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 الملخص

أثيرات توخاصة فيما يتعلق بحاسة السمع والجهاز العصبي وما يترتب على ذلك من  لها،تسبب الضوضاء أضراراً جسيمة لألشخاص المعرضين 

عطى يلم وللفرد،  فسيولوجية أخرى على الجسم، كما أنها تؤثر تأثيراً غير مباشر على اإلقتصاد القومي وذلك من خالل إضعاف اإلنتاجية اليومية

ام المذ  حييمت بمه بقمدر اإلهتمم -ن تأثيراته الخطيرة على صحة اإلنسان وأجهزة جسممه المختلفمة على الرغم م -التلوث الضوضائي تلك األهمية

 ولكن في السنوات األخيرة أصبح هناك اهتماماً متزايداً بهذ المشكلة. األخرى،الملوثات 

 نيوم حيثاأللومحصل عليها تبين أن أعلى مستويات ضوضاء سجلت فى ورشة صناعة أبواب ونوافذ تمن خالل الدراسة التي أجريت والنتائج الم

 كمما سمجلت .التمواليديسميبل علمى  102 ،108 ،110وصلت شدة ضغط الصوت الناجم عن السكين الدائرى وسكين قص الفورمايكما والمثقماب 

ديسميبل فمى مطحمن  99ورشة النجارة، ومستوى ضوضاء وصمل إلمى  يخشب فلديسيبل أثناء عملية قطع ا 105مستويات ضوضاء وصلت إلى 

سمجلت  الصمناعى، كمما يورشمة الحمدادة بمالح يديسميبل فم 97ويات ضوضاء وصلت إلى أيضاً مست بوللى، وسجلت التوابل بمنطقة السوق بالقره

ولمم تسمجل مسمتويات  يعلمى الطريمق السماحل ةورشمة الخراطم يديسميبل فم 96خمالط األعمالف و يديسميبل فم 94ويات ضوضاء وصلت إلى مست

  .ضوضاء عالية فى مصنع األعالف بالقره بوللى وذلك ربما يرجع إلى عدم تشغيل المصنع بكامل طاقته اإلنتاجية

  .فقدان السمع، التأثيرات الصحية الحدود المسموح بها، الضوضاء المهنية، المفتاحية:الكلمات 

__________________________________________________________________ 

 

 المقدمة.1

إن مشاكل الضوضاء تزداد يوماً بعد يموم وخصوصماً فمى 

المنماطق الصمناعية وبمالقرب ممن المنماطق التمى توجمد بهما 

مشاريع إنشائية، فالضوضماء همي نمون ممن أنموان التلموث 

الجممممو  تصممممدر علممممى شممممكل موجممممات. ويعتبممممر التلمممموث 

اً ومعنممى ذلممك أنممه يممزول بمجممرد يممالضوضممائي تلوثمماً لحي

إزالة المصدر فهمو بعكما التلموث ا خمر المذ  ينتشمر فمي 

فتممرات زمنيممة طويلممة  ويحتمماإ إلممىالهممواء والتربممة والممماء 

 . ]1[إلزالته

إن المشمماكل المرتبطممة بفقممدان السمممع تصممل فممي القممدم إلممى 

حيث وجد أن بعض العاملين فمي مجمال  العصور الوسطى

قمدان السممع بعمد مضمي عمدة سمنوات فالحدادة يتعرضون ل

مممممن العمممممل، وبتطممممور الصممممناعة أصممممبح عممممدد العمممماملين 

المتعرضين للضوضاء الصناعية فمي تزايمد مسمتمر، فعنمد 

لداخليمممة األممممر التعمممرض ألصممموات مؤذيمممة تتمممأذى األذن ا

الخيمممموط العصممممبية داخممممل األذن  لممممفالممممذ  يممممؤد  إلممممى ت

عمال   الداخلية. إن فقمدان السممع قمد ينمتج للتعمرض لصموت  

ممممرةً واحمممدةً أو التعمممرض ألصممموات  عاليمممة  علمممى فتمممرات  

  . ]2[زمنية  مختلفة  

تشممكل الضوضمماء مصممدر خطممورة علممى صممحة العمماملين 

باألممماكن الصمماخبة مثممل المصممانع والممورن و يسمملم مممن 

تأثيراتهممما الضمممارة حتمممى أولئمممك العممماملين فمممي المكاتمممب، 

فالضوضممممماء تسممممماهم فمممممي إزعممممماإ وإجهممممماد العممممماملين، 

تعممرض المسممتمر لمسممتويات عاليممة مممن الضوضمماء فممي لوا

ينتج عنه فقدان دائم لحاسة السمع، كذلك فمنن  أماكن العمل

الضوضاء تؤد  إلى اإلصمابة بمالتوتر العصمبي والشمعور 

بالضمميق واإلصممابة بالصممدان ور م الممرأا وفقممدان الشممهية 

وفقدان التركيمز وخاصمةً فمي األعممال الذهنيمة حيمث تمؤثر 

ً الضوضممماء سممملب  علمممى أداء العلملمممين وذلمممك ممممن خمممالل ا

تأثيرهمما علممى نفسممية العامممل. فالعامممل الممذ  يصمميبه القلممق 

الجيد في العمل الذ  يقوم به، ممما  حتماً أداؤهوالتوتر يقل 

يمنعكا سملباً علممى انتاجيتمه وعطائممه، ففمي دراسممة قمام بهمما 
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العالم وستون في ثالثينيات القرن الماضي أوضح فيهما أن 

% 12ين البريطممممانيين قممممد ازدادت بمعممممدل جكفممممأة النسمممما

وتبممدو   ]3[عملهممم.اسممتعملوا سممدادات األذن أثنمماء  عنممدما

 2000األذن البشرية حساسة لمدى الترددات الواقمع بمين 

هيرتممز. إن الطاقممة الكليممة المنبعثممة فممي األرض  5000 -

علمممى صمممورة طاقمممة ممممن الصممموت ليسمممت كبيمممرة مقارنمممةً 

ا يجعلهما ذات أهميمة همي مم للطاقة ولكمنبالصور األخرى 

الحساسممية المفرطممة لممألذن والتممي تجعممل هممذا النممون مممن 

  ]4[سواء.الطاقة يؤثر على البشر والحيوانات على حد  

( ذكممر أن 1997وفممي تقريممر لمنيمممة الصممحة العالميممة  

الضوضمماء هممى مممن مسممببات الضممعف السمممعي الممدائم فممي 

ب فمي بكثير من دول العالم، وفي الدول المتقدممة همي السم

إصابة الثلث من الذين يعانون من إعاقمات سممعية، ،أشمار 

التقريممر إلممى أن أخطممار التعممرض للضوضمماء فممي أممماكن 

العمممممل بممممدأت تقممممل فممممي البلممممدان المتقدمممممة بينممممما أزدادت 

 .]5[أخطارها في الدول النامية 

وضممماء إلمممى معرفمممة مسمممتويات الض تهمممدف همممذه الورقمممة

توعيممة جمهممور  ةومحاولمم يالصممناعية بمنطقممة القممره بممولل

ن العاملين باألمماكن الصمناعية المختلفمة بالمشمكلة وكيمف أ

التعممممرض المسممممتمر لمسممممتويات عاليممممة مممممن الضوضمممماء 

الصممناعية يممؤثر علممى حاسممة السمممع لممديهم باإلضممافة إلممى 

المشمماكل الصممحية األخممرى ومحاولممة بنمماء كمموادر وطنيممة 

 شابة تنطلق للبحث في هذا المجال.

 

 

 مواد وطرق البحث. 2

 عملية القياس: -1.2

 زأجريت القياسات باستخدام جها

(Integrated sound Level Meter)  نممون

 Quest 2800)   كويسممت  المصممن ع بواسممطة شممركة

والذ   (A-weighting)والمدعم بمصفى  كترونياتلإلل

يعتبممر جهمماز قيمماا  .يعمممل بطريقممة مقاربممة ألذن اإلنسممان

ت امناسممباً لتطبيقمم (Quest 2800) الصمموتضممغط 

عديممدة مثممل القياسممات البيئيممة والصممناعية. تعتبممر القممراءات 

 dB 0.5 ±التي تقماا بهمذا الجهماز دقيقمة جمداً تصمل إلمى

عند درجة الحرارة الغرفة، همذا وقمد تتنماقص دقمة الجهماز 

عنممد درجممات الحممرارة العاليممة التممي تتجمماوز ± dB 1إلممى 

º50  10-درجة مئوية والمنخفضة التي تقل عمنº  درجمة

 . ]6[ مئوية

 

 معايرة الجهاز:  -2.2

نممون معمماير الصمموت تممتم عمليممة المعممايرة باسممتخدام جهمماز 

(CA 12B) بواسمطة نفما الشمركة، للتأكمد ممن  المصمن ع

سالمة القمراءات يجمب إجمراء عمليمة المعمايرة قبمل إجمراء 

القياسمممات وبعمممدها لكمممي نضممممن عمممدم حمممدوث حيمممود فمممي 

يصمدر صموتاً  هالقراءات. إن فكرة عمل هذا الجهاز هو أن

ديسمميبل تممتم قراءتهمما مممن قبممل الجهمماز فممنذا  110مسمماوياً 

ب كانممت القممراءة تزيممد قلمميالً أو تممنقص قلمميالً فعنممد ذلممك يجمم

ديسمميبل  110اسممتخدام مفممك خمماص لضممبط القممراءة علممى 

]6[ومن ثم يتم البدء في أخذ القراءات 
. 

 

 النتائج والمناقشة. 3

 :ائنمصنع اللد مستوى الضوضاء في -1.1

صالة صناعة الصوبات األرضية  -1.1.3

 وفرش الزيتون

ر ت، أثنمماء إجممراء القياسممات  5يوجممد بهممذه الصممالة عممدد 

 كانت هناك رلة واحدة تعمل.

( مستوى ضغط الصوت فى صالة صناعة 1 جدول 

 الصوبات وفرن الزيتون

 

 

 

مستوى ضغط  مكان القياس
 (dB)الصوت 

 مالحظات

 ءاخلفية الضوض 50 فى منتصف الصالة

 92 أثناء عمل ا لة
متر من  0.5على بعد 

 ا لة
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 :بمصنع األعالفمستوى الضوضاء  -2.3
 بالمصنع حجرة التحكم -1.2.3

 

( مستوى ضغط الصوت فى حجرة التحكم 2)جدول 
 بمصنع األعالف

مستوى ضغط الصوت  مكان القياس
(dB) 

 مالحظات

 األبواب مفتوحة 61.5 غرفة التحكم

 غلقةواب مبألا 59 غرفة التحكم
 

يوجممد بغرفممة الممتحكم بممابين، تمممت عمليممة القيمماا والبابممان 

مفتوحان مما أدى إلى انتقال ضوضماء المصمنع الخارجيمة 

ى إلى داخل الحجرة، أما فى حالمة قفمل البمابين أدى ذلمك إلم

 ديسيبل. 2.5انخفاض مستوى ضغط الصوت بمقدار 
 

 خط التعبئة والخياطة -2.2.3

لصوت فى خط التعبئة ا( مستوى ضغط 3 جدول 

 والخياطة بمصنع األعالف

مستوى ضغط  مكان القياس
 (dB)الصوت 

 مالحظات

 ا  ت واقفة 79 داخل الصالة

  91 رلة التعبئة

  94 رلة الخياطة

 متر 0.5على بعد  84.5 شفاط الهواء 
 

 المكابس والطواحين -3.2.3

ى فمتستخدم المكابا  نتاإ األعالف على هيئمة مكعبمات، 

أثنمماء عمليممة القيمماا كانممت المكممابا فارغممة، أممما بانسممبة 

 20للطواحين فيوجد بالمصنع طاحونتين سعة كمل واحمدة 

 طن كذلك الحمال بالنسمبة للطمواحين فمي أثنماء فتمرة القيماا

 كانت الطواحين فارغة.
 

( مستوى ضغط الصوت بالقرب من المكابا 4 جدول 

 والطواحين بمصنع األعالف

ضغط وى مست مكان القياس
 (dB)الصوت 

 مالحظات

   فى منتصف المكابا

( شمفط الهمواء 1مروحة 
 من المكابا

85.5  

  80 ( 2مروحة 

 (  تعمل3مروحة 
88 

مصممممدر الضوضممممماء 
السير الناقل والمرحة 

 ( األخرى1 

  87.5 السير الناقل للمواد الخام

ضاغط الهواء المستعمل 
 للتنييف

100 
 

ديسممبل مسممتوًى مرتفعمماً  100 يعتبممر مسممتوى الضوضمماء

 وأن أقصى فترة زمنية يمكن للعامل أن يبقمى فيهما بمالقرب

ريباً وذلك حسب من مصدر بهذه القوة هى ساعة واحدة تق

ممة للضوضاء. ومن ا ثار السملبية الناج يالمعيار البريطان

عن التعرض للضوضاء لفترات طويلمة همي عمدم المقمدرة 

األداء والتراخمي فمي رد على التركيز، ضعف الكفماءة فمي 

الفعل عند الخطر مما قد يؤد  إلى زيادة التعمرض لخطمر 

   ]1[الحوادث.

 

لضوضتتاء بورشتتة خراطتتة مستتتوى ا -3.3

 يالصناع ىباللح

 يستوى ضغط الصوت بورشة خراطة بالح( م5 جدول 

 يالصناع

مستوى ضغط  مكان القياس
 (dB)الصوت 

 مالحظات

وسمممممممممط الورشمممممممممة، 
 األ ت  تعمل

52 
يمممة الضوضممماء خلف
 فقط

أثنمممممممممماء اسممممممممممتعمال 
 المنشار الدائرى

93 
 

صمممممممممممممموت رلمممممممممممممممة 
الخراطة بمممممممممممممممممدون 

 خرط(
72 

 

صمممممممممموت المبممممممممممرد 
 الكهربائى

64 
 

صممموت طمممرق قطمممع 
 حديدية

94 

فترة البقاء بالقرب 
من الصوت يجب 

 3أن  تتجاوز 
 ساعات

 

دة لضوضتتتاء بورشتتتة حتتتدامستتتتوى ا  -4.3 

 يالصناع يبالح

بممممواب والشممممبابيك تقمممموم هممممذه الورشممممة بصممممناعة األ

أثنمماء فتممرة القيمماا كممان هنمماك عامممل واحممد  الحديديممة،

بالورشمة، فتمرة المكموث المسمموح بهما فمي مسمتويات 

ضوضاء كهذه من ساعتين إلمى ثمالث سماعات يوميماً 

فقممط إذا لممم يممتم ارتممداء واقممي األذن والتممي لممم يالحممي 

ارتدائها في أى موقمع ممن المواقمع التمي أجريمت فيهما 

 ياا.عمليات الق
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( مستوى ضغط الصوت بورشة حدادة بالحى 6 جدول 

 الصناعى

مستوى  مكان القياس
ضغط 

الصوت 
(dB) 

 مالحظات

أثنمممممماء الطممممممرق 
 على المعدن

96 
 

أثنممممممممماء قمممممممممص 
المعدن بالمنشمار 

 الدائرى
97 

فتممرة المكمموث يجممب 
أن  تتجمماوز سمماعة 

 ونصف

 
 

ى مستتتوى الضوضتتاء بورشتتة نجتتارة علتت -5.3

 الطريق الساحلى

 

 ( مستوى ضغط الصوت بورشة نجارة 7 جدول 

مستوى ضغط  مكان القياس

 (dB)الصوت 

 مالحظات

 وسط الورشة 62 خلفية الضوضاء

 بجانب رلة القطع
105 

أثنممممممماء القطمممممممع 

 م 1على بعد 

 

ديسيبل مستوًى خطيراً  105يعتبر مستوى الضوضاء  

جممداً، و يمكممن اإلسممتمرار فممي التعممرض إليممه أكثممر مممن 

ميماً وذلمك حسمب المعيمار البريطماني حيمث ربع ساعة يو

يممممؤدى التعممممرض لمسممممتويات ضوضمممماء عاليممممة كهممممذه 

ولفتمرات طويلممة إلممى إصممابة اإلنسممان بممأمراض مختلفممة، 

و تقتصر اإلصابة علمى الجهماز السممعي فقمط. ممن هنما 

تبمرز أهميممة واقيممات األذن للحفمماي علممى صممحة وسممالمة 

 الجهاز السمعي لإلنسان.

 

ومنيتتوم واب ونوافتتا الورشتتة صتتناعة  بتت -6.3

 على الطريق الساحلى

تقمموم الورشممة بأعمممال  عمممال، 4يوجممد بممالورن حمموالى 

 الصناعة والصيانة ألبواب األلومنيوم

( مستوى ضغط الصوت بورشة صناعة نوافذ 8 جدول 

 الومنيوم

مستوى  مكان القياس
ضغط 

الصوت 
(dB) 

 مالحظات

وسمط الورشمة، جميمع  
 ا  ت  تعمل 

69 
 لضوضاءخلفية ا

 متر 1على بعد  98 مثقاب األلومنيوم

أثنمماء قطممع األلومنيمموم 
 بمنشار دائرى ثابت

102 
 متر 1على بعد 

بممممالقرب مممممن السممممكين 
 الكهربائى

88 
 متر 1على بعد 

أثنمممممماء عمليممممممة قطممممممع 
الفورميكمممممممما بسممممممممكين 

 كهربائى
110 

 1علممممممممممممى بعممممممممممممد 
 متر سكين قديم(

أثنمممممماء عمليممممممة قطممممممع 
الفورميكمممممممما بسممممممممكين 

 كهربائى
108 

متمممر،  1علمممى بعمممد 
 بعد تغيير السكين

 

ديسميبل مسمتوًى  110يعتبر مستوى ضغط الصموت  

خطيممراً جممداً وخاصممة إذا لممم يممتم التقيممد بارتممداء واقممي 

األذن المناسمب، إذ   يمكممن المكمموث بمالقرب مممن هممذا 

دقائق تقريباً وذلك حسمب المعيمار  4الصوت أكثر من 

وى ضمغط البريطاني للضوضماء. نالحمي تنماقص مسمت

 قطممع ألممواحالصمموت لسممكين القطممع الكهربممائي أثنمماء 

ديسمميبل بعممد  108ديسمميبل إلممى  110الفورمايكمما مممن 

 استبدال السكين القديم بآخر جديد.

 

 مستوى الضوضاء بخالط  عالف  -7.3

أثنمماء فتممرة  ،السمماحلييوجممد هممذا الخممالط علممى الطريممق   

 القياا كان هناك عامل واحد قام بتشغيل الخالط.

 

 ( مستوى ضغط الصوت بخالط أعالف9 جدول 
مستوى ضغط  مكان القياس

 (dB)الصوت 
 مالحظات

 وسط المكان 56 خلفية الضوضاء

 متر 1على بعد   94 أثناء تشغيل الخالط

 
ديسيبل مستوًى مرتفعماً  94يعتبر مستوى ضغط الصوت 

تتجاوز فترة المكوث بالقرب من المصدر أكثمر  أ ويجب 

ت تقريبممماً وذلمممك حسمممب المعيمممار البريطممماني سممماعا 3ممممن 
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للضوضممماء، همممذا فمممي حالمممة عمممدم اسمممتخدام واقمممي األذن 

 المناسب.

 

مستتتتتتوى الضوضتتتتتتاء بمطحتتتتتتن حبتتتتتتوب   -8.3

 وتوابل بمنطقة السوق

( مستوى ضغط الصوت بمطحن حبوب 10 جدول 

 وتوابل

مستوى  مكان القياس

ضغط 

الصوت 

(dB) 

 مالحظات

  تعملجميع ا  ت  53 خلفية الضوضاء

مسممتوى ضممغط الصمموت 

 74 1بآلة رحى رقم 

صممممموت ا لمممممة تعممممممل 

بمممممدون وجمممممود شمممممىء 

 بداخلها

مسممتوى ضممغط الصمموت 

 1بآلة رحى رقم 
83 

صممممموت ا لمممممة أثنممممماء 

 رحى عملية الرحى

مسممتوى ضممغط الصمموت 

 2بآلة رحى رقم 
99 

صممممموت ا لمممممة أثنممممماء 

 رحى عملية الرحى

 

تفعماً ديسيبل مستوًى مر 99يعتبر مستوى ضغط الصوت 

ويجب ا   يقضى العاملين فى هذا المكمان أكثمر ممن سماعة 

نيممة الصمحة والسمالمة حسمب معيمار م -واحدة فمى اليموم

وا مرتممدين واقيممات األذن إذا لممم يكونمم -المهنيممة األمريكيممة

 المناسبة.

يرجع اإلخمتالف فمى مسمتوى ضمغط الصموت بمين ا لتمين 

ى علمى تعتممد فمى عمليمة الرحم 1أن ا لمة رقمم  إلى 2و 1

لمة وجود حجرين فى ا لة تتم عملية الطحن بينهما، أما ا 

سمكين تمدور  12فتمتم عمليمة الطحمن فيهما بواسمطة  2رقم 

لفمممة فمممى الدقيقمممة وهمممذه ا لمممة مخصصمممة  1500بسمممرعة 

 لرحى التوابل. 

 

 والتوصياتالصة الخ. 4

 أصبحت الضوضاء من المشاكل التي تواجه الصناعة

ها سلباً على الحالة النفسية بشكل عام وقد أنعكست رثار

السمع من جهة  للعاملين من جهة وعلى قدرتهم على

 أخرى. لقد ثبت من خالل التجربة أن للضوضاء أثر

كبير على مقدرة العامل على السمع. وقد تؤد  

العامل للسمع  الضوضاء الشديدة المستمرة إلى فقدان

  نهائية.بصورة 

تمائج المتحصمل عليهما من خالل الدراسة التمي أجريمت والن

تبمممين أن أعلمممى مسمممتويات ضوضممماء سمممجلت فمممى ورشمممة 

وصلت شدة ضغط  ا لومنيوم حيثصناعة أبواب ونوافذ 

الصمممموت النمممماجم عممممن السممممكين الممممدائرى وسممممكين قممممص 

ديسممميبل علمممى  102 ،108 ،110الفورمايكممما والمثقممماب 

كمممما سمممجلت مسمممتويات ضوضممماء وصممملت إلمممى  التممموالى.

يممممة قطممممع الخشممممب فممممى ورشممممة ديسمممميبل أثنمممماء عمل 105

ديسمميبل فممى  99النجممارة، ومسممتوى ضوضمماء وصممل إلممى 

 بممموللى، وسمممجلتمطحمممن التوابمممل بمنطقمممة السممموق بمممالقره 

ديسمميبل فممى  97أيضمماً مسممتويات ضوضمماء وصمملت إلممى 

ورشممة الحممدادة بممالحى الصممناعى، كممما سممجلت مسممتويات 

ديسمميبل فممى خممالط األعممالف  94ضوضمماء وصمملت إلممى 

ة الخراطمة علمى الطريمق السماحلى ديسيبل فمى ورشم 96و

ولم تسجل مستويات ضوضاء عالية فمى مصمنع األعمالف 

بالقره بموللى وذلمك ربمما يرجمع إلمى عمدم تشمغيل المصمنع 

  .بكامل طاقته اإلنتاجية

مممن خممالل ممما توصمملنا لممه مممن نتممائج يمكممن أن نسممتخلص 

 التوصيات ا تية: 

بمشمممكلة الضوضممماء المهنيمممة بمممين  الممموعينشمممر  -1

 فى القطاعات الصناعية المختلفة.العاملين 

اإلهتممام بصممحة العمماملين فممى األممماكن الصمماخبة  -2

 وذلك باجراء الفحوصات الدورية لسمعهم.

ضممرورة اإلهتمممام بارتمممداء واقيممات األذن أثنممماء  -3

 العمل.

عمممدم التواجمممد فمممى أمممماكن العممممل الصممماخبة إ   -4

 للضرورة.
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من مواد مركبمة خاصمة أرضية أغطية استعمال  -5

لمصمممممانع لهممممما قابليمممممة تخميمممممد فمممممي صممممما ت ا

 .الضوضاء

 اإلهتمام بالصيانة الدورية لآل ت والمعدات. -6

ضممرورة مشمماركة المتخصصممين والخبممراء فممي  -7

الصمموتيات فممي تخطمميط المشممروعات الصممناعية 

والمدن إلستيفاء جميع المواصفات الالزمة للحد 

 من الضوضاء.

البيئة تعمل على حماية  عات التيالتشريسن   -8

أثناء  كانت ن الضوضاء سواءواألفراد م

 الراحة.وقت ساعات العمل أو 
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