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استخذام العزل الصٌتي يف تصوين الفضاءاث الذاخليت 
 لقاعاث االجتواعاث الكربٍ

 
  جامعة دٌالىكلٌة التربٌة االساسٌة /                               .د. نمٌر لاسم خلف م

 

 : اىويت البحث ًاحلاجت اليو
دئ البد من التصمٌم الداخلً الجٌد من الناحٌة الصوتٌة السمعٌة ٌرتبط بؤسس ومبا إن 

المراحل األولى من عمله وهً تتعلك بالهٌكل اإلنشائً  فًتوفرها والبد للمصمم من اتباعها 
شكال والمساحات والحجوم والمصادر الصوتٌة المتولعة ومصادر الضجٌج الداخلٌة الوا

 والخارجٌة وعاللة المبنى بالمولع المحٌط به وعاللة الفضاءات الداخلٌة بعضها باألخر وجمٌع
 عناصرها مهمة ولها تؤثٌر كبٌر على الجو الصوتً السمعً .

بشكل عام أصبحت هنان معاٌٌر عالمٌة ٌجري تطبٌمها بتفهم وحزم لإلسهام فً تحمٌك         
المحٌطة به من النواحً المختلفة ومن ضمنها الناحٌة الصوتٌة  األجواءراحة اإلنسان وتحسٌن 

 السمعٌة .
أصبحت ، التكٌٌف وتمدٌداتها المستعملة فً بناٌة ما  أجهزةلناتج من فمستوى الضجٌج ا        

 جذورها مع التصمٌم المعماري . أممٌدة والبد من تطبٌك أصول لتحمٌمها تبد
فمد اصبح انتمال  ،كات التغذٌة بالمٌاه وصرفهاكذلن فً مجال التمدٌدات الصحٌة وشب       

سكن او فندق او مستشفى او أي مبنى موضع الصوت بٌن فضاء داخلً واخر مجاور له فً م
 .وتحددت أصول عالجه ومستوٌات عزلهعناٌة فائمة 

نسب الجودة فً مجال العزل تتفاوت فً مستوٌاتها فتتدرج بٌن  أنمن جانب أخر نجد         
 الفضاءات الداخلٌةوبٌن نسب عالٌة العزل لبعض  الفضاءحدود النسب الكافٌة وحسب نوع 

 ألسامغرف المٌاسات السمعٌة فً  أوالمختبرات الصوتٌة  أوستودٌوهات مثالً الخاصة كاال
 فً المستشفٌات ..الخ . األذنمعالجة 

) التً ٌموم بها المصمم الداخلً  واإلجراءاتالعزل الصوتً هو مجموعة العملٌات لذا ف       
ً بحٌ فضاءلعزل ( فضالً عن مهندس الصوت   ٌدخله وال ث الما عن ما ٌحٌط به عزالً تاما

طرٌك الهواء او عن طرٌك االهتزاز عن طرٌك بسواء كان محموالً ، ٌخرج منه اي صوت 
للمبنى فٌبمى الصوت داخل الفضاء المعزول بالنسبة للصوت الداخلً وخارج  اإلنشائًالهٌكل 

ه العزل ، ولكً تكون أبنٌتنا مثالٌة تجا 1لمصادر الخارجٌةا الناتجة عن لألصوات المبنى بالنسبة
، ولكن االعتبارات المادٌة  كافة جوانبه العملٌةالعزل الصوتً فً  تطبٌكالصوتً ، البد من 

والصعوبات العملٌة منعت من انتشار العزل الصوتً فً كامل جوانب األبنٌة العامة والخاصة 
من العزل الصوتً الكامل ٌعتبر  تطبٌكفً البلدان المختلفة ، حٌث الزال البعض ٌعتمد بان 

ً ، على  الكمالٌات وبان اختصار استعماله على بعض األبنٌة والحاالت الخاصة ٌعتبر كافٌا
العزل الصوتً فً البلدان المتمدمة لد لطع شوطاً كبٌراً  تطبٌكالعكس من هذا نجد ان انتشار 

 . األبنٌةوعامال واجب التحمك فً تصمٌم  المشاءاتتصمٌم  أسسواصبح اساساً من 
ً لٌس العالج الصوتً السمعً فً مكان ما هو العنصر الوحٌد الذي ٌتحكم عم           وما

ً للحصول على  ةمٌمنا الداخلٌابتص ، فهنان عناصر كثٌرة كما ذكرنا ٌجب مراعاتها جمٌعا

                                           
ً في انتصًيى انذاخهي يٍ انًتؼزس انٕصٕل انٗ َسثح  -0 % يٍ انؼضل انصٕتي ، ديج يتطهة ْزا 011ػًهيا

ٔاَتشاسِ ، نكٍ يًكٍ  االيش ػضالً كايالً تيٍ انذيض ٔيا يذيػ تّ تثؼاً نطشيقح َشؤج انصٕخ انًتٕنذ في انفعاء

 انٕصٕل انٗ دذ يقثٕل ٔيشيخ ٔفق يؼاييش يٕظٕػح ػانًياً ٔدسة انفؼانياخ انًقايح داخم انفعاءاخ انذاخهيح .
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فمن الممكن ان ٌضرنا االهتمام الزائد بالنواحً الصوتٌة فمط دون النواحً ،التصمٌم الجٌد 
الصوتً السمعً مهم جداً ولكن ٌجب االخذ بنظر االعتبار تساوٌه فً ومع ان العامل  األخرى ،

بحٌث نضعها جمٌعها فً اعتبارنا منذ بداٌة أي مشروع تصمٌمً  األخرىاألهمٌة مع العوامل 
المشاكل الصوتٌة  فان على العموم،رب ما ٌمكن الى الحالة المثالٌة لنحصل على نتٌجة نهائٌة ال

الذي نسٌر على أساسه فً عالجنا كل مكان وضعه الخاص به الحلول ولالسمعٌة مختلفة 
 .لتصمٌمنا فضالً عن العوامل األخرى واسسها

 للمصممتحمٌك التوازن بٌن احتٌاجات المجاالت المختلفة ٌعتبر من المهمات األساسٌة  إن         
ة التملٌل من العزل الصوتً وكٌفٌباهمٌة فً التعرٌف  مساهمةالبحث  وتؤتً اهمٌة هذاالداخلً 

 سٌؤتًفً الفضاءات الداخلٌة عدة مصادر كما  هاالضوضاء والملوثات الصوتٌة التً تحدث
ومن هذه الفضاءات ، الفضاءات الداخلٌة لماعات االجتماعات الكبرى محور .ذكرها الحما 
 للعزل الصوتً فً األمثل األسلوبالمتكونة لدٌنا هً مدى تحمٌك  فاإلشكالٌة، بحثنا الحالً 

المتولدة فٌها نتٌجة طبٌعة الفعالٌات الممامة فٌها  األصواتهكذا فضاءات والتً تتمٌز بحدة 
متعلمة بهٌكلٌة المبنى الذي ٌحوي هذه  وأخرىخارجٌة  أخرىفضالً عن مصادر ضوضاء 

 .الفضاءات الداخلٌة 

 : البحث أىذاف
فً المبانً العامة ومنها مه والهدف من استخداوبٌان مزاٌاه العزل الصوتً  بؤهمٌةالتعرٌف  -1

 .واالجتماعات الكبرى الندوات والمإتمرات لاعات 
لوسائل العزل الصوتً من حٌث الكفاءة والمتانة والموائمة والكلفة  األمثلاالستخدام  -2

 وغٌرها من المواصفات .
لها  والمعالجات التصمٌمٌةوالخواص المختلفة لها  وأنواعها الصوتًالتعرٌف بمواد العزل -3

 فً الفضاءات الداخلٌة .
(  صحٌا اإلنسان) تصمٌم فضاءات داخلٌة مرٌحة للمستخدماالسلوب االمثل ل إلى الوصول-4

موجودات الفضاءات الداخلٌة وهٌكلٌة الحفاظ على وونفسٌا من حٌث البٌئة الصوتٌة المالئمة 
 تؤثٌرات الضوضاء على المدى الطوٌل. من المبنى

 :حذًد البحث 
لاعات االجتماعات بصورة عامة وتحدد البحث الحالً بدراسة العزل الصوتً للمبانً ٌ      

اختٌار مٌة فمد تمثلت الدراسة المٌدانٌة بٌتطب وألغراضبصورة خاصة الكبرى والمإتمرات 
االجتماعات وعمد الندوات والمهرجانات  ألغراضتستخدم  فً جامعة دٌالىكبرى ثالثة لاعات 

الماعة  –( كلٌة الهندسة 1) وهً لاعة المحاضرات  فضالً عنوالفنٌة  والمإتمرات العلمٌة
مصطفى  –كلٌة العلوم   ( 3) ولاعة  األصمعً  -األساسٌةكلٌة التربٌة  (  2)  ولاعة الكبرى 

 م.  2006 - 2005للفترة من على نماذج البحث  ةالمٌدانٌ الدراسة أجرٌتولد  جواد

 حتذيذ املصطلحاث : 
الباحث ان هنان عدة مصطلحات وردت فً متن البحث تحتاج الى تعرٌف ومن هذه ٌرى         

 المصطلحات:
الغٌر مرغوب بها من فضاء داخلً الى فضاء  األصواتالعزل الصوتً : هو منع انتمال  -1

 .(Noise)  باإلزعاج، وٌسمى كل صوت غٌر مرغوب به  آخرمن طابك الى طابك  أو آخر
ٌعرف : Reverberation & Reverberation Time ( RT)د التردٌد وزمن التردٌ -2

بؤنه استمرار حدوث الصوت وبماإه فترة من الزمن بعد انمطاع ،تردٌد الصوت داخل حٌز ما 
 مصدر ذلن الصوت وٌتؤثر بالعوامل التالٌة :

 ٌإدي الى زٌادة التردٌد  زٌادة مستوى ضغط الصوت  -
 التردٌد ٌإدي الى زٌادة  الفضاء الداخلًكبر حجم  -
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 وجود مواد ماصة للصوت تملل منه . -

الصوت حتى الزمن ) ثانٌة ( الذي ٌمضً على  بؤنهمن التردٌد لغرفة ما كما ٌعرف ز
ً من لحظة تولف مصدر ذلن الصوت  60)  ٌنمص منسوب ضغطه ممدار  ،دٌسبل ( ، مماسا

ان ضمن واضحة وممٌزة ، ٌجب ان ٌكون زمن التردٌد لذلن المك األصواتوحتى تكون 
( ٌبٌن زمن  1)  رلم والجدول .ى تكٌٌفه ضمن المٌم المٌاسٌة الحدود المٌاسٌة ، واال استدع

 التردٌد المٌاسً والمناسب لبعض الفضاءات الداخلٌة العامة .
( .فاذا تعدى مستوى dBٌماس مستوى الضجٌج لمكان ما بالدٌسبل )  مستوى الضجٌج : -3

سٌة الممبولة له ، نتٌجة النتمال الصوت من خالل عناصر البناء الضجٌج لمكان ما عن المٌم المٌا
ً له تؤثٌرات سلبٌة على اذن  ً ضوضائٌا الى ، مما ٌستدعً تخفٌضه  اإلنسان، فانه ٌسبب تلوثا

 (.24،ص8).ٌم الممبولة لذلن الفضاء الداخلًالم
وفً  لحاجز ما عند ذبذبة معٌنة ، : ٌعرف معامل خفض الصوت معامل خفض الصوت -4

ظروف محددة ، بانه معدل الخفض فً الصوت بعد انتماله عبر عنصر البناء وٌماس بالدٌسبل ) 
dB: وٌتم حسابه حسب المعادلة التالٌة ) 

R= Lpe-Lpr+10log10  ST/  0.1263V 2
 

ٌعرف معامل : (  Sound Absorption Coefficientمعامل امتصاص الصوت )  -5
نسبة الطالة الصوتٌة الممتصة من لبل تلن المادة الى الطالة مادة بانه  يألامتصاص الصوت 

 الصوتٌة السالطة علٌها .
وٌعتبر معامل امتصاص الصوت للمادة صفة ممٌزة لها فكلما زاد معامل امتصاص المادة 

 (.24،ص8)للصوت عن تردد معٌن ، زادت كفاءتها فً امتصاص الصوت عن ذلن التردد .
اخر ى حالة التوازن وٌنتمل من مكان ال جة هً اضطراب ٌحٌد عنالموالموجات الصوتٌة : -6

، ومع انتمال هذا االضطراب تنتمل الطالة وكمٌة الحركة من نمطة الى اخرى دون ان تتحرن 
الموجات نالحظ بانه اذا  أنواعلكً نتعرف على و جزٌئات الوسط الذي تنتمل فٌه الموجة، 

لجزٌئات التً تمع تحت التؤثٌر المباشر للموة فان ا ما اثرت لوى خارجٌة لحظة فً جسم
من  الى ما ٌلٌها الصوتٌة تبدأ بالتحرن بشكل ذبذبة حول مراكز اتزانها ثم تنتمل من هذه الحركة

ه الجزٌئات مجموعة اضطرابات او جزٌئات وهكذا فتكون من خالل هذه الحركة المتتالٌة لهذ
متعددة تبعاً لطبٌعة  أشكالهذه االضطرابات عاجات تنتمل خالل الجسم وٌمكن ان نمٌز مثل از

( 308،ص9)  .بالحركة الموجٌة  ما تسمىالجسم واتجاه الموة التً تحدث االضطراب وعادة 
 واهم الموجات الناتجة :

موجات مستعرضة : اذا كان اتجاه الجسٌمات للمادة الحاملة للموجة عمودٌاً على اتجاه حركة  -
 مى موجة مستعرضة .الموجة نفسها فان الموجة تس

 .فً اتجاه انتشار الموجه الصوتٌة ب جسٌمات المادةومنها تذبذ موجات طولٌة : -
موجتٌن متساوٌتان فً التردد وتنتشران فً اتجاهٌن موجات ساكنة : وتنشؤ عن سرٌان  -

متضادٌن ولد تكونان موجتٌن طولٌتٌن او مستعرضتٌن اما عرضٌا او طولٌا وشروط حدوث 
ان ٌكون لموجتٌن المتمابلتٌن نفس الطول والسعة والسرعة وان تكونان ساكنة الموجة ال
 ( . 15، ص 4) . فً االتجاهمتضادتٌن 

التصمٌم الداخلً : هو فن معالجة الفضاء الداخلً من خالل استغالل جمٌع العناصر المتاحة 
 (.19،ص3بطرٌمة تساعد على الشعور بالراحة وتساعد على العمل داخل المبنى ) 

                                           
2

غػ انصٕخ في انغشفح انًصذسج نّ ( ، ) يتٕسػ يُسٕب ظ R( = dB) ديج اٌ يؼايم انصٕخ ) -

(dB=)Lpeقثهح نّ = (  ، )  يتٕسػ يُسٕب ظغػ انصٕخ في انغشفح انًستLpe   يسادح سطخ انؼيُح ( )

(m2ٍ= )S ( =ديذ في انغشفح انًستقثهح ) حاَيح( ،)  يؼذل ٔيٍ انتشT انذجى انذاخهي نهغشفح انًستقثهح ( ، )

 ( V( = m3نهصٕخ ) 
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حٌرز  إلرىاو هو التخطٌط واالبتكار بناء على معطٌات تصمٌمٌة واخرراج هرذا التخطرٌط 
 استخدامها وطابعها . أغراضوالفراغات كافة مهما كانت  األماكنالوجود ثم تنفٌذه فً 

كما تم تعرٌفه علرى انره معالجرة ووضرع الحلرول المناسربة لكافرة الصرعوبات المعٌنرة فرً 
هررذه الفضرراءات مرٌحررة وهادئررة وممٌررزة بكافررة الشررروط والممرراٌٌس الفضرراءات الداخلٌررة وجعررل 

 (.22،ص3المتعة والبهجة .) وأسالٌبالجمالٌة 

الفضاء الداخلً: عرف الفضاء المصمم على انه المادة األولٌة التً ٌتعامرل معهرا المصرمم وهرو 
ٌاء مادٌررة علررى انرره الحٌررز الررذي ٌتحرردد باشرر كمررا تررم تعرٌفرره .العنصررر المهررم فررً تصررمٌم الررداخل 

طبٌعٌة وصنعٌة وٌحٌط بها الفضاء ، و له صفتٌن األولرى الفسرحة الترً تمرأل المسرم االعلرى مرن 
الحٌز والمحدد بنفس الممومات المادٌة التً تحد الحٌز والثانٌة التً تمتد ابتداء من خارج الحٌرز 

  3(.34، ص3)   .وال تحدد بمموم معٌن او بامتداد معٌن وذلن الن امتداده الى الخارج المطلك 

 النظري  اإلطار
 متييذ :

الحدٌثة المستخدمة فً حٌاتنا ، ظهر الى حٌز  واآلالتمع تمدم الحضارة ، وتزاٌد الوسائل       
من ملوثات البٌئة ، وهو الملوث الضوضائً الذي ٌإثر سلبٌا فً حٌاة الفرد  آخرالوجود ملوث 

 وصحته وإنتاجٌته .
إثرات الرئٌسة التً تسبب لالنسان مختلف االمراض فالصوت والضوضاء هً من الم

 ،ص6النفسٌة والعصبٌة مما حدى به الى التفكٌر الٌجاد حلول للتخلص من هذه المإثرات ) 
7). 

 اإلنسانالناتجة من الضوضاء على صحة  األضراراهم  أٌجازوٌمكن على سبٌل المثال        
فمد اوجز ، ها على هٌكلٌة المبنى نفسها النفسٌة والجسدٌة ناهٌن عن االضرار التً ٌسبب

 ومنها :  اإلنسانالصوتً على  اإلزعاجالتً ٌسببها  التؤثٌرات اإلنسانالمختصون بصحة 
التاثٌر السلبً على ضغط الدم والنبض ومستوى السكر فٌه والتاثٌر السلبً على الجهاز  -

 خاصة عند الترددات العالٌة . لإلنسانالسمعً 

 .اإلنسانلدى المخاطٌة والجلد  األغشٌةعلى  ًءالس التؤثٌرالهرمونً و ارتبان النظام  -

فضالً عن عدم ،و عدم التمكن من التركٌز فً التفكٌر باإلرهاق فمدان الشهٌة والشعور  -
 الشعور بالراحة والهدوء.

 العمل . وإتمان اإلنتاجالسلبً على جودة  التؤثٌرعدم التمكن من النوم العمٌك و  -

وذلن عن  تؤثٌرهبد من التعامل مع هذا المإثر بشًء من االهتمام والجدٌة للحد من لهذا كله ال
طرٌك استخدام مواد ذات مواصفات خاصة تعمل على امتصاص الصوت وتمنع انتماله او 

 .(  23،ص8) ارتداده 
ان التطور التكنولوجً لد وفر العدٌد من وسائل وطرق العزل الصوتً وٌبمى  اخٌراً        

ر األكبر على المصمم الداخلً فً كٌفٌة تحمٌك العزل الصوتً داخل هذه الفضاءات من الدو
 (.159،ص9خالل التصمٌم الداخلً الجٌد لها )

 

 نشأة الصٌث ًانتشاره :
 ٌنتشر الصوت وٌنتمل فً الفضاءات الداخلٌة للمبانً باحدى الطرٌمتٌن :       

فً حٌث ٌنتمل الصوت بالهواء مباشرة  :(  Air-Borne Noiseانتمال الصوت بالهواء )  -1
من خالل الفتحات كاالبواب والشبابٌن او من خالل اهتزاز الجدار الفاصل الفضاءات الداخلٌة 

 فضاء داخلً ثانً.حٌث ٌنمل هذا االهتزاز الصوت الى هواء  داخلٌٌن نحٌزٌبٌن 

                                           
 ( .  3( نًضيذ يٍ انًؼهٕياخ ٔانتفاصيم دٕل يفٕٓو انفعاء ٔفهسفتّ يًكٍ يشاجؼح انًصذس سقى )  3)
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وحركته ،  األثاث ، األشخاصالصادرة من  األصواتعبر الهواء هً التً تنتمل  األصواتان 
 196ص ،11.)التً تنشؤ عن اهتزاز االجسام ووالمذٌاع ومكبرات الصوت ومثٌالتها االجهزة 

، وٌنتج عنها اهتزاز لدلائك الهواء اثناء انتمالها من خاللها ، مما ٌحدث حمالً من تردٌد (
المكان  واذا تعدى زمن التردٌد لذلنان فٌإدي الى تداخل هذه االصوات الصوت داخل المك

( ٌبٌن بعض المٌم المسموح بها  1.والجدول رلم ) المٌاسً فانه ٌإدي الى المٌم المٌاسٌة الممبولة
 .لمستوى الضجٌج لبعض الفضاءات الداخلٌة العامة ومنها لاعات االجتماعات .

مما ٌحدث تلوثاً  المجاورة من خالل عناصر البناء ، الفضاءات الى األصواتوتنتمل هذه  
ً فٌها ،ضوضائٌ نوع عنصر البناء وسماكته وكتلته هذا على تردد الصوت ووٌتولف ا

 (.309،ص9)
(  Acoustical Society of America)  األمرٌكٌةولد حددت جمعٌة الصوتٌات    

  ومإسسة
4
ASHREA  للدراسات المٌكانٌكٌة المعاٌٌر المسموح بها النتمال الصوت غٌر

وبٌن الشمك والطوابك فً البناٌات السكنٌة وغٌرها  الفضاءات الداخلٌةالمرغوب به بٌن 
ولتحدٌد المٌم المسموح بها تم تحدٌد رلم ٌعطى للفواصل كالجدران وغٌرها ٌعطً لٌمة .

 STC  (Soundالخسارة بالصوت بعد انتماله من خالل الفاصل وٌعرف هذا الرلم بـ 

Transmission class ولٌمته بالدٌسبل )   (dB. )(11، 198ص.) 
عن طرٌك هٌكل  : ( Structural-Borne Noise)انتمال الصوت بواسطة جسم المنشؤة  -2

 او السمف او الجدار . باألرضالبناء وهذا ٌحدث عادة بالطرق او اهتزاز آلة مثبتة 
 Impact)الصدمٌة  باألصوات األصواتوتسمى هذه الطرٌمة اٌضا فً انتمال  (،309،ص8)

Sound  لعناصر البناء مباشرة مما  األجسامالناشئة عن صدم  األصوات( وهً عبارة عن
 األلدامٌإدي الى احداث اهتزازات تنمل عبرها الى جمٌع اجزاء البناء مثل خطوات 

 المالصمة لعنصر البناء مباشرة .  اآلالتواالهتزازات الناتجة عن 
عمل على نمل هذه  تبهذه االهتزازات ، فالمواد االنشائٌة مثالً  تؤثرهاوتختلف المواد فً مدى     

كبٌر ، مما ٌستدعً عزل الجزء المتؤثر من عناصر البناء بمادة ماصة  االهتزازات بشكل
 لالهتزازات عن هٌكل البناء كلٌاً .

ً فً منسوب ضغط الصوت 1 وٌبٌن مثالً الشكل رلم )      األماكنالصدمً فً  ( انخفاضا
 العارٌة ) غٌر المغطاة( . ةاألرضٌذات  األماكنبالسجاد عن  أرضٌتهاالمغطاة 

 :اهتصاص الصٌث 
ً لشكل الفضاء ومحدداته  األمواجتتصرف         األفمٌةالصوتٌة فً الفضاءات الداخلٌة تبعا

والعمودٌة وبالتالً تنعكس الموجات الصوتٌة نتٌجة شكل الفضاء بانعكاسات معٌنة لبل انتهائها 
عنها استطالة للموجات الصوتٌة، انعكاس وٌنتج  300-200ٌصل عدد االنعكاسات من 

فالصوت فً الفضاء الداخلً ٌنتهً بعد هذه االستطالة النه فً كل انعكاس من االنعكاسات التً 
 أربعمن خالل زء اما ٌتم امتصاصه او ٌتم كتمه ٌعانٌها ٌفمد جزء صغٌر من طالته وهذا الج

 طرق :
اخل الفضاءات الداخلٌة ٌمتص ان الهواء الموجود د :اوال: االمتصاص عن طريق الهواء 

المنتشرة فً الفضاء سواء كان هذا الصوت مباشراً او منعكس وهذا  األصواتجزءاً من 
الصوتٌة ،  األمواجاالمتصاص ٌحصل نتٌجة احتكان جزٌئات الهواء فً الحركة التً تسببها 

عندما ٌراد وامتصاص الهواء للصوت لٌس بالكمٌة الكبٌرة التً ٌمكن اخذها بنظر االعتبار 
 تصمٌم فضاء داخلً معٌن .
: عندما  ) محددات الفضاء الداخلً (المحيطة بالفضاء  األسطحثانياً: االمتصاص بواسطة 

تصطدم الموجات الصوتٌة مع محددات الفضاء الداخلً بما تمثل من جدران وسموف 

                                           
4
 American Conditioning Engineers.-Society of Heating, Refrigerating and Air  

 

http://www.ashrae.org/template/DboardPosts/pforumid/341/postid/1891
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متصاص وارضٌات تحدث عملٌة امتصاص للصوت الناتج فً الفضاء الداخلً وٌكون هذا اال
 باشكال مختلفة منها :

 . األسطحعن طرٌك االحتكان المباشر مع هذه  -1
 عن طرٌك نفاذ الصوت مع المواد المسامٌة . -2

 عن طرٌك احتكان الجزٌئات مع المواد الرجوعٌة . -3

 احتكان الجزٌئات فً المواد نتٌجة حدوث رنٌن . -4

 باالنتشار على الجدران الخارجٌة نتٌجة للرنٌن . -5

 ٌجة التوصٌل خالل مواد هٌكل البناء .باالنتشار نت -6
 إكسسواراتلواطع ، ،  أثاث)  ثالثاً: امتصاص الصوت بواسطة موجودات الفضاء الداخلي

ٌشمل من مفروشات وستائر وجمٌع الموجودات ٌساهم فً عملٌة   ..الخ ( : ان االثاث بما 
امتصاص خاص  معٌنة ، حٌث ان كل مادة من مواد االثاث معامل امتصاص الصوت بدرجة

وعادة توضع جداول ووحدات عالمٌة تبٌن فٌها معامل االمتصاص للمواد (. 157،ص10.)بها 
 ( . 2المستخدمة فً التؤثٌث كما فً الجدول رلم ) 

فً  البس مستخدمي الفضاءات الداخلية :وم أجسامامتصاص الصوت عن طريق رابعاً: 
الفضاءات الداخلٌة الٌة بناٌة ٌعتمد  اجسام مستخدمًالحمٌمة ان امتصاص الصوت عن طرٌك 

على كثافة المستخدمٌن داخل فضاءاتها وكلما كانت كثافتهم عالٌة فان معامل امتصاص الصوت 
ٌعتمد على امتصاص مالبسهم للصوت ، لذلن فان الحد الصوتً فً  باألساسٌزداد وهو 

ً لعدد المستخدمٌن ، وربما ٌغطً امتصاص الصوت عن طرٌك  الفضاء الداخلً ٌتغٌر وفما
التً ٌمكن من خاللها ان ٌمتص الصوت بها ومنها  األخرىالمستخدمٌن على بعض الحاالت 

، مثال ذلن عندما ٌجلس شخص ما على ممعد فان الممعد ٌعتبر ملغٌا تمرٌبا وٌحل  األثاثلطع 
 ( . 20،ص4) محله امتصاص مالبس الشخص نفسه للصوت الناتج 

 

 :املٌاد املاصت للصٌث 
ان امتصاص الصوت ٌعنً اما فمدانه او تشتته داخل الفضاء نتٌجة الطالة االهتزازٌة       

للموجات الصوتٌة وتحولها الى طالة حركٌة او حرارٌة او غٌرها ، وفً الحمٌمة ان اغلب 
المواد المستعملة فً التصمٌم الداخلً تمتص الصوت لكنها تختلف من حٌث درجة امتصاصها 

واد تمتاز بدرجة عالٌة وجٌدة المتصاص الصوت واخرى ذات كفاءة للٌلة ، حٌث ان هنان م
 بهذا الجانب .

ان اكثر المواد التً تمتاز بدرجات عالٌة من االمتصاص هً اما مواد رخوة او مسامٌة        
 ( . 20،ص4) او لابلة لالنضغاط او االنحناء او تجمع بٌن اكثر من صفة من هذه الصفات 

مستوى التملٌل من من تردٌد الصوت الي فضاء داخلً ، ومن اجل فً ز من اجل التحكم
خالل عناصر البناء ، فانه ٌستلزم استخدام مواد ذات  الضجٌج الناتج من انتمال الصوت 

مواصفات خاصة تتمٌز بمعامل عال المتصاص الصوت للحد من انتماله او ارتداده ، وتختلف 
، حسب طبٌعة المادة وما  ) كما مر ذكره (صوتلدرتها على امتصاص ال المواد فً مدى

 تحتوٌه من فراغات هوائٌة متصلة بالهواء الخارجً .
ل امتصاص الصوت لبعض انواع المواد المستخدمة فً ( ٌبٌن معام 3جدول رلم ) ال        

ة اد الماصوتصنف المو،اعتماداً على زمن التردٌد المٌاسً لكل مادة، البناء والتصمٌم الداخلً 
 : منهاللصوت الى عدة أنواع 

وائٌة وهً مواد تحتجز بداخلها فراغات ه : ( Porous Material)المواد المسامية  -1
ً مثل ) الصوف الصخري والصوف الزجاجً ...الخ ( وتتمٌز ، ٌتصل بعضها بالهواء الخارج

الٌة ، ذات الترددات المختلفة ، وعلى االخص الترددات الع األصواتبمدرتها على امتصاص 
زٌادة سماكة المادة المسامٌة ، او ٌتم تركٌبها  أماً ضة ، فتمتضاما الترددات المتوسطة والمنخف
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امتصاص للصوت لهذه المواد ٌكون عندما تكون  ألصىعلى مسافة ما من الجدار ، وذلن الن 
ن سرعة لدلائك الهواء تكو ألصىما ٌمكن .وحٌث ان  ألصىسرعة دلائك الهواء فً الفراغات 

طول موجة الصوت للترددات  ( طول الموجة ، وان أرباعثالثة  –على مسافة ) ربع 
ً المنخفض ة لهذه المواد عند الترددات المنخفضفان زٌادة امتصاص الصوت ،ة ٌكون كبٌرا

               تركٌبها على مسافة من أوٌستلزم زٌادة فً سماكة المادة المسامٌة 
 (.25،ص8)الجدار

كون المواد المسامٌة ذات فاعلٌة فً امتصاص الصوت ، فانه ٌستلزم ان تحتوي ولكً ت     
 ففاعلٌة مسامٌة المادة التً، ً الهوائٌة المتصلة بالهواء الخارج على اكبر لدر من الفراغات

(( ً الى الحجم الكلً للمادةالهوائٌة المتصلة بالهواء الخارج تتمثل بمحصلة )) حجم الفراغات
الهواء  تؤثٌرة الطالة الصوتٌة المعرضة لالمتصاص ، بٌنما ٌمكن تجاهل تتحكم فً كمٌ

فً الشكل المحصور فً الفراغات المغلمة او الفراغات الموازٌة لسطح المادة .والرسم البٌانً 
 ٌبٌن اثر سماكة المادة المسامٌة على امتصاص الصوت عند الترددات المختلفة . (  2رلم ) 
وجات الصوت بهذه المواد المسامٌة ، ٌنشؤ عن ذلن اهتزاز دلائك دما تصطدم موعن       

حٌث ان حركة دلائك الهواء محكومة بمماومة اغات المتصلة بالهواء الخارجً ، الهواء فً الفر
كما ان مدى اهتزازات دلائك ، سرٌانها فً المادة ، فان جزء من هذه الطالة ٌتحول الى حرارة 

المادة  دران المسامات ، مما ٌحد من انتمال الصوت من خالل هذهالحتكاكها بج تتضاءلالهواء 
 ة .المسامٌة لالماكن المجاور

ئح تثبت حوافها على عبارة عن صفا: وهً  ( Resonant Panelsالرنينية )  األلواح -2
ً محصوراً كما فً لوائم خشبٌة م ً هوائٌا ثبتة على الجدار المراد عزله ، وتترن خلفها فراغا

 .( 3) رلم الشكل 
فعندما تصدم موجات الصوت هذه الصفائح تبدأ باالهتزاز ، فٌنشؤ عن ذلن اهتزاز فً دلائك 
الهواء المحصور خلفها .ونتٌجة الحتكان هذه الدلائك بالسطوح المحٌطة فان هذه االهتزازات 

 خاللها .  مما ٌملل من فاعلٌة انتمال الصوت  تتضاءل
ٌة عندما ٌكون التردد للطالة الصوتٌة السالطة مساو تحول للطالة الصوت ألصىٌكون       

امتصاص للصوت ، بٌنما ٌمل امتصاص الصوت  ألصىلتردد الرنٌن ، مما ٌعنً حدوث 
الرنٌنٌة للصوت تكون  األلواحلذا فان فاعلٌة امتصاص للترددات التً تزٌد على تردد الرنٌن .

 للترددات المنخفضة والمتوسطة . ألصاها
مواد ماصة للصوت ) صوف صخري مثالً ( فً  إضافةة هذه الفاعلٌة ، ٌمكن لزٌاد       

الرنٌنٌة ، التً من شؤنها ان تزٌد ذبذبة الرنٌن فٌزٌد من فاعلٌة امتصاص  األلواحالفراغ خلف 
 حسب المعادلة التالٌة : األعلى ، ٌمكن حساب ذبذبة الرنٌن الصوت للترددات

(Freq=6000/√mxd  )5 (826،ص.) 

: وهً عبارة عن فتحات صغٌرة تمثل (  Cavity Resonatorsنات التجويفية ) الر -3
( .فعندما تصدم   A  4الرلبة وتتصل بفراغ هوائً خلفها كما هو مبٌن فً الشكل رلم )  

موجات الصوت فوهة رلبة الرنانة التجوٌفٌة ، فان دلائك الهواء فً الرلبة تهتز فتحدث 
واء داخل التجوٌف ) وٌمكن تمثٌل الهواء داخل الرلبة بالكتلة ، انضغاطا وتخلخال فً دلائك اله

بالزنبرن ( ونتٌجة لذلن ٌحدث احتكان بٌن دلائك الهواء من ناحٌة   والهواء داخل التجوٌف
وبٌن جدران الرلبة من ناحٌة اخرى ، مما ٌإدي الى امتصاص جزء كبٌر من الطالة الصوتٌة 

بعد  الفضاءتمل الى داخل التجوٌف ومن ثم تشعه الى داخل .اما الجزء المتبمً من الطالة فٌن
 تولف مصدر الصوت .

                                           
5

(، ) انًسافح تيٍ انصفيذح  M( ، ) ٔصٌ انصفيذح انًٓتضج /كغى .... Hz....Freq:)  رتزتح انشَيٍ / حيث ان 

 ( dجذاس /و .....ٔان
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رنٌن ، بٌنما ٌمل امتصاص ألصاه عند ذبذبة الت التجوٌفٌة للصوت ٌصل امتصاص الرنا        
الصوت للترددات التً تزٌد او تمل عن ذبذبة الرنٌن ، والتً ٌمكن حسابها حسب المعادلة 

  (  Freq=c/2ji√siv  (التالٌة :
6

 

فً التجوٌف فان مجال  7وباضافة مواد مسامٌة ماصة للصوت ) صوف صخري مثالً (
 الترددات التً ٌتم فٌها امتصاص الصوت ٌتسع لٌشمل الترددات المنخفضة والمرتفعة .

وهً عبارة عن الواح تثبت على مسافة من ( :  Perforated Panelsالمثقبة ) األلواح -4
س الدور التً تموم به الرنانات التجوٌفٌة ، حٌث ٌمثل الثمب فٌها رلبة الرنانة ، الجدار وتموم بنف

والفراغ خلفه ٌمثل تجوٌف الرنانة ، والداعً لفصل الفراغ خلف االلواح بفواصل ، وٌصل 
 امتصاص االلواح المثمبة للصوت الصاه عند ذبذبة الرنٌن .

والمرتفعة ، تضاف مواد مسامٌة ماصة  ولزٌادة فاعلٌة امتصاص الصوت للترددات المنخفضة
 ( . B 4للصوت خلف هذه االلواح كما فً الشكل )  

فً بعض االماكن او الماعات :  (Functional Absorbersالماصات العملية للصوت )  -5
التً التوجد فٌها اسطح كافٌة المتصاص الصوت ، تستخدم مثل هذه الماصات للصوت ، وهً 

ثالثة ابعاد مصنوعة من مواد ماصة للصوت تعلك حرة على مسافة ما عبارة عن اجسام ذات 
من السمف والجدران واالرض .وتستخدم مثل هذه االنواع فً الورش وصاالت االلعاب 

  .وحمامات السباحة 
التً  العزل الصوتً المواد المستخدمة فً  واخٌراً فً هذا المجال ٌمكن تلخٌص اهم       

  :امتصاص الصوت تتمٌز بمابلٌتها على 
ممتصة للصوت، تتكون  بالطات : (Acoustique tiles ) وحدات جدارٌة عازلة للصوت -1

بالراتنج، وتتمٌز بمدرتها على  من وجهٌن غالبا وتكون محببة من الكوارتز الملون والملصك
  علٌها. التحمل وسهولة التنظٌف وال ٌمكن تشوٌهها بالرسم

من الصوف الزجاجً والوجه اآلخر من  كون اللوح من وجهٌت:  المعدنًألواح الصوف  -2
وٌمكن تركٌبها فً الحوائط و األرضٌات  ورق األلمنٌوم المثمب الذي ٌموم بامتصاص الصوت،

،  2) والصناعٌة الجدٌدة أو التً تحتاج إلى تجدٌد. واألسمف، وتستخدم فً المبانً التجارٌة
  ( .128ص
  أو محببة الوجه. ألواح من رغوة البالستٌن مثمبة  -3
  ألواح من مواد ورلٌة مضغوطة ومثمبة الوجه. -4

  مربعة أو مستطٌلة من الجبس مع ألٌاف فً الوجه والداخل. ألواح -5

  المعادن مع مادة اإلسمنت البورتلندي األسود. ألواح من ألٌاف -6
      ً   ومنها:  كما ان هنان مواد تتمٌز بمابلٌتها على العزل الحراري والصوتً معا

من  مصنوعة من الصوف الزجاجً المغطى بطبمة رفٌعة  ألواح الصوف الزجاجً:  -1
وسوء االستخدام  الزجاج تكسبها الصالبة، كما أن هذه األلواح لدٌها المدرة على مماومة الرطوبة

دران أنواع المبانً لعزل الج إذ أنها تخلو من المواد المابلة للصدأ، وٌمكن استخدامها فً مختلف
  واألسمف.

تستخدم هذه  :(Thermal and acoustic sheets) ألواح العزل الحراري والصوتً -2 
وتصلح خاصة ألسمف المصانع حٌث تناسب  تغطٌتها من الداخل  األلواح دون الحاجة إلى 

تماوم الغبار والرطوبة والتآكل حٌث تغلفها طبمة  جمٌع األبعاد الكبٌرة لإلنشاء، وهذه األلواح
  األلواح نمٌة من المواد المشجعة على الصدأ. حماٌة بالستٌكٌة ذات عمر طوٌل، وهذه

                                           
6

) يسادح يقطغ  ( ، C( ، ) سشػح انصٕخ في انٕٓاء و / ث ....Hz....Freq: ) رتزتح انشَيٍ / حيث ان 

 ( V........ 3( ،)دجى انفشاؽ داخم انشَاَح / وI( ، ) غٕل انشقثح /و.......... S....2انشقثح / و

( ٔانتي تثُٗ يٍ غثقتيٍ  Cavity Wallsَجذ استخذاو ْزا انُٕع يٍ انؼضل في انجذساٌ انًجٕفح )  7

، ص 6) يتٕاصيتيٍ يفصم تيًُٓا فشاؽ سًكّ يؼتًذ ػهٗ سًك انجذاس ، يًالء تانًٕاد انؼاصنح نهصٕخ ٔانذشاسج 

22) . 
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بٌضاء اللون، وٌعتبر على شكل حبٌبات صخور بركانٌة  هو عبارة عن البٌرالٌت: -3
وتخزٌن الغازات السائلة تحت درجات حرارة  البٌرالٌت من أفضل العوازل المستخدمة لصناعة

وٌعطً السطح مماومة كبٌرة للحرائك،  تبر عازل جٌد للصوتمنخفضة جدا، كما أنه ٌع
ٌمكن عمل حٌث                     واألرضٌات. وٌستخدم البٌرالٌت لعزل األسمف والجدران

ه مع االسمنت والرمل النتاج خرسانة او مونة مماومة لالنضغاط الواح عازلة منه او خلط
 .(  128، ص2)  وعازلة للحرارة والصوت .

من المواد الطبٌعٌة العازلة الجاستة ذات لابلٌة عالٌة للعزل الصوتً فضالً عن : الفلٌن  -4
سم وسمن  90×  90سم او  90×30العزل الحراري حٌث ٌوجد على شكل الواح بمٌاسات 

) وات /م.س(  0،045سم ، ومن مواصفاته اشتعاله بصعوبة وذو موصلٌة للحرارة  10-20
م حبٌباته على الحوائط المزدوجة،وهو من المواد نابٌب وتستخدٌمكن استخدامه فً عزل اال

 الشائعة االستعمال فً عزل استودٌوهات ومختبرات التسجٌل الصوتً .
البولسترٌن الممدد والمشكل بالبثك : هما من االنواع الشائعة االستخدام فً العزل الحراري  -5

فً تصنٌع الطوب الخفٌف والمونة والصوتً ، ٌتكون اما على شكل بالطات عازلة او ٌدخل 
 ( . 130، ص 2الخفٌفة واسمف الدٌكور وٌنتج بالوان مختلفة .) 

: تستعمل على شكل كتل  Light weight concreteالثرمستون ) الخرسانة الخفٌفة (  -6
ومن خواصها خرسانٌة فً الجدران وعلى شكل الواح للسموف والجدران الخارجٌة والداخلٌة 

 ( . 17، ص 6لابلٌتها الكبٌرة على العزل الصوتً والحراري .) خفة وزنها و
    
العازلة للصوت من لبل المصمم الداخلً والمعماري هو المواد وخواص  بؤنواعالمعرفة  أن       

الواجبة لتحمٌك التصمٌم الداخلً الناجح من حٌث العزل الصوتً الجٌد المهمة و االمورمن 
الوظٌفٌة لهذه المواد ومنها مٌكانٌكٌة العزل الصوتً كما فً الفمرة و فضال عن الجوانب الشكلٌة

 : آالتٌة
 ميكانيكية العزل الصوتي :

عند دخولنا بناٌة ما سرعان ما نحس بالحماٌة والتطوٌك ، ان هذا اإلدران له عاللة     
الداخلٌة والمستوٌات التً تحدد الفضاءات ، وثٌمة بما ٌحٌطنا ، األرضٌة ، الجدران ، السمف 

هً العناصر التصمٌمٌة التً تحدد الحدود الفٌزٌاوٌة وتفصله عن الفضاء الخارجً وعما ٌحٌط 
 به من فضاءات داخلٌة أخرى .

للفضاء تشمل االرضٌات والسموف وتعرف على انها تلن األجزاء  األفمٌةفالمحددات  
ٌة العالٌة الى مستوٌات متعددة األفمٌة فً االبنٌة التً بواسطتها ٌمكننا تمسٌم الفضاءات الداخل

وتسمى بالطوابك وهً األرضٌات اما المستوٌات األفمٌة األخٌرة والتً ال ٌعلوها اي مستوى 
 . ( 84 ص، 3). افمً فتسمى بالسموف

اما المحددات العمودٌة للفضاء فهً العناصر العمودٌة الخطٌة واالعمدة او الجدران التً      
ً واجهات تعد من العناصر المهمة و الضرورٌة واالساسٌة فً الفضاءات الداخلٌة وتشكل اٌضا

 (.90،ص3.) المبانً وهً توفر الحماٌة والخصوصٌة فً الفضاءات الداخلٌة التً تحٌط بها 

للمصمم الداخلً الدور الكبٌر فً معالجة المحددات االفمٌة والعامودٌة تجاه العزل        
م لراحة االنسان فً الفضاءات الداخلٌة وفٌما ٌلً بعض الصوتً لتوفٌر الجو السمعً المالئ

 الطرق المستخدمة فً معالجة الجدران واالرضٌات والسموف .
ان الطالة الصوتٌة السالطة على جدار تتؤثر بموة الصوت  ( : Wallsالجدران )  -1

الصادر عن المصدر ومجموع االمتصاص الحادث فً الغرفة ، اذ ٌنعكس جزء من هذه الطالة 
الى داخل الغرفة ، والجزء االخر ٌتم امتصاصه من لبل الجدران ، وٌتحول لسم منه الى طالة 
حرارٌة ، والمسم االخر ٌنتمل الى الغرفة المجاورة على شكل اهتزازات تحدث فً الجدار الذي 
بدوره ٌشعها فً الغرفة المجاورة على شكل طالة صوتٌة .وتعتمد عازلٌة الجدار ) ممدار 
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تردد الصوت  -1المجاورة على : )  للفضاءات الداخلٌةً انتمال الصوت من خالله الخفض ف
 .(5انظر شكل رلم ) -النحو التالً : كتلة الجدار ( وذلن على  -3نوعٌة الجدار  -2
عند الترددات المنخفظة ٌكون لنوع الجدار من حٌث صالبته ولٌونته االثر الفعال فً معدل  - أ

اذ ٌمل معدل الخفض للجدران الصلبة وٌزٌد لالسطح اللٌنة ، وال الخفض فً انتمال الصوت ، 
 (.199،ص11)ٌكون لكتلة الجدار اي تاثٌر عند هذه الترددات .

 عند زٌادة التردد للٌالً ، تبدأ فاعلٌة رنٌن الجدار فً التحكم فً انتمال الصوت . - ب

دة الكتلة من شؤنها ان تزٌد من عند مضاعفة التردد ، تبدأ فاعلٌة كتلة الجدار بالتؤثٌر ، فزٌا -جـ
معدل الخفض فً انتمال الصوت الى ان ٌصل التردد الى التردد الحرج ) اي عندما ٌكون طول 
الموجة المنحنٌة فً الجدار مساوٌا لطول موجة الصوت التً ٌشعها الجدار فً الغرفة المجاورة 

. ) 
خفض ة ولٌونة الجدار الى معدل العند زٌادة التردد على التردد الحرج ، ٌعود تاثٌر صالب -د

 فً انتمال الصوت .
وبؤضافة مواد ماصة للصوت الى الجدار ، فمن شكل ذلن ان ٌزٌد من ممدار الخفض فً  -هـ

 من خالله . انتمال الصوت 
( لكل  dB 6فً حالة تاثٌر فاعلٌة الكتلة فان معدل الخفض فً انتمال الصوت ٌزٌد ) 

عف التردد الى ان ٌصل الى التردد الحرج ، بٌنما ٌنعدم تاثٌر ضعف فً سماكة الجدار ، او ض
 كتلة الجدار عند الترددات المنخفضة .

 Airوحتى ٌكون الجدار ذا كفاءة عالٌة فً الخفض من انتمال االصوات المنتملة فً الهواء ) 

borne sound   )وصالبة  من خالله كافة الترددات فانه ٌستلزم ان ٌكون الجدار ذا كتلة كبٌرة
ً للٌلة .اذ من الممكن ان ٌكون الجدار ذا كتلة كبٌرة ولكن ذا صالبة عالٌة ، تمكن  ه ٌكون غالبا

الجدار بمواد مسامٌة ماصة للذبذبات ) مثل الصوف الصخري ( لزٌادة معدل  بتغطٌةمعالجتها 
اال انه فً زٌادة ،ان زٌادة كتلة الجدار تزٌد من عازلٌته،الخفض فً انتمال الصوت من خالله 

باالمكان  هولد ٌكون الظن االول وهلة بان،كتلة الجدار تكون فً بعض االحٌان امراً غٌر عملً 
فعندما ٌكون معدل الخفض فً انتمال ، زٌادة عازلٌة الجدار ببناء اخر خلف الجدار االول 

، وهذا ( dB 80=40-40( فان ممدار الخفض للجدارٌن سٌكون )  db40الصوت لجدار هو ) 
ً ، وبوجود مسافة اكبر من متر  ،لذا كان امر غٌر ممكن اال اذ كان الجداران منفصلٌن تماما

التوجٌه فً العزل من خالل الجدران باستخدام الجدران المجوفة وهً الجدران الفاصلة بٌن 
ة الجدران الفضاءات الداخلٌة المختلفة فً االبنٌة ومنها االبنٌة الفندلٌة والصحٌة وان زٌادة كفاء

اتجاه العزل الصوتً ٌعتمد على ملء الفراغ الفاصل بٌن جداري الجدار ) كما مر ذكره ( 
نما او التسجٌل الصوتً ٌالس استودٌوهاتالمجوف بواسطة المواد العازلة وكما هو الحال فً 

الجدران هً ومن بٌن الحلول المستخدمة فً زٌادة عازلٌة فضال عن الماعات الكبرى ، 
استخدام فاصل ٌكون صلباً جداً وذا كتلة كبٌرة ومثبت بشكل حٌث ٌتم ،ام فواصل بٌنها باستخد

وان ٌكون هنالن فصل ا تستطٌع موجات الصوت هزه بسهولة ، لوي كما مر ذكره بحٌث لن
بٌن طرفٌه بحٌث ان اهتزاز احد اطرافه او جهاته لن ٌنمل الى الجهة االخرى لعدم وجود رابط 

وهذا ٌجعل باالمكان عمل فواصل خفٌفة ذات سماكات بسٌطة ولها ، صلب ٌربطهما ببعض
ومن هذه الفواصل فاصل من االلواح بٌنها دعائم خشبٌة مفرلة عازلٌة صوتٌة عالٌة 

Partition with staggered studs  ٌتم انتمال االهتزازات من االلواح الموجودة  حتى ال
ٌن صفٌن من الدعامات ٌتم انشاإها ولٌست على على طرفً الدعامات المعدنٌة او الخشبٌة ، ب

بحٌث تثبت الواح الجبس او الفٌبر او الخشب على الصف االول واللوح الثانً ،نفس المستوى 
 .( 6رلم )   على الصف االخر كما هو مبٌن بالشكل

 
STS=44 16 CM Gypsum wallboard with staggered 

wooden studs 
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ن الطبمتٌن والدعائم بفرشات من الصوف الصخري والتً تساعد فً ٌمكن ملء الفراغ بٌ      

امتصاص الصوت ومنع انتمال الصوت من الطرفٌن خالل الفراغ الهوائً بٌنهما وتتحسن لٌمة 
 (.6،ص1) فٌهاالعازلٌة الصوتٌة 

 
Stc=46-50 12-16cm Gypsum wallboard with staggered 

wooden studs and fiberglass Ins 

 
العائمة من افضل الطرق  األرضٌاتتعتبر : (  Floating Floorالعائمة ) األرضٌة  -2

مفصولة تماماً  األرضٌةوتكون هذه ،العملٌة لخفض انتمال الصوت ، وخاصة الصوت الصدمً 
 األرضٌةعن االرضٌة االساسٌة بمواد ماصة للذبذبات ، مثل االصواف المعدنٌة ، وتمثل 

( .وان اي اتصال  Mass-spring damping element system) العائمة فً هذه الحالة 
من شؤنه ان ٌسمح بانتمال الصوت من خالله ، مما ٌملل من  األساسٌة األرضٌةبٌنها وبٌن 

، وفً هذه الطرٌمة توضع دعامات من المعدن او الخشب على الخفض فً انتمال الصوت 
لبلٌثٌرٌن الصلب ) الرغوة الصلبة ( سم توضع بٌنها الواح من ا 60-40مسافات تتراوح من 

فولها طبمة رلٌمة من الخرسانة مع لضبان صغٌرة من التسلٌح فالرمل والبالط كما هو مبٌن فً 
 .(  7 الشكل ) رلم

ان الصى عازلٌة لالرضٌة للصوت تكون عند الترددات التً تزٌد على تردد الرنٌن ، لذا       
هٌرتز ( ولتحمٌك هذه الغاٌة  20لل ما ٌمكن ) الل من ٌفضل ان ٌكون تردد الرنٌن لالرضٌة ا

(  dB 12كتلتها كما ان معدل الخفض فً انتمال الصوت من خاللها ٌزٌد )  فً ٌستلزم زٌادة
 عند مضاعفة التردد فوق تردد الرنٌن .

( : ٌمكن لالسمف المستعارة او المعلمة ، والمصنعة من مواد ماصة  Ceilingاالسمف ) -3
 األصواتوخاصة (،198،ص11.)ان تعمل على الحد من انتمال الصوت من خاللها للصوت ، 

( ، بٌنما ٌنحصر دورها فً الحد من انتمال  Air borne soundالمنتملة فً الهواء ) 
تمنع من انتمالها او اشعاعها من  ( من خاللها فمط ، وال Impact soundالصدمٌة )  األصوات

عائمة )  بؤرضٌة.لذا ٌستلزم عزل االرضٌة التً فوق السمف خالل الجدران وعناصر البناء 
Floating Floor . 8) (.8شكل رلم )( تفصلها عن هٌكل البناء بمواد ماصة لالهتزازات 

  .(   27ص،
 للتملٌل من اثر الضوضاء فً الفضاءات الداخلٌة  معالجات تصمٌمٌة اخرى

داخلً فً بعض المصمم ال ٌموم بها ة الصوتٌة التً ٌمكن انمن بٌن المعالجات التصمٌمٌ
الفضاءات الداخلٌة سواء كانت من خالل نظام العزل الصوتً او من خالل بمٌة عناصر 

فنجد مثالً ان فً غرف او لاعات   البحثالتصمٌم الداخلً التً تم التطرق الٌها فً هذا 
 االجتماعات ٌستطٌع المصمم الداخلً ان ٌموم بالمعالجات آالتٌة :

ترتٌب المماعد بحسب حجم الفضاء ولكن فً كل الحاالت ٌتم الترتٌب بحٌث ٌمابل ٌتغٌر  -1
المجتمعون بعضهم األخر ولٌس من الضروري اللجوء الى الشكل التملٌدي الذي ٌنطلك من 

 التوازي واالمتداد مهما كان الطول .
لضرورة  سمفها عالٌاً وذلن وال ٌكونال ٌتطلب ان ٌكون حجم لاعات االجتماعات كبٌراً  -2

 توفٌر جو اكثر مالءمة من الناحٌة الصوتٌة .

ان حجم الفضاء بالعاللة مع عدد مستخدمٌه او عدد الحضور ٌتطلب عادة استعمال مواد  -3
ماصة للتملٌل من الضجٌج الحاصل واحسن مواضع لهذه المواد هً ان توزع على اسطح 

 الجدران .

ٌا فان استعمال األسطح المشتتة او عندما ٌكون حجم الفضاء كافٌاً ألحداث صدى الزوا -4
 (.9شكل رلم )الماصة على الجدران او الزواٌا ذات االتجاه الداخلً ٌصبح ضرورٌاً .
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ٌفضل ان ٌكون السمف افمٌاً عاكساً لٌعطً تموٌة صوتٌة متجانسة عن طرٌك االنعكاس  -5
عن  الصوتً ،كما ٌفضل ان تكون األرضٌة ذات انهاءات لابلة المتصاص الصوت فضالً 

 (.235،ص3)خامات لطع األثاث الموجودة .

اما فً مدرجات المحاضرات فان استعمال عاكس صوتً علوي فوق منصة المحاضر 
وكذلن سمف عاكس افمً فوق منطمة الجلوس ٌعطً تموٌة صوتٌة متجانسة فً اغلب الحاالت 

ان تكون مشتتة وهذا بفرض ان السمف غٌر مرتفع كثٌراً فضالً عن ان الجدران الجانبٌة ٌجب 
 (.7،ص5)للضجٌج .

 فؤنهااالحتفاالت لاعات الغراض العروض المسرحٌة والموسٌمٌة ووفً حالة تصمٌم      
تحتاج فً بعض االحٌان من لبل المصمم الداخلً ) وبمساعدة مهندس الصوت ( الى معالجات 

ً للفعالٌات التً تجري داخله ث ٌمكن ان ا حٌمن نوع خاص ٌالئم هذه الفضاءات الخاصة تبعا
 ـ:ٌموم المصمم الداخلً ب

االلتصاد فً مساحات توزٌع المماعد والممرات وبشكل ٌسمح بتملٌل المسافة بٌن المنصة  -1
 والصفوف الخلفٌة البعٌدة عنها .

ان احاطة المنصة بالعواكس المابلة للترتٌب حسب الفعالٌة تعتبر مطلوبة لٌس لتشجٌع من  -2
رٌك عاكسٌة الصوت المساعدة فوق روإسهم ،فحسب بل ٌموم بالعرض على المنصة عن ط

لتوفٌر عاكسٌة لرٌبة ولوٌة توجه للموالع المطلوبة وتمنع حدوث االنعكاسات والصدى غٌر 
 (.10شكل رلم) . فٌه داخل فراغ المنصة وجوانبها المرغوب

ان توزٌع وترتٌب صفوف المماعد فً كل من الصالة والشرفات ٌجب ان ٌضمن مشاهدة  -3
الصوت فٌها ودون وجود حواجز وان  الستمبالنفتاح الا فضالً عنة من جمٌع الموالع جٌد

بعٌن  ٌنجالس أمامه ٌجب ان تدلك بحرص اخذدراسة عاللة المتفرج بالمتفرج األخر ال
 (.11شكل رلم )االعتبار مصادر الصوت المباشر منها او المادم عن طرٌك االنعكاس .

ً تموٌة صوتٌة متزاٌدة باتجاه خلف الصالة والشرفات ٌجب ان تصمم العواكس بحٌث تعط -4
موالع لوضع العواكس لرٌبة وغٌر مرتفعة وهذا اساسً  اإلمكانوٌطلب ان ٌحمك التصمٌم لدر 

 ومهم العطاء عاكسٌة جٌدة .

المماعد وبمٌة االثاث المستخدم فً مثل هذِه الفضاءات ٌجب ان ٌكون من خامات ماصة  -5
فً حال عدم  8عن االمتصاص الصوتً للشخص اإلمكانوٌض لدر للصوت بدرجة عالٌة للتع

 .(  185،ص7) حضوره .

وفً مجال انظمة السٌطرة الصوتٌة بالنسبة للفضاءات الداخلٌة فان العلم والتكنولوجٌا       
المناسبة الختٌار ما هو مالئم  الطرٌمةالحدٌثة لد وفرت للمصمم الداخلً حلوالً متعددة تتٌح له 

ً وجمالٌاً( للفضاء المصمم وبما ٌحمك الراحة الصوتٌة لمستخدمً وجٌد تم نٌا وفنٌا ) وظٌفٌا
فمثالً ٌمكن التخلص من االزعاج والضوضاء الناتجة عن غرف . الفضاءات الداخلٌة 

وي المبنى الذي ٌح بهٌكلٌةالتً ترتبط عادة لدات وكراجات السٌارات الداخلٌة المحركات والمو
 .ستخدام بعض التمنٌات ومنها ٌمكن احٌث الماعات 

 الكراجات وغرف المحركات : والضوضاء الناتجة عن األصوات -1
ان غرف المحركات والكراجات الداخلٌة فً االبنٌة تعتبر من مصادر االزعاج الصوتً 
ومن الممكن تخفٌف االزعاج وانتماله فً موالف السٌارات المغلمة او غرف المحركات 

 ى الطرٌمتٌن :والمولدات بواسطة احد
صة للصوت على الجدران خاصة الواح الصوف الصخري والزجاجً وضع مواد ما - أ

وكذلن االلواح المصنوعة من االلٌاف النباتٌة الخفٌفة وغٌر المضغوط .وهذه االلواح لها معامل 
% ولكن هذه الطرٌمة مكلفة عادة وهذه االلواح 90عن امتصاص للصوت مرتفع جداً وٌزٌد 

  .الولتمرورإدي الى تلفها وتآكلها مع ظروف صعبة مما ٌ تحملوال تخفٌفة 

                                           
 (

8
 نجسى اإلَساٌ ٔانًالتس ٔنُٕػيح انًالتس انتي يهثسٓا قاتهيح ػهٗ ايتصاص األصٕاخ (  
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وهذا الطابوق ٌحتوي على   Sound Cell Blocksمع فتحات الطابوق المجوف استعمال  - ب
ثموب وفراغات فً كتلته مما تإدي الى للة وزنه وزٌادة عزله للحرارة والصوت وتماسكه مع 

،   Resonanceواسطة ظاهرة الرنٌن عالً االمتصاص للصوت بوهو  (12، ص 6المونة .)
  فمط والبالً مغلك . وٌمكن ان ٌكون الطابوق ذو فتحات وٌمكن ان ٌكون جزء منه

 (   Structural – Borne Noiseالناشئة عن جسم المنشؤة )  األصوات -2
 اآلتٌةٌمكن تملٌل االصوات الناشئة عن الطرق واهتزاز الماكنات وذلن من خالل احدى الطرق 

: 
واألجسام المهتزة او رفع الماكٌنات على عمال لواعد مطاطٌة مناسبة تحت الماكٌنات است - أ

 كات هوائٌة .ج

وضع الماكٌنات او المحركات فوق سطح تحته عجالت مطاطٌة منفوخة بالهواء او وضع  - ب
 الماكٌنات او المحركات فوق سطح محمول على زنبركات .

ٌوضع جدار آخر داخلً مثبت على الجدار فً حالة الحاجة الى الطرق على الجدران  -جـ
 بواسطة زنبركات . األصلً

 األصلٌةاذا كانت كل الطرق السابمة غٌر كافٌة نعمل غرفة معدنٌة معلمة داخل الغرفة  -د
لضمان عزل صوتً جٌد والتخلص من االزعاج  أعلىبواسطة زنبركات لوٌة ومعلمة من 
 ( . 9،ص1( .) 12)  شكل رلم الصوتً المتولد من الطرق والماكنات

 
 

 : هنيج البحث ًإجراءاتو
 هنيج البحث :

مجتمع البحث وعٌنته واسلوب اختٌارها وادوات ل اً تحدٌد وإجراءاتهمنهج البحث ٌتضمن   
باالعتماد على التحلٌلً البحث الحالً المنهج الوصفً  إنجازالبحث ونوعها ، حٌث استخدم فً 

لنماذج البحث والممارنة مع المعلومات العلمٌة المتوفرة  من لبل الباحثٌنالمالحظة المباشرة 
 أهدافلوصول الى بغٌة اموضوع الدراسة  فًالمتخصصة والمستماة من المصادر العلمٌة 

 .الرئٌسةالبحث 

 البحث : أدًاث
 : أهمها األدواتاعتمد البحث على مجموعة من     

) استمارة مالحظة خاصة مباشرة المالحظة العلمٌة لجمع المعلومات من خالل المالحظة ال -1
مرن معلومرات الدراسرة  والتؤكردف البحث ( اهدامسبما لجمع معلومات محددة تصب فً  توضع

 من خالل الرإٌة المباشرة.
والهندسرة المنالشة الجماعٌة من خالل عمد لماءات مع خبراء فرً مجرال التصرمٌم والعمرارة  -2

لاعرررات اء مسرررتخدمً نمررراذج البحرررث مرررن آر ةاسرررتبانالصررروتٌة والهندسرررة المدنٌرررة فضرررالً عرررن 
 .9( نماذج البحث المختارة) الكبرى االجتماعات

 جمتوع البحث :
تتمثرل برثالث لاعرات و لماعرات االجتماعراتٌتكون مجتمع البحث من نماذج البحرث المخترارة    

وهً لاعة جامعة دٌالى  أبنٌةعلى موالع  موزعةوالندوات والمإتمرات  االجتماعاتكبرى لعمد 
 ( كلٌة العلوم . 3)  األساسٌة( كلٌة التربٌة 2( كلٌة الهندسة )1)

                                           
ذسيسيٍ ٔانًٕظفيٍ ٔانطهثح ٔانعيٕف احُاء اَؼقاد انًؤتًشاخ ٔانُذٔاخ ( )يستخذيي ًَارد انثذج شًم انت9)

 ٔانًُاسثاخ انًختهفح فعال ػٍ تٕاجذْى في ْزِ انقاػاخ (.
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 ًصف عينت البحث :
تم اختٌار ثالثة نماذج كعٌنات لتموٌم وممارنة المعلومات والبٌانات التً ترم جمعهرا عرن العرزل       

البحررث  أهرردافالصرروتً ومررواد العررزل ومرردى تحمٌمهررا ضررمن هررذه الماعررات وباالعتمرراد علررى 
 .وهذه النماذج هً : الرئٌسٌة

وتمع ضمن مجمع كلٌات الهندسة (  الماعة الكبرى – الهندسة:) لاعة كلٌة  االولالنموذج 
                       والمانون.
( وتمع ضمن مجمع كلٌة التربٌة  األصمعً – األساسٌةلاعة كلٌة التربٌة ) : الثانيالنموذج 
                     .األساسٌة

مصطفى جواد ( وتمع ضمن المجمع الرئٌسً للجامعة  –:)لاعة كلٌة العلوم  لثالثالنموذج ا
 نموذج استمارة المالحظة  13راجع شكل رلم .ضمن ابنٌة كلٌة العلوم

الكبرى فضال عن  واالجتماعاتجمٌع النماذج تستخدم لعمد الندوات والمإتمرات ان    
 محافظة.والاالحتفاالت والمناسبات الخاصة بجامعة دٌالى 

 :النتائج 
 من خالل وسائل جمع وتحلٌل المعلومات وكما ٌلً : التالٌةتم التوصل الى النتائج 

تعانً نماذج البحث الثالثة من شدة الضوضاء واالزعاج الصوتً وذلن لعدم تطبٌك العزل  -1
ولد جاءت  أخرىالصوتً بصورته العلمٌة الصحٌحة فً بعض النماذج وانعدامه فً نماذج 

 10نتٌجة من خالل المالحظة المباشرة من لبل الباحثٌن اثناء المعاٌشة مع نماذج البحثهذه ال
الرئٌسً ٌؤتً من حركة المتواجدٌن داخل الماعة ، وحركة االثاث  اإلزعاجحٌث تبٌن ان سبب 

 األصواتعن  ) الكراسً بصورة خاصة ( ومكبرات الصوت والصدى الناتج عنها فضال
المنتملة عبر هٌكلٌة المبنى ولد  واألصواتالخارجٌة اء واالصوات الناتجة عن مكٌفات الهو

اراء مستخدمً نماذج البحث من الحضور سواء كانوا طلبة ،  استبانهعزز هذه النتٌجة 
العمارة التصمٌم والمختصٌن فً مجال  وآراء ،..الخ ضٌوف ،  موظفٌن ،تدرٌسٌٌن ،

   15و14شكل رلم والصوتٌات .
حجم الماعة وزاد عدد الحضور زادت نسبة االزعاج الصوتً الناتج  لوحظ انه كلما كبر -2

، وفً نفس الولت تمل نسبة الضوضاء على مستوى الفضاء ككل  األثاثعن حركتهم وحركة 
وذلن لبعد السطوح العاكسة عن مصادر الصوت وبالتالً تشتته وانعدامه وهذه لٌست مٌزة فً 

مإتمرات لكن كبر الحجم وكثرة الحضور معناه الحاجة الماعات التً تمام فٌها االحتفاالت وال
والى زٌادة فً صوت مكبرات الصوت ووضع اعداد من مكٌفات الهواء  إضافٌةالى اعداد 

منها وبالتالً الحاجة الى معالجات صوتٌة مناسبة ، ولد تم مالحظة هذا االمر بالممارنة  إضافٌة
 (.3( والنموذج رلم ) 1مابٌن نموذج رلم ) 

استخدام مواد العزل الصوتً ومدى عازلٌة نماذج البحث اتجاه العزل مدى اما فٌما ٌخص  -3
 ما ٌؤتً: الصوتً فمد لوحظ

لم ٌتم مراعاة التمنٌات والوسائل التً تساعد على العزل الصوتً خصوصا االصوات  -أ
(  عن كراجات السٌارات وحركتها وغرف المحركات ) مولدات الكهرباء الخارجٌة الناتجة

ً بها كما لم او عزل الجدران للمولدات ٌتم استخدام لواعد مطاطٌة  كون االبنٌة مرتبطة هٌكلٌا

                                           
(

01
( في فتشج انذساسح انًيذاَيح نًُارد انثذج ػقذخ ػذج َذٔاخ ٔيؤتًشاخ ٔنقاءاخ ٔيذاظشاخ في ًَارح  

نهتؼايش ييذاَيا يغ انجٕ انسًؼي ٔانصٕتي نٓا نهٕقٕف ػهٗ انثذج انخالث يٍ انقاػاخ ٔقذ دعشْا انثادخٌٕ 

يذٖ تطثيق انؼضل انصٕتي أٔال ٔاسثاب اإلصػاد ٔانعٕظاء انذاصم داخهٓا ٔيٍ ْزِ انُذٔاخ ػهٗ سثيم 

انًخال ال انذصش ، يٓشجاٌ يٕو انجايؼح ، يؤتًش انتآخي انٕغُي في يذافظح ديانٗ ، نقاءاخ سئيس انجايؼح يغ 

خ ٔيغ أساتزتٓا ، َذٔاخ ٔيذاظشاخ ػهًيح دٕل يشض أَفهَٕضا انطيٕس ٔانًخذساخ ٔانصذح انؼايح غهثح انكهيا

 ٔيٓشجاَاخ نتكشيى األساتزج ٔانطهثح األٔائم ٔتؼط تًاسيٍ غهثح قسى انتشتيح انفُيح .
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لعزل هذه الماعات حٌث تم بناء النموذج صوتٌاً استعمال الطابوق المجوف والمعزول  من خالل
 من الطابوق العادي . الثالثو  الثانًاالول من وحدات جاهزة من الخرسانة ونموذج 

ظ ان فتحات االبواب والشبابٌن غٌر محكمة االغالق وغٌر معالجة تجاه منع االصوت لوح -ب
الخارجٌة بالنسبة للنماذج البحث الثانً والثالث ماعدا النموذج االول كون الفتحات المستخدمة 

 فهو من الخشب . 3فهو من الحدٌد و 2من االلمنٌوم و ذات احكام او عزل  جٌد اما نموذج 
غٌر فعال لكبت الصوت والصدى كونه مصنوع من  3و  1وس فً نموذج رلماثاث الجل -ج

فان اثا الجلوس  من  2مواد صلبة وصمٌلة بالستن و خشب فورماٌكا( عكس نموذج رلم 
 18و 17و 16شكل رلم .وذو خاصٌة جٌدة المتصاص الصوتالمماش المنجد 

مما ٌزٌد من شدة االزعاج اما ارضٌة الماعات من مواد انهاء تتمٌز بعاكسٌة عالٌة للصوت  -د
 1الجدران والسموف فهً من مواد تعتبر مناسبة المتصاص الصوت خصوصا النموذج رلم 

  15شكل رلم حٌث استخدمت فٌه وحدات عازلة للصوت ضمن السمف الثانوي .
عدم استخدام اسطح مشتتة للصوت على الجدران والسموف كما لم تراعى لواعد العواكس  -4

ً الماعات الثالث و لم ٌتم تصمٌم منصة العروض والمحاضرٌن تجاه العزل وهً الصوتٌة ف
عامل اضافً الحداث الضوضاء كونها مصنوعة من الخشب والسٌر علٌها بدون معالجة 

  19صوتٌة ٌولد ازعاج صوتً غٌر مرغوب فٌه.شكل رلم
مانٌة ( راعت فً اخٌراً لوحظ ان الشركة المشٌدة للنموذج االول هً شركة عالمٌة ) ال -5

تصمٌم الماعة لواعد العزل الصوتً فً كثٌر من الجوانب اال انها لم تراعً تغٌر االستعمال 
بالنسبة للماعة وبالتالً التخطٌط المستمبلً فً وضع معالجات طارئة وهو ما احدث بعض 

عة االخفاق فً العزل الصوتً للماعة خصوصا اثاث الجلوس واستخدام الجدار الزجاجً للما
اما الشركات التً لامت بانشاء النموذج الثانً والثالث فهً شركات محلٌة لم تراعى هذه 
المواعد سواء باستخدام مواد االنهاء للجدران والسموف واالرضٌات او ابواب وشبابٌن الماعات 

 او حتى استخدام مواد العزل الصوتً.

 :االستنتاجاث 
مكن االستنتاج بؤن ٌونتائج الدراسة المٌدانٌة  المعلومات الواردة فً البحثمن خالل   -1

( المتولدة فً الفضاءات الداخلٌة والتً ٌجب على المصمم  اإلزعاج)  مصادر الضوضاء
 تتمثل بما ٌلً :لوضع الحلول المناسبة لمعالجتها  ابداعٌةالداخلً التعامل معها بصورة 

المجاورة او الفضاءات الداخلٌة بانتمالها الى  ال نرغبوحركتهم التً  األشخاص أصوات  -
 . األخرىالطوابك 

الماكٌنات والمعدات اصوات والطرق وومكبرات الصوت وحركة االثاث االجهزة  أصوات -
 ذات االهتزازات العالٌة .

جات او االسٌارات او المولدات الكهربائٌة او المضخات وغٌرها التً تتواجد فً كر أصوات -
 غرف مغلمة بالمبنى .

 انتمال الهواء فً اجهزة التكٌٌف بالمبانً . اتأصو -

ولكً نحد من الضوضاء داخل الفضاءات ٌجب على المصمم الداخلً مراعاة المعالجات  -2
  :  اآلتٌة

عدم وجود فتحات او شموق ٌنتمل الصوت من والتؤكد من  األبوابالشبابٌن او  إغالق أحكام -
والشبابٌن تضمن اغالق  األبواب أطراف مطاطٌة على إطاراتخاللها ، وٌتم ذلن بوضع 

 . إغاللهاالشموق تماما عند 
عدم السماح للجدران الفاصلة بنمل االهتزازات المنتملة بالهواء من جهة المصدر الى الجهة  -

، بحٌث ان هذا الفاصل لن ٌهتز عند تعرضه للصوت ولن ٌنمل االهتزازات الى الجهة  األخرى
خالل فواصل ثابتة جداً او فواصل ذات طرفٌن غٌر متصلٌن االخرى منه .وٌكون ذلن من 

 مباشرة لنمل االهتزازات .
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حل مشكلة عدم وضوح الصوت فً الماعات العامة ) مإتمرات ، محاضرات ..( وذلن  -
 .م فً زمن تردٌد الصوت لتلن الفضاءات الداخلٌةبالتحك

 (. Air borne soundالمحدثة الهتزاز الهواء )  األصواتالحد من انتمال   -
والمكائن فً  اآلالتالحد من انتمال االهتزازات ، خاصة ذات الذبذبات العالٌة التً تحدثها  -

مواد تموم وضع  فضالً عن االهتزازات الناتجة عن عملٌة الطرق من خاللهٌكل البناء مباشرة 
والجسور  مدةكاألعاإلنشاءات المختلفة مباشرة الى عناصر  ال ٌنتملبحٌث  بامتصاص الصوت 

 . خاللها الى بمٌة فضاءات المبنى الداخلٌةوالجدران ، وبهذا لن ٌنتمل الصوت من 
وضع عواكس صوتٌة فً موالع مصممة ومختارة العطاء عاكسٌة جٌدة وتمنع حدوث  -3

المششتة او الماصة  األسطحواستعمال  غٌر المرغوب فٌها داخل الماعاتاالنعكاسات الصدى و
 اخلً للحد من شدة الضوضاء فً الفضاءات الداخلٌة .الزواٌا ذات االتجاه الد دران اوعلى الج

استعمال االسمف المستعارة او المعلمة والمصنعة من مواد ماصة للصوت ، للتملٌل من  -4
عزل االرضٌة فوق فضال عن الصدمٌة  األصواتوالحد من انتمال والضوضاء االزعاج 

ومن الضروري  كل البناء بمواد ماصة لالهتزازات .السمف بارضٌة عائمة تفصلها عن هٌ
استخدام الجدران العازلة للصوت المغطاة بمواد مسامٌة ماصة للذبذبات والمبنٌة من الطابوق 

ً فً ( مثل الصوف الصخري ) المجوف والتً ٌتم حشوها بمواد العزل الصوتً  خصوصا
 فعالٌات الممامة فٌها.الماعات التً تحتاج الى معالجات صوتٌة اعتماداً على ال

ٌستطٌع المصمم الداخلً من خالل تصمٌمه لشكل الفضاء وطرٌمة توزٌع األثاث ونوعٌة  -5
األثاث المستخدم ومواد إنهاءه ومواد العزل الصوتً والمعالجات المتبعة فً التصمٌم الداخلً 

ضل الطرق ان ٌملل من الضوضاء واالزعاج الصوتً الحاصل داخل الفضاءات وصوالً الى اف
 فً العزل الصوتً للفضاءات الداخلٌة خصوصا الماعات الكبرى .

ضرورة استخدام المواد الماصة للصوت المتعارف علٌها محلٌاً ودولٌاً منذ المراحل االولى  -6
النشاء االبنٌة فضالً عن المواد التً ٌمكن استخدامها فً مراحل التصمٌم الداخلً ومنها المواد 

 بحثنا هذا.التطرق الٌها فً  العازلة التً تم
على المصمم الداخلً ان ٌتحدد بالمٌم العالمٌة لمعدالت الضجٌج وترددات الصوت للمواد  -7

المستخدمة فً التصمٌم الداخلً وذلن بالرجوع الى المعاٌٌر والجداول العالمٌة المتعارف علٌها 
 وحسب نوعٌة الفضاءات الداخلٌة .

 التٌصياث:
دام وسائل العزل الصوتً فً االبنٌة العامة والخاصة للتملٌل من اثر التشجٌع على استخ .1

 .النفسٌة والجسدٌة  اإلنسانالصوتً على صحة  واإلزعاجالضوضاء 

 بؤنشاءوالدوائر ذات العاللة  البناءشركات وإرشادات تلزم فرض لوانٌن ولوائح العمل على  .2
فضاءاتها  ويالتً تح األبنٌةفً وضع تصامٌم مسبمة للمعالجات الصوتٌة خصوصا  ،األبنٌة

التً  األبنٌةالمستشفٌات وغٌرها من  أبنٌةاو مختبرات صوتٌة فضال عن  لاعات اجتماعات
 تحتاج الى العزل الصوتً .

المائمة فعال  لألبنٌةمعالجات صوتٌة وضع  فًوالمعماري  الرجوع الى المصمم الداخلً .3
 معالجتها مسبما . والتً تتمٌز بوجود مشاكل صوتٌة واضحة ولم ٌتم

 :املقرتحاث
تشكٌل لجنة او جمعٌة عرالٌة من ذوي االختصاصات التً تعنى بالعمارة ضرورة       

والتكٌٌف (  اإلضاءة) تصمٌم داخلً ، عمارة ، صوتٌات ، مختصٌن فً  والتصمٌم الداخلً
مجال  وخصوصا فً لألبنٌةبمعالجة المشاكل التً تعانً منها الفضاءات الداخلٌة  تهتم

والعزل الحراري وغٌرها ، وتموم هذه  واإلضاءةالمكمالت الداخلٌة ومنها مشكلة الضوضاء 
الجهاز  مماٌٌسالعالمٌة و واألنظمةاللجنة بوضع لوانٌن ولوائح محلٌة مستندة الى الموانٌن 
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ذلن لخلك بٌئة تصمٌمٌة مالئمة صحٌا ونفسٌا لراحة  و المركزي العرالً للسٌطرة النوعٌة
 .نسان اإل
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 : العربيت  املصادر
مركز ورشة عمل عزل وحماٌة المنشآت ،بعباع ، معتصم " العزل الصوتً فً المبانً "  -1

 . 2003نابلس  ، رام هللا .فلسطٌن  –جامعة النجاح الوطنٌة  –البناء  أبحاث

.الناشر مجموعة 1" .ط واإلنشائًجمعة ، حسٌن دمحم " موسوعة التنفٌذ الحدٌث المعماري  -2
 2001نٌل العربٌة .مصر ، ال

مطبعة خالد ، جامعة دٌالى .دٌالى ، 1ط خلف ، نمٌر لاسم " الف باء التصمٌم الداخلً "  -3
2005 . 

لبة المرحلة على ط ألمٌتخلف ، نمٌر لاسم " محاضرات ممرر مكمالت التصمٌم الداخلً "  -4
 . 2002ٌبٌا ، لسم العمارة ، جامعة درنة ، ل –، كلٌة الهندسة  الرابعة تصمٌم داخلً

خلف ،نمٌر لاسم "انظمة السٌطرة على الصوت فً لاعات االجتماعات الكبرى "مجلة  -5
السنة الثانٌة ، جامعة  9مجلة ثمافٌة دورٌة تصدرها جامعة دٌالى ،العدد  –اآلفاق الجدٌدة 

 . 2005دٌالى. 

ة .الشركة جواد " تركٌب المبانً " الجدران الحاملة وتفاصٌلها المعمارٌ أنٌسسلمان ،  -6
 . 1988، بغداد . 2العرالٌة للطباعة الفنٌة المحدودة ، ط

 .1994،مطبعة دمشك سورٌا، 4الخٌمً ،دمحم زهٌر "الصوت والعمارة " ط -7

مجلة ، األردنً" مجلة المهندس  اإلنشائًمحمود " العزل الصوتً فً المطاع المدنً ،  -8
 األردن –عمان  39السنة  75عدد ال ،  األردنٌٌنهندسٌة فصلٌة تصدرها نمابة المهندسٌن 

2005 . 
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 الجداول المالحق : 

 

 نوع الفضاء الداخلً الرلم
 

 مستوى معدل الضجٌج المسموح
 (dB( / دٌسبل ) Rبه ) 

 30 درج داخلً ، ممرات داخلٌة 1

 30-20 األطفالغرف العاب  2

 30-20 لاعة مإتمرات، غرفة الدراسة 3

 50-40 صالة العاب 4

 40-30 صالة طعام 5

 
 عض الفضاءات الداخلٌة العامة مستوى معدل الضجٌج المسموح به لب( ٌبٌن  1جدول رلم ) 

 

 ( Hzتردد الصوت هٌرتز )  النوع

125 250 500 1000 2000 4000 

 هواء
 لصارة

Nil Nil Nil 00003 00007 0002 

0003 0003 0002 0003 0004 0.05 

 0005 0005 0004 0002 0002 0002 خرسانة ناعمة

 0005 0005 0008 0010 0020 0025 جبص ألواح

 0.10 0010 0.10 0010 0020 0015 خشب أرضٌة

 0.30 0030 0030 0025 0015 0010 سجاد أرضٌة

 0020 0010 0.08 0007 0005 0.05 مطاط أرضٌة

 0.05 0005 0.04 0.02 0004 0005 طجدار مطا

 0.02 0002 0.03 0.04 0005 001 ملم 4زجاج 

 0050 0037 0.27 0.15 0012 0005 ستائر

 0004 0005 0.05 0.03 0003 0003 كراسً خشبٌة

 0.60 0.60 0050 0040 0،30 0010 / عادي أشخاص

الصوف  ألواح
 الصخري

0028 0065 0098 0097 0095 0087 

 
 وتؤثٌث( لبعض المواد المستخدمة فً هٌكلٌة  HZ( ٌبٌن تردد الصوت ) هٌرتز2م ) جدول رل

 الفضاءات الداخلٌة 
 

 نوع الفضاء الداخلً الرلم
 

زمن التردٌد المٌاسً /ثانٌة 
(RT) 
 هٌرتز 500للتردد 

 1،5 درج داخلً ، صالة العاب 1

 1،0 ممرات داخلٌة 2

 0،60 غرف العاب األطفال 3

 0090 مرات ، صالة طعام ، غرفة الدراسةلاعة مإت 4
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 (  ٌبٌن زمن التردٌد المٌاسً والمناسب لبعض الفضاءات الداخلٌة العامة 3جدول رلم ) 
المالحك:األشكال 

 أرضية مغطاة ــــــــ
 -----أرضية عارية 

( 1شكل رقم )   

 ( 2شكل رقم )
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( 3شكل رقم )   

( 4شكل رقم )  

A 

B 

( 5شكل رقم )  
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سم توضع بٌنها الواح من الرغوة  64-44وضع دعامات من المعدن او الخشب على مسافات تتراوح بٌن 
لزٌادة فاعلٌة العزل طبقة من الخرسانة مع قضبان صغٌرة من التسلٌح والرمل والبالط وذلك الصلبة فوقها 

 الصوتً فً االرضٌات

 ( 7شكل رقم )
 

 (8شكل رقم )

وضع ألواح من الجبس او الفٌبر او 
الخشب كدعائم خشبٌة للحد من انتقال 
االهتزازات الصوتٌة بٌن فراغ الجدار 
العازل وملء هذا الفراغ بحشوه من 
ى الصوف الصخري لكً ٌساعد عل

 امتصاص ومنع انتقال الصوت .

 (6شكل رقم )
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 اء الداخلً وكٌفٌة الجلوس فٌه دوراً هاماً فً التقلٌل من اإلزعاج الصوتًٌلعب تصمٌم شكل الفض
 ) الضوضاء ( . 

 (  9شكل رقم ) 

وماصات صوت على سقف قاعة مؤتمرات عامة عواكس صوتٌة   

( 14شكل رقم )  
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 المالحق : أشكال نماذج البحث
 

نموذج: رلم 
(1) 

لاعة كلٌة 
 الهندسة

مجمع كلٌة  المولع:
 الهندسة

االستخدام:اجتماع
 ات ، مإتمرات

، ندوات ، 
 كافتترٌا للطلبة

 300االستٌعاب:اكثر من 

 مواد االنهاء

السمف :وحدات جاهزة  الجدران :بٌاض ، زجاج االرضٌة: بالط موزائٌن
 )سمف ثانوي(

 مواد التشٌٌد

 خرسانة مسلحة / وحدات جاهزة مسبمة الصب

 االثاث المستخدم 

مماعد وكراسً متحركة مصنوعة من البالستن وكراسً منجدة للحضور المهمٌن/ منصة 
 الماء مصنوعة من الخشب 

( 12شكل رقم )  
 

 منبع

وضععع ععععواكس صعععوتٌة فععً قاععععة الععععرو  
 المسرحٌة او الموسٌقٌة 

 ( 11شكل رقم )
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 منصة العروض والمحاضر

 مصنوعة من الخشب مع ساللم خشبٌة

 االبواب :المنٌوم مفصلً / محكم  الشبابٌن:المنٌوم مفصلً /محكم 

 مواد العزل

: وحدات عازلة      االرضٌة : الٌوجد     السمف اسطح عاكسة ومشتتة للصوت 
 الجدران : مواد انهاء الجدران 

مواد عزل تصمٌم  مستخدمة  مواد عزل انشائٌة 
 داخلً 

 ٌوجدال

عزل هٌكل الماعة عن بمٌة 
 الفضاءات 

معزول 
 جزئٌا 

عزل الماعة عن 
 االصوات الخارجٌة 

 معزولة

 

نموذج: رلم 
(2) 

 االصمعًلاعة 

كلٌة  المولع: مجمع
 التربٌة

 االساسٌة 

االستخدام:اجتماعات ، 
 مإتمرات

، ندوات ، 
 مسرح،محاضرات

االستٌعاب:اكثر من 
200 

 مواد االنهاء

 بٌاضالسمف : الجدران :بٌاض  االرضٌة: بالط موزائٌن

 مواد التشٌٌد

 طابوقخرسانة مسلحة / 

 االثاث المستخدم 

 صة الماء مصنوعة من الخشب / منثابتة من المماش المنجدمماعد وكراسً 

 منصة العروض والمحاضر

 مشٌدة من الخرسانة والخشب 

  خشباالبواب :  حدٌدالشبابٌن:

 مواد العزل

االرضٌة : الٌوجد    الجدران :       الٌوجدالسمف :  اسطح عاكسة ومشتتة للصوت 
 مواد انهاء الجدران 

غٌر  مواد عزل انشائٌة 
 مستخدمة

 الٌوجد  ٌم داخلً مواد عزل تصم

عزل هٌكل الماعة عن بمٌة 
 الفضاءات 

غٌر 
  معزولة

عزل الماعة عن 
 االصوات الخارجٌة 

 معزولة جزئٌا

 

 (2نموذج: رلم )
لاعة مصطفى 

 جواد

المولع: مجمع كلٌة 
 العلوم

االستخدام:اجتماعا
 ت ، مإتمرات

، ندوات ، 
 مسرح،محاضرات

االستٌعاب:اكثر من 
100 

 مواد االنهاء

 السمف :بٌاض الجدران :بٌاض  االرضٌة: بالط موزائٌن

 مواد التشٌٌد

 خرسانة مسلحة / طابوق

 االثاث المستخدم 
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 مماعد وكراسً ثابتة من الفورمٌاكا/ منصة الماء مصنوعة من الخشب 

 منصة العروض والمحاضر

 مشٌدة من الخرسانة والخشب 

 االبواب :حدٌد  الشبابٌن:حدٌد 

 زلمواد الع

السمف : الٌوجد      االرضٌة : الٌوجد    الجدران :  اسطح عاكسة ومشتتة للصوت 
 مواد انهاء الجدران 

غٌر  مواد عزل انشائٌة 
 مستخدمة

 الٌوجد  مواد عزل تصمٌم داخلً 

عزل هٌكل الماعة عن بمٌة 
 الفضاءات 

غٌر 
 معزولة 

عزل الماعة عن االصوات 
 الخارجٌة 

غٌر 
 معزولة

 ) استمارة مالحظة (  13 لمرشكل 

( قاعة كلٌة الهندسة14شكل رقم )   
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( قاعة كلٌة الهندسة15شكل رقم )   

( قاعة كلٌة التربٌة األساسٌة 16شكل رقم )   
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مصطفى جواد  -( قاعة كلٌة العلوم18شكل رقم )  

 

( قاعة كلٌة التربٌة االساسٌة 17شكل رقم )   
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االصمعً   -التربٌة األساسٌة( قاعة كلٌة 19شكل رقم )   
رسانة واالرضية من بالطات الموزائيك منصة العرض مشيدة من الخ  


