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لتلي االضجيج داخلل المصلانع اتنتاجيلةص خصوصلا  مخاطرلقياس مقدار - لملخصا
والتعامللل معهللا بطريقللة  المخللاطربهللا تالض ضللخمة وأفللران صللهرص يجللب حسللاب 

ة مللن معتمللد وطللر يللة وفقللا لنتريللاض لمالعا بالمعللدالض ومقارنتهللا علميللة ودقيقللة
حليللل تللم تطبيللا دراسللة وت وقللد .الدوليللةمة ومنللع الخسللائر الهيئللاض األمللن والسلل

 والصلللبيج داخللل مصللنع االختللزال المباشللر بمجمللع شللركة الحديللد مخللاطر الضللج
السلللمعي  للتللللوث البيانلللاض والمعلوملللاض ملللن خلللالل قياسلللاض ض. جمعلللبمصلللراتة

ة لليبيلنع الشلركة ابإحلد  مصلا حيطة لآلالض والمعلداضعلى البيئة الم )الضوضاء(
ليللة إحللد  األجهللزة الخاصللة لقيللاس الضوضللاء الحق اسللتخدامللحديللد والصلللب. تللم 

 اضقللتطبيإحللد  مللن خللالل عليهللا التللي تللم الحصللول  النتللائجمللع  هللاومقارنللة نتائج
 .امنهنتائج كل  تحليلص ومن تم Sound Meterالذكية األجهزة اتلكترونية 

وجتت د ثتتات را   عتت إلتتا ال لتت ت لج تتفرت أ تت ر  خلصتته هتتلو ال التتث ال    تتث      

داخت  المصتج  م ت  الداا تث م الت  عتدة في  السمعي ل ث لل وغ ر م فشرم فشرة 

ث. كمتف واآلال  المخ ل تواألجهتةة المعدا   م ال  م وبعداً  م  فوثث لربف لمسففف و

  فتي السفبقث اللكر م  ال تدود المستم ب بهتف للعمتثم مقفانث ن فرت ك  م  األجهةة 

متت  ختت ت متت ت بهتتف بمجامتتث الصتت ث العفلم تتث. ب ئتتث الض ءتتفق وفتتا المعتتف  ر المع

ةة األجهتت علتتا ن تتفرت لتتراقا  وثط  قتتف  االع متتفدعتتد   ا تت ج ف الج تتفرت العمل تتث ثتتم 

  لج فرت ذاوذلك عجد مقفان هف بفالقرااا  ذا  الع لث،  اثخفذاإللك رون ث اللك ث في 

خت  الم جت دة دا ق فس الض ءفقب ث ال ي أظهرثهف األجهةة الخفلث الداللث وال الع

 المجم .
 

 مقدمة. 1

بةةه مةةو  يطالبيئةةة هةةي كةةو مةةا هةةو خةةارن عةةو كيةةاو ا نسةةاو وكةةو مةةا يحةة    
موجودات، فالهواء الذي يتنفسه، والماء الذي يشربه، واألرض التي يسةكنها 
ويزرعها، وما يحيط به مو كائنةات حيةة  و جمةاد، هةي عناصةر البيئةة التةي 

 [1].يعيش فيها، وهي ا طار الذي يمارس فيه حياته مو نشاطات مختلفة
علةةت تجميةة   وتلةةوا البيئةةة  صةةبحت مةةاهر  محسوسةةة فلةةم تعةةد البيئةةة قةةادر 

و صةةبج جةةو  ،و ختةةو التةةوازو بةةيو عناصةةرها المختلفةةة ،مواردهةةا الطبيعيةةة
 ،مةةةو السةةةيارات ،لمنتشةةةر االمةةةدو ملوبةةةا بالةةةدخاو المتصةةةاعد وال و ةةةاء 

ولقةةد  همةةو  .ومحطةةات القةةو  ،وبالغةازات المتصةةاعد  مةةو مةةداخو المصةةان 
  وراء نفسه وانشغو تماماً بتنفيذ احتياجاتةه ومتطلباتةه، وجةر كبيراا نساو 

ازو التةةوفةةي التكنولوجيةةا الحديبةةة دوو  و ينتبةةه هلةةت  نةةه قةةد تسةةب  بةةا خ و 
 ةت الطبيعي للبيئة المحيطة به، فساعد بةذل  علةت تلةوا المةاء والهةواء، وق

 .[2] األماكوفي بعض األحياو علت مماهر الحيا  في بعض 
    
 
 
 
 
 
 
 

الكبةر ، ويةيتي خطرهةا  صبج التلوا السمعي مشكلة دائمة ومزمنة للمدو  
بالمرتبة البانية مباشر  بعد تلوا المياه والمشاكو البيئية حس  معمةم سةكاو 

 باهتمةامالمدو، ولهذا فإو التلوا الهةوائي الزائةد عةو الحةد المسةموى يحمةت 
و مهةةرت الدراسةةات فةةي  ميركةةا  و التلةةوا الهةةوائي  و السةةمعي هةةو  .شةةديد

 .]3للمناطق السكنية ] اتلوبم سو   نواع ال
ونتيجة للتقدم الصناعي والتكنولوجي السري  الحاصو في مختلة   نحةاء     
علةت سةبيو  ،فإو هنا  بعض المدو تعتبر مو  كبر المةدو  و ةائية ،العالم

 مسةةتوياتحيةةا  و  كلكتةةا دلهةةي،  بومبةةاي،المبةةاو المةةدو الهنديةةة الكبيةةر   
 العالميةةةالصةةحة  منممةةةتقريةةر  حسةة 45dBعةةوزيةةد تال و ةةاء بهةةا 

World Organization Health (W.O.H)  مسةةتويات  و  مةة
ً   المقرر ال و اء  .1في جدوو كما  عالميا

 ]4]ال و اء ومناطق قبولها  مستويات .1جدوو 

 المناطا المستوياض بالديسبل

 مقبوو في المناطق السكنية 40 - 25مو 

 مقبوو في المناطق التجارية 60 - 30مو 

 مقبوو في المناطق الصناعية 60 - 40مو 

 مقبوو في المناطق التعليمية 40 - 30مو 

 مقبوو في مناطق المستشفيات 35 - 20مو 

 

  ذات الع قة . الدراسات السابقة2

لمو ةوع البحةا منهةا علةت سةبيو المبةاو ر الحصةر هنا  دراسةات قريبةة 
 ارتي: 

بإعةةداد دراسةةة بعنةةواو التلةةوا   2017  صةة ى  محمةةد مسةةعودقةةام  -أ
وكيفيةةةة التقليةةةو  آبةةةاره، مفهومةةةه ، نواعةةةه ،مسةةةبباته، ـةةةـ ال و ةةةائي

ليبيةةا، حيةةا تنةةاوو الصةةور  –جامعةةة الزاويةةة  -والوقايةةة مةةو خطةةره 
 البشةري، وقيةاسشكاو التلوا الفيزيائي الناتج مو النشةاط   المختلفة

 مةةةو الناحيةةةة ئيلتلةةةوا الفيزيةةةال ةواألبةةةار السةةةيئ التلةةةوا الفيزيةةةائي،
وخلصةةت الدراسةةة هلةةت ،  هجةةراءات الحةةد مةةو ال و ةةاءوالصةةحية، 

كانت مو نصةي  الفيزيائية  و اقو نسبة مو الملوبات محصلتها نتاتج 
 و  علةةت نسةةبة و،  %14علةةت نسةةبة وهةةي اقتصةةرت  ملوبةةات المةةاء،

الناريةة وهةي  ةمو الملوبات كانت مو نصي  ملوبات  جيج األسةلح
ا وهزعاجةاً نةتج  . وبهةذا %30تقدر بنسةبة    و  كبةر الملوبةات  ةررو

هةةي الملوبةةات ال و ةةائية الصةةادر  مةةو األسةةلحة  المجتمةة لراحةةة 
  [.5] الذي تسببهبسب  صوتها الشديد وبسب  ال رر المادي 

بإعةداد دراسةة بعنةواو التلةوا   2018 -2017تةومي حبيبةة  قامت  -ب
التةةيبيرات حيةةا تناولةةت الجزائةةر، – م البةةواقي  بمدينةةةال و ةةائي 

السةةلبية لمةةاهر  ال ةةجيج بصةةفة خاصةةة والتلةةوا السةةمعي بصةةور  
سةةةةواء  والتحاليةةةو للقياسةةةاتوخلصةةةت الدراسةةةة هلةةةةت نتةةةاتج  عامةةةة.

وقبلت  2021 مارس 26وروجعت في  2021 مارس 18لمت الورقة بالكامو في است

  2021 سبتمبر 13للنشر في 

 2021اكتوبر  24ونشرت ومتاحة علت الشبكة العنكبوتية في 
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مةاهر  التلةوا   و ارسةتبياو، طريقاو عو  األجهز  التقنيةباستخدام 
السةةةمعي بشةةةوارع المدينةةةة محةةةو البحةةةا والدراسةةةة، لهةةةا قةةةيم لشةةةد  

المسموى بها قانونةاً، د  القيمة تتع، وديسبو 75غلبها   تفوقالصوت 
  [.6] بالمدينةراً علت السكاو القاطنيو تصبج خطوبهذا 

دراسةةةة بعنةةةواو التلةةةةوا   2013نعيمةةةة موسةةةت الشةةةام    توقّةةةدم -ج
 توفيها تناولة ،ومخاطره  سبابه - ليبيا - طرابلس بمدينةال و ائي 

ومخةةةةاطره ومقارنةةةةة التلةةةةوا ال و ةةةةائي ومةةةةد  تيبيراتةةةةه مشةةةكلة 
القياسات الناتجة م  الحدود المسموى بها طبقاً للمعايير والمواصةفات 

الدراسةةةة  و وخلصةةةت . WHO لمنممةةةة الصةةةحة العالميةةةة العالميةةةة
هنا  ع قة بةيو مصةادر ال و ةاء ومكةاو ا قامةة، خاصةة بالنسةبة 
ل و ةةاء الطةةائرات وعمليةةات البنةةاء والتشةةييد واألسةةواق والمقةةاهي 

والمصةةان  والباعةةة المتجةةوليو، كمةةا  و الدراسةةة  ببتةةت  و والةةورش 
بةالقر   القياسات التي تمةت داخةو الفصةوو بالمةدارس الواقعةةاغلبية 

الموصةي و دود المسةموىمو الطرقات والمح ت التجاريةة تفةوق الحة
 WHO [7.]لمنممة الصحة العالمية  ابه

ال و ةةـاء  دراسةةة بعنةةواو  2012  ممةةدوى سةةالمه مرسةةتوقةةدم  -د
ـ وء الةمصةر، حيةت تنةاوو  هميةة تسةليط  –المنيا  –مرض العصر 
نةةذكر  والتةةي ال و ةةائيلمكافحةةـة التلةةوا  المختلفةةةعلةةـت األسةةـالي  

 آرت المةـصان  بتعةديو فةيالحصةر الةتحكم  رمنها علت سبيو المبةاو 
طةةرق عملهةةا  و ه ةةافة  جةةزاء جديةةد  لهةةا خاف ةةة لل ةةجيج الصةةادر 
عنهةةا  و تركيبهةةـا علةةـت  جةةزاء ماصةةة ل هتةةزازات  و الةةـصدمات  و 

 يةةـر ذلةةـ ، وكةةـذل  تةةـوفير وسةةـائو الحمايةةـة للعةةـامليو بهةةـا بو ةة غ
. وخلصةةت الدراسةةة بينةةه نةةتج عةةو األذو الواقيةةة  سةةداداتصةةمامات  

  عةةد  مقترحةةات آنيةةة وفاعلةةة مةةو  جةةو مكافحةةة مةةاهر  التلةةوا و ةة
تبطةةةةـيو قاعةةةةـات ا نتةةةةـان  الوحةةةةـدات ال و ةةةةائي والمتمبلةةةةة فةةةةي 

ود  الهادر   وقاعات المؤتمرات المز -١٣٢-المحتويـة علـت اآلرت 
بالعديد مو مكبرات الصوت وغيرهـا بمـواد عازلةـة للةـصوت تعمةـو 

مةةـواد ماصةةـة للةةـصوت تعمةةـو علةةـت خفةةـض األصةةـوات  و و ةةـ  
مراعةةةا  هنشةةةاء كمةةةا  و  المناسةةةبة،علةةةـت تخفةةةيض الصةةةوت للدرجةةةة 

 السةةكانية،الطةةـرق الةةـسريعة والمةةـصان  والمطةةـارات خةةارن الكتلةةة 
و  ونقـو الـورش واألنةـشطة المقلقةـة للراحةـة هلةـت منةـاطق صةـناعية 

 عنةةةـد يالبيئةةةومراعةةةـا  البعةةةـد  السةةةكانية، الكبافةةةةعةةةو  حرفيةةةة بعيةةةداً 
فةةةـصو واي ةةةاً تخطةةةـيط وتنفيةةةـذ المجتمعةةةـات العمرانيةةةـة الجديةةةد ، 

العامليو بالمصةان ، الةذي بةدوره سةو  يةؤدي   و ـاء اآلرت عـو
ولةةةـو يتولةةةـد هةةةـذا ا نتاجيةةةـة بهةةةذه المصةةةان .  كفةةةاءتهمهلةةةت زيةةةاد  

لة  و هنةـا  مةـشك داخةو المجتمة  ارهتمـام هر هذا شـعر كـو مةـواطو
 نةةـه مةةـشكلة مرتبطةةـة بحياتةةه اليوميةةة و و حلهةةـا يعنةةـت و و هةةـذه ال

بمجتمةة  سةةـ مة للبيئةةـة هر . بهةةذا فةة  سةةـو  يعةةـيش بةةـشكو  فةةـ و
نــــــةـت ـر  معيعـــــــر  قيمـــــــة الحفـــــــام عليهــــــةـا ويعــــــة

 ليةلمةـسؤوااألخـــــــ ق كمبـــــــد   ساســــــةـي، وارسةـتقامة، علةـت 
 المجتمةة  فةةراد واحتةةـرام القةةـانوو والنمةةـام واحتةةـرام حقةةـوق بةةـاقي 

[8.] 

 ال و اء مفهوم.3

ال و اء هي جمي  األصوات  و ارهتزازات الصوتية المزعجة وال ةار  
 صةوات ذات اسةتمرارية غيةر  هةيوعلمياً التلةوا السةمعي  .بالصحة العامة

عةةةاد  بسةةةب  التقةةةدم الصةةةناعي، ويةةةرتبط التلةةةوا  فيهةةةا، وتحةةةدامرغةةةو  
 منها.وبيقاً باألماكو المتقدمة، وخصوصاً الصناعية  ارتباطاال و ائي 

 .[4] وتيبيراته نواع التلوا ال و ائي  . 

 هلت: اتيبيرهتنقسم حس  مصدر التلوا وقو  هذه األنواع 
 مزمو:تلوا  .1

مسةتديم   ةع وقةد يحةدا  .ال و ةاءمستمر لمصدر الدائم والتعرض الهو 
 .السم حاسة في 

  :تلوا مؤقت ذو   رار فسيولوجية .2
مبةةاو ذلةة  و .ال و ةةاء مصةةادر و  لمصةةدر محةةدود  لفتةةرات تعةةرضال هةةو

صةابة األذو الوسةطت وقةد يحةدا تلة    ذلة  ويةؤدي ،التعرض للمفرقعةات
 .اهداخل

  :تلوا مؤقت دوو  رر .3
 ،مباو ذل   جيج الشةوارع .لفتر  محدود  تعرض لمصدر ال و اءالهو 

فةي  مؤقةت  و الةورش الصةناعية، ويةؤدي هلةت  ةع  ،واألمةاكو المزدحمةة
يعود لحالته الطبيعية بعةد فتةر  زمنيةة بسةيطة، هو األصةوات  سو و، السم 

تعةةر    وحةةدب مقاسةةهتحةةت مسةةتويات رئيسةةية درن نةةالتةةي نسةةمعها يوميةةاً ت
  الديسبو.ب

 .]3] ال و اءتساهم في  يالت العوامو
 :في اآلتي يمكو حصرها

 :ةاآلتيبالعوامو  تتيبروشد  ال و اء  .1

 .المسافة التي تفصو العامو عو مصدر ال و اء 

 .مساحة المكاو ونوع الجدراو 

 .طبيعة الصوت وطوو الموجة 
حيةا  و الع قةة بةيو مةد  التعةرض  ،المد  الزمنية للتعةرض لل و ةاء .2

 لل و اء وكفاء  الجهاز السمعي هي ع قة طردية.
 :اآلتي تشمووالعوامو الشخصية  .3

  ا نساوعمر. 

 .الحساسية الشخصية 

 .الحارت المر ية 
 .و اء جهز  قياس ال  . 

 تعتبر  جهز  قياس ال و اء مو األجهز  المهمة بيئياً و همها:
هةةو الجهةةاز و Sound Level Meter عةةداد قيةةاس مسةةتو  الصةةوت

حجةةم صةةغير األساسةةي لقيةةاس ال ةةجيج وهةةو عبةةار  عةةو جهةةاز يةةدوي ذو 
نسبياً. كما يتكوو مةو ميكرفةوو ودائةر  الكترونيةة يت ةمو م ةخم للصةوت 

وبإمكانةةه قيةةاس مسةةتو   ةةغط  وشةةبكات التةةوازو الصةةوتي وعةةداد كمؤشةةر
   يو ج جهاز قياس ال و اء.1شكو   الديسبو.الصوت بوحد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جهاز قياس ال و اء1شكو 

 .ال و اء مو تخفي الالتكنولوجيا في  مساهمة .ن

ة تسةةاهم فةةي عةةطةةرق فعالةةة و سةةالي  ناج هلةةتتوصةةلت التكنولوجيةةا الحديبةةة 
 الحيةةا .ي شةةتت منةةاحي فةةالتخفيةة  مةةو  بةةار ال و ةةاء والحةةد مةةو مشةةك ته 

 .شد  ال و اءنتيجة قياسه ليو ج  3شكوالتطبيق و و جي 2شكو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . نوع التطبيق المستخدم2شكو                
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 ومخرجات قيم شد  ال و اء ارستعماو. كيفية 3شكو                 
 
 وبد ت هحد  المدو األوروبية وهي مدينة بةاريس بفرنسةا بتطبيةق طةرق    

 .النقةوحديبة مو  جو التخفي  مو   رار ال و اء الصةادر  عةو وسةائو 
وذلةة  بتركيةة  سةةماعات خاصةةة لهةةذا الغةةرض فةةي المنةةاطق ذات ال ةةجيج 

كةةالمواق   ،ديسةةبو 100فةةي بعةةض األحيةاو هلةةت  اوالتةةي تصةةو قوتهة ،العةالي
 وخطةوط السةك  الحديديةة السةريعة، حيةا  و النمةام ،القريبة مو المطارات

الصةةوتي المعةةاكس تةةم تصةةميمه كةةي يعمةةو عنةةد اقتةةرا  القطةةارات لمسةةافة 
حةةد مةةو مركةةز النمةةام، بةةم يبةةد  بارنحسةةار عنةةد ابتعةةاد مصةةدر كيلةةومتر وا

 ال جيج لمسافة معينة.
ي فة األنفةاقولجيت العديد مو الوريات األمريكية هلت شق الطةرق داخةو     

 ،تعمةةو علةةت تةةدفق الصةةوت عديةةد  فهةةيائةةد ووهةةي طريقةةة ذات ف .المدينةةة
 اسةةةتخدامهاتةةةوفر مسةةةاحات شاسةةةعة با مكةةةاو  ال و ةةةاء وكةةةذل وتقليةةةو 
 أللعا  األطفاو. كمةا يبةدو  و هنةا  طةرق  كبةر ومرافق للسياراتكمواق  
تتمبةو فةي  ،ال و ةاء فةي الشةوارع داخةو المةدو اتمسةتويتخفية  لسهولة 

 ارتفةة هذ كلمةةا زادت سةةرعة المركبةةات كلمةةا  ،و ةة  قيةةود لتخفيةة  السةةرعة
فةيض  و ائها. وطبقةاً لمنممةة  كليةر نجةاوس  األمريكيةة فةإو تخ مستو 

 انخفةاضسو  يةؤدي هلةت  ساعة،كيلومتر/ 45 – 65سرعة المركبات مو 
 .]4]معدو ال و اء

 الحالة الدراسية .4

ال و ةاء الناجمةة عةو آرت  شةد  لقةراءات الحصوو علةت قةيم متعةدد      
محةةو البحةةا  الحديةةد والصةةل   بمجمةة لمباشةةرو اارختةةزاوماكينةةات مصةةن  

تةةم  حيةةاالمصةةن  هةةذا عةةد  مواقةة  داخةةو  القةةراءاتشةةملت هةةذه و، والدراسةةة
 ،يتطبيقةة برنةامج اسةتخدامكمةا تةم  .ال و ةةاءشةد  ارسةتعانة بجهةاز لقيةاس 

اتةةة  الذكيةةةة مةةو  جةةةو عمةةةو مقارنةةة بةةةيو النتةةةائج وعلةةةت  جهةةز  اله يركةة 
 .بيو الجهاز المستخدم داخو المصن  والبرنامج التطبيقيالمتحصو عليها 

 شةةةد  قيةةةاسل المواقةةة  الرئيسةةةية داخةةةو المصةةةن  اختيةةةارتةةةم  علمةةةاً بينةةةه    
 ، 6شةةةكو  ، 5شةةةكو  ، 4شةةةكو  اآلتيةةةةاألشةةةكاو ب والمو ةةةحة .ال و ةةةاء

 . 9شكو  ، 8شكو  ، 7شكو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ا نتانيمبو محطة غربلة . 4شكو             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يمبو المراوى الرئيسة والفرعية. 5شكو                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 القولبة آرتيمبو غرابيو . 6شكو         

 
 

 

 

 

 

 

 يمبو منطقة تجمي  الغبار. 7شكو                   

 

 

 

 

 

 يمبو منطقة غاز الصد. 8شكو                   

 

 

 

 

 

 

 األكسيديمبو منطقة غربلة . 9شكو          

المشةار   للمواق [Google Earth]صور  بواسطة  يو ج 10شكو و    
 عنةدهاشةد  ال و ةاء قةيم التةي تةم قيةاس هليها باألشةكاو   مةاكو ال ةجيج  

 .المصن  وداخ
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 . يو ج المواق  داخو المصن  محو البحا والدراسة10شكو                    

 علةت النحةو ختلفةةب ا مسةافات ممواقة  مختلفةة ولةعند  ياساتالققيم  ت خذ
 :اآلتي

 تقريباال و اء  ي عند المسافة صفر ومصدر مركز عند 

  ال و اء.ومصدر مركز  مو لمتربا 10عند المسافة 

  ال و اء.ومصدر مو مركز  متربال 30عند المسافة 
 

 . قياس ال و اء عند المركز3جدوو 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  30 اسةتغرقت قةد القةيم مةو القةراءات هةذه قيةاس علماً بيو الفتةر  الزمنيةة ل
ن  ال و ةاء للمواقة  المختلفةة بالمصة مصةادرقةراءات قةيم هيجاد  وتميوماً، 

المسةةةتويات المقبولةةةة قةةةيم قةةةراءات ومقارنتهةةةا مةة   والدراسةةةة،محةةو البحةةةا 
كة مسموى بهةا طبقةاً للمقةاييس والمعةايير المعمةوو بهةا بالشةراللل و اء، و

 الليبية للحديد والصل .
 حةددت،عنةد المواقة  التةي  لقةراءاتقةيم ال تم هيجةاد المتوسةط الحسةابي بهذاو

 اآلتية:مستخدميو الع قة 

𝑁) / 3𝑥+  2𝑥+  1𝑥∑ (=  S 

 حيا:
 S: للقراءات الحسابيالمتوسط 

  ,2X,  3X1Xالقيم التي تم حسابها هي: 

 𝑁 القراءات:عدد 
 

 مناقشة النتائج .5

قيةةةاس شةةةد  جهةةةاز  يوقةةراءات بةةةال نتةةةائج قةةةيممقارنةةةة يو ةةةج  3جةةدوو ال   
 اآلتي: استخ صيمكو  التطبيققراء  و ال و اء

 
 
 

  متار 10. قياس ال و اء عند 4جدوو             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ت منطقةة غةاز الصةد وهةي المنطقةة األعلةالذي يمبةو   2 و الموق  رقم      
ه  خطةر المنةاطق للعمةو بهةا، وهنةا يجة  التنويةشد  ال و اء، وتعتبر قيم ل

و بعةةدم مكةةوا العةةامليو ولفتةةرات زمنيةةة طويلةةة مةة  التيكيةةد وهلةةزام العةةاملي
 بارتداء معدات 

بةر تلوبةاً المنطقةة األك ها ن اكم والس مة.األمو  هجراءاتالس مة وهتباع     
المصن  محو البحا والدراسةة، واألعلت درجة خطور  علت العامليو داخو 

وهةةذا  ي ةةاً يمبةةو منطقةةة  ،110dBتصةةو هلةةت  والتةةيعنةةد المركةةز  كانةةت
د الليبيةةةة للحديةةةللمقةةةاييس والمعةةةايير المعمةةةوو بهةةةا بالشةةةركة الخطةةةر طبقةةةاً 

 والصل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 . الع قة بيو نتائج قراء  الجهاز وقراء  التطبيق عند المركز11شكو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  متار 10. الع قة بيو نتائج قراء  الجهاز وقراء  التطبيق عند 12شكو 
 

 
 

 
رقم 
 الموقع

 
 الموقع

قراءة 
الجهاز 

dB 
 dBقراءة التطبيا 

 104 82.3 محطة غربلة األكسيد 1

 106 100.4 منطقة غاز الصد 2

3 
المراوى الرئيسة 

 والفرعية
1.92  108 

 106 91.3 غرابيو آرت القولبة 4

 - - منطقة تجمي  الغبار 5

 105 88.8 منطقة غربلة ارنتان 6
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 متراً  30. قياس ال و اء عند 5جدوو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متراً  30. الع قة بيو نتائج قراء  الجهاز وقراء  التطبيق عند 13شكو 
 
 

و السةةب  فةةي عةةدم تةةوافر قةةيم شةةد  ال و ةةاء لكةةو مةةو قةةراء  هم حمةةة: 
 ةيجة  لمنطقةة تجمية  الغبةار، هةو نت5الجهاز وقراء  التطبيةق بةالموق  رقةم  

 لتداخو ذبذبات وهشارات األصوات بالوحدات ا نتاجية المجاور .   
 

 ارستنتاجات .6

 : ل تيتم التوصو مو خ و الدراسة 
المواقةةة  التةةةي تةةةم اختيارهةةةا مةةةو  جةةةو قيةةةاس القةةةراءات المختلفةةةة  .1

وفقةةاً لتعليمةةات مراكةةز المسةةئولية  ،لل و ةةاء كانةةت  نسةة  المواقةة 
 محو البحا والدراسة. ،بالمصن 

 و موقة   ات ةجخة و مقارنةة مواقة  القياسةات التةي تةم اسةتهدافها،  .2
 شد  ال و اء.ل ةقيمهو  علت  ،منطقة غاز الصد

شةةد  ال و ةةاء وجةةدت عنةةد موقةة  منطقةةة قةةيم القةةراءات األدنةةت ل .3
 المصن  محو البحا والدراسة.بغربلة األكسيد 

 زالجهةةا قراءتةةيالمقارنةةة التةةي تمةةت بةةيو ن حةةم مةةو خةة و  .4
  حيا تعتبر قراء وا ج،تفاوت   و حت  و بها ،تطبيقوال

 التي يعوو عليها.  وهي القراء األدق واألنس الجهاز هي 

 
 
 

 ت. التوصيا7

اقتةراى مجةـموعة  بناء علت النتائج السـابقة التي  سفرت عنـها الدراسة تةم
تقليةةو التةةيبيرات    و لهةا  هميةةة كبيةةر البةةاحبوو مةو التوصةةيات التةةي يعتقةةد
والتخفي  مو حدتها والمةـساهمة فةي و ة  حلةوو السلبية للتلوا السمعي 

 ومو هذه التوصيات ما ييتي: مناسبة
المصةةةةن  محةةةةو البحةةةةا ب يجةةةة  التيكيةةةةد والتنبيةةةةه لجميةةةة  العةةةةامليو  .1

  يمبو منطقة غةاز الصةد وهةي المنطقةة 2 و الموق  رقم  ، والدراسة
 ي ةةاً يمبةةو منطقةةة الخطةةر طبقةةاً  وهةةذا، شةةد  ال و ةةاءقةةيم األعلةةت ل

 .للمقاييس والمعايير المعموو بها بالشركة الليبية للحديد والصل 
غةاز  منطقةة و  المصن  محو البحا والدراسةيج  التنويه للعامليو ب .2

 بعدم مكةوا العةامليو يحتم وهنا ، خطر المناطق للعمو بهاهي الصد 
 .ولفترات زمنية طويلةبها 

التيكيةةد وهلةةةزام العةةامليو بارتةةةداء معةةدات السةةة مة وهتبةةاع خطةةةوات   .3
األكبةةر تلوبةةاً واألعلةةت هةةي منطقةةة غةةاز الصةةد   وو ،والسةة مةاألمةةو 

  .درجة خطور  علت العامليو داخو المصن  محو البحا والدراسة
يجةةة  هصةةةدار التشةةةريعات ال زمةةةة وتطبيقهةةةا بحةةةزم لمنةةة  اسةةةتعماو  .4

محركاتهةةةةا وهيقةةةةا  تلةةةة  المصةةةةدر   ةمنبهةةةةات السةةةةيارات، ومراقبةةةة
 لألصوات العالية.  

نشر الوعي وذل  عةو طريةق وسةائو ا عة م المختلفةة ببيةاو  خطةار  .5
المصةةن  العةةامليو بهةةذا التلةةوا علةةت الصةةحة البشةةرية بحيةةا يةةدر  

  و الف اء الصوتي ليس ملكاً شخصيا.  والدراسةمحو البحا 
و البحةةا المصةةن  محةة ةةرور  هقامةةة حةةزام شةةجري  خ ةةر حةةوو  .6

بصةةور  خاصةةة والشةةركة الليبيةةة للحديةةد والصةةل  بصةةور   والدراسةةة
 عامة، وذل  لتقليو المؤبرات السلبية للتلوا السمعي.

الدراسةةات البحبيةة وهقامةةة المةةؤتمرات  المزيةد مةةو العمةو علةةت هجةةراء .7
ً علميةاً  ،والندوات مو  جةو الكشة  عةو النقةاط السةلبية  وذات ،وعمليةا

 .مرجعية
ذات  ا سةةتراتيجيةالحةد مةو  بةر التلةوا البيئةةي وذلة  بو ة  الخطةط  .8

 الجدو  ا يجابية.
شةةةةد  المتابعةةةةة الدائمةةةةة والمراقبةةةةة المسةةةةتمر  لمعةةةةدرت ال ةةةةجيج و .9

 ال و اء التي يتعرض لها العامليو بمواق  ا نتان.
 الطةرق هحد ارهتمام بالتشجير وتببيت حزام  مو مو األشجار ألنها  .10

وخاصةةةة فةةةي  ءا السةةةمعي وزيةةةاد  الرقعةةةة الخ ةةةراللحةةةد مةةةو التلةةةو
 .المناطق المحيطة بالمصان  ا نتاجية

للكشة  الطبةي الةدوري للعةامليو،  صةحية العمو علت هنشةاء منمومةة .11
 والتشخيص المناس  والعاجو لحارت الصمم الدائم والمؤقت.

 المراج 
 

ميةةة القياسةةية العالمحمةد صةة ى الةةديو عبةةاس حامةةد، نمةم ا دار  البيئيةةة والمواصةةفات  .1
 .2006، الطبعة البانية، دار الكت  العلمية للنشر والتوزي ، القاهر ، 14000 يزو

مسةةةاًء،  11:30، السةةاعة 11/09/2021زيةةار  شةةبكة المعلومةةةات الدوليةةة بتةةةاري    .2
منتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديات ستار.تايمز.شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئوو.البيئة، 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=2675931 
 العجلوني، خطر التلوا ال و ائي يعبد الوال .3

 .1976، 377، األمو والحيا ، 
الةةوطني للبقافةةة  المعرفةةة المجلةةسحمةةد مةةدحت هسةة م، التلةةوا مشةةكلة العصةةر، عةةالم   .4

 .1978، 152الكويت، واآلدا والفنوو 
امعةة ج - مفهومه ، نواعه ،مسبباته ،ِآبارهالتلوا ال و ائي  محمد مسعود ــ   ىص .5

د مجلةةة كليةةات التربيةةة العةةد - سةةم الفيزيةةاءق - العجةةي تكليةةة العلةةوم  -ليبيةةا الزاويةةة ـ 
 .2017س رالساب  مــا

م االمهةةدي جامعةة العربةي بةو  - م البةواقي بمدينةةةـةـ التلةوا ال و ةائي  تةومي حبيبةة .6
 .2018 -الجزائر -البواقي

 ومخةاطره  سةبابه - ليبيةا - طرابلس بمدينةالتلوا ال و ائي  -  نعيمة موست الشام .7
2013، 

 .2012 -مصر –المنيا  –مرض العصر  ال و ـاء - ممدوى سالمه مرست .8

 
 
 
 

 
 رقم
الموق
 ع

 
 الموقع

قراءة 
 dBالجهاز

قراءة 
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