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جامعة األزهر    - كلٌة الهندسة - قسم هندسة التخطٌط العمرانى1
  مسجل لدرجة الماجٌستٌر2       

الملخص 
ٌهدف البحث إلى رفع قٌمة الدراسة الصوتٌة وإدراجها كأحد مراحل تصمٌم المخططات 

التفصٌلٌة للمدن، مع وضع معاٌٌر تصمٌمٌة صوتٌة للمخططات الحضرٌة تكون نابعة من 
المفردات العمرانٌة للمخطط، والبحث فى أدوات جدٌدة تتكامل مع الدراسة البصرٌة للتحكم فى 

. مدركات الناس وتشكٌل انطباعاتهم فى المدٌنة والتحكم فى عملٌة المالحة الحضرٌة
ومن أهم ما توصل إلٌه البحث أن المشاكل الصوتٌة أحد األسباب الهامة لفقدان التعاٌش مع 

الفراغات الحضرٌة، وأن الهدف من تخطٌط األصوات فى الفراغات مراعاة الطبٌعة اإلدراكٌة 
لألصوات، حٌث ٌنبغى التنوع فى األصوات والتوجٌه لحاسة السمع ٌسمح لكامل المحتوى 
العمرانى بالتعبٌر عن نفسه، باألضافة إلى مراعاة الطبٌعٌة الفٌزٌائٌة لألصوات عن طرٌق 

. الوصول إلى معدالت صوتٌة مرٌحة
الكلمات الداللٌة 

التنسٌق الصوتى ؛الخلفٌة الصوتٌة ؛ األصوات الدورٌة ؛العالمات الصوتٌة 
 

 

المفاهيم والتعريفات 1
 :مفهوم تناسق الصوت من خالل العمران1-1

ٌعرف تناسق الصوت فى علوم العمران بأنه وسٌلة المخطط أو المصمم لتصمٌم األصوات الناتجة عن البٌئة الحضرٌة وأنشطتها بطرٌقة 
جٌدة ومفهومة ومرٌحة، وٌتكامل مفهوم تنسٌق الصوت مع باقى علوم تجمٌل المدن للوصول إلى مخطط عضوى ٌأخذ فى اإلعتبار 

.  (Kang-2011)المحددات الطبٌعٌة والعمرانٌة والسٌكولوجٌة للمخطط

وتختلف المساحة التى ٌمكن فٌها إدراج تنسٌق الصوت تبعا لكل بٌئة، ففى المناطق التارٌخٌة ٌكون نطاقه حماٌة األصوات من أسباب 
التدهور أو الغرابة أو النشاذ، أما فى مناطق إعادة التخطٌط ٌتسع مجال عمله لٌصبح إعادة تخطٌط المكونات العمرانٌة للوصول إلى بٌئة 

صوتٌة مفهومة، وٌكون للمخطط صالحٌة فك اإلشتباك بٌن مصادر األصوات وإعادة ترتٌبها بصورة مفهومة، أما البٌئات البكر ٌكون 
من صالحٌات المخطط تشكٌل أصوات تخدم الخطة التصمٌمٌة، وٌرتبط مفهوم تنسٌق األصوات بعوامل طبٌعٌة وعمرانٌة واجتماعٌة كما 

 تشجع على وٌعرف تناسق األصوات فى الفراغات بأنه التخطٌط للراحة الصوتٌة داخل البٌئات، وخلق مؤثرات صوتٌة (1-1)بالشكل
- Bryan)ارتٌاد الفراغ ومزاولة نشاطه الرئٌسى، لتمكٌن الفراغ الحضرى من تأدٌة واجبه األصلً لربط المجتمع بالبٌئة الحضرٌة

2011) .
 :عالقة الصوتيات  بالفراغات  الحضرية1-2

ٌشمل منهجٌة تنسٌق الصوت فى الفراغات الحضرٌة ثالثة مستوٌات 
لكل منها أدوات فى التعامل بداٌة من التنسٌق ثم الترشٌد وأخٌرا العزل 

: الناتج عن الضوضاء الصوتٌة، وهى على النحو التالى
 حسن إدارة األصوات البٌئٌة بالتحكم فى تصمٌم :التنسيق الصوتى- 

الكتل والفراغات واألنشطة، عن طرٌق تخطٌط نوع األنشطة وكثافتها 
وتتابعها والفراغات ونسب إحتوائها لبناء بصمة المناطق الصوتٌة، 
وتوجٌه الناس إلرتٌاد فراغاتها عبر ما ٌسمعونه، وفى حالة وجود 
أصوات غٌر جٌدة داخل المخطط ٌكون التعامل معها عن طرٌق 

تجمٌلها أو تخفٌف حدتها أو اإلشارة إلٌها بطرق أكثر 
. Brown-2004))مالئمة

 
عالقة تنسيق الصوت بعوامل تصميم  (1-1)شكل 

 المواقع

 Bryan -2011 :   المصدر
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وقد إتبعت  (- ..المحادثات-المرور األلى) خفض كمٌات الدٌسٌبالت الناتجة عن النشاط العمرانى :ترشيد الضوضاء- 
الحكومات لترشٌد الضوضاء وسائل كوضع تحذٌرات إلستخدام أبواق السٌارات، ومنع المرور اللٌلى فى المناطق السكنٌة 

. (Luzzi-2011)لٌال، وتبقى األنشطة واالستعماالت الحضرٌة على حالها
 السٌطرة على األصوات الناتجة من االستعماالت بالتحكم  بالحوائط الخارجٌة للمبنى، ثم استحداث أصوات :العزل الصوتى- 

. جدٌدة مناسبة، وتستخدم فى عزل االستعماالت التى تنتج عنها أصوات مرتفعة

 
 عالقة األصوات بالفراغات الحضرية  (2-1)شكل 

 الباحث: المصدر

تمتزج :  مكونات البيئة الصوتية فى الفراغات الحضرية1-3
ثالثة مستوٌات من األصوات داخل الفراغ الحضرى، لٌكون 

الناتج ما نسمعه فى البٌئة وما ٌشكل وعٌنا 
: (Bernie&Schafer-2016)وإدراكنا

األصوات النابعة من المحتوى : الخلفية الصوتية للمنطقة- 
الطبٌعى للبٌئة العمرانٌة، كأصوات البحر فى البٌئة الساحلٌة 

والطٌور فى المناطق المزروعة، وأهم خواصها أنها  
متكرره وتدرك 
بسرعة وتشتٌت 

اإلنتباه عنها 
بسرعة، وٌسمٌها 

 keyالبعض 

note sounds .
األصوات  - 
 
 
 
 
 
 
 

والبٌئة   هى األصوات التى تعد ناتج التفاعل بٌن اإلنسان :الدورية بالمنطقة
. الحضرٌة، كأصوات البائعٌن ، وأهم ممٌزاتها أنها تتكرر بصفة شبه منتظمة وٌختلف التفضٌل لها تبعا لنوع الصوت

 أصوات متفردة الحدوث لها أوقات زمنٌة محددة، وتكون مرتبطة بأحداث كونٌة أو دٌنٌة مثل :العالمات الصوتية بالمنطقة-
. أوقات األذان

 
 المكونات العمرانٌة ألحد المناطق (3-1)شكل
 Rychtarikova &Domecka - 2008 : المصدر

 

 
 
 
 
 
 
 

المكونات الصوتٌة ألحد ( 3-1)شكل 

 البٌئات العمرانٌة

 الباحث:   المصدر
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 الخريطة الصوتية لساحة ديال سنجنوريا (5-1)شكل 

 Atkinson-2013:   المصدر
 

 تقييم ومعاييراألصوات فى الفراغات الحضرية 1-4
الصوت وكما وصفه العالم بن سٌنا ذو طبٌعتان طبٌعة إدراكٌة معرفٌة وطبٌعة فٌزٌائٌة قٌاسٌة، تقاس جودة طبٌعته األولى بمدى فهمنا 
له، أما طبٌعته الثانٌة فتقاس بكمٌة الطاقة الصوتٌة وخواصه الموجٌة من اإلنتشار والتداخل والتكرار وأثارها على أعضائنا السمعٌة، 

. وتتقاطع الطبٌعتان فى نوع المصدر ومكانه وزمانه وشكل تكراره وفٌما ٌلى عرض لكٌفٌة تقٌٌم االصوات ومعاٌٌرها فى كالهما
  التقييم طبقا للطبيعة المعرفية اإلدراكية للصوت 1-4-1

تتحدد الطبٌعة المعرفٌة للصوت فى البٌئات الحضرٌة عبر اإلستبٌانات، حٌث أن المرتادٌن للمنطقة الحضرٌة هم القادرون على تقٌٌم ما 
: (Yang&Kang-2005)ٌسمعوه، وٌتم ذلك من خالل المقاٌٌس التالٌة 

. (-..مزعج- متأقلم - مفضل  )ٌحدد فٌه الناس مدى تفضٌلهم لألصوات بعبارات : مقٌاس تفضٌل الصوت
. (غٌر عاطفى- عاطفى  )ٌحدد فٌه الناس مدى تعاطفهم مع األصوات بعبارات: مقٌاس التعاطف مع الصوت

. (-...بعد فترة-سمعته حاال)ٌعبر عن مدى أهمٌة الصوت بعبارات: مقٌاس مالحظة الصوت وجذب اإلنتباه
وٌتم الربط بٌن التفضٌالت الصوتٌة لالشخاص واألماكن عبر الخرائط اإلداركٌة مثل خرائط الراحة الصوتٌة وخرٌطة سٌكولوجٌا 
األصوات، وتكون المعلومات مربوطة بخرائط عمرانٌة موضحا علٌها األثر النفسى لألصوات ، وأهم التأثٌرات النفسٌة واإلدراكٌة 

. (Stockholm Urban Plannig Administration - 2000:2002)المتوقعة من األصوات البٌئٌة

 

 الخريطة اإلدراكية ألحد المناطق السكنية فى ألمانيا مع تخطط بنوع التأثيرات النفسية لألصوات   (6-1)شكل 

 Schulte  - 2011:   المصدر

: وتتدرج المعاٌٌر اإلدراكٌة لألصوات فً الفراغات الحضرٌة على النحو التالً
الغلق -

. فً الممرات والطرق األلٌة، وتكون تقسٌمات الصوت خطوط منحنٌة مفتوحة: فراغات طوٌلة متصلة
. متصلة أو محددة من ثالثة جوانب وتكون قطاعات األصوات مساحات لونٌة مغلقة: فراغات عمٌقة
متعددة المداخل وٌطلق علٌها الساحات العامة، وتكون قطاعات األصوات على شكل مساحات لونٌة مختلفة المركز، أو : فراغات متسعة

. خطوط منحنٌة مغلقة ومتقاطعة
االحتواء -

ٌمكنها االحتفاظ باألصوات الموجودة بها وتحافظ علً األصوات الموجودة دون إضافة أو تشتٌت، وتكون : فراغات شدٌدة االحتواء
. 1:1مستوى االحتواء العمرانً بها 

تحتفظ ببعض األصوات الموجودة بها، ٌمكن تمٌٌز األصوات المنبعثة منها عن األصوات المضافة إلٌها من : فراغات ضعٌفة االحتواء
. 1:2الممرات والمداخل العمرانٌة، وتكون مستوى االحتواء العمرانً بها 

ال ٌمكنها االحتفاظ باألصوات الموجودة بها، أو ال ٌمكن التمٌٌز بٌن األصوات المنبعثة منها واألصوات : فراغات عدٌمة االحتواء
. 1:3المضافة إلٌها من المناطق المجاورة لها، ومستوى االحتواء العمرانً بها 
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 أثر درجة غلق واحتواء الفراغ على البيئة الصوت (7-1)شكل 

 Ballou 2008+ الباحث : المصدر
تصمٌم الفراغ بحٌث ٌكون له بصمة صوتٌة تختلف بدرجة ما عن المتتابعة الفراغٌة الموجود فٌها، بحٌث ٌحقق عاملً اإلثارة : التنوع- 

 .واالتصال اإلدراكً، وٌمكن بسهولة التمٌٌز بٌن أجزاء المخطط تبعا لبصمتها الصوتٌة، فتصٌر للمنطقة بصمتة الصوتٌة عند المتلقً
ٌساعد اإلستقراء الجٌد الوصول إلى األنشطة تبعا لألصوات الصادرة عنها، وبالتالً تؤكد االستعماالت ما هو : اإلستقراء والتوجيه- 

مرسوم فً ذهن المستخدم عن تلك األصوات، وٌتأتى ذلك بأن تكون لكل األنشطة نصٌب فً التعبٌر عن ذاتها وموقعها وكثافتها بقوة 
 .وداللة، بحٌث تصبح األصوات أحد موجهات الحركة

التقييم تبعا للطبيعة الفيزيائية الرياضية للصوت 4-1-2
تتعدد المحددات الفٌزٌائٌة التً تشكل الصوت والتً ٌمكن من خاللها قٌاس وتقٌٌم البٌئة الصوتٌة، فطبٌعة الصوت الموجٌة هً التً 

تتحكم فً انتشاره وحٌوده وانكساره وتداخله، وتبدأ هذه المحددات من نوعٌة الصوت لتصل إلى طبٌعة الوسط وكثافته ودرجة حرارته، 
: ٌمكن تقٌٌم الصوت بناءا على محددات ستة وهى

- أصوات كهربٌة - أصوات مٌكانٌكٌة- أصوات بشرٌة- أصوات طبٌعٌة)وتنقسم األصوات الحضرٌة إلى : نوعٌة مصدر الصوت
.    وتنتج هذه األصوات إما بسبب طبٌعة البٌئة أو بسبب التفاعل بٌن الناس وبٌئاتهم (وضوضاء- أصوات مجردة

. كمٌة الطاقة الصوتٌة الناتجة من النشاط أو االستعمال وتكون مقدرة بالدٌسٌبالت: القٌمة الرٌاضٌة للصوت
وٌعتبر الفراغ الحضرى . للصوت فراغ ٌنتشر فٌه تكون قوة الصوت عند مصدره وتقل كلما إبتعدنا عن المصدر: فراغ إنتشار الصوت

. هو فضاء إنتشار الصوت فى المناطق الحضرٌة
لمصادر األصوات الثابتة مدى إنتشار بؤرى ربما كان فى بعض األحاٌٌن عقدة صوتٌة، أما المصادر : حركة وثبات مصدر الصوت

. الدٌنامٌكٌة فتخلق محاور صوتٌة
تختلف نوعٌة وكمٌات األصوات التى تنتجها األنشطة على مدار الٌوم، ففى الصباح تنشط أصوات ربما تختفى لٌال تبعا :الزمن أو الوقت

.  (Ibrahim-2007)لمحددات بٌئة وعمرانٌة
، وتساعد  (- ..مسامٌة- نبضٌة - رخوٌة- هشة ) تختلف مصادر األصوات فى طبٌعتها إلى حد كبٌر وهى إما:الطبٌعة الفٌزٌائٌة للصوت

- غنٌم)هذه الطبٌعة األصوات على إختراق بعضها البعض حٌث تتثنى لألذن سماع مجموهة من المؤثرات السمعٌة فى وقت واحد
2006 .)

 

وتعتبر الخرائط الصوتٌة أهم الخرائط التى تشرح وتفسر الطبٌعة 
الرٌاضٌة للصوت، وتشتمل على بٌانات عن كمٌة األصوات 
مطبقة على خرائط عمرانٌة لمعرفة ما ٌسهم به كل نشاط من 

دٌسٌبالت، وكمٌة األصوات المتوقع سماعها فى كل فراغ عمرانى، كما أن خرائط طوبولوجى الصوت من الخرائط المهمة 
. EEAA-2006))كونها تشرح تطرٌقة تداخل مصادر األصوات حولنا

. وتختلف كمٌة األصوات المسموح بها فً الفراغ تبعا لعوامل الوظٌفة أو الرتبة والزمن
 

 

 الخريطة الصوتية لميدان الجيزة (8-1)شكل 

 2006- جهاز شئون البيئة المصرية :  المصدر



 
 

 تأثٌر تناسق األصوات على المعاٌٌر التصمٌمٌة للفراغات العمرانٌة

                                                         
 كمية الديسيبالت المسموح بها على مدار اليوم ( 1-1 )جدول

 كميات الديسيبالت المسموح بها فى فترات اليوم 

 ليال مساءا نهارا الموقع

 45 50 55 الفراغات السكنية ومناطق البيع البسيطة

 60 65 60 الفراغات المختلطة السكنية والتجارية

 55 65 75 الفراغات ذات الكثافات العالية

 المملكة العربية السعودية- الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة : المصدر

: تأثيرالتناسق الصوتى على الفراغات الحضرية - 2
 )، وٌتكون الفراغ من ستة مكونات مادٌة وهى (األنشطة- الفراغات - الكتل )تشتمل البٌئة الحضرٌة على ثالثة عناصر أساسٌة وهى 

وٌتناول البحث تاثٌر التناسق الصوتى على تلك المكونات  (األنشطة- األثاث - التنسٌقات الحضرٌة - األسقف- األرضٌات - الحوائط 
الستة من خالل التقٌٌم الفٌزٌائى للوصول الى النسب الصوتٌة المفضلة فى كل فراغ ، وللوصول لترتٌب المحددات الفٌزٌائٌة لتنسٌق 

. االصوات تبعا لنوعٌة استعمال ونشاط كل فراغ ومن ثم الوصول الى المعاٌٌر
: األنشطة2-1

. تعطى األنشطة الحضرٌة للفراغ شخصٌته وطابعه، تنقسم أنشطة الفراغ إلى أنشطة سكون وأنشطة حركة
وهى إما أنشطة الجلوس أو أنشطة الراحة أو المقابالت ، وٌكون التجمع حول أحد عناصر التنسٌق : أنشطة السكون والتنسٌق الصوتى

الحضرى داخل الفراغ، واألصوات الناتجة عن أنشطة السكون فً الفراغات أصوات طبٌعٌة وأصوات بشرٌة فً األساس وٌحتمل أن 
تكون هناك نوعٌات أخرى من األصوات لكن بنسب ضئٌلة، وفٌما ٌلً جدول لتوضٌح التأثٌرات المتبادلة بٌن أنشطة السكون والتناسق 

.  الصوتى
ألتاثيرات المتبادلة بين أنشطة السكون والتناسق الصوتى  ( 2-1 )جدول

 أنشطة مقابالت أنشطة جلوس أنشطة وقوف 

نوعٌة 
 األصوات

 
  

وصف 
البٌئة 
 الصوتٌة

  
أصوات : أصوات الخلفٌة

المٌكانٌكٌة 
أصوات :األصوات التكرارٌة
شبابٌة 

حسب : العالمات الصوتٌة
 المخطط

 
أصوات : أصوات الخلفٌة

البشرٌة 
أصوات :األصوات التكرارٌة
المرور 

حسب : العالمات الصوتٌة
 المخطط

 
أصوات طبٌعة :أصوات الخلفٌة

أصوات بشرٌة :األصوات التكرارٌة
حسب :العالمات الصوتٌة
 المخطط

شكل 
إنتشار 
    الصوت
 (.أثر حاسة السمع على رسم صورة ذهنية للمدينة دراسة حالة القاهرة الفاطمية)الباحث من دراسة : المصدر

تتأثر الحركة فى الفراغات العمرانٌة بالتأثٌرات السمعٌة الموجودة فى الفراغ، كما أن شكل :أنشطة الحركة والتنسٌق الصوتى
: ونوع الحركة تأثر على المحتوى السمعى كذلك، وتشتمل أنشطة الحركة على نوعٌن

تكون وسٌلة الحركة هى السٌارات وتعتمد كمٌة الصوت على محددات تصمٌم الطرٌق، وتحدد كمٌات :حركة المرور
األصوات فى محاور الحركة من الكثافة المرورٌة والسرعة التصمٌمٌة للطرٌق، والكثٌر من الدراسات كان ناتجها العالقة بٌن 

. -Dooren&Coensel) (2008األصوات وكمٌات المرور األلى
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التأثيرات المتبادلة بين كمية المرور والبيئة الصوتية (3- 1 )جدول  
 الفراغات المعقدة الفراغات الحضرٌة البسٌطة الفراغات السكنٌة 

نوعٌة 
 األصوات

   
وصف 
 البٌئة  

 الصوتٌة

 
طبيعية : أصوات الخلفية

شبابية : األصوات التكرارية
 أصوات دينية :العالمات الصوتية

 
الشبابية : أصوات الخلفية

المرور : األصوات التكرارية
 حسب المخطط: العالمات الصوتية

 
المرور : أصوات الخلفية
ميكانيكية : األصوات التكرارية
 حسب المخطط:العالمات الصوتية

 العالقة بٌن األصوات هدمٌة العالقة بٌن األصوات تشاركٌة العالقة بٌن األصوات بنائٌة 
.(أثر حاسة السمع على رسم صورة ذهنية للمدينة دراسة حالة القاهرة الفاطمية)الباحث من دراسة : المصدر  

وتتحدد شكل البٌئة الصوتٌة على محاور المشاة تبعا لمحددات كثٌرة، حٌث تختلف كمٌة األصوات فى حالة : حركة المشاة
وجود دمج مع المحاور األلٌة ، الفئة المستهدفة تؤثر أٌضا فً نوع المحتوى الصوتً وكمٌته فعندما تكون األطفال هى الفئة 

المستهدفة تكون األصوات عالٌة مع وجود جلبة وصراخ، أما الشباب فتكون األصوات عالٌة ومستمرة على كامل المحور 
كون الشباب ٌمٌلون للمشً السرٌع، أما كبار السن وإن األصوات غالبا ما تكون هادئة ومتقطعة على محور المشاة لعزوفهم 

. عن المشً الطوٌل وتفضٌلهم الراحة على فترات
كما أن موجهات الحركة مؤشر على نوعٌة األصوات المتوقعة على المحاور، فالنشاط الرائج ٌعبر عن نفسه باألصوات 

الصادرة عنه، وعندما تشٌر الالفتات فقط على النشاط فهذا ٌعنى عدم إمكانٌة النشاط الحدٌث عن نفسه لوجود مصادر قوٌة 
مألت خلفٌته الصوتٌة، كما أن نوع البٌئة تؤثر أٌضا على المحتوى الصوتى فالبٌئة الطبٌعة ال ٌمكنها الحفاظ بأصواتها لذلك 

تكون األصوات نبضٌة، أما البٌئات الحضرٌة فتكون أصوتها مستمرة مع احتفاظ المحور باألصوات بسبب معدالت الغلق 
 .العالٌة

العالقات بين ممرات المشاة والبيئة الصوتية  ( 4-1 )جدول

 البٌئة الصوتٌة على المحاور كمتغٌر مع الفئة المستهدفة 

 فئة كبار السن فئة الشباب فئة األطفال

وصف 
البٌئة 
 الصوتٌة

  
 

شكل 
إنتشار 
 الصوت

 

 

 

 

 

 
 البٌئة الصوتٌة كمتغٌر مع موجهات الحركة 

 الفتات عوامل طبٌعٌة النشاط 

نوعية 
 األصوات

 الميكانيكية: أصوات األساسية طبيعية: األصوات األساسية األنشطة: األصوات األساسية

أثر حاسة السمع على رسم صورة ذهنية للمدينة دراسة حالة القاهرة )الباحث من دراسة : المصدر

.(الفاطمية  



 
 

 تأثٌر تناسق األصوات على المعاٌٌر التصمٌمٌة للفراغات العمرانٌة

 تنسيقات الفراغ 2-2
تتعدد أنواع التنسٌقات الفراغٌة بٌن األشجار والشجٌرات والحوائط الشجرٌة والمتسلقات، وتسهم كل منها بنسب مختلفة فى 

: تغٌٌر شكل البٌئة الصوتٌة
تختلف أنواع األشجار فى إمتصاصها لألصوات السالبة وإحداث أصوات جٌدة تبعا لعدة عوامل، طول الشجرة :األشجار: أوال

وعرضها وكثافتها والتى تتدخل بشكل مباشر فى إمتصاص الصوت كذلك مدى النفاذٌة البصرٌة لمصدر الصوت  
(Chih&Der-2002) .

فتصمم التنسٌقات الشجرٌة تبعا للوظٌفة الصوتٌة، فعندما ٌكون 
الغرض الحد من الضوضاء وإخفاء مصادر الصوت تكون 

األشجار العالٌة الكثٌفة، بٌنما ٌكون الغرض جلب أنشطة بشرٌة 
. ٌكون اإلختٌار لألشجٌرات

 تتنوع مصادر المٌاه فً الفراغات :مصادر المٌاه: ثانٌا
،  (الحائط المائً- الشالالت - النوافٌر )الحضرٌة 

تختلف كمٌة األصوات الناتجة عن كل منها، فبٌنما تنتج النافورة 
 دٌسٌبل، 58 دٌسٌبل، تنتج الشالالت ما ٌقارب من 60حوالى 

 دٌسٌبل، وتعد مصادر المٌاه أحد 53والحائط المائً حوالى 
التنغٌمات الجٌدة فً الفراغات، والتً ٌمكنها استٌعاب الضوضاء، ولتصمٌم عناصر التنسٌق الحضري توضع العناصر فى 

. ( Kang&Hio-UK)إتجاه األصوات السالبة للحد منها، أو فى قلب الفراغ الحضرى لجلب أنشطة جدٌدة

 حوائط الفراغ 2-3
ترسم حوائط الفراغ شكله وحجمه وخصائصه المختلفة من 

الغلق والنفاذٌة واإلحتواء، وتأثر الحوائط بنصٌب ال بأس به فى 
تشكٌل األصوات، فلربما كان الحائط سبب فى إنعكاس الموجة 
الصوتٌة لمرة أو لمرات عدٌدة، وربما كانت الحوائط سببا فى 

: إحتواء األصوات أو تشتٌتها
كلما زادت تشكٌالت الحوائط كلما زادت :تشكٌالت الحوائط

اإلنعكاسات للموجات الصوتٌة ما تعمل على زٌادة حدة 
األصوات بٌنما فى الحوائط الصقولة تشتت الموجات الصوتٌة 

 .ما ٌخفف أثر األصوات
فى الفراغات المغلقة تؤثر مادة الحوائط على :مادة الحوائط

مقدار إمتصاص وتشتٌت األصوات، فإمتصاص الصوت ٌعتمد فى الفراغات المغلقة على عاملٌن مساحة الفراغ ونعومة 
ٌوضح األثر الواضح لدرجة نعومة األسطح على إمتصاص الصوت فى تلك الفراغات، بٌنما فى  (11-1)حوائطه، والشكل 

- المطٌرى &المعمورى )الفراغات المفتوحة تدخل عوامل أخرى، لكن تظل مادة الحوائط أحد محددات تشكٌل األصوات
2015 .)

ٌعد لون الحوائط أحد األسباب إلحداث أصوات صامتة، فٌمكن لهذه األلوان شحن الفراغ بكمٌة من األحاسٌس : لون الحوائط
(. 2006- غنٌم)الصوتٌة المعبرة 

 
 األسقف 2-4

تتنوع األسقف بٌن األسقف المستوٌة واألسقف المائلة والقباب، ولكل منها أثارها على إحتواء األصوات حٌث تعتبر أسقف 
الفراغ أداة لزٌادة اإلنعكاسات والتداخل بٌن األصوات، فاألسقف المائلة أقلها فى إحتواء األصوات أما القباب فهى أكثر أنواع 
األسقف إحتفاظا باألصوات كون األصوات المرتدة تقوم بتجمٌع نفسها فى مواقع جدٌدة، وتكون ناتج كمٌة الصوت هو عبارة 
حصٌلة الصوت الصادر واألصوات المرتدة له، كما توجد الكثٌر من البرامج المعملٌة لقٌاس كمٌة الطاقة الصوتٌة اإلجمالٌة 

. ، والشكل التالى ٌشرح أثر إختالف التغطٌة على شكل البٌئة الصوتٌة spectra plusلكل موقع مثل 

 
 عالقة أنواع األسقف فى تشكيل البيئة الصوتية كما ونوعا (12-1)شكل 

 Wakefield Acoustics Ltd+ الباحث : المصدر
 

 

 األرضيات 2-5

 
وضع عناصر التنسيق المائى ليخدم فكرة  (10-1)شكل 

 التصميمية الصوتية

 http//sciencedirect.com:المصدر

 

 حوائط الفراغ وعالقتها بالصوت (11-1)شكل 

 Dooren&Coensel - 2008: المصدر
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فى تولٌد إهتزازات تختلف بإختالف نوع البتلٌطات فكلما زادت خشونة  (الركض-المشى )تتسبب حركة اإلنسان مثل 
هرتز، ما ٌعنى 100التبلٌطات زادت الضوضاء، ففى التكسٌات العشبٌة تكون الطاقة قلٌلة تصل فى بعض اإلحاٌٌن إلى 

وجوب التخطٌط لمادة تغطٌة األرضٌات عند وضع التصامٌم خاصة فى مناطق المشاة، كما ٌوجد عامل أخر ٌسهم فى تشكٌل 
المحتوى الصوتى وهى سرعة إنتشار الصوت فى األرضٌات وٌعتبر الفلٌن أقل المواد من حٌث إحداث الضجٌج ٌلٌه الخشب 

ثم الخرسانة ثم البلوك المدبوك ثم المعادن والزجاج، كونه ٌعتمد على إختالف سرعة الصوت فى كل مادة من تلك المواد، 
.  ٌوضح أثر خشونة األرضٌة على البٌئة الصوتٌة  (13-1)والشكل

 
 العالقة بين تشكيالت األرضيات والبيئة الصوتية (13-1)شكل 

 Wakefield Acoustics Ltd+ الباحث :   المصدر

ومن المالحظ أنه كما زادت البروزات على وحدة المساحات زاد التداخل فى الموجات الصوتٌة، ما ٌعنى زٌادة األحتفاظ 
باألصوات، كما تؤثر تعدد مستوٌات الفراغ على القٌم الفٌزٌائٌة لألصوات فٌمكن التغلب على وجود أصوات مرتفعة فى 

. بعض المواقع بتقلٌل منسوب باقى الفراغ، لكنها ذات تأثٌر محدود على نوعٌة األصوات ودٌنامٌكٌتها
 األثاث 2-6

ٌشمل أثاث الفراغ النصب التذكارٌة والمقاعد وأعمدة اإلنارة وصنادٌق القمامة وتعتبر أغلبها عناصر صامتة، لذلك فإن 
تأثٌرها على القٌم الرٌاضٌة لألصوات ضعٌف وكذلك طبٌعة األصوات، لكن لكل نوع من األنواع السابقة أصوات تابعة قد 
تسبب فى إختالف نوعٌة األصوات حولها، وٌأثر توزٌع الفرش بنسبة ما على مكان بعض األنشطة كالمحادثات إذا كانت 

الجلسات دائرٌة أو الجلوس لألستجمام فى التوزٌعات الطولٌة، ومن المالحظ كون أثاث الفراغ ذا كتلة راسٌة ما ٌعنى أنه من 
الممكن أن ٌكون وسٌلة لتشتٌت األصوات أو تجمٌعها، وربما كان وظٌفة األثاث قوٌة كالمقاعد والبرجوالت ما ٌعنى ظهور 

. أنشطة قوٌة أو ذا وظٌفة ثانوٌة كصنادٌق القمامة ما ٌعنى وظهور أصوات مضطربة فً عامل الزمن
 

 تصميم األصوات فى الفراغات الحضرية 3
 األوزان النسبية لعناصر تصميم الفراغ وعالقاتها بتنسيق الصوت 3-1

- األرضٌات - االسقف-الحوائط - التنسٌقات- األنشطة )ولدراسة كٌف ٌؤثر كل عنصر من عناصر تصمٌم الفراغات الستة 
، كان من الضرورى معرفة أثرها على الصوت من حٌث إنتشاره وإمتصاصه وحٌوده وإنكساره وتشتته، وهى (األثاث

. ٌوضح الخواص الفٌزٌائٌة للموجات الصوتٌة (14-1)الخواص الفٌزٌائٌة للصوت والشكل

 
 التشتت            اإلنكسار                   الحٌود                      اإلنتقال                اإلمتصاص

 الخواص الفزيائية للموجات الصوتية (14-1)شكل 

 springer Science+ Business Media Singapore -2016: المصدر

تعتبر أنشطة الفراغ أحد المؤثرات الهامة فً شكل انتشار الصوت، فاألنشطة البؤرٌة ٌكون إنتشار األصوات فٌها على شكل 
مساحات دائرٌة أو شبه دائرٌة، بٌنما األنشطة المحورٌة ٌكون إنتشار األصوات فٌها محورى أو طولى، وتؤثر األنشطة على 

. قوة الصوت ما ٌجعلها أحد العوامل المؤثرة فى إمتصاصه أو تشتته
أما تنسٌقات الفراغ فهى أحد أدوات إمتصاص الصوت الفعالة، كما أنها تعمل أٌضا على تشتٌته كما فً التنسٌقات الجدارٌة أو 

. حوائط العزل الشجرٌة، وتعد أٌضا وسٌلة لنشر نوعٌة إٌجابٌة من األصوات نوعا وإدراكا
الحوائط الصلبة لها دور كبٌر فى صٌاغة النسق الصوتى للمكان، وٌرحع ذلك سرعة الصوت الكبٌرة فى المعادن وقلتها فى 

. الجدران نوعا ما، ما ٌجعل نوعٌة الحوائط أحد عوامل تشتٌت أو إمتصاص األصوات وحٌودها كذلك
تختلف األرضٌات عن الجدران فى عامل مهم وهو أن الجدران فى وسٌلة التحكم األفقى فى األصوات، بٌنما األرضٌات 
وكذلك األسقف هى وسٌلة التحكم الرأسى للصوت من حٌث إمتصاصه وحٌوده وتشتٌته، فكلما كانت مادة األرضٌات من 

الحجارة المدبوكه كلما ساعد ذلك على تقلٌل األثر الفٌزٌائى للصوت، بخالف األرضٌات المصقولة أو المجوقة التى تزٌد من 
. سرعة الصوت مما ٌعطى فرصا أكبر لتشتٌته وإرتداده أكثر من مرة

وٌعتبر مادة األسقف من العوامل المهمة لتشكٌل االصوات، كما أن شكل السقف ٌسهم بدرجة كبٌرة فى التشكٌل الصوتى، 
وكلما زاد إحتواء ومساحة التغطٌة كلما سمح بإحتواء الصوت وإنعكاسه ربما مرة أو أكثر تبعا لدرجة األحتواء وزاوٌة سقوط 

. الصوت
وٌلعب األثاث دورا فى إنتشار الصوت فاألثاثات قد تكون أساسٌة فى الفراغ بحٌث ٌنشأ حولها نشاط كالمقاعد مثال، وربما 

تكون األثاثات ثانوٌة عامود إنارة بحٌث تكون األنشطة حوله دورٌة أو متقطعة، وبالتالى تتحكم األنشطة بقوة مصادر الصوت 
: حولها نوعا ما، وٌمكن الربط بٌن عناصر تصمٌم الفراغ والمحددات الفزٌائٌة للصوت فٌما ٌلى
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مصفوفة األوزان النسبية لمحددات تصميم الفراغ وأثرها على البيئة الصوتية (5- 1)جدول

 
نوع 

مصدر 
 الصوت

القٌمٌة 
الرٌاضٌة 
 للصوت

فراغ 
إنتشار 
 الصوت

حركة 
وثبات 
مصدر 
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 الزمن
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 درجة1

 الباحث: المصدر

 فأكثر توصٌف قوٌة التأثٌر على البٌئة الصوتٌة داخل الفراغات 15تعطى محددات تصمٌم الفراغات التى حاذت على درجات 
 نقطة توصٌف 15-10الحضرٌة كنشاط الفراغ ونتسٌقاته الشجرٌة والمائٌة، بٌنما محددات التصمٌم التى أخذت قٌما ما بٌن 
 فأقل توصٌف ضعٌفة 10متوسطة التأثٌر على البٌئة الصوتٌة كحوائط الفراغ وأسقفه، بٌنما محددات التصمٌم التى أخذت قٌما 

. التأثٌر على البٌئة الصوتٌة للفراغات الحضرٌة كأرضٌات الفراغ وفرشه
معايير التصميم الحضرى للفراغات العمرانية وأثرها على تناسق الصوت 3-2

بناء على التحلٌل السابق لتأثر التناسق الصوتى بمحددات تصمٌم الفراغات العمرانٌة ٌمكن الوصول الى مجموعة من المعاٌٌر 
التخطٌطٌة التى ٌجب مراعاتها عند تصمٌم الفراغات باشكالها المختلفة وستم عرض للمعاٌٌر الخاصة بالفراغات السكنٌة 

والمختلطة والكبٌرة مع مراعاة ان هناك فراغات اخرى قد تختلف فٌها هذه المعاٌٌر طبقا لتنوع األنشطة بها او سٌادة نشاط 
مطلوب تأكٌده ، اٌضا ٌمكن لألهمٌة التارٌخٌة للفراغ او عوامل اخرى وبالتالً وجب التأكٌد على ان هذه المعاٌٌر استرشادٌه 

 0ٌمكن االخذ بها مجملة او تغٌٌرها طبقا لطبٌعة الفراغ
 

 

تصميم األصوات فى الفراغات السكنية 3-2-1
تعد الفراغات السكنٌة من الفراغات المسموح بمعدالت  صوت  قلٌلة بها، لذلك عند تصمٌم الفراغات تكون األولوٌة للعناصر 
التى تنتج معدالت قلٌلة لألصوات كالفرش وعناصر األثاث والبعد عن األنشطة، وأفضل عناصر الفراغات التى تنتج أصوات 

.  لٌلٌة هى األشجار
 : فراغات المجموعة السكنٌةفى 

 تختفى األنشطة الحضرٌة وتكون مصادر األصوات التنغٌمات الجٌدة وأصوات البشر .

 ٌفضل وجود أثاث وسقف فى الفراغ كالجلسات وأعمدة اإلنارة لتحفٌز األصوات الموجبة .

 ٌفضل األرضٌات الخشنة للتنبٌة بأصوات الخطى وٌمكن تصمٌم الفراغ على مستوٌٌن .

 التنسٌقات الشجرٌة فتفضل الشجٌرات القصٌرة أو مجموعات شجرٌة بسٌطة إلحداث تنغٌمات جدٌدة .



 
 

 تأثٌر تناسق األصوات على المعاٌٌر التصمٌمٌة للفراغات العمرانٌة

: فى الفراغات السكنٌة التى تتشارك مع محور ألى

  ٌقل أثر أنشطة الفراغ فى الفراغات السكنٌة
وتكون وظٌفة المخطط تحٌٌد األصوات السالبة 

 .للمحور األلى

  تستخدم األشجار لغرصٌن األول حوائط عزل 
للضوضاء، والثانى عمل تنسٌقات داخل الفراغ 

 .

  ٌفضل األثاثات الجالبة لألصوات الجٌدة
. كسقاٌات الطٌور والنوافٌر

  ٌفضل عدم وجود األسقف لعدم إحتواء أصوات
المرور، كذلك بجب الحد من تشكٌالت الحوائط 

. فى إتجاه المحور األلى

  ٌفضل تعدد المستوٌات فى األرضٌات بحٌث
. ٌكون مستوى الطرٌق أعلى من منسوب الفراغ

تصميم األصوات فى الفراغات المختلطة  3-2-2
ٌسمح فى الفراغات المختلطة بمعدالت أصوات أكبر فلذلك ٌمكن للمصمم مشاركة بعض األنشطة فى المخطط التفصٌلى 

للفراغات التجارٌة، وٌكون المخطط مخٌرا بٌن إستعمال التنسٌقات الشجرٌة أو األسقف كونهما ٌتسببان فى معدالت صوت 
عالٌة وإلحداث أصوات لٌلٌة، وألن الفراغات الترفٌهٌة ضعٌفة األنشطة، وٌصل المخطط لمعدالت األصوات عن طرٌق باقى 

 .العناصر كالتنسٌقات واألسقف واألرضٌات واألثاث

 لفراغ المجاورة الرئٌسىاألصوات البشرٌة هً المسٌطرة على الخلفٌة الصوتٌة 

 تتداخل األنشطة فى فراغ المجاورة حٌث ٌوجد أنشطة حركة وجلوس وإنتظار  .

 ٌفضل األثاثاث الصامتة فى الفراغ حتى تعطى الفرصة ألصوات األنشطة واألصوات البشرٌة التابعة لها. 

  ٌفضل أن تكون األرضٌات على مستوى واحد أو ذات مٌول محدودة، لتسهٌل حركة المشاة وتقلٌل أصوات الخطى
. على المحاور

 ٌسمح بالتغطٌات الجزئٌة ألحتواء األصوات الجٌدة لكن ٌجب إختٌار مواقع التغطٌات بعناٌة .

 وٌفضل الواجهات ذات الحوائط الخشنة والتنسٌقات الشجرٌة البسٌطة. 

: فى الفراغات الترفٌهٌة

 توجد كمٌات كبٌرة من األصوات الطبٌعٌة والبشرٌة ما ٌسمح بمعدالت إحتواء كبٌرة .

  ،ٌوظف المخطط األصوات وٌحتوٌها عن طرٌق األسقف واألرضٌات، ما ٌعنى ظهور القباب بعض المواقع
. واألرضٌات الخشبٌة لتعظٌم األصوات الجٌدة

 وٌفضل جمٌع توزٌعات األثاث سواءا المحورٌة أو المركزٌة .
: أما فراغات األحٌاء المفصولة عن المرور األلى

  كثافة األستعماالت العالٌة تتولد كمٌات كبٌرة من األصوات البشرٌة وتتداخل أصوات المارة مع أصوات الباعة
.  وأصوات األطفال

 ٌفضل األرضٌات الناعمة حتى ال ٌضٌف إلى كمٌات األصوات وعدم تحبٌز لألسقف لذات السبب .

 الحوائط فتكون قلٌلة البروزات والتكسٌات .

 ٌسمح ببعض التنسٌقات الصوتٌة وعناصر المٌاه واألثاثات الصامتة كالمقاعد .

 
 http//wholesystemsdesign.com:   المصدر

 تحليل فرش فراغ لمنطقة سكنية مطورة صوتيا

 



 
 

 تأثٌر تناسق األصوات على المعاٌٌر التصمٌمٌة للفراغات العمرانٌة

  فى فراغات األحٌاء التى ٌدخلها مرور ألى

  للتنسٌقات وظٌفة عزل األصوات السلبٌة للسماح
. للفراغ بتأدٌة وظٌفته الحضرٌة سواءا أكانت أشجار أو عناصر مٌاه

 األنشطة باألصل ذات كثافات عالٌة ومن المتوقع تداخل أنواع كثٌرة من األصوات .
 ٌفضل األتاثات الصامتة والحوائط المصقولة وتقلٌل مساحة المفتوح فى الحوائط .

  األرضٌات ناعمة لتقلٌل كمٌات األصوات وعدم وجود فرص إلحتواءها أو تكرارها، وٌفضل تصمٌمها على مستوٌٌن واحد
 . للحركة األلٌة وأخر لألنشطة البشرٌة، كما فى الشكل التالى

ففى ساحة السالم بمدٌنة شٌفٌلد بإنجلترا قامت البلدٌة دراسة صوتٌة لكامل المدٌنة مع مشروع إلعادة التطوٌر، وكان من أهم مشاكل 
الساحة المرور األلى فكان التغلب علٌه عبر خفض مستوى الجلسات مع عمل جوائط شجرٌة وإستحداث مصدر أصوات جدٌدة فى مركز 

. النشاط البشرى وهى النوافٌر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تصميم األصوات فى الفراغات الكبيرة   3-2-3

الفراغ مع المرور  فى الفراغات ذات الكثافات العالٌة تتقاطع أنشطة 
. األلى والمشاة وٌكون األولوٌة فٌها لأللة، وحتى تستطٌع تلك الفراغات تأدٌة وظٌفتها المحورٌة

 ٌوجد  كثافات عالٌة لإلستعماالت لذلك ٌفضل إستعماالت مصدات أو جدران عزل خرسانٌة أو شجرٌة كثٌفة .

 من المفضل أن تكون الحوائط واألرضٌات مصقولة والممرات ذات سرعات تصمٌمٌة مخططة .

 ٌفضل عدم وجود أسقف للفراغات مع تشجٌر أسقف المبانى المحٌطة .

 ٌمكن السماح بعناصر جمالٌة محدودة لذلك ٌجب أن تكون اثاثات عالمات ممٌزة للمكان، كما بالشكل. 

الشكل هو لساحة المنادون الشهٌرة باإلستعماالت الهامة بها حٌث ٌوجد بها مبنى المدٌنة والمتاجر الضخمة، وحٌث أن المخطط لم ٌتمكن 
من حذف المرور األلى فى المنطقة، فلجأ لوضع تمثال هام للحرب العالمٌة فى قلب الساحة مع بعض الجلسات الشبابٌة كون الشباب هى 

. (الموسٌقى)الفئة األكثر تسامحا مع األصوات المٌكانٌكٌة، وإلحداث تناغم وحٌوٌة للساحة أضاف مجموعة من الكهربٌة 
:  نتائج البحث4-1

وجود تشابه فى المحتوى الصوتى فى غالبٌة الفراغات الحضرٌة ٌصعب على األذن التمٌٌز بٌن الفراغات، فٌترك للعٌن متابعة  .1
. العناصر الممٌزة للمكان، وإغفال طبٌعة االذن اإلدراكٌة

من اسباب فقدان التعاٌش مع الفراغات وإلتهام الضوضاء ضغف التصمٌم الحضرى، والتخطٌط العشوائى لألنشطة  .2
 .والفراغات، وعدم اإلهتمام بنوعٌة مصادر األصوات وطرٌقة توزٌعها

لتصمٌم محاور الحركة ونوعٌة المركبات وسرعات الطرٌق ومحاور المشاة دراسة صوتٌة ال ٌمكن إغفالها، للوصول إلى  .3
. معدالت أصوات قٌاسٌة داخل المخطط

لدراسة صوتٌة فى األساس،  (األثاث- التنسٌقات - األسقف - الحوائط  )األولوٌة فى التوزٌع المكانى لعناصر فرش الفراغ  .4
 .تتبعها الدراسات البصرٌة لألختٌار بٌن البدائل المتاحة

الهدف من تخطٌط األصوات فى الفراغات الوصول إلى التنوع وإدراك اإلستقراء والتوجٌة لحاسة األذن لذلك ٌسمح لكل  .5
. محتوى عمرانى التعبٌر عن نفسه عالوة على الوصول إلى معدالت صوتٌة مرٌحة

: توصيات البحث4-2
إستحداث وظٌفة خبٌر صوتى للعمل فى الهٌئات التخطٌطٌة أو أحد أعضاء فرٌق التخطٌط التفصٌلى والحضرى، والعمل على  .1

. دمج الدراسات الصوتٌة كأحد مراحل إخراج مخططات المدن
، فخرٌطة إستعماالت األراضى أحد (اللٌل- المساء - الصباح  )العمل على إخراج خرائط إستعماالت األراضى لفترات  .2

. المخرجات العمرانٌة التى ٌجب أن تخضع لدراسة صوتٌة
تصمٌم برامج عمرانٌة صوتٌة قوٌة إلٌجاد اإلرتباط بٌن جمٌع المحددات البٌئٌة والعمرانٌة التى تتدخل فى تشكٌل األصوات  .3

. لتكون النتائج أكثر واقعٌة (العوامل المناخٌة- إرتفاع المصدر- الكثافة )

 Wel Yang & Jian Kang -    2005:   المصدر

 إنجلترا- تحليل أصوات ساحة السالم 

 
 Wel Yang & Jian Kang -    2005:   المصدر

 إنجلترا- تحليل أصوات ساحة المنادون 



 
 

 تأثٌر تناسق األصوات على المعاٌٌر التصمٌمٌة للفراغات العمرانٌة

تصمٌم األصوات فى كل فراغ عملٌة خاصة، حٌث ٌجب أن ٌكون كل فراغ بصمته الصوتٌة والتى تنسجم مع أحاسٌس مخطط  .4
 .لها، وتكون مدرجة بشكل جٌد فى متتابعة صوتٌة

فى المناطق المجهدة ٌكون اإلهتمام بوسائل النقل قلٌلة اإلنبعاسات الصوتٌة أحد الحلول، حتى تتمكن باقى األنشطة التعبٌر عن  .5
 .نفسها

فى المناطق الجدٌدة ٌكون اإلهتمام بأنشطة الفراغات كما ٌمكن تشجٌع عقد اللقاءات والندوات والعروض فى الساحات إلضافة  .6
 .حٌوٌة على المكان

 .اإلهتمام بالمناطق جٌدة الخلفٌة الصوتٌة وعمل دراسات صوتٌة قبل إستحداث أى نشاط فٌها .7

 .ضرورة اإلهتمام بعلوم التناسق الصوتى ونشر نتائجه .8
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