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 چکیده
توان عالوه بر تفریح و ایجاد حس باشد که میهاي مناسب براي حضور گردشگران و بازدیدکنندگان میهاي شهري از جمله مکانپارك

باشد صفهان میاهاي شهري در نگري نیز مناسب باشند . پارك جنگلی کوهستانی صفه یکی از پاركتوانند براي اموري مانند پرندهآرامش می
 شاطن سبب چنینهمدهد که به علت دارا بودن امکانات گردشگري و طراحی مناسب همواره تعداد زیادي از بازدیدکنندگان را در خود جاي می

بندي میباشد. در این مطالعه سعی شده تا با تقسهاي پارك صفه و تهدیدات منطقه میهدف از این مطالعه بررسی پتانسیل شودمی گردشگران
از مسیر ورودي تا انتهاي مسیر قابل تردد عابرین به تشریح شرایط  Casstel440گیري صوت با دستگاه ایستگاه و اندازه 10منطقه به 

هاي ابتدایی مسیر با توجه به امکانات مناسب براي حضور دهد که در ایستگاهگردشگري در پارك پرداخت. نتایج این بررسی نشان می
 هاي انتهایی بیشتر است. یزان آواهاي کاذب ایجاد شده در منطقه نسبت به ایستگاهگردشگران م

 
 

 ."آلودگی صوتی"، "آواهاي کاذب"، "پارك کوهستانی صفه"ي : کلمات کلید
 

 

 مقدمه  -1
ها و جانوران صداها به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان

شوند اما امروزه افزایش سر و صدا منجر به تغییر کیفیت محسوب می
که این سر و صدا تاثیر نامطلوبی بر  زندگی شهري شده است
انداز ). چشمBotteldooren, 2006( سالمت روحی افراد دارد

اي هشهري شامل سه بخش عوامل فیزیکی، غیر فیزیکی و فعالیت
شود انداز محسوب میانسانی است که صدا جز غیرفیزیکی این چشم

)Bach, 2015 در این میان فضاهاي سبز شهري با ساختار و .(
طراحی مناسب و امکانات کافی به عنوان پارك ها نقش بسیار 

 ,Wolchمهمی در کمک به سالمت شهروندان ایفا کنند (
آید به همین می  ). آواهاي طبیعی در نبود انسان به وجود 2014

ها برقراري حس آرامش دلیل یکی از مباحث مهم مدیریتی در پارك

). Ambrose, 2004و جلوگیري از ایجاد صداهاي کاذب است (
ر کوپتر بدر بسیاري از موارد سر و صداي ناشی از هواپیما یا هلی

ها و مناطق حفاظت شده موجب اختالل در حس فراز آسمان پارك
آرامش بازدیدکنندگان شده است و سبب کیفیت نامطلوب بر حضور 

) از طرفی پرواز Aasvang, 2004شود (ها در منطقه میآن
آسمان این مناطق می تواند سبب از بین رفتن هواپیما بر فراز 

آواهاي طبیعی در منطقه شده و صداهاي کاذب را جایگزین کند 
)Makarewicz, 2003دهد ). مطالعات انجام شده نشان می

ها راه رفتن در پارك و دریافت حس که هدف افراد حاضر در پارك
-اركچنین از نظر گردشگران پآرامش از محیط اطرافشان است هم

هایی که نزدیک به رودخانه باشند از نظر حس آرامش براي افراد 
ضور ها حبسیار مناسب هستند و تعداد گردشگران بیشتري در آن
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ها نشان ). در مطالعات صورت گرفته یافتهLee, 2015یابند (می
دهند که بسیاري از گردشگران شنیدن صداي افراد دیگر که می

-کردن و زمزمه باشد را خوشایند نمیها همراه با صحبت حضور آن
-دانند و شنیدن صداي آب و باد در منطقه را حسی مثبت تلقی می

کنند که اگر صداهاي کاذب به حداقل برسند احتمال به گوش 
). Pilcher, 2008رسیدن آواهاي طبیعی بیشتر خواهد شد (

ها و مناطق حفاظت شده عالوه بر زیبایی ارزش بسیاري از پارك
به حس آرامش و امکانات مناسب در منطقه نیز مربوط  ظاهري

شود که همراه با لذت حضور در منطقه براي گردشگران است می
ها و مناطق حفاظت شده در مواردي که صداهاي کاذب در پارك

ود شافزایش یابد منجر به کاهش این لذت براي بازدیدکنندگان می
)Downing, 2005که تماس افراد ها نشان داده است ). بررسی

ها و مناطق آرام تاثیر مثبتی در ها در پاركبا طبیعت و حضور آن
ا هچنین راحتی دسترسی به طبیعت و پاركها دارد همتندرستی آن

ها، منجر به در بزرگساالن عالوه بر کمک به سالمت روان آن
شود و براي افراد مسن زندگی در کاهش سطح استرس نیز می

و حضور در این مناطق سبب ارتقا سطح کیفی ها نزدیکی پارك
 ).Rigolon, 2016ها خواهد شد (زندگی آن

 
 صفه کوهستانی جنگلی پارك 

هاي زیباي اصفهان پارك جنگلی کوهستانی صفه از جمله پارك
شود که به دلیل طراحی مناسب و پوشش گیاهی محسوب می

به  منتهی متراکم و انبوه از ابتداي پارك تا بخش انتهایی آن، که
شود داراي امکانات مناسب براي حضور گردشگران و کوه می

ن باشد. ایهاي روز میبازدیدکنندگان در تمام روزهاي هفته و ساعت
 هاي شهر اصفهانپارك در امتداد یکی از پر رفت و آمدترین اتوبان

( اتوبان شهداي صفه) قرار گرفته است و داراي دو ورودي اصلی 
باشد. از طرفی طراحی بازدیدکنندگان میجهت رفت و آمد 

روي و آرامش صبحگاهی در منطقه مسیرهاي مناسب جهت پیاده
وجه دیگر پارك محسوب شده که هر روز حجم بسیار باالي 

بیند از این رو در برخی از ساعات روز تردد گردشگران را به خود می
 ه حجمچنین در روزهاي پایانی هفتباشد همافراد بسیار باال می

در  یابد به همین دلیل این پایشبازدیدکنندگان بسیار افزایش می
چنین پوشش گیاهی روزهاي میانی هفته انجام گرفته است. هم

ها سبب شده تا همواره در تمام مناسب و انبوده درختان و درختچه
فصول سال شاهد حضور پرندگان مختلف باشیم و از این نظر یکی 

شود. از نگري نیز محسوب میاي پرندههاي مناسب براز مکان
روي در طرفی امکانات رفاهی مانند مسیرهاي مناسب جهت پیاده

خطوط مختلف، رستوران با فضاي کافی، فضاي سبز انبوه، زمین 
کابین با یک خط هوایی بر فراز مناسب براي بازي کودکان و تله

نطقه این مروي تا قسمت انتهایی کوه از جمله امتیازات مسیر پیاده
شوند. در پارك صفه آواهاي طبیعی بسیاري از جمله محسوب می

هاي آواي پرندگان، وزش باد و آواي آب ناشی از حضور چشمه
ي مسیر پارك به ساز و حوض بزرگ موجود در میانهطبیعی و دست

رسد. البته صداهاي کاذبی چون راه رفتن افراد حاضر در گوش می
و هواپیما بر فراز آسمان پارك، صداي  کوپترمنطقه، پرواز هلی

صحبت کردن بازدیدکنندگان با یکدیگر و صداي ناشی از عبور 
وسایل نقلیه در منطقه وجود دارد که تاثیر منفی بر آواهاي طبیعی 

 دارد.
 
 روش انجام تحقیق -2

 10در این پژوهش از ابتداي مسیر ورودي پارك تا قسمت انتهایی 
ي هر ایستگاه چهار بار تکرار ضبط صدا در ایستگاه انتخاب شد برا

یري گفصول پاییز و زمستان در نظر گرفته شد که با این روش اندازه
آواهاي طبیعی و صداهاي کاذب در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. 

ساخت کشور انگلستان  Castel 440در این پژوهش از دستگاه 
بط صدا از نرم ) به منظور کالیبره کردن و جهت ض1392(مشتاقی، 

-هاي قابل نصب بر سیستم عامل اندروید استفاده گردید. همافزار
چنین جهت حذف برخی ارتعاشات درونی زمین و کاهش خطاي کار 

متري از سطح زمین قرار  50تا  20دستگاه ضبط صدا در ارتفاع 
گرفت. از طرفی با توجه به رعایت اصول اخالقی و در نظر گرفتن 

حیط طبیعی سعی بر آن شد تا از تولید هرگونه قوانین کار در م
صداي کاذب و ایجاد آسیب و اختالل در منطقه جلوگیري به عمل 

ایستگاه انتخاب شده بر اساس عبور  10آید. در این پژوهش تمامی 
افراد بازدیدکننده و گردشگر و تردد وسایل نقلیه موتوري به دلیل 

داث از منطقه بوده است رفت و آمد و پروژه هاي عمرانی در حال اح
 . 
 

 نتایج -3

بازدید در دو فصل ضبط صدا صورت  4ایستگاه که در  40در مجموع 
گرفت نمودار حاصل از وسایل نقیله عبوري در منطقه به صورت باال 

-) و ایستگاه31و  21، 11، 1هاي اول(به دست آمد که در ایستگاه
) در هر بازدید میدانی صدایی 4و  3هاي واقع در ابتداي مسیر (و 

دسی بل شنیده شد که ناشی از عبور و مرور وسایل  35نزدیک به 
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نقلیه موتوري در منطقه به دلیل رفت و آمد شخصی برخی افراد و
هایی از مسیر پیاده روي بود که این موضوعچنین تعمیرات بخشهم

-س آرامش فرد بازدیدکننده از منطقه میسبب ایجاد اختالل در ح
شود و در مواردي که بیشتر از حد معمول باشد منجر به کاهش

گردشگران خواهد شد.

صداي وسایل نقیله 1نمودار شماره 

صداي انسان 2نمودار شماره 

این پارك به دلیل دارا بودن مسیرهاي مناسب جهت عبور و مرور
امی قسمت هاي پارك (نزدیک به کوه)افراد و دسترسی آسان به تم

باشد از این رو حتیهمواره از میزان باالي گردشگران برخوردار می
ذبشد میزان صداي کاهاي انتهایی که پیش بینی میدر ایستگاه

حداقل باشد صداي حاصل از افراد حاضر در انتهاي مسیر صدایی
هاي پایانیدسی بل ایجاد نمود که این میزان در روز 48در حدود 

ابد.یهفته و با حضور بیشتر افراد بازدیدکننده از منطقه افزایش می

تواند منجر بهچنین صداهاي ناشی از حضور افراد در منطقه میهم
کاهش حضور پرندگان در فصول مختلف سال گردد.

صداي بالگرد 3نمودار شماره 

4اي (هایستگاهصداي ناشی از پرواز بالگرد بر فراز آسمان پارك در 
4هاي () در پایش دوم، ایستگاه4) در پایش اول، ایستگاه ( 8و  7و 
) در پایش چهارم7و  4هاي () در پایش سوم و ایستگاه 10و  8و 

باشد و بهدسی بل می 20شود که بیشترین میزان آن مشاهده می
داص ها در ارتفاع پایین در برخی موارد این میزان ازعلت پرواز بالگرد

تواند در مواردي سبب بر هم خوردن میزانثبت شده است که می
آرامش در منطقه براي فرد بازدیدکننده شود از طرفی صداهاي

مندانی چون سمور سنگیوحش منطقه و زیستکاذب براي حیات
کند و در یکی ازکه به صورت طبیعی در این پارك زندگی می

تواند در دراز مدت تاثیرهاي میدانی نیز مشاهده شد میپایش
نامطلوب بر جاي گذارد.

مجموع دو بازدید میدانی در فصل پاییز 4نمودار شماره 

ا وجودهدهد که صداي پرنده و باد در تمامی ایستگاهنتایج نشان می
هاي انتهایی حرکت کنیم سهمداشته و هر چه به سمت ایستگاه
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درصدي صداي 90(سهم شود آواهاي طبیعی بیشتر در منطقه می
هاي ابتدايدر هر دو بازدید). هم چنین در ایستگاه 9باد در ایستگاه 
در بازدید دوم 4و  1در بازدید اول) و (ایستگاه  2و  1مسیر (ایستگاه 

سدر) صداي ناشی از حضور افراد بازدیدکننده در منطقه به گوش می
د (نموداریابمی که با فاصله گرفتن از ابتداي مسیر این صدا کاهش

).4شماره 

مجموع دو بازدید میدانی در فصل زمستان 5نمودار شماره 

چنین در بازدیدهاي فصل زمستان نیز آواي طبیعی باد و پرندگانهم
هاي انتهایی مسیر وجود دارد از طرفی صداي ناشی ازدر ایستگاه

وشبه گ تردد عابرین پیاده در ایستگاه اول در هر دو بازدید میدانی
زدگی در فصل زمستان صداي آب دررسد از طرفی به علت یخمی

).5رسد (نمودار شماره منطقه کمتر به گوش می

گیرينتیجه -4

توسعه شهري به عنوان یکی از مشکالت اصلی زیست محیطی در
شود اما امروزه با توجه به اصل توسعههاي اخیر محسوب میسال

بوده تا با تاکید بر این اصطالح (توسعهپایدار همواره سعی بر آن 
هاي شهري در اینریزيپایدار) اصول و اهداف مدیریتی و برنامه

جهت پیش برده شود و به طور همزمان در جهت دستیابی به اهداف
اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی حرکت نمود اما در مواردي

ودشایت میها و فضاهاي سبز کمتر رعاصل توسعه پایدار در پارك
که سبب آسیب به منطقه و تنوع زیستی و گردشگري آن شده است

)Lee, 2015با توجه به مشکالت ناشی از افزایش جمعیت در .(
شهرهاي بزرگ بسیاري از سطوح مختلف به عنوان جاذب گرما

گرادي سانتیدرجه 5توانند دماي شهرها را تا عمل کرده و می
با کاشت درختان و ایجاد پوشش گیاهیافزایش دهند به همین دلیل 

تواندر غالب فضاي سبز در اطراف محل سکونت شهروندان می

ها و فضاهاي سبز شهرياین مشکل را مدیریت نمود از طرفی پارك
توانندوحش دانست زیرا میروهاي حیاتتوان به عنوان راهرا می

هاي ساخته انسانیوحش در محیطهاي حیاتسبب حفظ جمعیت
ها و فضاهاي سبز شهري). پاركsadeghian, 2013( باشند

عالوه بر خدمات روانشناسی (کاهش استرس، افزایش قدرت تمرکز
ها) و تاثیر مثبت درو ایجاد حس آرامش در افراد حاضر در پارك

توانند نقش بسیار مهمی در تصفیه آب و هوازندگی روزمره افراد می
فیلتر باد و سر و صدا عمل نمایند چنین به عنوان یکداشته و هم

)Chiesura, 2004دهندها در این زمینه نشان می) که بررسی
تواننددرصد از آلودگی هوا را می 85فضاهاي سبز شهري تا 

). با توجه به موارد ذکر شدهSadeghian, 2013( مهارکنند
همواره سر و صداي ناشی از وسایل نقلیه در مناطق تفریحی سبب

)Fidell, 1996( ناراحتی افراد بازدیدکننده از منطقه شده است
اما در بسیاري از موارد تجزیه و تحلیل صوتی به عنوان یک شاخص

د سببتوانشود که میبراي ارزیابی سالمت اکوسیستم محسوب می
 ,Jachowski( رفع اختالالت به وجود آمده در یک منطقه شود

هاي سبز شهري الزم است تا). در طراحی و مدیریت فضا2015
هاي شهري دربخش از بین رفته در محیطصداهاي طبیعی و آرام

ها در نظر گرفته شوند و از نظر بهداشت روانی براي افرادپارك
حاضر در این مناطق این آواهاي طبیعی از بین رفته به محیط

دهد).  تحقیقات نشان میMiller, 2013( بازگشت داده شوند
-هاي طبیعی داراي پوشش گیاهی و آب نسبت به محیطکه محیط

هاي فاقد این دو شاخص داراي آرامش بیشتر و تنش کمتر هستند
که با توجه به مشکالت ناشی از شهر نشینی و زندگی در فضاهاي

هاي طبیعی عملاسترس شهري این عناصر به عنوان آرام بخشپر
وندشکرده و یک وجه مثبت در عصر حاضر محسوب می

)Chiesura, 2004در بسیاري از موارد با کنترل سر و صدا و .(
توان از بروز اثرات نامطلوب صداهاي کاذب برمدیریت صحیح می
اویسی،( مندان و بازدیدکنندگان آن جلوگیري نمودمنطقه و یا زیست

ها و مناطق حفاظت شده و به طور کلی در فضاهاي). در پارك1386
توانند نقش بسیار مهمیو صداهاي کاذب میسبز آواهاي طبیعی 

در کمک به مدیریت منطقه داشته باشند که این امر سبب ارتقا
). در تحقیق صورتKasten, 2012( شودسطح کیفی منطقه می

دايي طبیعی صگرفته بر صداهاي کاذب تاثیر گذار در یک منطقه
ه دیگربکوپتر بر فراز آسمان یک منطقه نسبت ناشی از پرواز هلی

ايمدهرسد و نقش عوسایل پروازي مانند هواپیما بیشتر به گوش می
).Schomer, 1996( در بر هم زدن اختالل آواهاي طبیعی دارد

کوپترهايهاي اخیر افزایش پرواز هواپیماها و هلیدر سال
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گردشگري به دلیل نفوذ غیر قابل قبول آلودگی صوتی سبب تخریب
هايبومی منطقه شده است که در مکانوحش هاي حیاتزیستگاه

این چنینی نفوذ سر و صدا در طول روز به صورت مداوم صورت
رشود که دي زمانی یک ساعت در روز بیشتر میگیرد و از بازهمی

ها و جزایر طبیعی به دلیل پیکربندي منحصر بهبسیاري از پارك
ر وسشناسی این مشکل حادتر شده و منجر به تقویت فرد زمین

ها). از طرفی بررسیStokes, 1996( شودصداي هوایی می
نشان داده است که رشد جمعیت سبب افزایش میزان سر و صدا و

هاي کاذب در بسیاري از نقاط شده است که این مسئلهروشنایی
وحش مناطق مختلفتواند تاثیر نامطلوب بر پرندگان و حیاتمی

ارد شده به جمعیت پرندگانداشته باشد که در این میان آسیب و
چنین افزایشباشد همهاي حیات وحش میسایر گونه بیشتر از

-تواند در سیستم جفتفرکانس صداهاي کاذب در یک منطقه می
یابی پرندگان اختالل ایجاد نماید با افزایش فرکانس صداهاي

ییابکاذب، پرنده نر ملزم به افزایش صداي خود به هنگام جفت
چنینمباشد هگیري مناسب نمیمسئله براي روند جفت شده که این

رگذاري و ددر پرندگان ماده نیز سبب اتالف انرژي به هنگام تخم
 ,Dutta( شودها براي تخم میگذاري کمتر آننتیجه سرمایه

2016.(

منابع  -5



 69 -74 ، صفحه1396 بهار، ي یک ، شمارهي دوم محیط زیست، دوره مطالعات علوم
 

74 
 

 و عمومی سالمت بر ترافیک از ناشی صوتی آلودگی تأثیر . بررسی1386اویسی، ا.، اسماعیلی ساري، ع.، قاسمپوري ، م.، آزاد فالح، پ.،  -
 .50-46، صفحه 43، شماره 33یزد. مجله محیط شناسی، سال  شهروندان روانی

 حال وحش درحیات زیرگذرهاي در صوتی آلودگی وضعیت بینی. پیش1392مشتاقی، م.، کابلی، م.، کرمی، م.، کسمایی، ز.، سماعی، ز.،  -
 .21-15، صفحه 3شماره ، 15زیست ، سال  محیط تکنولوژي و علومخجیر .  ملی پارك در احداث

- Aasvang, G. M., Engdahl, B. 2004. Subjective responses to aircraft noise in an outdoor recreational setting: a 
combined field and laboratory study. Journal of Sound and Vibration, Vol.276, No.3. pp. 981-996 
- Ambrose, S., Burson, S. 2004. Soundscape studies in national parks. In The George Wright Forum, Vol. 21, No. 
1, pp. 29-38. 
- Bach, S., Zabihi, H. 2015. Assessment of urban soundscape to improve environmental quality. International 
Journal of Advanced and Applied Sciences. Vol. 11, No. 2, pp. 1-6 
- Botteldooren, D., De Coensel, B., De Muer, T. 2006. The temporal structure of urban soundscapes. Journal of 
sound and vibration, Vol. 292, No.1, pp. 105-123 
- Chiesura, A. 2004. The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and urban planning, Vol. 68, 
No.1, pp.129-138. 
8 - Downing, J. M., Hobbs, C. M. 2005, July. Challenges of characterizing natural soundscapes. In INTER-NOISE 
and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings Institute of Noise Control Engineering, Vol. 2005, No. 
5, pp. 3364-3373.  
- Dutta, H., Dutta, A. 2016. Terrestrial ambient pollution: consequence on birds and other wildlife. Global journal 
of bio-science and biotechnology, Vol. 5, No.1, pp.09-17 
- Fidell, S., Silvati, L., Howe, R., Pearsons, K. S., Tabachnick, B., Knopf, R. C., Buchanan, T. 1996. Effects of 
aircraft overflights on wilderness recreationists. The Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 100, No.5, 
pp.2909-2918. 
- Jachowski, V. M., Kenny, L., Hauer, M., Kühn, A., Barrett, S. 2015. A Preliminary Study of Soundscape 
Analysis as a Measurement of Ecosystem Health. DePaul Discoveries, Vol.4, pp.1-6 
- Kasten, E. P., Gage, S. H., Fox, J., Joo, W. 2012. The remote environmental assessment laboratory's acoustic 
library: An archive for studying soundscape ecology. Ecological Informatics, Vol.12, pp. 50-67. 
- Lee, Y. C., Kim, K. H. 2015. Attitudes of citizens towards urban parks and green spaces for urban sustainability: 
The case of Gyeongsan city, Republic of Korea. Sustainability, Vol.7, No.7, pp.8240-8254. 
- Makarewicz, R., Wojciechowska, H. 2003. Noise duration for a single overflight. The Journal of the Acoustical 
Society of America, Vol.114, No.1, pp.218-224. 
- Miller, N. 2013. Understanding Soundscapes. Buildings, Vol.3, No.4, pp.728-738. 
- Pilcher, E. J., Newman, P., Manning, R. E. 2008. Understanding and managing experiential aspects of 
soundscapes at Muir Woods National Monument. Environmental Management, Vol.43, No.3, pp.425-435. 
- Rigolon, A. 2016. A complex landscape of inequity in access to urban parks: A literature review. Landscape 
and Urban Planning, Vol.153, pp.160-169. 
- Sadeghian, М. М., Vardanyan, Z. 2013. The benefits of urban parks, a review of urban research. Journal of 
Novel Applied Sciences, Vol.2, No.8, pp.231-237. 
- Schomer, P. D., Wagner, L. 1996. On the contribution of noticeability of environmental sounds to noise 
annoyance. Noise control engineering journal, Vol.44, No.6, pp.294-305. 
- Stokes, J. B., Leese, D. J., Montgomery, S. L. 1999. Citizens get relief from recreational noise: The case in the 
skies from Hawaii. Noise Control Engineering Journal, Vol.47, No.4, pp.142-146. 
- Wolch, J. R., Byrne, J., Newell, J. P. 2014. Urban green space, public health, and environmental justice: The 
challenge of making cities ‘just green enough’. Landscape and Urban Planning, Vol.125, pp. 234-244. 

 


