
159

ال�ضـجـيـج

الف�صل 10

املدن احلديثة اأماكن �سديدة ال�سجيج. ف�سو�ساء ال�سيارات واالآالت 

الكهرباء  موّلدات  وحتى  ال�سوت،  ومكربات  االنذار  و�سفارات 

اخلا�سة، متلأ االأجواء. ال�سجيج �سكل من اأ�سكال التلوث، والنا�س 

الذين يعي�سون قرب اأماكن تكرث فيها ال�سو�ساء، مثل املطارات، 

اأو يعملون يف م�سانع يعلو فيها �سجيج االآالت، قد ي�سابون ب�سمم 

جزئي اأو حاد. 

كان  اذا  خ�سو�سًا  ب�سمعك،  �سررًا  يلحق  اأن  ميكن  ال�سجيج 

العالية  املو�سيقى  حتى  طويلة.  ملدة  عاليًا  �سوتًا  ت�سمع  اأن  عليك 

هي �سكل من التلوث ال�سو�سائي. 

جتنب البقاء وقتًا طويًل يف اأماكن ال�سو�ساء، وال ت�سدر �سجيجًا 

يزعج االآخرين.

م�سادر ال�سجيج الرئي�سية هي و�سائل النقل وال�سناعة وور�س العمل، وله تاأثريات ج�سدية وعقلية
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من  �أخرى  �أ�شكال  بخطورة  �ل�شو�شائي  �لتلوث  يعترب  ال 

�لهو�ء،  تلوث  �أو  �ملياه  تلوث  مثل  مميتًا  لي�س  الأنه  �لتلوث، 

و�شائل  وتعترب  �حلاالت.  معظم  يف  جتنبه  �ملمكن  ومن 

وقد  �ملدن.  يف  لل�شجيج  �لطاغي  �لرئي�شي  �مل�شدر  �لنقل 

�ل�شجيج  �إىل  نظرتها  �لعامل  �أنحاء  يف  �حلكومات  غريت 

جدية  تد�بري  و�تخذت  �ملا�شية،  �الأربعني  �ل�شنو�ت  خالل 

معظم  يف  لكن  تاأثري�ته.  حدة  ومن  �شدوره  من  للتخفيف 

هذه  بقيت  �لعربية،  �لدول  ذلك  يف  مبا  �لنامية،  �لبلد�ن 

و�قت�شادية  �جتماعية  قيود  نتيجة  معاجلة  دون  من  �مل�شاألة 

تنفيذية  و�شائل  تتو�فر  ال  كثرية،  بلد�ن  ويف  وتكنولوجية. 

مبا�شرة للتعامل مع �لتلوث �ل�شو�شائي، لكن هناك قو�نني 

وتوجيهات تقت�شر على حظر �ل�شجيج يف �شاعات �لليل.

لقد �أدرك �الإن�شان منذ �آالف �ل�شنني �النعكا�شات �ل�شلبية 

مينع  كان  �لقدمية  �الإغريقية  �ملدن  ويف  لل�شجيج. 

حيث  خ�شو�شًا  �ل�شو�رع،  بع�س  وفر�شت  لياًل،  �ل�شجيج 

وحو�فر  �لعجالت  وقع  من  تقلل  مبو�د  �لفال�شفة،  يقيم 

مر�كز  يف  �ملعدنية  �ل�شناعات  �قامة  ومنعت  �خليل، 

من  حتد  �ل�شو�شاء  �أن  يعتربون  �الإغريق  كان  �إذ  �ملدن، 

قدرة �لفال�شفة و�ملفكرين على �لعطاء.

تاأثريات على �صحة االن�صان

يتم قيا�س م�شتوى �ل�شجيج با�شتخد�م وحدة خا�شة تدعى 

 10 بزيادة  �شعف   100 �ل�شوت  حدة  وتزد�د  »دي�شيبل«. 

و10.000  دي�شيبل،   20 بزيادة  �شعف  و1000  دي�شيبل، 

 40 بزيادة  �شعف  و100.000  دي�شيبل،   30 بزيادة  �شعف 

دي�شيبل، وهكذ�.

ال تنزعج �الأذن من �شوت مبعدل 40 دي�شيبل، كما يف غرفة 

مبعدل  �شوتًا  حتتمل  �أن  ت�شتطيع  و�أي�شًا  عائلية،  جلو�س 

�أن  �مل�شتح�شن  ومن  �شخ�شني.  بني  كمحادثة  دي�شيبل   60

دي�شيبل.   60 يتعدى  ال  �شوت  م�شتوى  يف  �الن�شان  يعي�س 

ولكن عندما تزد�د قوة �ل�شوت �ىل 80 دي�شيبل، �أي ما يقارب 

�شر�خ طفل، ي�شعر �مل�شتمع بانزعاج، من دون �أن ي�شل �ىل 

حد �لتعر�س لالأذى.

فقد�ن  تو�زي  �شلبية  �آثار  �لعالية  لالأ�شو�ت  تكون  ما  وغالبًا 

1. معلومات عامة

يف  �لرثثرة  ت�شببها  �لتي  �خلفيفة  �ل�شجة  حتى  �ل�شمع. 

م�شتوى  تدين  �ىل  توؤدي  و�لطباعة،  �لن�شخ  �آالت  �أو  �ملكتب 

�لعمل.  وقت  من  �ملئة  يف   15 و�شياع  �ملوظفني  لدى  �النتاج 

وت�شعف  �لرتكيز  على  قدرته  �ملرء  تفقد  �لدخيلة  فاالأ�شو�ت 

يف  �ملد�ر�س  بناء  بتحا�شي  �خلرب�ء  ين�شح  لذلك  �نتاجيته. 

�لتي  باالأ�شجار  �ملالعب  وبت�شييج  �لعامة،  �لطرق  حماذ�ة 

تعترب عازاًل طبيعيًا للموجات �ل�شوتية.

تبعث  لكنها  �الأ�شو�ت،  ت�شتوعب  �لتي  هي  �الأذن  �أن  �شحيح 

هذه  كانت  و�ذ�  بها.  فيتاأثر  �لدماغ  �ىل  �ل�شوتية  �لر�شائل 

�ذ  عنيفة،  �لفعل  ردة  تاأتي  دي�شيبل،   90 من  �أعلى  �الأ�شو�ت 

ت�شنجًا  ي�شبب  مما  �لع�شبي  �جلهاز  �ىل  �نذ�رً�  �لدماغ  ير�شل 

من  بتاأثري  �لدموية  �لدورة  ي�شرع  و�ل�شجيج  �الأع�شاب.  يف 

يوؤثر  كما  �لدم.  �شغط  ويرتفع  �ل�شر�يني  فتتقل�س  �لدماغ، 

على �جلهاز �له�شمي، خ�شو�شًا �لغدد �ملكلفة تنظيم �لتو�زن 

�لعام كالغدتني �لنخامية و�لكظرية. ورغم �أن �الأ�شو�ت �لتي 

ق�شرت،  �أو  مدتها  طالت  مهما  دي�شيبل،   90 عن  قوتها  تزيد 

ي�شببها  �الأذى  فذروة  ل�شامعها،  حمتومًا  �شررً�  ت�شبب 

معدودة.  ثو�ين  مدته  تتعدى  ال  �لذي  �لفجائي  �ل�شوت 

فاطالق �لر�شا�س �لذي ت�شل قوته �ىل 150 دي�شيبل ير�شل 

�ىل �لدماغ �نذ�رً� غري متوقع، فتكون ردة �لفعل جتاهه عنيفة 

جدً� توؤذي �جل�شم بكامل حو��شه و�أع�شائه.

وترتفع �أ�شو�ت �ملو�شيقى يف �ملالهي �لليلية �ىل �أكرث من 90 

دي�شيبل، ومت ت�شجيل حاالت كثرية ل�شباب �شعف �شمعهم 

نتيجة عملهم يف هذه �الأماكن. وقد يوؤدي ذلك �ىل �ل�شمم، 

ل�شماع  جهدً�  �لفرد  يتكبد  عندما  �أعر��شه  تظهر  �لذي 

�الأذنني  د�خل  �شغط  مع  يتز�من  وهذ�  �لقريبة.  �الأ�شو�ت 

م�شحوب باأزيز م�شتمر، و�ذ� مل ت�شب �الأذنان ب�شرر فاالأزيز 

هذه  ولكن  طبيعته.  �ىل  �ل�شمع  ويعود  �شاعة  بعد  يزول 

�ىل  �لتعر�س  �جتناب  بوجوب  �شاحبها  تنذر  خطرة  عالمة 

�شجيج مرتفع.

وبينت در��شة لالحتاد �الأوروبي �أن �لتعر�س لل�شجيج يرفع 

در��شة  ��شتنتجت  كما  �لقلبية.  باالأزمات  �ال�شابة  خماطر 

�لقر�ءة  تعلم  ي�شعف  �ملطار�ت  �شجيج  �أن  �أخرى  �أوروبية 

وتنمية �لذ�كرة لدى �الأطفال. و�أ�شارت در��شة ��شكندينافية 

وقلة  �لنف�شية  �ال�شطر�بات  ومنها  لل�شجيج،  �أخرى  �آثار  �ىل 

وقرحة  �لطعام  ه�شم  على  �لقدرة  و�شعف  و�الرهاق  �لنوم 
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�أن  �ىل  ولفتت  �لقلب.  و�أمر��س  �النفعال  و�شرعة  �ملعدة 

�ل�شجيج �لليلي يت�شبب يف �رتفاع خطر �ملوت �ملبكر. و�أكدت 

در��شة �أملانية �أن معدل �لوفيات باأمر��س ناجتة عن �ل�شجيج 

يكاد يو�زي معدل �لوفيات يف حو�دث �ملرور يف �أملانيا. ويف 

�أظهرت  نيوزيلند�،  يف  �أوكالند  جامعة  يف  �أجريت  در��شة 

لل�شو�شاء،  »فزع«  ��شتجابة  �أمهاتها  �أرحام  يف  �الأجّنة 

�شاحبتها عمليات �شهيق وزفري عميقة وفتح �لفم و�رتعا�س 

�لذقن، وكلها عالمات على �لبكاء.

�حلد  دي�شيبل   85 يعترب  �ذ  �أثرها،  لل�شجيج  �لتعر�س  وملدة 

مكان  يف  �شاعات   8 ملدة  له  �لتعر�س  يجوز  �لذي  �الأعلى 

�ملو�شيقى  الأ�شو�ت  �ملرء  يتعر�س  �ال  يجب  كذلك  �لعمل. 

د�خل  �ل�شجيج  معدل  �ن  علمًا  �شاعة،  من  الأكرث  �لعالية 

معظم �ملالهي �لليلية يفوق 95 دي�شيبل.

�صّموا اآذانكم!

ثمة و�شائل عدة للحد من �لتعر�س الأخطار �ل�شجيج، منها 

�ل�شيار�ت،  �أبو�ق  �طالق  ومنع  �الأذن،  �شد�د�ت  ��شتعمال 

د�خل  �ل�شاعة  يف  كيلومرتً�   50 من  باأقل  �ل�شرعة  وحتديد 

و��شتخد�م  �ملدن،  عن  بعيدً�  �ملطار�ت  وبناء  و�لقرى،  �ملدن 

كو�مت �ل�شوت يف �مل�شانع، ونقل �مل�شانع و�لور�س �ىل �أحياء 

ومدن �شناعية بعيدة عن �ملناطق �ل�شكنية، وو�شع حو�جز 

باأخطار  �لتوعية  عن  ف�شاًل  �لطرق،  جو�نب  على  لل�شجيج 

�ل�شجيج. ويخطئ من يظن �أن �ل�شجيج �ملرتفع وحده يوؤثر 

مدى  على  منخف�س  ل�شجيج  �لتعر�س  الأن  �ل�شحة،  على 

طويل يرتك �آثاره �ل�شلبية �أي�شًا. ولعل من �أ�شهر �الأمثلة على 

ذلك �الأ�شلوب �لذي ��شتخدمه �ل�شينيون �لقدماء يف تعذيب 

�ل�شجناء ب�شوت تنقيط �ملاء.

يقتل  دي�شيبل   90 فوق  �لعالية  لالأ�شو�ت  �ملطّول  �لتعر�س 

وقد  �ل�شمع.  ع�شب  يف  خلاًل  وي�شبب  �لد�خلية  �الأذن  خاليا 

يكون هذ� �خللل مزمنًا، فحتى �ل�شماعات ال ت�شتطيع �عادة 

�جلر�حة  �أن  كما  �الأحيان،  من  كثري  يف  �ملري�س  �ىل  �ل�شمع 

عمال  ي�شمعه  �لذي  و�الأنني  كثرية.  حاالت  يف  جتدي  ال 

�مل�شانع ومو�قع �لعمل �لتي يغلفها �ل�شجيج، هو �أول مظاهر 

�ملر�س. وغالبًا ما يكون �لفح�س �لطبي يف هذه �حلالة �شلبيًا 

وال يظهر مركز �خللل عند �ملري�س. وعندئذ ُيطلب تخطيط 

�شمع لت�شخي�س �ملر�س.

عند  خ�شو�شًا  �الأربعني،  عمر  من  �بتد�ء  »ت�شيخ«  و�الأذن 

�أما يف �الأرياف فقد يبلغ �ملرء �لثمانني ويبقى  �شكان �ملدن. 

�شمعه »ك�شمع �خللد«.

قوانني وتدابري للحد من ال�صجيج

�لقرن  منت�شف  يف  جديًا  �الهتمام  يثري  �ل�شجيج  بد�أ 

�ل�شلبية  تاأثري�ته  بع�س  معرفة  بعد  خ�شو�شًا  �لع�شرين، 
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قو�نني  �لغربية  �لدول  و�شعت  وقد  �الن�شان.  �شحة  على 

يعترب  قانون  يطبق  مثاًل  �شوي�شر�  يف  منه.  و�حلد  لقيا�شه 

تخطى  �ذ�  »متدنيًا«  ما  منطقة  يف  �ملعي�شة  م�شتوى 

�خلارجي  �جلد�ر  عند  دي�شيبل   50 �ل�شجيج  متو�شط 

�ملاأهولة،  للمباين �ل�شكنية. ولتحديد م�شتوياته يف �ملناطق 

تركب �أجهزة قيا�س يف �الأماكن �لتي يتم فيها جتاوز حدود 

�شري.  �زدحام  ت�شهد  �لتي  كالطرق  �ل�شو�شائية،  �النبعاثات 

و�أحزمة  و�حلو�جز  �الأ�شو�ر  �حلكومية  �ل�شلطات  وتبني 

�الأ�شجار �لتي حتد من �ل�شجيج على جو�نب �لطرق. وُتركب 

يف �ملباين نو�فذ عازلة لل�شوت. كما و�شعت حدود لل�شجيج 

على  تعتمد  و�شر�ئب  �لدويل،  �لطري�ن  بحركة  خا�شة 

م�شتوياته يف �ملطار�ت.

وتفر�س  ولياًل،  نهارً�  �جلري�ن  �زعاج  مينع  فرن�شا،  ويف 

مع  متقطعة،  �أو  متو��شلة  ب�شجة  �ملت�شبب  على  غر�مة 

اأجرى فريق »بيئة على اخلط«، خدمة اخلط البيئي ال�صاخن من جملة 

»البيئة والتنمية«، درا�صة على مدى �صتة اأ�صهر، �صاركت فيها »اجلمعية 

يف  البيئة«  حماية  »نادي  من  وطالب  املالئمة«  للتكنولوجيا  اللبنانية 

جامعة بريوت العربية. هدفت هذه الدرا�صة اإىل قيا�س م�صتوى ال�صجيج 

بع�س  داخل  القيا�صات  اأخذت  اأ�صهر.  �صتة  مدى  على  الكربى  بريوت  يف 

املناطق، خالل معظم �صاعات  العامة يف خمتلف  الطرقات  املنازل وعلى 

اأن  الدرا�صة  واالأدنى واملعدل. بينت  االأعلى  القيا�س  اليوم. ومت ت�صجيل 

مناطقها  بع�س  يف  ال�صجيج  حدة  واأن  نهاراً،  لياًل  �صجيج  بوؤرة  بريوت 

العاملية. ومت  ال�صحة  به منظمة  ت�صمح  الذي  احلد  زادت 316 مرة عن 

اإعداد خريطة لل�صجيج يف اأحياء العا�صمة.

ن�ضاط منوذجي: قيا�س م�ضتوى ال�ضجيج

�ملعهد  بيانات  وت�شري  �الزعاج.  م�شدر  �لقطعة  م�شادرة 

يعترب  �ل�شجيج  �أن  �ىل  و�لدر��شات  لالإح�شاء�ت  �لوطني 

باري�س،  �لفرن�شية  �لعا�شمة  �شكان  النزعاج  �الأول  �مل�شبب 

كما  لل�شوت،  جيد  بعازل  م�شاكنهم  تزويد  �أولوياتهم  ومن 

يعترب �ل�شجيج �أول �شبب لف�شخ عقد �شر�ء �ملنزل.

الأ�شر�ر  �لنا�س  و�در�ك  �لبيئي  �لوعي  زيادة  رغم  على  لكن 

�لدول  يف  خ�شو�شًا  �لكايف،  �الهتمام  يعَط  مل  �ل�شجيج، 

و�شائل  من  �شيما  ال  بحدة،  م�شادره  �زد�دت  فقد  �لنامية. 

غري  �ل�شجيج  من  حتد  �لتي  �لقو�نني  �أن  عن  ف�شاًل  �لنقل، 

معروفة لدى �لغالبية �لعظمى من �لنا�س، ونادرً� ما تطبق. 

من  �أكرث  �ل�شجيج  ت�شنف  ال  �لعربية  �حلكومات  ومعظم 

كونه »�إزعاجًا«، وتهمل �تخاذ �لتد�بري �ل�شارمة للحد منه. 

�لعربية.  �لعو��شم  معظم  يف  �ل�شجيج  م�شتويات  وترتفع 

�ملناطق،  جميع  يف  �مل�شموحة  �حلدود  جتاوزت  بريوت  ففي 

ال  �شورية  ويف  �ل�شوت،  مكرب�ت  م�شكلة  تربز  �لقاهرة  ويف 

�لريا�س  ويف  بال�شجيج،  �ملتعلقة  �لقانونية  �لعقوبة  تطبق 

يزد�د معدل �ل�شو�شاء �شنويًا مبعدل دي�شيبل و�حد ب�شبب 

�زدياد و�شائل �لنقل.

و�أ�شارت در��شة �أملانية �ىل �أن �لطيور �ملغردة يف �ملدن �لكربى 

�شارت تعاين من فرط ��شتخد�م حناجرها ب�شبب حماولتها 

�لتفوق على �شو�شاء �ل�شو�رع.

نتيجة  �شجيجًا  �أكرث  �أ�شبحت  و�ملحيطات  �لبحار  حتى 

�لزلز�يل  �مل�شح  عمليات  و�زدياد  �ل�شفن  �أعد�د  �رتفاع 

�لتي  �لع�شكرية  �ل�شونار  �أجهزة  من  جديد  جيل  وب�شبب 

وتخ�شى  �ل�شوتية.  �ملوجات  بو��شطة  �الأعماق  ت�شرب 

ذلك  ي�شكل  �أن  �لفطرية  �حلياة  عن  مد�فعة  منظمات 

خ�شو�شًا  �لبحرية،  �لثدييات  على  متز�يدً�  خطرً� 

عن  و�لبحث  للتو��شل  �ل�شوت  ت�شتخدم  �لتي  �حليتان، 

طعام و�لعثور على رفيق للتز�وج. وهي حتث �حلكومات 

لل�شفن،  �شجيجًا  �أقل  حمركات  �عتماد  على  و�ل�شناعة 

يف  �لزلز�يل  �مل�شح  ��شتعمال  ب�شاأن  ت�شددً�  �أكرث  وقو�نني 

�لتنقيب عن �لنفط و�لغاز، وتكنولوجيات �شونار جديدة 

�أن  �لباحثون  يرى  كما  �لبحرية.  �حلياة  على  تطفاًل  �أقل 

�أكرث  �لبيئة �لبحرية  �زدياد حمو�شة �ملحيطات قد جتعل 

�لدفيئة،  غاز�ت  �نبعاثات  تنخف�س  مل  وما  �شجيجًا، 

تبلغ  قد  و�ملحيطات  �لبحار  يف  �حلمو�شة  م�شتويات  فاإن 

�ل�شفن  من  �ل�شجيج  جتعل  درجة   2050 �شنة  بحلول 

بن�شبة  �أبعد  م�شافة  ينتقل  �لزلز�يل  �مل�شح  و»مد�فع« 
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• احلد االأق�صى لل�صجيج الذي ت�صمح به منظمة ال�صحة العاملية 
هو 65 دي�صيبل، ويعترب معدل ال�صجيج غري املزعج للنوم بني 

30 و35 دي�صيبل.

• زيادة 10 دي�صيبل متثل زيادة ع�صرة اأ�صعاف يف حدة ال�صوت. 
وزيادة 20 دي�صيبل متثل زيادة 100 �صعف يف حدة ال�صوت.

• ي�صبح ال�صجيج مزعجاً عندما يتخطى م�صتوى 70 دي�صيبل، 
اأ�صراراً بحا�صة ال�صمع عند االن�صان عندما ي�صل اىل 90  ويلحق 

دي�صيبل الأكرث من 8 �صاعات.

• قد توؤدي ال�صو�صاء اإىل الوفاة اإذا جتاوزت حدود 130 دي�صيبل.

• اعتربت اليابان اأكرث دول العامل �صجيجاً، تليها ا�صبانيا حيث 
احتلت مدريد املرتبة االأوىل بني العوا�صم، بح�صب درا�صة اأجرتها 

منظمة ال�صحة العاملية عام 2004. 

• تظهر اأعرا�س ال�صمم عندما يتكبد الفرد جهداً ل�صماع االأ�صوات 

القريبة. وهذا يتزامن مع �صغط داخل االأذنني م�صحوب باأزيز 

م�صتمر.

• ال ميكن ا�صرتجاع ال�صمع بعد فقدانه اال يف حاالت نادرة. ومن 
ال�صعب مالحظة فقدان ال�صمع، الأنه غري موؤمل ويح�صل ببطء.

• لي�س من ال�صروري اأن يكون ال�صوت عالياً لتكون له تاأثريات 
اإىل  توؤدي  فقط  »مزعجة«  امل�صنفة  االأ�صوات  فحتى  ج�صدية، 

االإح�صا�س بالتوتر وال�صغط والقلق.

• مع كل ارتفاع طابق يف املبنى، ينخف�س ال�صجيج من الطريق 
بنحو دي�صيبل واحد.

• تلجاأ بع�س البلدان اىل اإقامة حواجز من اإ�صمنت اأو خ�صب اأو 
زجاج مقّوى على جوانب الطرق ل�صّد ال�صجيج قرب م�صدره. 

وتعمد بلديات كثرية اىل اإقامة حواجز من االأ�صجار حول املناطق 

الرياح وتلطيف  ال�صجيج، ف�صاًل عن �صّد  ال�صكنية المت�صا�س 

احلرارة وتنقية الهواء.

حقائق حول ال�ضجيج

�لبحرية قد ي�شعف  �ملياه  �أن تغري كيمياء  70%. و�لو�قع 

قبل  كانت  عما   %10 �ل�شوت  �مت�شا�س  على  قدرتها 

�لثورة �ل�شناعية. وتربط بع�س �الأدلة �الأ�شو�ت �ملرتفعة 

�إىل  و�لدالفني  �حليتان  جنوح  حاالت  ببع�س  �ملاء  حتت 

�ل�شو�طئ حيث متوت.

و�ل�شيار�ت  �ملعامل  �شجيج  وقف  �ملرء  ي�شتطع  مل  �ذ� 

�أ�شر�رها.  و�أ�شغال �لبناء، فعليه حماولة عزل نف�شه عن 

�ملنزيل  �الأثاث  باعتماد  �لبيوت  ربات  �خلرب�ء  وين�شح 

و�ل�شتائر.  كال�شجاد  �الأ�شو�ت،  �مت�شا�س  على  �لقادر 

حتى �شوت �ملكن�شة �لكهربائية، �لذي تبلغ قوته نحو 70 

و�قيات  و�شع  خالل  من  تفاديه  للن�شاء  ميكن  دي�شيبل، 

لالأذن.

يزد�د عدد �شحايا �ل�شجيج يومًا بعد يوم، خ�شو�شًا يف 

لنتائج  �لكايف  �الإدر�ك  وعدم  �لوقائية  �ل�شبل  غياب  ظّل 

�إال  تظهر  ال  �ل�شلبية  فتاأثري�ته  �لتلوث.  من  �لنوع  هذ� 

لل�شجيج،  �الإن�شان  تعر�س  على  طويل  وقت  مرور  بعد 

لذلك  كثرية.  حاالت  يف  �لعالج  �أو�ن  فات  يكون  وعندها 

يجب �لرتكيز على �لتوعية باأخطار �ل�شجيج، و�لتوجيه 

وفر�س  �خلاطئة،  و�لت�شرفات  �ل�شلوك  تغيري  �إىل 

ال  من  معاقبة  يف  و�لت�شدد  �ل�شو�شاء  ل�شبط  ت�شريعات 

يتقيد بها.
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2. �ضلوكيات �ضخ�ضية م�ضوؤولة

ب�صجيج  التحكم  ي�صتطيع  ال  قد  املرء  اأن  �صحيح 

على  قادر  االأقل  على  اأنه  اإال  البناء،  واأ�صغال  املعامل 

املمار�صات  بع�س  هنا  اأ�صرارها.  عن  نف�صه  عزل 

املاأمونة للحد من التعر�س لل�صجيج: 

�ل�شيارة �إال عند �ل�شرورة. بوق  ��شتعمال  • جتنب 

على �شوت  وحافظ  و�لر�ديو،  �لتلفزيون  �شوت  • �خف�س 
�ملو�شيقى منخف�شًا، كي ال تزعج �أفر�د �أ�شرتك �أو �جلري�ن، 

وكي ال تفقد �شمعك تدريجيًا.

ب�شمت �أو ب�شوت منخف�س. تعمل  �أجهزة  •  ��شرِت 

وال ت�شتخدم �الألعاب �لنارية  بعنف،  �الأبو�ب  تغلق  •  ال 
�لتي تطلق �نفجار�ت عالية.

عن م�شادر �ل�شجيج، وجتنب �لبقاء يف �الأماكن  •  �بتعد 
�ل�شاخبة وقتًا طوياًل.

�شمعت  �إذ�  باأ�شابعك  �أذنيك  ت�شد  �أن  تخجل  ال    •
�أو �شوتًا مزعجًا. �شع و�قية لالأذنني عند تعر�شك  بوقًا 

مل�شتويات عالية من �ل�شجيج.

ل�شجيج عال  تتعر�س  كنت  �إن  لل�شمع  بفح�س  •  قم 
ب�شورة م�شتمرة.

خماطر �لتعر�س  على  و�أ�شدقائك  �أهلك  بتوعية  •  قم 
لل�شجيج.

م�شادر  عن  �لناجت  �ل�شجيج  خلف�س  بحمالت  قم   •
�لبناء،  ور�س  �ل�شيار�ت،  �ملقاهي،  )�ملطاعم،  خمتلفة 

�الألعاب �لنارية، وغريها(.

المت�شا�س  مثاًل  �إ�شمنت  من  حو�جز  باإقامة  •  طالب 
�ملحاذية  �ل�شريعة  �لطرق  جو�نب  على  �ل�شجيج 

من  حو�جز  �إقامة  �أي�شًا  وميكن  �ل�شكنية.  للمناطق 

�أ�شجار.

3. اخترب معلوماتك حول ال�ضجيج

ــــــــــــ مل يدرك �لنا�س قبل �لقرن �لع�شرين عو�قب . 1

�لتعر�س مل�شتويات عالية من �ل�شجيج.

�الإن�شان . 2 �شحة  على  تاأثري  لل�شجيج  ــــــــــــ 

�لنف�شية و�جل�شدية.

�الأ�شو�ت �ال عندما . 3 �الإن�شان من  ــــــــــــ  ال ينزعج 

ترتفع حدتها فوق 90 دي�شيبل.

�شجيجًا . 4 �أكرث  و�ملحيطات  �لبحار  �أ�شبحت  ــــــــــــ 

عمــليات  و�زدياد  �ل�شفن  �أعد�د  �رتفاع  نتيجة 

�مل�شـح �لزلز�يل.

�لفرد . 5 يتكبد  عندما  �ل�شمم  �أعر��س  تظهر  ــــــــــــ  

جهدً� ل�شماع �الأ�شو�ت �لقريبة.

�أو . 6 �لزجاجية  �حلو�جز  �إقامة  ت�شاعد  ــــــــــــ 

يف  �لطرقات  جو�نب  على  �الإ�شمنتية  �أو  �خل�شبية 

�حلد من �ل�شجيج.

يف . 7 �مل�شتمر  �الأزيز  �ل�شمم  �أعر��س  من  ــــــــــــ 

�الأذنني.

ــــــــــــ  ميكن غالبًا ��شرتجاع �ل�شمع بعد فقد�نه.. 8

ــــــــــــ  ميكن �أن يوؤدي �لتعر�س ل�شوت عال جدً� . 9

�إىل �لوفاة.

هو . 10 �ملدن  يف  لل�شجيج  �لرئي�شي  �مل�شدر  ــــــــــــ 

�ل�شناعة.

1. خطاأ

2. �شح

3. خطاأ

4. �شح

5. �شح

6. �شح

7. �شح

8. خطاأ

9. خطاأ

10. خطاأ

االأجوبة ال�صحيحة: 

�صع عالمة �صح )�( اأو خطاأ )x( اأمام اجلمل االآتية:



ال�صجيجالف�صل 10 166

4. ن�ضاطات تطبيقية حول ال�ضجيج

الن�ضاط 1: كيف ميكن اأن تخف�س ال�ضجيج يف حميطك؟

ماذا تفعل:

�أو  خذ �لتالميذ يف نزهة �شريً� على �الأقد�م حول �ملدر�شة 

�إعد�د  منهم  �طلب  �ملدر�شة.  مبنى  يف  حتى  �أو  �حلي  يف 

�لنزهة.  �أثناء  ي�شمعونها  �لتي  �الأ�شو�ت  بجميع  قائمة 

وبناء على �ملعلومات �لتي جمعوها، �طلب منهم:

�الأ�شو�ت. م�شادر  يحددو�  • �أن 
هو  وما  خطورة،  �الأكرث  �الأ�شو�ت  هي  ما  يحددو�  �أن   •

�ل�شرر �لذي ميكن �أن ت�شببه.

• �أن يقرتحو� و�شائل تتيح تخفي�س �الأ�شو�ت.

�ل�شوت،  م�شتوى  لقيا�س  جهاز  تو�فر  �ذ�  مالحظة: 

م�شتويات  وقيا�س  ��شتعماله،  طريقة  تو�شيح  بامكانك 

�شر�خ،  حمادثة،  مثل  خمتلفة،  م�شادر  من  �ل�شجيج 

مثقاب �آيل، �شجيج يف �مللعب. هذ� ميكن �لقيام به �أي�شًا 

كن�شاط م�شتقل، حيث ي�شتطيع �لتالميذ �جر�ء قيا�شات 

مل�شتويات �ل�شجيج يف �أوقات خمتلفة ويف نقاط خمتلفة 

حول �ملدر�شة وتقدميها يف �شكل جدول ملقارنة �الأرقام.

الن�ضاط 2: اأحلان مائية

الهدف:

عملية  حلول  �قرت�ح  على  �لتالميذ  ي�شجع  �لن�شاط  هذ� 

لتخفي�س �ل�شجيج يف بيئة ماألوفة.

الهدف:

قد تكون الحظت �الأ�شو�ت �ملختلفة �لتي ت�شدر عن �ملاء. 

معزوفة  يخلق  لالأطفال  �ملخ�ش�س  �ل�شهل  �لن�شاط  هذ� 

مائية.

ما حتتاج اليه:

خمتلفة �الأحجام �أكو�ب  �أو  �أباريق  �أو  • قو�رير 
• ماء

عود �أو  • ملعقة 

ماذا تفعل:

1. �جمع قو�رير و�أباريق و�أكو�بًا زجاجية خمتلفة �الأ�شكال 

و�الأحجام )�حرت�س د�ئمًا عند �لتعامل بالزجاج(.

2. �شع ماء فيها، قلياًل �أو كثريً�. ��شتعمل ملعقة �أو عودً� 
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�ملختلفة  �الأ�شو�ت  و��شمع  �الأوعية،  على  للنقر  �شغريً� 

�ل�شادرة عنها.

�ىل  �الأدنى  »�لنوطة«  من  �الأوعية  ترتيب  ميكنك  هل   .3

�الأعلى؟ هل ميكن تغيري م�شتوى �ملاء يف �الأوعية الإحد�ث 

نوطة جديدة؟ 

�أجهزتك  على  حلنها  تعزف  �أغنية  تاأليف  عن  ماذ� 

�ملو�شيقية �ملائية؟

الن�ضاط 3: حتديد م�ضادر ال�ضجيج

الهدف:

�ل�شارة  �لتاأثري�ت  يف  �لتفكري  على  �لتالميذ  ت�شجيع 

هي  ما  لتحديد  �الأولوية  ح�شب  وترتيبها  لل�شجيج، 

�الأكرث �شررً�.

ماذا تفعل:

1. �قر�أ �جلمل �الآتية:

�شجيجًا  ت�شدر  كانت  �لقدمية  �حلياكة  ماكينات   •
قويًا، وكانت �لعامالت يتحادثن بقر�ءة �ل�شفاه.

فهو رفيقي �لد�ئم. �ليوم،  طو�ل  �شغااًل  �لتلفزيون  �أترك  • �ين 
لياًل،  �لريف  يف  �أم�شي  كنت  �شغريً�،  كنت  • عندما 
وكان يلّفني �شكون تام. �أما �ليوم فقد تغريت �الأحو�ل.

ب�شبب  �لغد�ء  موعد  يحني  متى  �أعرف  �أن  • بامكاين 
�ل�شجيج �ل�شديد �ل�شادر من ملعب �ملدر�شة.

ي�شدر  �ل�شارع  يف  �لعامل  ي�شّغله  �لذي  �ملثقاب   •
�شجيجًا و�هتز�ز�ت قوية.

�ملطعم  يغادرون  �أ�شخا�س  يوقظني  ليلة،  كل  يف   •
�ملجاور �ذ يغلقون �أبو�ب �شيار�تهم بعنف.

ن م�شادر �ل�شجيج �ملختلفة �ملذكورة. هل  2. �الآن، دوِّ

ت�شتطيع ��شافة �ملزيد �ىل �لقائمة؟

3. �أي من هذه �مل�شادر قد يكون م�شرً� بال�شحة. حاول 

�إدر�جها من �الأكرث �شررً� �ىل �الأقل �شررً�.
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الن�ضاط 4: خماطر ال�ضجيج

الهدف:

توعية �لتالميذ حول خماطر �ل�شجيج يف �أماكن �لعمل.

ماذا تفعل: 

�دُع �ىل �ملدر�شة مفت�شًا �أو م�شوؤواًل عن �ل�شالمة يف �أحد �مل�شانع، للتحدث �ىل �لتالميذ عن �ل�شجيج يف �أماكن �لعمل 

وكيف ميكن �شبطه.

الن�ضاط 5: م�ضابقة مل�ضقات

الهدف:

توعية �لتالميذ حول خماطر �ل�شجيج.

ميكن تنفيذ هذ� �لن�شاط على نطاق �شف و�حد، �أو كمبار�ة بني �شفني، �أو على نطاق �ملدر�شة كلها.

ماذا تفعل:

�أن  �أو يلونو� مل�شقًا مل�شهد يظهر »خطرً�« بيئيًا للتلوث �ل�شو�شائي. يجب  �أو ير�شمو�  �أن ي�شممو�  �طلب من �لتالميذ 

حتمل �ملل�شقات عنو�نًا �أو �شعارً� منا�شبًا يحذر من خماطر �لتلوث �ل�شو�شائي.

الن�ضاط 6: عزل الأبواب والنوافذ

الهدف:

تخفيف م�شتوى �ل�شجيج �خلارجي د�خل غرفة.

ما نحتاج اليه:

• لّفة عازل �أو �إ�شفنج
• غر�ء

• مق�س

ماذا تفعل:

دخول  تعزل  �أن  تريد  �لتي  �لنافذة  �أو  �لباب  �إخرت   .1

�ل�شجيج منها، وقم بقيا�س �لعر�س و�لطول.

�لقيا�شات  ح�شب  ها  وق�شّ عازل،  �إ�شفنج  لّفة  ��شرت   .2

�ملحددة.

و�أل�شق  �لنافذة،  �أو  �لباب  �إطار  على  �لغر�ء  بع�س  �شع   .3

عليه قطع �الإ�شفنج.

�ل�شجيج  �أثر  يخفف  كما  �حلر�ري  �لعزل  يزيد  هذ� 

�خلارجي.
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تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:

www.afedonline.org

وكالة حماية البيئة االأمريكية- ال�صجيج:

www.epa.gov/air/noise.html

تاأثري ال�صجيج:  

www.buzzle.com/articles/noise-pollution-effects.html

منظمة حماية البيئة الربيطانية: 

www.environmental-protection.org.uk/noise

مو�صوعة االأر�س: 

www.eoearth.org/article/Noise_pollution 

خطوات لعي�س اأخ�صر: 

www.greenlivingtips.com/articles/2151//Noise-pollution.html 

منظمة »ال �صجيج«:

www.nonoise.org

حتالف »اأوقفوا ال�صجيج«:

www.noiseoff.org

حملة احلد من الدي�صيبل اخلطرية:

www.dangerousdecibels.org

حملة »ا�صتمع اإىل براعمك«:

www.listentoyourbuds.org

حملة »كوكب ال�صو�صاء«:

www.noisyplanet.nidcd.nih.gov

مواقع مفيدة على النرتنت
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Áµø dÓEfù°É¿ GdàîØ«∞ eø Gd†°é«è, a¡ƒ fƒ´ eø Gdà∏ƒç
jù°ÑÑ¬ Gdæû°É• GdÑû°ô… hd¬ GBKÉQ U°ë«á S°∏Ñ«á

˜ŒæÖ GS°à©ªÉ∫ Hƒ¥ Gdù°«ÉQI GE’ Yæó Gd†°ôhQI.
˜GNØ†¢ U°ƒä Gdà∏Øõjƒ¿ hGdù°àÒjƒ, hŒæÖ GdÑ≤ÉA ‘ G’CeÉcø Gdü°ÉNÑá hbàÉk WƒjÓk.
˜bº HàƒY«á GCg∏∂ hGCU°óbÉF∂ Y∏≈ flÉWô Gdà©ôV¢ d∏†°é«è.
˜T°ÉQ∑ ‘ MªÓä ŸµÉaëá Gd†°é«è GdæÉœ Yø eü°ÉOQ flà∏Øá, eãπ GŸ£ÉYº hGŸ≤Ég» hGdù°«ÉQGä
hGdóQGLÉä GdæÉQjá hGŸƒdóGä Gdµ¡ôHÉF«á.
˜Gfû°ô gò√ GdôS°Édá ‘ fi«£∂.

˜hS°ÉFπ Gdæ≤π g» GŸü°óQ GdôF«ù°» d∏à∏ƒç Gd†°ƒV°ÉF»
‘ GŸó¿.

˜jƒDO… Gd†°é«è e™ Gdƒbâ G¤ a≤óG¿ Gdù°ª™, Gdò… ’
Áµ˘˘ø GS°ÎL˘˘ÉY˘˘¬. he˘˘ø Gdü°˘˘©Ö e˘ÓM˘¶˘á M˘óhç Pd∂,
’Cf¬ ZÒ eƒD⁄ hjàº HÑ§A.

˜d˘∏†°˘é˘«˘è J˘ÉCKÒ e˘Ñ˘ÉT°˘ô Y˘∏˘≈ Gd˘óhQI Gd˘óe˘ƒj˘á hY˘ªπ
Gd≤∏Ö hG÷¡ÉR GdàæØù°» hG÷¡ÉR Gd¡†°ª» hG÷¡ÉR Gd©ü°Ñ».

˜Gdójù°«Ñπ )Bd( g» hMóI b«ÉS¢ Gd†°é«è. hJõOGO
MóI Gdü°ƒä 001V°©∞ HõjÉOI 01Ojù°«Ñπ, h0001V°©∞
HõjÉOI 02Ojù°«Ñπ, h000^01V°©∞ HõjÉOI 03Ojù°«Ñπ,
h000^001V°©∞ HõjÉOI 04Ojù°«Ñπ, hgµòG.

˜eø GŸù°àëù°ø GC¿ j©«û¢ G’fù°É¿ ‘ eù°àƒi U°ƒä ’
Jà©ói bƒJ¬ 06Ojù°«Ñπ, GC… eÉ jƒGR… fiÉOKá YÉOjá HÚ
GCU°óbÉA. GCeÉ G◊óq G’Cbü°≈ Gdò… Áµø GC¿ jà©ôV¢ d¬ Gd©ªÉ∫ eø Oh¿ GC¿ jü°ÉHƒG HÉCPi a¡ƒ 09Ojù°«Ñπ

NÓ∫ 8S°ÉYÉä eø Gd©ªπ. dµø gòG GŸ©ó∫ b∏ªÉ ‚ó√ Gd«ƒΩ ‘ ›àª©ÉJæÉ Gdà» J¨ô¥ ‘ GCfƒG´ T°à≈
eø G’CU°ƒGä Gd†°ƒV°ÉF«á.

˜J∏éÉC H©†¢ GdÑ∏óG¿ GE¤ GEbÉeá MƒGLõ eø GS°ªæâ GCh Nû°Ö
GCh RL˘˘Éê e˘˘≤˘˘ƒi Y˘˘∏˘˘≈ L˘˘ƒGfÖ Gd˘˘£˘˘ô¥ dü°˘˘ó Gd†°˘˘é˘˘«˘è b˘ôÜ

eü°óQ√. hJ©ªó H∏ójÉä cãÒI GE¤ GEbÉeá MƒGLõ eø G’CT°éÉQ
Mƒ∫ GŸæÉW≥ Gdù°µæ«á ’eàü°ÉU¢ Gd†°é«è, a†°Ók Yø U°ó

GdôjÉì hJ∏£«∞ G◊ôGQI hJæ≤«á Gd¡ƒGA.

�� www.afedonline.org • E-mail: info@afedonline.org www.mectat.com.lb 

b†°ÉjÉ H«Ä«á b†°ÉjÉ H«Ä«á
بو�صرت

لوحة معلومات حول ال�ضجيج

ميكن تنزيلها عن موقع �لدليل �الإلكرتوين

www.afedonline.org
Roll Up 200 �شنتم وو�شعها على  x 80 وطبعها حتى قيا�س 


