر

 التي الكهوف علي وذلك األمريكية، المتحدة الواليات  في بدراسة (,.Malcolm 6119) قام 

 الكهوف في تكون الرادون غاز نسبة أن حيث الرادون غاز من مرتفعة مستويات علي تحتوي

 لإلصابة عرضه أكثر الكهوف عمال يجعل ما وهذا األرض فوق بالمساكن بالمقارنة عالية

 نتائج وكانت بنيوجيرسي اآلبار بمياه الرادون غاز وجود(  Judy) أوضح كما .الرئة بسرطان

 . (Judy et al., 2008) مرتفعة الرادون غاز تركيز

 حيث( 1008،1994) عامي بين بإيرلندا الرادون غاز لتركيز شاملة دراسة( Colgan) أجري 

 مستويات رتفاعا بينت والتي سنوات 5 لمدة استمرت والتي البالد مدارس من% 06 شملت

 معظم أن( Shweikani) نتائج أظهرتColgan  et al., 2008) ) البالد بمدارس الرادون

Bq/m العمل مستوى من أقل هي الرادون لتركيز المسجلة القيم
3

 في ارتفاع تسجيل مع ،199

 مواد نوعية إلى العالية القيم هذه ظهور الي السبب إرجاع تم المدروسة الصفوف من قليل عدد

 الثانية المرحلة خالل الرادون تركيز أن تبين لقد. التهوية ونقص التربة في الرادون وتركيز البناء

 الصيف فترة في التهوية نقص إلى ذلك ويعود األولى، المرحلة من أعلى هي( الصيف) العمل من

 ارتفاع تزايد مع يتناقص الرادون تركيز أن أيضا   النتائج بينت وقد. مغلقة المدارس تكون حيث

 الحديثة المدارس في منه أعلى القديمة المدارس في الرادون تركيز وأن المدروس، الطابق

(Shweikani  et al.,  2009). أجري  ((Al-Zoughool  االنكا مدينة في البيرو في دراسة 
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 والرئة والثدي الهضمي الجهاز في عالية بالسرطان اإلصابة معدالت وجد وقد 1997 سنة

 غاز فيها يكون والتي المنطقة هذه في العالية السرطان وفيات بمعدل الدراسة هذه وصفت

 مرتفعة الرادون غاز مستويات أن علي يدل مما الكروموسومية التشوهات وكذلك  عالي الرادون

 الجهاز في الخبيثة واألورام المعدة بسرطان االصابة خطر أن الدراسة أظهرت كما خاص بشكل

 أسفر المغلقة االماكن في الرادون وجود و الشرب مياه في الرادون غاز ارتفاع بسبب الهضمي

 المناجم في الرادون لغاز التعرض وكذلك الخلوية والوراثية الجينية التأثيرات من العديد عن

 في دورا   يلعب أن المرجح من الضرر وهذا الكروموسومية و الجينية الطفرات  وجود في يساهم

  . (,.Al-Zoughool  et al 6117) الرئة بسرطان اإلصابة

 دائما ، األسفل في وجودة إلي يؤدي مما ونصف مرات بسبع الهواء من أثقل هو الرادون غاز

 داخل الرادون غاز تركيز يكون إذ للمنازل الداخلي الهواء مع متجانس بشكل تقريبا   يختلط وهو

 .      (6111 ورجه، غايب) الخارج في منه مرات 19 إلي 1 من أعلي عام بشكل المنازل

 في المغلقة األماكن في الرادون غاز مستويات على التعرف الى (6111 ،مالح) دراسة تهدف 

 مدارسالو( UNRWA) الدولية الغوث وكالة ومدارس حكوميةال مدارسالدراسة شملت 

 الطوابق في الرادون تركيز أن الدراسة نتائج أظهرتو  .بمحافظة طولكرم الفلسطينية خاصةال

 المباني في الرادون غاز تركيز نأ تبين كما ،العليا الطوابق في عليه كان مما أعلى كان األرضية

 أعلى كان فقد الجغرافي للموقع بالنسبة أما. الجديدة المباني من بكثير أعلى القديمة المدرسية

أثبتت . الشعير وادي منطقة في كان تركيز وأقل الكفريات منطقة في الرادون لغاز تركيز

الدراسات أن هناك عالقة بين التعرض لغاز الرادون المشع وحاالت اإلصابة بسرطان الرئة، 

هذا التأثير هو الوحيد المعروف حول األثر السلبي لغاز الرادون وفي الحقيقة ليس الغاز هو 

  118ر نصفية قصيرة مثل البولونيوملكن والئده الناتجة عن االنحالل وذات أعماالمؤثر و

هي المؤثر الرئيسي لسرطان الرئة حيث تترسب داخل الرئة وتبعث جسيمات  114والبولونيوم

 . (6111صبر،  و ) خضير ألفا بسرعة ألن أعمارها النصفية قصيرة
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  AIMAS OF STUDY أهداف الدراسة 1.1

))تقييم الوضع البيئي لمنطقة وسط ليبيا  الدراسة جزء من المشروع الوطنيهذه  تعتبر

الذى تموله الهيئة الليبية للبحث العلمي والتكنولوجيا وهي بذلك تحقق جزء من أهداف هذا (( 

   إلي االهداف التالية : باإلضافةالمشروع 

المرحلة معرفة مستويات الضوضاء وتركيز غاز الرادون التي يتعرض لها تالميذ  -1

 االبتدائية بمنطقة الدراسة .

 مقارنة نتائج الدراسة بالمعايير الدولية المسموح بها والدراسات المماثلة .  -1
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 العمل وطرق مواد .6

MATERIALS AND METHODS OF WORK  

 الدراسة مكان  1.6

لتعليم االبتدائي العامة ل مدارسعينة من الدراسة بقياس مستويات الضوضاء والرادون ب اهتمت

 ) -حسب المسميات المحلية وهي كالتالي: مكان 16بمنطقة مصراته حيث قسمت المنطقة إلي 

 -يدر  -قصر أحمد  -الزروق  -الرملة  - السكيرات –طمينة   - كرزاز  - المدينة مصراتة

 اختياركما تم   الجزيرة( -إقزير -الغيران  -زاوية المحجوب  -أبوروية  -الدافنية  -الشراكسة 

 .وبة للدراسة مدارس في كل منطقة إلجراء القياسات المطل 3عدد 

مدرسة من إجمالي مدارس التعليم االساسي  46كان إجمالي عدد المدارس المستهدفة بالدراسة ف

من ( %44 وبذلك مثلت عينة الدراسة نسبة ) عامة مدرسة 191 بمصراته والذي يبلغ عددها

 .جمالي مدارس المنطقة إ

 -:ليوكانت المدارس المستهدفة بالدراسة حسب المناطق كالتا

 المدينة راتةصمنطقة م -1

 مدرسة سكينة بنت الحسين . –مدرسة مصراته الصمود  –مدرسة الكرامة 

 كرزاز منطقة -1

 . إبريل 17 مدرسة –شهداء السدادة  مدرسة –مدرسة كرزاز بنات 

 منطقة طمينة -3

 القلم .مدرسة  –شهداء طمينة مدرسة  –طمينة المركزية مدرسة  

 منطقة السكيرات -4

 النضال .مدرسة  –شهداء السكيرات مدرسة  –أبوبكر الرازي مدرسة 
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 منطقة الرملة -6

 الزهراء. فاطمةمدرسة  –غرناطة مدرسة  –شهداء الرملة مدرسة  

 منطقة الزروق -5

 فجر ليبيا .مدرسة  –أحمد الزروق مدرسة  –شهاب الدين  مدرسة

 منطقة قصر أحمد -7

 شاطئ النخيل .مدرسة  –الجرم  عبد العاطيمدرسة  –الحي الصناعي مدرسة  

 منطقة يدر -8

 الشروق .مدرسة  –أبي ذر الغفاري مدرسة  –شهداء يدر مدرسة  

 منطقة الشراكسة -0

 جابر بن حيان .مدرسة  –طارق بن زياد مدرسة  –يثرب مدرسة  

 منطقة الدافنية -19

 الدافنية المركزية .مدرسة  –البشائر مدرسة  ــ ابن خلدونمدرسة 

 منطقة أبورواية -11

 عمار بن ياسر.مدرسة  –شهداء الشط مدرسة  –المجد مدرسة  

 منطقة زاوية المحجوب -11

 .واوهسشهداء المدرسة  –شهداء الوطن مدرسة  –نسيبة بنت كعب مدرسة 

  منطقة الغيران -13

 رأس الماجل.مدرسة  –شهداء المطار مدرسة  –الغيران المركزية مدرسة  

 منطقة اقزير  -14

 عمر المختار.مدرسة  –النهضة مدرسة  –مصعب بن عمير  مدرسة

 منطقة الجزيرة  -16

 جيل المستقبل .مدرسة  – الصامدةالقلعة مدرسة   – الجزيرة بناتمدرسة 
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 زمن الدراسة  6.6

بواقع ثالث زيارات لكل مدرسة  م،  1915تمت الدراسة خالل شهري ابريل ومايو 

 حيث تم القياس لمدة ساعة في كل زيارة .الصباحي  أثناء الدوام الرسمي

  األدوات المستخدمة 1.6

  (Sound Levels Meter)الضوضاء اتجهاز قياس مستوي  1.1.6

بلد   EURISMصنع بواسطة شركة  محمول،تم قياس مستوي الضوضاء باستخدام جهاز حقلي 

 . هو موضح بالصورة كماشدة الضوضاء  لقياس مستوى EP 515موديل  –الصنع تايوان 

 

 

 

 

 (Radon Level Meter) الرادون مستوي قياس جهاز -1           

كما هو موضح  QRIموديل الجهاز  Corentium نوع الجهاز كاشف غاز الرادون 

 . بالصورة
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 (Radon Level Meterقياس مستوى الرادون )جهاز   6.1.6

كما موضح  QRIموديل الجهاز  corentiumنوع الجهاز كاشف غاز الرادون 

 . بالصورة

 

 التحليل االحصائي:  1.6

 مدارس بينA.Nova   تحليل واستخدام المعياري نحرافواال  Spss برنامج استخدام تم

 . بها المسموح والحدود الدراسة نتائج بين المقارنات أجريت وكذلك المختلفة المناطق
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 والمناقشة      النتائج .1

RESULTS AND  DISCUSSIONS 

 نتائج قياس مستويات الضوضاء -:أوالا  1.1

 مستويات الضوضاء بمدارس منطقة المدينة مصراته 1.1.1

مدارس منطقة المدينة مصراته أن مستويات الضوضاء ب نالحظ( 1) ( والشكل1) الجدولمن 

بمدرسة سكينة  األدنىحيث سجل الحد  ديسبل(08.1-61.5) بين ما تراوحولة بالدراسة المشم

 71.6-51.0) بين متوسط الضوضاء ما وتراوحبمدرسة الكرامة  األعلىبنت الحسين والحد 

 αقيمة  9.96من  وهي أكثر P. value = 9.03وجد أن  .Nova   A تحليل وباستخدامديسبل( 

نتائج مدارس منطقة مصراته المدينة المشمولة  بينمعنوية  غير يدل علي عدم وجود فروق مما

قورنت بالمحددات العالمية التي تقتضي  شديدة الضوضاء إذا مابالرغم من ذلك فإنها و  بالدراسة.

  . (WHO., 1999) ديسبيل 56على بالمدارس الضوضاء مستويات يزيد أن ال

 dB  المدينة مصراته منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات(  1) جدول

 

 dB المدينة مصراته منطقة مدارس في الضوضاء مستويات( 1) شكل                     

 Min Max AvG SD أسم المدرسة المنطقة

 مصراتة المدينة

 11.93 71.5 98.2 56.7 مدرسة الكرامة

 19.08 66.7 93.8 52.5 مدرسة مصراته الصمود

 11.69 61.9 92.9 51.6 مدرسة سكينة بنت الحسين
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 كرزاز منطقة بمدارس الضوضاء مستويات 6.1.1 

 المشمولة كرزاز منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن يتبين (1) والشكل( 1) الجدول من

 بمدرسة األعلى والحد األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 05.0 - 64.8) ما بين تراوح بالدراسة

  A. Nova تحليل وباستخدام( ديسبل 77-79) ما بين الضوضاء متوسط تراوحو  أبريل 17

 α قيمة 9.96 من كثرأ وهي P. value  =9.01 أن وجد

بالدراسة.  المشمولة كرزاز منطقة مدارس نتائج بين معنوية غير فروق وجود عدم علي مما يدل

 يزيد ال أن تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدةوبالرغم من ذلك فإنها 

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات

 dB  كرزاز منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات  (6) جدول

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 كرزاز

 14.84 77 95.2 65.8 كرزاز بناتمدرسة 

 16.89 75 90.5 58.9 شهداء السدادةمدرسة 

 11.31 70 96.9 54.8  إبريل 17 مدرسة

 

 

 

 dBالضوضاء في مدارس منطقة كرزاز  مستويات( 6شكل)

 طمينة منطقة بمدارس الضوضاء مستويات  1.1.1

 طمينة منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن نشاهد( 3) والشكل( 3) الجدول من

 األع والحد األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 03.5 -63)بين ما تراوح بالدراسة ولةمالمش

 

 

 dB كرزاز منطقة مدارس في الضوضاء مستويات( 6) شكل
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 طمينة منطقة بمدارس الضوضاء مستويات  1.1.1

 المشمولة طمينة منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن نشاهد( 3) والشكل( 3) الجدول من

 بمدرسة األعلى والحد األدنى الحد سجل حيث( ديسبل 03.5 - 63) بين ما تراوح بالدراسة

  تحليل وباستخدام( ديسبل 73.0 - 79) بين ما الضوضاء متوسط وتراوح  المركزية طمينة

A. Nova  أن وجد P. value = 0.98 قيمة 9.96 من كثرأ وهي α 

 .بالدراسة المشمولة طمينة منطقة مدارس نتائج بين معنويةغير  فروق وجود عدم علي يدل مما

 يزيد ال أن تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات

 dB  طمينة منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات (1) جدول

 

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 طمينة

 19.30 70 93.6 53  طمينة المركزية مدرسة

 15.69 73.9 92.6 59.7  شهداء طمينة مدرسة

 17.01 72.8 91.7 55.9  القلم مدرسة

 

 

 dB طمينة منطقة مدارس في الضوضاء مستويات( 1) شكل
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 السكيرات منطقة بمدارس الضوضاء ستوياتم 1.1.1  

 المشمولة السكيرات منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أننالحظ ( 4) والشكل( 4) الجدول من

 بمدرسة أبوبكر الرازي األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 196.8 - 40.5) بين ما تراوح بالدراسة

( ديسبل 71.1 - 54.5) بين ما الضوضاء متوسط وتراوح النضال بمدرسة األعلى والحد

 α قيمة 9.96 من كثرأ وهي P. value = 9.87 أن وجد A. Nova تحليل وباستخدام

 المشمولة السكيرات منطقة مدارس نتائج من معنويةغير  فروق وجود عدم علي يدل مما

 تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء يدةشد فإنها ذلك من وبالرغم  .بالدراسة

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات يزيد ال أن

 dB السكيرات منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات( 1) جدول

 

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 السكيرات

 54.5 64.6 93.1 49.6 أبوبكر الرازيمدرسة 

 54.0 64.9 87.3 52.7 شهداء السكيرات مدرسة

 71.1 71.1 105.8 54.4 النضالمدرسة 

 

 

 dB السكيرات منطقة مدارس في الضوضاء مستويات (4) شكل
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 الرملة منطقة بمدارس الضوضاء مستويات 1.1.1

 المشمولةالرملة  منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن نالحظ ( 6) والشكل( 6) الجدول من

 والحد بمدرسة غرناطة األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 07.1 - 45.6) ما بين تراوح بالدراسة

( ديسبل 50.1 -68.3)ما بين الضوضاء متوسط وتراوح شهداء الرملة بمدرسة األعلى

 α قيمة 9.96 من كثرأ وهي P. value  =9.06 أن وجد A. Nova تحليل وباستخدام

 . بالدراسة المشمولة الرملة منطقة مدارس نتائج من معنوية غير  فروق وجود عدم علي يدل مما

 ال يزيد أن تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات

 dB  الرملة منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات (1) جدول

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 الرملة

 11.43 64.5 97.1 54.1 شهداء الرملةمدرسة 

 18.06 58.3 96.8 46.5 غرناطة مدرسة

 16.10 69.1 96.5 52.5  فاطمة الزهراء مدرسة

 

 

 dB الرملة  منطقة مدارس في الضوضاء مستويات( 1) شكل
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 الزروق منطقة بمدارس الضوضاء مستويات  2.1.1

 المشمولة الزروق منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن نالحظ( 5) والشكل( 5) الجدول من

 والحد بمدرسة فجر ليبيا األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 193.4 - 49.6) بين ما تراوح بالدراسة

( ديسبل 57.4 - 65.4) بين ما الضوضاء متوسط وتراوح  أحمد الزروق بمدرسة األعلى

 α قيمة 9.96 من أكثر وهي P. value  =9.81 أن وجد .Nova A تحليل وباستخدام

. بالدراسة المشمولة الزروق منطقة مدارس نتائج من معنوية غير فروق وجود عدم علي يدل مما

 يزيد ال أن تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات

 dB  الزروق منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات (2) جدول

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 الزروق

 19.65 68.3 94.7 54.2 شهاب الدين مدرسة

 16.39 67.4 103.4 54.6 أحمد الزروق مدرسة

 15.60 56.4 92.4 40.5 فجر ليبيا مدرسة

 

 

 dB الزروق  منطقة مدارس في الضوضاء مستويات(  2) شكل
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 قصر أحمد منطقة بمدارس الضوضاء مستويات 9.1.1

 قصر أحمد منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن يتضح( 7) والشكل( 7) الجدول من

بمدرسة الحي  األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 199.3 - 45.8) بين ما تراوح بالدراسة المشمولة

 57.4 - 55.4) بين ما الضوضاء متوسط وتراوح شاطئ النخيل بمدرسة األعلى والحد الصناعي

 α قيمة 9.96 من كثرأ وهي P. value=9.06  أن وجد  A. Nova تحليل وباستخدام( ديسبل

 لمشمولةا أحمد قصر  منطقة مدارس نتائج من معنوية غير فروق وجود عدم علي يدل مما

 تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم .بالدراسة

    . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات يزيد ال أن

                                                                                                  dB  أحمد قصر منطقة مدارس في الضوضاء مستويات( 7) جدول            

  

 dB أحمدقصر   منطقة مدارس في الضوضاء مستويات (7) شكل             

 

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 قصر أحمد

 16.45 66.4 97.3 46.8 الحي الصناعيمدرسة 

 18.68 67.3 88.7 51.7 عبد العاطي الجرم مدرسة

 11.58 67.4 100.3 56.8 شاطئ النخيلمدرسة 
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 يدر منطقة بمدارس الضوضاء مستويات  8.1.1

 المشمولة يدر منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن يتضح( 8) والشكل( 8) الجدول من

 والحد الشروق بمدرسة األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 198.1 - 46.6) بين ما تراوح بالدراسة

 وباستخدام( ديسبل 76.4 - 57.1) ما بين الضوضاء متوسط وتراوحشهداء يدر  بمدرسة األعلى

 α قيمة 9.96 من كثرأ وهي P. value =9.78  أن وجد  A. Nova تحليل

. بالدراسة المشمولة يدر منطقة مدارس نتائج من معنوية غير فروق وجود عدم علي يدل مما

 يزيد ال أن تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56بالمدارس الضوضاء مستويات

 dB  يدر منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات( 8) جدول

 

 Min Max AvG SD مدرسة المنطقة

 يدر

 13.75 75.4 108.1 61.9  شهداء يدر مدرسة

 18.91 72.8 96.7 61.4 أبي ذر الغفاريمدرسة 

 14.14 67.2 93.7 45.5  الشروق مدرسة

 

 

 dB يدر منطقة مدارس في الضوضاء مستويات (8) شكل

 



 

 

48 

 

 الشراكسة منطقة بمدارس الضوضاء مستويات  7.1.1

 المشمولة الشراكسة منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن نالحظ( 0) والشكل( 0) الجدول من

بمدرسة كال  من طارق بن  األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 195 - 61.0) بين ما تراوح بالدراسة

 الضوضاء متوسط وتراوح يثرب بمدرسة األعلى والحد بمدرسة زياد ومدرسة جابر بن حيان 

 وهي P. value   =9.86 أن وجد.Nova   A تحليل وباستخدام( ديسبل 78.6 - 58.1) بين ما

 α قيمة 9.96 من كثرأ

 المشمولةالشراكسة  ةمنطق مدارس نتائج من معنوية غير فروق وجود عدم علي يدل مما

 تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم  .بالدراسة

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات ال يزيد أن

 dB  الشراكسة منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات (7) جدول

 

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 الشراكسة

 11.90 78.5 106 62.3 يثرب مدرسة

 19.83 68.1 94.1 52.9 طارق بن زيادمدرسة 

 14.09 69.7 101.9 52.9 جابر بن حيان مدرسة
 

 

 dB الشراكسة منطقة مدارس في الضوضاء مستويات (9) شكل
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 الدافنية منطقة بمدارس الضوضاء مستويات 11.1.1 

 المشمولة الدافنية منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن نشاهد( 19) والشكل( 19) الجدول من

 بمدرسة األعلى والحد  األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 191.3 - 61.3) بين ما تراوح بالدراسة

 تحليل وباستخدام( ديسبل 58.5 - 57.3) بين ما الضوضاء متوسط وتراوح ابن خلدون

 Nova   A.أن وجد   P. value= 9.00 قيمة 9.96 من كثرأ وهي α 

 . بالدراسة المشمولة الدافنية منطقة مدارس نتائج من معنوية غير فروق وجود عدم علي يدل مما

 يزيد ال أن تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات

 dB  الدافنية منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات (11) جدول

 

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 الدافنية

 15.98 67.3 102.3 51.3 ابن خلدونمدرسة 

 19.71 68.3 94 53 البشائر مدرسة

 13.64 68.6 95.6 48.7 الدافنية المركزية مدرسة

 

 

 dB الدافنية منطقة مدارس في الضوضاء مستويات (11) شكل
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 أبورواية منطقة بمدارس الضوضاء مستويات 11.1.1

 أبوروية منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن نالحظ( 11) والشكل( 11) الجدول من

 بمدرسة األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 191.8 - 64.1) بين ما تراوحبالدراسة  المشمولة

 - 50.1) بين ما الضوضاء متوسط وتراوح عمار بن ياسر بمدرسة األعلى والحد شهداء الشط

 9.96 من كثرأ وهي P. value=  9.89  أن وجد.Nova   A تحليل وباستخدام( ديسبل78.8

 α قيمة

 المشمولة يةاأبورو  منطقة مدارس نتائج من معنوية غير فروق وجود عدم علي يدل مما

 تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم  .بالدراسة

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات يزيد ال أن

 dB  أبورويةمنطقة  مدارس في  الضوضاء مستويات (11) جدول
 

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 أبوروية

 17.46 69.2 90.4 55.8 المجد مدرسة

 10.81 70.1 93.6 54.2 شهداء الشط مدرسة

 10.41 78.8 101.8 63.2 عمار بن ياسرمدرسة 

 

 

    

 

  dBأبورواية( مستويات الضوضاء  في مدارس منطقة 11شكل )
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  زاوية المحجوب منطقة بمدارس الضوضاء مستويات 16.1.1

المحجوب  زاوية منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن يتبين( 11) والشكل( 11) الجدول من

شهداء  بمدرسة األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 01 - 47.3) بين ما تراوح بالدراسة المشمولة

 74 - 53.3) بين ما الضوضاء متوسط وتراوح نسيبة بنت كعب بمدرسة األعلى والحد السوواه

 α قيمة 9.96 من كثرأ وهي P.value = 9.86 أن وجد  A. Nova تحليل وباستخدام( ديسبل

 المحجوب المشمولة زاوية  منطقة مدارس نتائج من معنوية غير فروق وجود عدم علي يدل مما

 تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم  .بالدراسة

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات يزيد ال أن

 dB زاوية المحجوب منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات (16) جدول

 

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 زاوية المحجوب

 19.16 68.4 91 50.6 نسيبة بنت كعب مدرسة

 10.16 74 97.3 59.1 شهداء الوطن مدرسة

 11.31 63.3 91.4 47.3 شهداء السواوه مدرسة

 

 
 

     
 dB زاوية المحجوب منطقة مدارس في الضوضاء مستويات (16) شكل       
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 الغيران منطقة بمدارس الضوضاء مستويات  11.1.1

 المشمولة الغيران منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن نشاهد( 13) والشكل( 13) الجدول من

بمدرسة الغيران  األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 193.5 - 46.1) بين ما تراوح بالدراسة

 - 68.09) بين ما الضوضاء متوسط وتراوح رأس الماجل بمدرسة األعلى والحد المركزية

 قيمة 9.96 من كثرأ وهي P.value=9.57 أن وجد.Nova A تحليل وباستخدام( ديسبل 70.89

α 

. بالدراسة المشمولةالغيران  منطقة مدارس نتائج من معنوية غير فروق وجود عدم علي يدل مما

 يزيد ال أن تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم

  . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات

 dB  الغيران منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات (11) جدول

 

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 الغيران

 14.95 58.9 92 45.2  الغيران المركزية مدرسة

 19.51 68.5 95 54.4  شهداء المطار مدرسة

 19.87 79.8 103.6 62  رأس الماجل مدرسة

 

 dB الغيران منطقة مدارس في الضوضاء مستويات (11) شكل                  
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 قزيرا منطقة بمدارس الضوضاء مستويات 11.1.1

 المشمولة اقزير منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن نالحظ ( 14) والشكل( 14) الجدول من

 بمدرسة األعلى والحد  األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 04.6 - 63.7) بين ما تراوح بالدراسة

 تحليل وباستخدام( ديسبل 76.0 - 58.3) بين ما الضوضاء متوسط وتراوح مصعب بن عمير

 A. Nova أن وجد P. value =9.01 قيمة 9.96 من كثرأ وهي α 

. بالدراسة المشمولة اقزير  منطقة مدارس نتائج من معنوية غير فروق وجود عدم علي يدل ما

 يزيد ال أن تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم

 . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات

 dB  أقزير منطقة مدارس في  الضوضاء مستويات( 11) جدول

 

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 اقزير

 19.48 70.9 94.5 53.7 مصعب بن عمير مدرسة

 17.51 68.3 91.3 56.7 النهضة مدرسة

 16.14 75.9 93.8 63.7 عمر المختارمدرسة 

 

 

 dB إقزير منطقة مدارس في الضوضاء مستويات (11) شكل
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 الجزيرة منطقة بمدارس الضوضاء مستويات 11.1.1

 الجزيرة منطقة بمدارس الضوضاء مستويات أن نالحظ( 16) والشكل( 16) الجدول من

 األعلى والحد  األدنى الحد سجل حيث (ديسبل 07.1 -63.4) بين ما تراوح بالدراسة المشمولة

 وباستخدام( ديسبل 71.5 -58.4) ما بين الضوضاء متوسط وتراوح جيل المستقبل بمدرسة

 α قيمة 9.96 من كثرأ وهي P. value  =9.00 أن وجد.Nova   A تحليل

 المشمولة الجزيرة  منطقة مدارس نتائج من معنوية غير فروق وجود عدم علي يدل مما

 تقتضي التي العالمية بالمحددات قورنت ما إذا الضوضاء شديدة فإنها ذلك من وبالرغم  .بالدراسة

   . (WHO., 1999) ديسبيل 56 بالمدارس الضوضاء مستويات يزيد ال أن

                                                                                            dB ( مستويات الضوضاء في مدارس منطقة الجزيرة11جدول )       

 

 dB الجزيرة منطقة مدارس في الضوضاء مستويات (11) شكل

 Min Max AvG SD المدرسة المنطقة

 الجزيرة

 10.35 70.8 96.2 58.2 الجزيرة بنات مدرسة

 10.11 72.6 94.6 56.3 القلعة الصامدة مدرسة

 11.15 68.4 97.2 53.4 جيل المستقبل مدرسة
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 الذى يبين نتائج متوسطات مستويات :(15) تائج السابقة وبالنظر إلي الجدولومن خالل الن

 الضوضاء بمدارس التعليم االساسي بمناطق مصراته المشمولة بالدراسة .

ديسبل ( مما يدل علي أن نتائج   74 - 53.0) بين أن مستويات الضوضاء تراوحت ما تبين

 وح بها حسب منظمة الصحة العالميةمستويات الضوضاء بالدراسة الحالية تعدت الحدود المسم

(dB56)  و )جمعة، (1993 )سعد،و (1911 )وراثان وعبدهللا، نتائج هذه الدراسة مع اتفقتكما 

  (1995)شحاته، و (1999 )شحاته،و (1088، )عطيةو (1990و)النائلي،  (1919

 (         ,.1005 Hygg, s et al) (Kryter, karld., 1994)و (1998 و )التورنجي،

 Danielو )Bjorkman and Rylander., 1980) و) (,.Haines, M.M  etal 1999و)

shaw., 2005( )1990 Kirk etal.,) . 

 (1003 )الخوالدة،( و1998 ،)ياسينو (1915)الحداد،  اختالفا  مع سجلت هذه الدراسةكما  

 ,.Sylvio and john)و (1000و)عالم،  (1074 )بيرالندتيودور،و (1991 و)السعود،

  Shield and Dockrell., 2003) ) و (Miedema HME. vosH., 1999( و )2000

  Shield and Dockrell., 2002)) ( sophie  etal., 2014)و  (Elammari., 2007)و 

 . (WHO., 1999)و 

 يةأهموقد يعزي ارتفاع نتائج هذه الدراسة لعدة أسباب منها الزحف العمراني الذى لم يراعي 

 بناء يواد البناء المستخدمة فوخصوصية المناطق التعليمية، وكذلك التصميم اإلنشائي وم

ثقافة  وتدني مستوىعالوة علي القدرة االستيعابية للمدارس ومواقع المدارس ، المدارس

االصحاح البيئي لدي المعلمين والتالميذ. ويتضح ذلك من خالل ما سجلته هذه الدراسة من ارتفاع 

مناطق حضرية  رغم اختالفها حيث تعتبر بعضها  في نتائج الضوضاء في كل مناطق الدراسة

 مناطق ريفية . بعضهاو
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 مصراته مناطق بمدارسdB  الضوضاء مستويات متوسطات( 12) جدول

 dB متوسط مستويات الضوضاء ةطقالمن

 55.7 مصراته المدينة

 74 كرزاز

 71.1 طمينة

 55.8 السكيرات

 53.0 الرملة

 54.9 الزروق

 57.9 قصر أحمد

 71.8 يدر

 71.1 الشراكسة

 58.9 الدافنية

 71.7 أبوروية

 58.6 زاوية المحجوب

 50.9 الغيران

 71.7 إقزير

 79.5 الجزيرة
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 غاز الرادون مستويات قياس نتائج -:تانياا   6.1

(: اتضح أن مستويات غاز الرادون بهواء جميع المدارس المستهدفة 17بالنظر إلي الجدول )

Bq/mعن القيم  بالدراسة كان ثابتا  
3

 اللجنة وبالمقارنة مع الحد اآلمن المسموح به حسب 9.64 

ICRP (Bq/m  اإلشعاع من للحماية الدولية
3

لذلك نجد أن جميع مدارس الدراسة تقع  (199

 من مخاطر غاز الرادون. حيث اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع كال  من ضمن الحدود اآلمنة

و  (AL-Zoughool et al., 2009)( و1919و )خنفر، ( و 1914)خضير وصبر، 

(Colgan., 2008( و )Judy et al., 2008(و )NORM., 2000( و )Krewski et al., 

   . (Steck DJ, Smith BJ et al., 2000و ) (Synnott et al., 2004( و )2005

Bq/m الرادون غاز مستويات( 19) جدول
3

 مصراته مدينة مناطق مدارس في 

Bq/mمستوي غاز الرادون  المنطقة
3

 

 القصير المدى المدى الطويل

 9.46 9.64 مصراته المدينة

 0.45 0.54 كرزاز

 0.45 0.54 طمينة

 0.45 0.54 السكيرات

 0.45 0.54 الرملة

 0.45 0.54 الزروق

 0.45 0.54 قصر أحمد

 0.45 0.54 يدر

 0.45 0.54 الشراكسة

 0.45 0.54 الدافنية
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 0.45 0.54 أبورواية

 0.45 0.54 زاوية المحجوب

 0.45 0.54 الغيران

 0.45 0.54 اقزير

 0.45 0.54 الجزيرة
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 اتاالستنتاج.1

CONCLUSIONS         

لقد بينت نتائج هذه الدراسة أن مستويات الضوضاء بعينة من مدارس المرحلة االبتدائية تمثل 

ليبيا خالل شهري أبريل ومايو  -% من أجمالي المدارس االبتدائية بمنطقة مصراته 41حوالي 

 م . 1915

نتشار الضوضاء بالمدارس جلت مدي استويات الضوضاء، حيث سنها تعاني من ارتفاع محيث أ

( ديسبيل كما تراوح المتوسط الحسابي لنتائج مدارس 198.1 - 49.6)بين  المستهدفة تراوح ما

 النتائج بالمحددات العالميةهذه  ( ديسبيل وعند مقارنة74 - 53.0كل منطقة علي حدي ما بين )

تعاني من  بالدراسة الحالية استهدفتحسب منظمة الصحة العالمية تبين أن كل المدارس التي 

 ارتفاع مستويات الضوضاء .

وقلة األنشطة  بالهدوءورغم أن ثلث مناطق الدراسة تعتبر مناطق ريفية يفترض أنها تتسم 

 المصدرة للضوضاء من صناعة وحركة مواصالت...إلخ

الضوضاء حالها  بمستويات إال أن النتائج جأت علي غير المتوقع فلقد سجلت هي أيضا  ارتفاعا  

دراسات حال مدارس المناطق الحضرية األخرى. وعلي الرغم من توافق دراستنا هذه مع نتائج 

سابقة وفي مناطق مختلفة من العالم. إال أننا نرى إن هذه الدراسة تأثرت بعدة عوامل مما ساهمت 

 في ارتفاع النتائج المتحصل عليها .

         -:مصراته االبتدائية مستويات الضوضاء بمدارسالعوامل المؤثرة في ارتفاع  1.1

 -:تصميم المباني المدرسية -1

واضح تصميم أغلب مباني مدارس المنطقة المكون من طابقين في زيادة تراكم لقد ساهم بشكل 

كما لوحظ  ،موجات الضوضاء داخل المباني وتأثر كل طابق بضوضاء الطابق األخر والعكس

للمدرسة،  المخصصة  في كل المدارس بأن المبني الدراسي يقع في أحد جوانب المساحة الكلية
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وال يتوسط المكان المخصص للمدرسة بحيث يكون قريب لألنشطة الخارجية للمدرسة. وهذا 

حة المخصصة وأن يحاط للمسايخالف المواصفات البيئية التي توصي بأن يتوسط المبني التعليمي 

شجار التي تعمل علي امتصاص الضوضاء الخارجية وتخفيف مستوياتها داخل بغابة من األ

 . (,DES 6111) ت والجسيماتالمبني الدراسي، كما تساهم في تقليل نسب التلوث بالغازا

 -موقع المدرسة: -6

علي  ة مزدحمة باألنشطة البشرية، وتطلأغلب مدارس مناطق الدراسة تقع في مناطق سكني 

                                               نشطة ألضجيج حركة المواصالت وا ستقبالالشوارع رئيسية مما يجعلها عرضة 

 المحيطة بها .

        في مناطق هادئة بالزحف العمراني وأنشطة البناء. حتي  كما تأثرت المدارس التي بنيت 

والطرقات   شطة التجارية والصناعية المختلفةواالنصار جميعها تقع داخل االحياء السكنية 

 . العامة

 -افتقار المدارس لوسائل الحماية من الضوضاء: -1

 -I :العوازل- 

وتقلل من  تفتقر للجدران العازلة للصوت و الحوائط التي تمتص موضوع الدراسة كل المدارس 

الحائطية ومعدات  والعوازلالظل وغيرها من الوسائل شجار أانتشار الموجات الصوتية و

 . امتصاص الموجات

 -IIالعالية الكثافة الطالبية:- 

لوحظ أن كل إدارات المدارس تشتكي من ازدياد عدد الطالب أكثر من القدرة االستيعابية  

جديدة الستيعاب زيادة  حل مشاكل مناطقهم وعدم وجود مدارس على  للمباني، وذلك حرصا  منهم

 .المشمولة بالدراسة  اء في المدارسارتفاع مستويات الضوضالطالب مماساهم في 

أما النتائج المنخفضة لغاز الرادون والتي سجلت في جميع المدارس المشمولة بالدراسة فقد يرجع 

سبب ذلك إلى انخفاض مستويات انبعاث غاز الرادون من القشرة األرضية للمنطقة أصال ، 
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وقد يعزى ذلك إلي التهوية الجيدة بالمدارس نطقة الدارسة. فية والجيولوجية لماوللطبيعة الطبوغر

حيث لوحظ إن أغلب المدارس تعتمد علي اسلوب التهوية الطبيعية بفتح النوافذ خاصة وإن زمن 

وهذا دون اللذان يتسمان بإعتدال المناخ في منطقة الدراسة أبريل ومايو  يالدراسة خالل شهر

 تركيز غاز الرادون المتحصل عليه في هذه الدراسة .  نتائج أدني شك ساهم في انخفاض 
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 التوصيات .1

RECOMMENDATIONS 

  زمنية طويلة وخالل مواسم السنة المختلفة . لفتراتورية والدإجراء المزيد من القياسات  -1

العاملين العمل على زيادة التوعية ونشر الثقافة والتربية البيئية بين الناس وخاصة في  -1

 بقطاع التعليم والطالب .

االهتمام بجودة الهواء الداخلي وتفعيل مكاتب وإدارة الصحة والسالمة المهنية  -3

 بالمؤسسات العامة والخاصة .

تشجيع الدراسات واالبحاث التي تهتم بصحة البيئة ما لها من وثيق العالقة بالصحة  -4

 العامة .
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Abstract 

 

This study focused on measuring pollution levels of noise and radon in 

indoor air in 44% of primary Schools in Misurata, Libya. During the 

months of April and May 2016. Objectives To Know the noise levels and 

concentrations of radon that are exposed to primary school students of 

study area, and comparing the results of this study with international 

standards, and the results of similar studies. The results of the study 

showed that students and workers in schools included in the study, 

exposed to average levels of noise ranging (63.9 – 74) dB., these high 

rates when compared to allowable limits by the World Heaith 

Organization, which does not increase the noise level in schools of 65 dB. 

The results also showed concentration measurement of radon in indoor air 

in schools included in the study is (0.54 Bq/m
3
) in all study,s schools. 

This result is very safe compared to the limit by the World Health 

Organization, which does not increase the noise level in schools of 100 

Bq/m
3 
. 

Key words: indoor air pollution, radon pollution, impacts of school 

pollution. 

 

 

 




