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  الهیدروجین  1300
  الماء 1440
حر  1560   ماء ال
  الحدید والفوالذ  5000	
  الزجاج  4500
  األلمنیوم  5100
  لب الخشب الثقیل 4000

  

ة الشدة ومن أجل  عي نجد خاصتین للصوت أال وهما سو ) الجهارة(إنسان ذ سمع طب
ل خاصة من . وهاتان الخاصتان تصفان الشعور الناشئ في وعي السامع. واإلرتفاع غیر أنه 

ة الطرائ الفیزائ اسها  ن ق م مة    .هذه الخواص تطاب ق

ة الشدة(فالجهارة  ة وسن) سو طة مع شدة الموجة الصوت درسها الحقًا بینما ارتفاع الصوت مرت
بیرًا أو  ًال  صوت ط ما في الكمان أو الفیلیونت ومنخفضًا  ون هذا الصوت مرتفعًا  مثل 

ة . أوتار جهیرة ة التي تصف ارتفاع الصوت هي تواتر اهتزاز األمواج الصوت مة الفیزائ إن الق
لما انخفض ال. وٕان هذا ما الحظه أوًال العالم غالیلو لما ف لما تناقص ارتفاع الصوت و تواتر 

ان الصوت أكثر ارتفاعاً  حتى  20تستقبل األذن تواترات في المجال من . ازداد التواتر 
المجال المسموع, هرتز 20000 عض . والمسماة  ن مالحظة  ومن المعروف أنه من المم

عة العامة أن المسنون ) المجال المسموع(الحیود عن هذا المجال  السماع السيء فالطب یبدؤون 
ة والحد األعلى عندهم ینخفض حتى    .هرتز وحتى أخفض من ذلك 10000للتواترات العال

ن أن تصل إلى آذاننا ولكن ال  م ة التي تواتراتها تقع خارج المجال المسموع  إن األمواج الصوت
ة ذات التواترات التي تزد عن . نسمعها ا 20000وتسمى األمواج الصوت ألمواج فوق هرتز 
ة ین السرع األعلى من سرعة الصوت والتي تصف الجسم . (الصوت یجب عدم الخلط بینها و

سرعة أعلى من سرعة الصوت نها سماع التواترات فوق ). المتحرك  م ثیر من الحیوانات  إن 
ع الكالب سماع أصوات ذات ارتفاع حتى  ة فعلى سبیل المثال تستط أما  50000Hzالصوت
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ش صورة واسعة في الطب  100000Hzفتسمع حتى  الخفاف ة  وتستخدم األمواج فوق الصوت
ة ة والتقن   .وفي الكثیر من المجاالت العلم

ة التي تواتراتها تقع تحت المجال المسموع أ  تسمى ) هرتز 20أقل من (إن األمواج الصوت
ة ة هي الهزات األرض. األمواج تحت الصوت ع األمواج تحت الصوت ة وصدمات الرعد إن منا

نات ثقیلة مع تجهیزات أخر  ذلك األمواج الناشئة عند اهتزاز م ع . وانفجارات البراكین و إن المن
ة مع أنها غیر  ون خطیرًا على العاملین ألن تأثیر األمواج تحت الصوت ن أن  م األخیر 

شرة واترات المنخفضة إن هذه األمواج ذات الت. مسموعة لها تأثیرات سیئة على األعضاء ال
شرة ة واالهتزاز داخل األعضاء ال ة للحر   .تسمى ظاهرة الرنین المصاح

ة  -1-3-2 اضي لألمواج الطوالن ة(الوصف الر   ):الصوت

عد والمنتشرة على طول المحور  ة وحیدة ال ن  xبینا في الفصل الساب أن الموجة الجیب م
العالقة    :وصفها 

D D 	sin

طول الموجة kوفي هذه العالقة العدد الموجي  ط    :العالقة  λیرت

k

ة  xاإلزاحة في النقطة  Dَو , التواتر f: حیث  Dَو , tفي اللحظة الزمن مة العظمى لهذه  	 الق
ة Dإن اإلزاحة ). السعة(اإلزاحة  ة على , للموجة العرض ما في الموجة في الوتر تكون عمود

ة متجهة على طول . xاتجاه انتشار الموجة على طول المحور  غیر أن إزاحة الموجة الطول
عني أن قة من حجم المادة  وتمثلxموازة لـ  Dمحور انتشار الموجة وهذا  إزاحة جزئات دق

ة لوضع توازنها   .النس

ة  ة(إن األمواج الطوالن س الحجم) الصوت ضًا دراستها من وجهة نظر تغیر الضغط ول ن أ . م
قاس  ة حیث أن تغیر الضغط عادة  األمواج االنضغاط ة  قة تسمى األمواج الطول في الحق

ل  ما نر من الش حیث (وفي منطقة انضغا األمواج ) 29-2-1(صورة أسهل من اإلزاحة 
عضاً تقع الجزئات  عضها  ة من  عي) قر عندئذ في , ون الضغط أكبر من الضغط الطب
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عي ون أقل من الضغط الطب ة في الهواء . منطقة التخلخل س اني لألمواج الصوت إن التمثیل الب
ل  ومن وجهة نظر الضغط ممثلة على ) أ1- 3-1(من وجهة نظر اإلزاحة ممثلة على الش

ل    ).ب1-3- 1(الش

  

  

  

  

  

  

مقدار رع موجة  أو بـ (نالحظ أن موجة اإلزاحة تختلف من حیث الطور عن موجات الضغط 
ون ). 90° ًا أو أصغرًا  ح الضغط أعظم ص وعندما تغیر . اإلنزاح صفراً وفي المنطقة حیث 

ساو الصفر تكون اإلزاحة عظمى أو صغر  ة . الضغط  ادل   :ولنحاول إیجاد تفسیر هذه الت

ة عطى معامل االنضغا . لنحصل اآلن على عالقة تغیر الضغط في األمواج المتقدمة الطوالن
العالقة  Bلكل االتجاهات    :بداللة تغیر الحجم والضغط 

ومن أجل السهولة . ΔPالتغیر النسبي لحجم الوسط والمؤد إلى تغیر الضغط  ΔV/V: حیث 
عي  pنفرض  ة أ نفترض  Pانحراف الضغط عن الضغط الطب اب أ موجة صوت غ
p ΔP  ون   :على هذه الصورة 

قة أنه بزادة الضغط یتناقص الحجم  س حق ة هنا تع ΔV(إن اإلشارة السال 0.(  

من خالل  -التمثيل البياني لألمواج الصوتية أ) 1-3-1(الشكل 
 .من خالل الضغط -ب. اإلزاحة

ال
ضغ
ط 
)

اإلزا
 حة

)
cm

(
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ة قة من السائل أو الغاز والتي من خاللها تعبر موجة طوالن انت سماكة . لندرس اآلن ط فإذا 
قة  ساو . Aومساحتها  Δxالط Vفإن حجمها  AΔx . ونتیجة لتغیر الضغط في الماء فإن

مة  ق ΔVهذا الحجم یتغیر  AΔD . حیثΔD  قة نتیجة النضغاطها أو تغیر سماكة الط
ارة عن انزاح جزئات الوسط Dعلى سبیل المثال إن . (انفراجها   ). هي ع

ون لدینا    :على هذه الصورة 

ة لنجعل الحد  Δxومن أجل الدقة العال ⟶ ة العالقة األخیرة على ,  0 تا ن إعادة  م عندئذ 
ل التالي    :الش

p B ∂

ما أن , حیث استعملنا التفاضل الجزئي  ع لـ  Dو ارة عن تا انت اإلزاحة . tولـ  xهي ع إذا 
ة   :فنحصل ) 2-3-1(من المعادلة ) 1-3-1(نعین المعادلة , جیب

p BD 	k c

مقدار  الطور  ًا ولكن یختلف عن اإلزاحة  على هذه الصورة فالضغط مثل اإلزاحة یتغیر جیب
ل , 90° مة ). 1-3-1(أو برع طول موجة الش BDإن الق 	k  ة تسمى السعة االنضغاط
p مة الضغط  	 صلها الضغط عند االنزاح عن ق مة العظمى والصغر التي  فهي تبین الق

ط العالقة . العاد للوسط المح ما أن سرعة الموجة تعطى  ν:و B/  , فإن السعة
ل التالي  تابتها على الش ن  م ة    :االنضغاط

p 	 BD 	k ν

  وَ 

p p 	 c

  :شدة الصوت -1-3-3
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اإلحساس الناشئ في وعي اإلنسان ط  ة الشدة مثل ارتفاع الصوت مرت طة . إن سو وهي مرت
ط مع شدة الموجة الض ة مقاسة و مة فیزائ ضًا مع ق الطاقة التي تحملها . أ وتّعرف الشدة 

ما شاهدنا في الفصل الساب فهي تتناسب . الموجة في واحدة الزمن خالل واحدة المساحة و
شدة حتى        . رع سعة الموجةطردًا مع م ال أصوات  إن آذان اإلنسان قادرة على استق

10‐12w/m2 )حد السمع ( 1وٕالىw/m2 )سمى حد اإلحساس المؤلم ع اإلنسان ). ما  ستط
األلم شعر  ة أعلى غیر أنه وعند ذلك س مته , إنه مجال واسع من الشدة. سماع شدات صوت ق

این بـ  ة تت جهارة . مرة 1012الحد مة التي نستقبلها  ة الشدة(ما هو واضح أن الق ال ) سو
  .تتناسب طردًا مع الشدة

ان الصوت اكثر جهارة  لما  لما ازدادت الشدة  قة  غیر انه من أجل صوت ). ارتفاعاً (في الحق
عشرة مرات ة  ة شدتها تزد عن شدة الموجة األول إن هذه . مضاعف الجهارة یتطلب موجة صوت

ة من الجهارةالن ة سو تقرب أولي عند أ حة  ستقبل اإلنسان . تیجة صح فعلى سبیل المثال 
ة شدتها  ًا موجة صوت مرتین أعلى من موجة شدتها         9w/m2‐10وسط ‐10والتي تطن 

10w/m2 . 2‐10إن الموجة التي شدتهاw/m2  مرتین أشد من الموجة التي شدتها ‐10تطن 

3w/m2  أرع مرات أشد من موجة شدتها نتیجة لذلك فالعالقة بین الشعور . 4w/m2‐10و
ة شدة الصوت فإن شدة الصوت تعین عادة  ة المقاسة لسو مة الفیزائ الذاتي للجهارة والق

ة اس هذه التدرجات هي . استخدام التدرجاتاللغارتم سبل ) البل( Blإن واحدة ق ) dB(أو الد
ساو ُعش   ).1dB=0,1Bl(ر البل والذ 

ة  ة الشدة الصوت ة  Iتحسب من خالل شدة الصوت  βومن أجل تعین سو   :على الصورة التال

β dB 1

ة I: حیث  ة  Iوعادة تؤخذ . أما اللوغارتم فیؤخذ اللوغرتم العشر , الشدة البدائ مة عت ق
قدر على سماعها رجل ذ سمع متوسط ط شدة أخفض األصوات والتي  الض حیث , السمع و

I 1,0 10 w/m.  

ة شدة الصوت الذ شدته   Iحیث تكون سو 1,0 10 w/m   تساو:  
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β 10 l

ما أن  lg100و ة الشدة مسا,  2,0 ة نالحظ أن عند حد السمع تكون سو   :أ أن  0dBو

β 10

lg1حیث أن  0.  

ة الشدة تزداد بـ  10ومن هنا نالحظ أنه عند زادة الشدة بـ  على هذه . 20dBمرات فإن سو
ة شدته  ة شدته  100ون أشد بـ  50dBالصورة فصوت سو  30dBمرة من صوت سو

ذا    ....وه

ة) 2- 3-1(وفي الجدول  عض األصوات التي نصادفها  أعطیت الشدة وسو الشدة من أجل 
اً    .غال

  

  

  

  

  

  

ع مختلفة) 2-3-1(الجدول    شدة الصوت من منا
  الشدة
w/m2	

ة الشدة   سو
dB 

ع الصوت    من

عد (طائرة نفاثة  140 100   )منها 30mعلى 
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األلم 120 1 ة الشعور  ع صوتي عند عت   أ من
قا الروك في غرفة مغلقة 120 1   موس

1 عد (صفارة  100 10-2   )منها 30mعلى 
3,2 سرعة  75  10-5  100km/hالضجیج في حافلة تسیر 
1 ة شارع مزدحمة 70  10-5   حر

3,2   )منها 50cmعلى مسافة (الكالم العاد  65  10-6
1   )غیر عالي(الرادیو  40  10-8
1   الهمس أو الوشوشة 20  10-10
1   ضجیج ورق الشجر 10  10-11
1 ة السمعأ  0  10-12 ع صوتي عند عت   من

  

  ):1-3-1(مثال 

ة عظمى بتواتر من  ة شدة صوت ة مخصص إلعادة انتاج سو ة عال بر صوت ذ نوع  30م
ة الشدة یجب أال تختلف عن الصفر أكثر من (هرتز 18000حتى  ة ) 3dBإن سو ما هي نس

ة الشدة    ؟3dBتغیر شدة الصوت عند التغیر األعظمي لسو

  :الحل 

ة الشدة الوسطى بـ ,  Iلنرمز للشدة الوسطى بـ  مة سو  Iعند ذلك الشدة العظمى .  βأما ق
ة شدة  βتطاب سو β 3dB  على هذه الصورة:  

β β

3dB 10 lg

ما أن  lg: و a lg	b lg	 a/b  ون lg: عندئذ  I /I ة 0,30 استخدام الحاس و
xعندما  10نحسب  م اللوغرتم المواف لـ  0,30 استخدام جداول اللوغرتمات نجد ق و
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ساو  0,30 Iعلى هذه الصورة  2,0إن هذا الرقم  /I مرتین  Iأ أن شدة 2,0 أكبر 
  .Iمن 

ة الشدة بـ  نا قد شهدناه ضعف الشدة( 3dBینتج مالحظة أن تغیر سو قة لما  یؤد ) والمطا
ة الشدة  ة لسو ة الذات ال بیر في االستق   ).أ السمع(فقط إلى تغیر غیر 

ما شهدنا . 1dBنستنتج مما سب أن أذن رجل متوسط تمیز مستو الشدة المساو فقط لـ  و
ق. تتناسب طردًا مع مرع السعة Iفي الفصل الساب فإن الشدة  تسمح ) 7-15(ة فالعالقة وحق

ة الشدة  Iالرط الكمي بین السعة والشدة    .وهذا ما هو مبین في المثال التالي. βأو مع سو

  ) :2-3-1(مثال 

ة السمع حیث تواتر  -)أ أحسب اإلزاحة العظمى لجزئات الهواء من أجل صوت عند عت
  .هرتز 1000الصوت 

ةعین التغیر األعظمي للضغط في هذه  - )ب   .الموجة الصوت

  :الحل 

Dونحسب ) 7-15(استخدام العالقة  -)أ 	 :  

D
1

3,14 1,0

ة  ثافة الهواء والمساو مة  ذلك في الهواء عند درجة الحرارة , 1,29kg/m3هنا وضعنا ق و
0°c ة إجراء الحساب نجد أن 331m/sوالمساو D: و 1,0 10 m  

p 	
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  أو 

ة أذن اإلنسان ع التقا إزاحة جزئات الهواء والتي . تبین نتائج هذا المثال مقدار حساس فتستط
عاد الذرة  ن ) 4-3-1(و ) 7-15(استخدام العالقتین )! 10m‐10حوالي (ال تزد عن أ م

ة الشدة من خالل سعة الضغط  pتا 	 :  

I 2π νf

التواتر ة من خالل سعة الضغط ال تتعل  تو استخدام أجهزة . على هذه الصورة فإن السعة الم
اشرة شدات الصوت ذات تواترات  ن المقارنة م م اس تغیر الضغط    .مختلفةق

س اإلزاحة بـ { استخدام أجهزة تق ننا اجراء هذا  م   .})7-15(أ حسب العالقة  cmال 

ة الشدة أو شدة الصوت تتناقص ع فإن سو وفي الغرف المغلقة . وعادة عند االبتعاد عن المن
اس الصوت عن الجدار ع الصوتي . فإن هذه الظاهرة ستتخامد نتیجة النع بینما إذا وجد المن

ل االتجاهات فإن الشدة , الهواء الطل في  صورة حرة في  نه االنتشار و م حیث أن الصوت 
سًا مع مرع المسافة  ة ع   :تتناقص متناس

نا بیناه في الفصل الساب  ة )). 8-15(أنظر المعادلة (وهذا ما  اسات عن األبن عند وجود انع
ون انتشار الصوت أكثر تع   .قیداً أو عن سطح األرض س

 ) :3-3-1(مثال 

ة من طائرة نفاثة على مسافة  ة اآلت ة الشدة الصوت انت سو . 140dBمنها تساو  30mإذا 
اس عن األرض(منها؟  300mما هو مستو الشدة على مسافة    ).یهمل االنع
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  :الحل 

العالقة 30mعلى مسافة  Iلنحسب الشدة    ) :6‐3‐1(م عن الطائرة 

140d

إعادة ترتیب هذه المعادلة نجد    :و

عشرة مرات(عن الطائرة  300mوعلى مسافة  عد  10/1ستساو الشدة في ) أ 100/1 
  .1w/m2أ ستساو . مرة أقل من الشدة األولى

ة الشدة  التالي فإن سو   :و

β 1

األلم في اآلذان 300mحتى على مسافة  ولذلك فإن العاملین , فإن الصوت سیؤد للشعور 
ي ال یتأثرون بهذه األصوات ات صوت    .في المطارات یرتدون واق

ع الصوت  -1-3-4 ة  –منا   :اهتزاز األوتار واألعمدة الهوائ

ارة عن جسم مهتز ع أ صوت هو ع عتب. إن من التالي  ن أن یهتز و م ًا إن أ جسم  ر وعمل
اً  عًا صوت ة. من ق التفصیل األدوات الموس طة و س ة ال ع الصوت عض المنا ففي . لندرس اآلن 

ضرب الوتر وجعل األوتار  ع الصوتي إلى حالة اهتزاز وذلك  ة ینقل المن ق األدوات الموس
ة ق هتز الجسم بتوا. تتقارب أو نفخ الهواء في األجهزة الموس تره عند ذلك ینشأ أمواج مستقرة و

ي(المرناني الخاص  . وفي الطبلة یهتز الغشاء المشدود علیها والمصنوع عادة من الجلد). التجاو
نها أن تحدث اهتزازاً  م ة والتي  ة أو معدن فون یوجد صفائح خشب سالفونوالمیتال وفي . وفي الم

ة, األجراس س لها استخدامات في اهتزازات األجزاء المعدن كثر انتشارًا هي واألدوات األ. والنواق
انووال تقل عنها انتشارًا األدوا. األوتار المهتزة ر منها الكمنجةوالغیتار والعودوالب التي ینشأ  تونذ

  .فیها اهتزاز عمود الهواء وعلى سبیل المثال المزماروالبوق واُألرغن



 
196 

ل  ل ) 48-2-1(وفي الفصل الساب الش ة نشوء األمواج المستقرة وهذا هو أساس  ف بّینا 
ة . األدوات الوترة األقل مرنان ة(یتعین ارتفاع الصوت عادة  التواتر األساسي الذ ) تجاو

ات األوتار النغمة (إن طول موجة اهتزاز التواتر األساسي . یواف وجود عقد فقط في نها
ةاألسا ساو . تساو ضعف طول الوتر) س التالي فالتواتر األساسي    : و

عه األوتار. سرعة انتشار الموجة في الوتر ν: حیث أصا قار  لنقل على , وعندما یلمس الموس
قلص طول الوتر الفعال حیث أن طول موجة , لذلك ینشأ صوت أعلى, الغیتار أو الكمان فإنه 

ح أقصراً  ص ل األوتار في الغیتار أو الكمان لها نفس الطول. االهتزاز األساسي  وتعطي . إن 
تلها في واحدة الطول أصواتًا بإ عود الختالف  ة. (μرتفاع نغمات مختلفة وهذا  ) ثافة خط

νوالتي تؤثر في السرعة  F /μ) . ًون مختلفا وٕان تغیر الشد یؤثر , إن شد األوتار س
ة ق على هذه الصورة فإن سرعة انتشار األمواج ستكون أقل في وتر أكثر ). على األداة الموس
التالي عند نف ون أقلتلة و انو واألدوات ذات . س طول الموجة فالتواتر المواف س وفي الب

الطول عن األوتار األخر  ل وتر یختلف  ح األخر فإن  ومن أجل إخراج نوطة . المفات
المثال التالي ًال فحسب وٕانما أطول ولنفسر ذلك  س ثق ون الوتر ل   :منخفضة یجب أن 

  ) :4-3-1(مثال 

انو صوتًا تواتره یزد بـ  مرة عن تواتر صوت النوطة األكثر  150تمتلك النوطة األعلى في الب
ان طول األوتار الالزمة لعزف النوطة األعلى . إنخفاضاً  ولنفرض أن الوتر . 5,0cmوٕاذا 

متلك نفس الكتلة في واحدة الطول ومشدود بنفس الشد . الالزم لعزف النوطة األكثر إنخفاضًا 
  ب طول هذا الوتر؟أحس

  :الحل 

ة ولذلك فالتواتر  ل وتر من األوتار ستكون متساو ة في  إن سرعة انتشار االهتزازات الصوت
سًا مع طول الوتر    : Lیتناسب ع


