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 چکیده

 برای ژوهشپ این در .شود تعیین محیط در صدا وضعیت تا دندار محیط در صدا ارزیابی به نیاز اول وهله در ترافیک صدای بینیپیش هایمدل
 -سیستماتیک روش به بردارینمونه هایایستگاه .شد تفادهاس CORTN آماری مدل از گلستان ملی پارک جاده در ترافیک صدای تراز بینیپیش

 و سنگیننیمه سنگین، )خودروهای خودروها از گروه هر سرعت و تعداد جاده، شیب جمله از ییپارامترها ایستگاه هر در و انتخاب تصادفی
 کمی و کیفی آزمون مورد آوری،جمع از پس هاداده .شد گیریاندازه دقیقه 17 مدت به ترافیکی بار کل به سنگین خودروهای نسبت و سبک(

 بلدسی ± 9/6 خطای احتمال با و شد ارزیابی آماری هایآزمون و گیریاندازه نقاط تعدادی اساس بر بینیپیش مدل نهایت در و گرفت قرار
 بینیپیش مدل اساس بر که دهدمی نشان پژوهش این نتایج شد. گرفته کار به جاده صوتی تراز نقشه تهیه برای درصد 06 همبستگی و
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 گیرد. قرار استفاده مورد دارد هاآن ایگونه تنوع کاهش بر ناپذیرانکار و قوی اثری که هاگونه از حفاظت برای
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 سرآغاز
 هایهزمین و آیندمی شمار به نوین زندگی مهم عناصر از یکی هاراه

 رایب تقاضا سازند.می فراهم را اجتماعی و اقتصادی توسعه و رشد
 یمشکالت مردم، جاییجابه برای تقاضا افزایش پی در هاراه احداث

 لیهنق وسایل به مربوط ترافیک دایص که است آورده وجود به را
(Zannin et al, 2003) سهم سروصدا، منبع ترینعمده عنوان به 

 زا دسته آن که، طوری به دارند. صوتی آلودگی تولید در ایعمده
 شنوایی برای و شوندمی منتشر ناخواسته صورت به که صوتی امواج

 شوندمی نامیده (2)صوتی آلودگی یا (1)سروصدا هستند، دهندهآزار
 اییزنده موجود هر برای صوت عمده عامل سه (.1906 )نصیری،

 صداسرو بلندترین بلندی میزان ،آن ینمهمتر که است دهندهآزار
 یزن سوم عامل و است بلند صداهای این تکرار بعدی، عامل است.

 نماینده عنوان به که شاخصی سروصداست. پایدار یا پیوسته ماهیت
 ازتر شاخص کرده، کسب ایگسترده مقبولیت فوق، عامل سه

 زمان طول در «(9)صوت شدت متوسط» مبنای بر معادل صدای
 )به حفاظت راهکار هر اجرای در .(AASHTO, 1993) است

 ایدب باشد(، داشته هزینه حداقل با را بهره بیشترین که نحوی
 داد قرار مدنظر را بلندتر سروصداهای ایجاد مدت حداکثر

(AASHTO, 1993). که این دلیل به مختلف کشورهای در 
 لتبدی مهم بسیار معضل یک به زیستمحیط در سروصدا وجود
 دگیزن نواحی این در که هاییگونه روی بر مستقیم طوربه و شده
 است گردیده وضع مقرراتی و قوانین ،گذاردمی اثر کنندمی

 مهندسان و ریزانبرنامه که هنگامی و (1960 )علیمحمدی،
 اصلح اطمینان باید گیرندمی بزرگراهی احداث به تصمیم سازیراه

 اند.نموده رعایت را الزم ایمنی مقررات و استانداردها کلیه که شود
 ت.اس زیستیتنوع حفظ حفاظت، اصلی اهداف ترینمهم از یکی

 تهداش مستمر روندی جهان کشورهای تمام در زیستیتنوع کاهش
 با زمان هم است. داده قرار جدی تهدید معرض در را هاجمعیت و

 ایورانهنابا سرعت با طبیعی هایزیستگاه انسان، جمعیت افزایش
 هستند هانانسا این و (1931 همکاران، و )کریمی روندمی بین از

 ( ,Alvin & Blumsteinشوندمی طبیعت در آشفتگی سبب که

 اختس از ناشی صوتی آلودگی ها،آشفتگی این از یکی .2011)
 اثرات ترینمهم از یکی که دباشمی هاشاهراه و هاهجاد

 هب وحشحیات هایگونه برای طبیعی مناطق روی ساختانسان
 حفظ ،بنابراین .(Adriana et al., 2007) درومی شمار

 در داص بینیپیش یا و ارزیابی به نیاز اول وهله در زیستمحیط

 رد بالقوه و موجود صورت به صدا انتشار وضعیت تا دارد محیط
 دش خواهد تدوین مقررات تنها نه حالت این در .شود تعیین محیط

 برای .شودیم بینیپیش نیز کنندهتشدید عوامل کنترل روش بلکه
 هایمدل صدا انتشار وضعیت و تولید هایمولفه شناسایی

 و ستنده مفید بسیار خصوص این در ترافیک صدای بینیپیش
 مالک صان،متخص و مدیران از مختلفی هایگروه برای توانندمی

 هایقشهن به دستیابی هایروش از یکی گیرند. قرار گیریتصمیم
 در .(Harris, 1991) است آماری هایلمد از استفاده ،صدا نمیزا
 یکتراف صدای میزان بینیپیش برای جامعی هایمدل زمینه این

 دارداستان ایهمدل به وانتمی که است گردیده تصویب و تدوین
 FHWA مدل بریتانیا، رد CORTN(0) مدل شامل یافته گسترش

 در OAL مدل آلمان، در RLS 90 مدل آمریکا، متحده ایاالت در
 .کرد اشاره ژاپن در ASJ مدل و فرانسه در NMPB مدل استرالیا،

 اول .هستند اهمیت حائز دیدگاه دو از مذکور هایلمد ویژه طور به
 صدا ارانتش هایهمحاسب برای را توابعی صرفا که هاییمدل که این

 و توابع آن بر عالوه که هاییمدلدوم  و کنندمیارایه  منبع از
 ایهمشخصه تأثیر منطقه، سطح در صوت انتشار هایمشخصه
 این رد شده استفاده مدل .ندنمایمی عرضه و بررسی نیز را مختلف
 زیستمحیط سازمان به مربوط که است CORTN مدل پژوهش
,Zannetti ( است شده تهیه همکارانش و (1)داالنی توسط و انگلیس

(1997; Campbell, 2001. بینیپیش تحقیق این اصلی هدف 
 ترینمهم اساس بر گلستان ملی پارک جاده در ترافیک صدای تراز

 اصلح نتایج است. بوده مدل این در صدا انتشار بر مؤثر متغیرهای
 پر هایمحدوده شناسایی و هاگونه از حفاظت در تواندمی نیز

 صورت هافرضیه این با حاضر پژوهش .شود واقع مفید سروصدا
 صدای تراز بینیپیش در تواندمی CORTN مدل که گرفت

 نقاط تهیه همچنین، و شود واقع مثمرثمر گلستان جاده در ترافیک
 از تانگلس ملی پارک آسیایی بزرگراه طول در صوتی آلودگی داغ

 .است تحقیق این اهداف دیگر
 را 10L ترافیک صدای دهم صدک آماری تراز CORTN مدل

 رفهط یک خطی، صورت به ترافیکی منبع آن در و کندمی برآورد
 محاسبه در اقدام اولین است. گرفته قرار مدنظر ثابت سرعت و

10L، است: (1 )رابطه صورت به ترافیکی بار گیریاندازه 

(1)             LogqL 1010  
 ساعت در نقلیه وسیله تعداد برحسب ترافیکی بار q رابطه این در

  یک 10L آماری رازـت رآوردـب برای CORTN نهایی ادلهـمع است.
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 است: (2 )رابطه صورت به ساعته
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q: ساعت در ترافیک جریان میزان 

V: حسب بر خودروها سرعت متوسط Km/h 

P: بار کل به کیلوگرم 1121 از باالتر سنگین هایکامیون نسبت 
 ترافیکی

G: این کنند حرکت سرازیری در خودروها کهصورتی )در شیب 
 است(. 2/7 مقدار

 
 هاروش و مواد

 منطقه جغرافیایی موقعیت

 گلستان، استان 9 بین ایران شرق شمال در گلستان ملی پارک
 تنها منطقه این .(1 )شکل دارد قرار سمنان و شمالی خراسان
 وحشحیات هایگونه از بسیاری برای ماندهباقی امن زیستگاه

 برخوردار متنوعی گیاهی اجتماعات از چون و (1960 )وارسته، است
 طقهمن وحشحیات برای را متنوعی هایزیستگاه بنابراین، است؛
 نقش و اهمیت (.1906 همکاران، و )مجنونیان است کرده ایجاد

 رد زیستیتنوع حفظ ترمهم همه از و گوناگون ابعاد در پارک این
 ترینمهم عنوان به و است شده شناخته رسمیت به ملی سطح
 ایتردهگس طیف بیانگر ،زیرا .رودمی شمارهب کشور طبیعی میراث

 وران،جان و گیاهان از عظیمی تنوع نخورده، دست هایاکوسیستم از
 زمین، عوارض از فرده ب منحصر سیماهای و هازیستگاه انواع

 گانهی و وسیع ایگستره در اندازهاچشم و هازیستگاه ها،رویشگاه
 ضورح گلستان ملی پارک تخریب عوامل از یکی بنابراین، است.
 ناشی سروصدای آن، دنبال به و خودرو هزاران تردد هک است جاده

 است. گشته تفرجگاه این نابودی سبب ترافیک از

 

 
 گلستان ملی پارک موقعیت (:1) شکل

 

 تحقیق روش

 ابتدا در است. شده داده نشان (2) شکل در کارروش طورکلی به
 تصادفی -سیستماتیک روش یک از بردارینمونه نقاط تعیین برای

 راکمت ،ارتفاع جهت، شیب، هایالیه از منظور این به .شد استفاده
 رقومی) گلستان ملی پارک جاده الیه و گیاهی پوشش بندیتیپ و

 واحدهای نقشه تهیه منظور به (GPS از استفاده با محل در شده
 در مطالعه مورد منطقه (.1961 )مخدوم، دش استفاده یستیزمحیط

 تمامی ،رواین از دارد. قرار UTM مختصات سیستم در N 07 زون
 سلول دازهان با رستری صورتبه و مختصات سیستم این به هانقشه

 مهمترین، از یکی فوق اصالحات انجام شدند. تبدیل متر 97

 سامانه در پژوهش هر نیازهای تریناساسی و گیرترینوقت
 افزارنرم با سپس (.1937 )جعفری، است جغرافیایی اطالعات
 ورتص به نقاطی اکولوژیکی همگن مناطق از کدام هر در ایدریسی
 جاده طول ایستگاه 06 با و شد انتخاب بردارینمونه برای تصادفی

 که جا آن از صدا، گیریاندازه با مرتبط مباحث در داد. پوشش را
 اشدب داشته صوتی رژیم در خاصی تاثیر تواندمی یعامل هرگونه

 بردارینمونه از )تلفیقی غیراحتمالی صورت به بردارینمونه باید
 (.1960 پور،صفری و نژاد)محرم باشد ای(سهمیه و قضاوتی

 تورص به رداریبهوننم ایهایستگاه انتخاب ،ورتصبدین
 .(9 )شکل شدند انتخاب تصادفی -سیستماتیک
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 منطقه صوتی تراز نقشه و ترافیک صدای بینیپیش مدل کلی مراحل دیاگرام (:2) شکل

 

 
  راست: تمس مطالعه. مورد منطقه موقعیت چپ: سمت (:3) شکل

 )پایین( بردارینمونه نقاط )باال(. اکولوژیکی همگن مناطق
 

 بردارینمونه 

 رایب نیاز مورد متغیرهای برداری،نمونه هایایستگاه از دامک هر در
 بود: زیر موارد شامل که شدند ثبت و گیریاندازه Cortin مدل
 ساعت در نقلیه وسیله تعداد برحسب ترافیکی بار 

 حسب بر خودروها سرعت متوسط Km/h 

 بار کل به کیلوگرم 1121 از باالتر سنگین هایکامیون نسبت 
 ترافیکی

 این کنند حرکت سرازیری در خودروها که صورتی )در شیب  

 است(. 2/7 مقدار

 شد. امانج دقیقه 17 مدت به ایستگاه هر در بردارینمونه عملیات
 تولید بعمن تنها گلستان ملی پارک جاده در میدانی بازدید اساس بر

 تمام شرایط که گفت توانمی است، ترافیک به مربوط صدا
 رد بردارینمونه و بود خواهد ثابت همچنان زمان گذر با هاایستگاه

 مقدار با ایدقیقه 67 یا 97 در بردارینمونه مقادیر با دقیقه 17
 سبح بر ترافیکی بار گیریاندازه برای است. برابر ناچیز ایطخ

 (،1) دولج سبک و سنگیننیمه سنگین، تفکیک به خودروها تعداد
 یکتراف ساعتی جریان بررسی برای برداریفیلم دوربین یک از

 نهمچنی و شد استفاده نقلیه وسایل از دسته هر برای (0 )شکل
 در اصلی جاده طول رد حرکت حال در خودروهای سرعت برای
 مقادیر این از یک هر .(Vincenzo et al., 2010) شد گرفته نظر
 ساعت یک در خودرو گروه ره ترافیکی بار تا دش ضرب 0 عدد در
 .دآی دسته ب
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 (Gundogdo, et al., 2005) نسنگی و سنگیننیمه سبک، گروه سه به خودروها تفکیک (:1) جدول
 توصیف ویژگی خودروها نوع
 موتورسیکلت سواری، کیلوگرم 0177 از کمتر وزن و چرخ 0 و محور 2 سبک خودروهای
 کامیونت بوس،مینی وانت، کیلو 12777 تا 0177 بین وزن و جرخ 0-6 و محور 2 با سنگیننیمه خودروهای

 تریلر اتوبوس، کامیون، کیلو 12777 از بیشتر وزن و محور 9 از بیشتر یا 9 با سنگین خودروهای
 

 نعما دو ایستگاه هر در نیز خودروها متوسط سرعت محاسبه برای
 سپس و نموده انتخاب خودروها حرکت امتداد در جاده طول در را

 از ادهاستف با سپس و گیریاندازه متر اساس بر را مانع دو فاصله
 عبور حال در خودروهای از دقیقه 17 مدت به برداریفیلم دوربین

 و تجزیه EDIUS(6) 6 افزارنرم توسط هافیلم شد. گرفته فیلم
 ثانیه حسب بر مانع دو بین از خودرو هر عبور زمان و تحلیل

 وسطمت رعتس (9 )رابطه به وجهـت با نهایت در د.ـش مشخص
 (.0 )شکل آمد دسته ب ساعت بر یلومترک حسب بر خودروها

(1)           
)(

)(
hS

kmM
V  

  

 زمان S و مانع دو بین فاصله M خودرو، متوسط سرعت V که
 گیریاندازه محل در نیز جاده شیب است. مانع دو از خودرو هر عبور
 شد.

 
 خودروها سرعت گیریاندازه و عبوری خودروهای تعداد شمارش (:4) شکل

 

 هاداده بازرسی 

 لحاص صدای بینیپیش منظور به CORTN مدل مطالعه، این در
 یکی .است گرفته قرار استفاده مورد مطالعاتی محدوده ترافیک از
 صولح مدل، این از حاصل نتایج یتدرس روی بر تأثیرگذار عوامل از

 و )رنجبر است ورودی هایهداد دقت و درستی از اطمینان
 کیفی آزمون مورد باید آوری،عجم از پس هاداده (1931 همکاران،

 و مشاهده ها،فرضیه اهداف، تنظیم از بعد .گیرند قرار کمی و
 مدل به ورود برای هاداده این بررسی عملیات ها،داده آوریعجم

 هاادهد بازرسی و ارزیابی که است داده نشان تجربه گرفت. صورت
 دخو به را تحلیل و تجزیه برای نیاز مورد زمان درصد 17 تواندمی

 هایداده تشخیص برای ابتدا در .(1931 )ماهینی، دهد اختصاص
 قرار پرت هایداده تاثیر تحت که (0)ایجعبه نمودار روش از پرت
 آزمون با و (1963 چاهوکی،)زارع شد استفاده گیرد،نمی

 صورت در و بررسی هاداده بودن نرمال (6)اسمیرنوف -کولموگروف
 شدند. نرمال مختلفی، توابع اعمال با غیرنرمال، هایداده وجود
 سطوح هک این دلیل به متغیرها میان همبستگی وجود تعیین برای

 ضریب از بود نرمال هاآن توزیع و نسبتی متغیرها، سنجش
 قدارم از چندگانه خطیهم تشخیص برای و پیرسون همبستگی

 ویراستاری از پس ،بنابراین شد. استفاده (3)واریانس تورم ضریب
 .شد آغاز بینیپیش مدل به هاداده ورود فرآیند ها،داده صحیح

 
 مدل صحت ارزیابی 

 هایآزمون و گیریاندازه نقطه زیادی تعداد انجام با معموال هامدل
 تعدادی گیریاندازه با نیز CORTN مدل شوند.می ارزیابی آماری
 هاداده برداشت با همزمان شد. ارزیابی ،میدانی کار در کنترلی نقاط

 27 از تصادفی صورت به ایستگاه 06 از برداری،نمونه زمان در
 از داص یریگهانداز برای گرفت. صورت صداسنجی موجود ایستگاه
 ساخت CEL-450 مدل دیجیتالی پیشرفته صداسنج دستگاه
 وزنی شبکه در دستگاه این .(1 )شکل شد استفاده انگلستان کشور

A با (17)صوت فشار تراز مقادیر شبکه این در ،زیرا دش تنظیم 
 هیدپاسخ زمان ،همچنین .شودمی توزین انسان گوش حساسیت
 برای F حالت زیرا شد، تنظیم F(11) حالت در نیز میکروفن

 ترافیک صدای مثل باز فضاهای و هامحیط در صدا گیریاندازه
 فاصله رد ثابت صورت به نیز صداسنج دستگاه ارتفاع دارد. کاربرد

 ( ,Pichai and Prakob شد انتخاب زمین سطح از متری 1/1

(2002. 
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 گلستان ملی پارک جاده طول در سنجیصدا (:5) شکل

 ایخط از بلدسی برحسب مدل خطای احتمال میزان تعیین برای
 شد. استفاده (0) رابطه اساس بر (12)مربعات میانگین جذر

 
 

 

(2)               RMSE = √(∑_i^n▒〖(Li − Lb)〗^2/N)RMSE = √(∑_i^n▒〖(Li − Lb)〗^2/N) 
 

 صدای تراز bL ،شده گیریاندازه صدای تراز iL رابطه این در که
 این،بنابر است. بردارینمونه هایایستگاه تعداد N و شده بینیپیش

 بر ،همچنین است. بلدسی ± 9/6 حدود در مدل خطای احتمال
 و شده گیریاندازه صدای تراز میان همبستگی (2) جدول اساس

 است. بوده درصد 06 حدود شده بینیپیش صدای ازتر

 نتایج
 ینیبپیش مدل اساس بر که است داده نشان پژوهش این نتایج

CORTN گلستان ملی پارک جاده اطراف محدوده در صدا میزان 
 .(6 )شکل است بوده بلدسی 13/60 -70/66 حدود

 

 شده بینیپیش برآورد صدای تراز و شده گیریاندازه صدای تراز همبستگی (:2) جدول

 صدای تراز

 شده گیریاندازه

 صدای تراز

 شده بینیپیش
  

 پیرسون همبستگی ضریب 1 **060/7

 دوطرفه داریمعنی آزمون  777/7 شده بینیپیش صدای تراز

 تعداد 27 27

 پیرسون همبستگی ضریب **060/7 1

 دوطرفه داریمعنی آزمون 777/7  شده گیریاندازه صدای تراز

 تعداد 27 27

 است دارمعنی 71/7 سطح در همبستگی **

 

 
 بردارینمونه هایایستگاه در شده بینیپیش (10L) صدا تراز (:6) شکل

 

 بلدسی 07-67 به صدا شدت که زمانی ،مختلف منابع به توجه با
 رو این از ،(1960 )عرفانی، شودمی حاصل صوتی آلودگی برسد
 .است مواجه بلدسی 66 حدود در صوتی آلودگی با گلستان جاده
 دقیقه 11 مدت در خودرو گروه سه تفکیک به خودروها این تعداد

 رد مقادیر این از یک هر ،سپس دش شمارش صداسنجی عملیات

ه ب ساعت یک در خودرو گروه هر ترافیکی بار تا دش ضرب 0 عدد
  د.آی دست

 بردارینمونه عملیات طول در ترافیکی آمارهای میانگین نهایت در
 است. شده داده نشان (9) جدول در بزرگراه شیب وضعیت و
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 بزرگراه فیزیکی وضعیت و ترافیک آماری اطالعات (:3) جدول
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 خودروها از کدام هر سرعت و تعداد صدا، انتشار بر مؤثر عوامل از

 کیترافی جریان افزایش دلیله ب هابزرگراه در که طوری به است.
 صدا آلودگی ایجاد در ترافیک نقش ،نقلیه وسایل باالی سرعت و

 سرعت با هایراه ،بنابراین .(1961 صمدیار، و )صمدیار است زیاد
 (,AASHTO سروصدا پر ذاتاً سنگین، ترافیک حجم و باال تردد

 تفاوتم دیگری به نسبت یکی نقلیه وسایل از کدام هر و 1993)
 کی توسط شده تولید صدای که است معنی بدان این .هستند
 هایمهارت مانند مختلف پارامترهای از تابعی خاص، نقلیه وسیله

 و گزوزا نوع تایر، کالیبراسیون خودرو، شرایط و نوع بار، رانندگی،
 .(Calixto et al, 2003) است نقلیه وسایل مکانیکی تنش

 ملی هایاهر در صدا تولیدکننده نقلیه وسایل ترینبیش هاکامیون
 بیش لبدسی 17 حدود قدرت، و بزرگی علت به و یندآمی شمار به
 در .(AASHTO, 1993) کنندمی ایجاد صدا هااتومبیل از

 در و هستند صدابی نسبتا سواری خودروهای پایین، هایسرعت
 تیک،الس صدای معموال بیشتر و ساعت در کیلومتر 67 هایسرعت
 باال(، موتور )دور شتاب حداکثر حالت در و است غالب صدای
 با بنابراین، .(AASHTO, 1993) است غالب موتور صدای

 ورتیص به یابد،می افزایش نیز شده تولید صدای سرعت، افزایش
 ساعت در کیلومتر 107 سرعت در اتومبیل یک سروصدای که

 در کیلومتر 177 هایسرعت در اتومبیل چهار سروصدای معادل
 قلیهن وسایل ترینعمده هاکامیون که این به توجه با است. ساعت

 زرگیب علت به و شوندمی محسوب ملی هایراه در صدا تولیدکننده
 ندکنمی ایجاد صدا هااتومبیل از بیش بلدسی 11 حدود قدرت، و

(AASHTO, 1993) به منجر آنها سرعت افزایش ،بالتبع و 
 تحرک همچنین شوند.می بیشتری شده تولید صدای افزایش
 شودمی تریبیش صدای تولید سبب دارشیب سطوح در هااتومبیل

 هاکامیون صدای باشد، رتمسطح جاده هرقدر .(1960 )عرفانی،
 داشته معکوس تأثیر است ممکن نیز طوالنی شیب اما است؛ کمتر

 هاامیونکاست  زودگذر و تند شیب که حالتی به نسبت زیرا باشد؛
 ناطقم در .کنند عبور راه از قطعه آن از تا دارند نیاز تریبیش زمان

 رهیزپ تند سرباالیی با هایراهه شیب ایجاد از باید صدا به حساس
 باشد سرباالیی نیز جاده خود که هنگامی خصوص به کرد،

(AASHTO, 1993).  

 

 رب گلستان ملی پارک جاده صوتی بندیپهنه شهنق 

 CORTN بینیپیش مدل اساس

 بینیشپی یا و ارزیابی طریق از منطقه صوتی تراز هاینقشه تهیه
 نینچ است. پذیرامکان صوت انتشار استاندارد هایمدل توسط صدا
 و بندیتقسیم نحوه اساس برنیز  CORTN مانند هاییمدل
 و آن از عبوری خودروهای و مطالعه مورد مناطق بندیطبقه

 ،مختلف شرایط و سطوح در صوت جذب ضرایب تعیین همچنین
 هایمدل تاکنون زمینه این در .گیرندمی قرار استفاده مورد

 تالش و است شده ایجاد جهان شهرهای در مختلفی استاندارد
 ارانتش استاندارد هایمدل کردن بهینه بر نیز مختلف محققان

 بوده مختلف ،مناطق در موجود هایساخت زیر به توجه با صوت
 (10L) صدا تراز ارزیابی به مربوط هایهداد ورود با ،بنابراین .است

 از استفاده با و Arc GIS محیط به CORTN مدل توسط
 جاده طول در صوتی بندیپهنه نقشه IDW روش به یابیندرو

 (.0 )شکل دش تهیه گلستان
 تعیین ترافیک، از ناشی صدای مطالعه در مرحله اولین

 در و استانداردها این با .است سروصدا تأثیر برای استانداردهایی
 توانمی هرگونه توسط صدا تحمل میزان سنجش آن، کنار

 هر مجاورت در صدا به حساس هایگونه یا هاکاربری موقعیت
 از یک هر وقوع صورت در .نمود مشخص را مطالعاتی گزینه
 بگذارد: برجای را اثراتی صدا که رودمی انتظار زیر هایحالت
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 گلستان ملی پارک جاده اطراف در صدا بندیپهنه و تراز منحنی نقشه (:7) شکل

 
 ایاستاندارده از بیشتر یا حدود در ترافیک سروصدای ترازهای .1

 باشد. صدا

 در موجود ترازهای از اصوالً ترافیک سروصدای ترازهای .2
 باشد. بیشتر منطقه

 دمور در قضاوت و مقایسه برای استانداردها انتخاب اول، حالت در
 ایمنطقه حقوقی، شرایط به است ممکن جاده سروصدای ترازهای

 برای داص مجاز حدود حالت این در باشد. داشته بستگی گونه نوع و
 مبنای بر مجاز حد دوم، حالت در .است شدهن تعیین وحشحیات

 قادیرم از دائماً ترافیک سروصدای اگر است. زیستمحیط آلودگی
 بگذارد، یمنف تأثیر زیستمحیط بر است ممکن باشد بیشتر موجود

 تراز هک است مهم بنابراین باشد. کمتر نیز استاندارد از اگر حتی
 از صدا تولیدکننده پروژه نوع هر اجرای از قبل ،موجود سروصدای

 ملی پارک جاده تعریض که حاضر حال پروژه مهمترین جمله
 دبای استانداردها این مبنای بر و شود مشخص است گلستان
 مطالعاتی گزینه هر مجاورت در سروصدا به حساس هایکاربری

 رد سروصدا مجاز حد برای استانداردی متاسفانه شوند. مشخص
 اساس بر بنابراین، ندارد. وجود وحشحیات برای و جنگلی مناطق
 رمنظوبدین شود.می قضاوت طبیعی هایمکان این در دوم حالت

 قراردادی صورت به صدا اساس بر را مطالعه مورد محدوده توانمی
 سپس .نمود بندیتقسیم صداسرو وضعیت لحاظ به محدوده سه به
 این وحشحیات به مربوط مطالعات یا و آتی مطالعات در

 یلتعد وحشحیات تحمل از اطالعاتی اساس بر را هابندیتقسیم
 (.6 )شکل نمود

 عه،مطال مورد منطقه صوتی بندیپهنه نقشه در (6) شکل اساس بر
 بل(،دسی 07-37 معادل صدای )تراز آلودگی داغ نقاط تعیین برای

 رنگ) کم صدای گروه سه در صدا میزان بندیطبقه نقشه یک در
 است شده داده نشان قرمز( )رنگ زیاد و زرد( )رنگ متوسط سبز(،

 رنگ( )قرمز صوتی آلودگی دارای نواحی به مدیریت شیوه باید که
 .شود معطوف
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 گلستان ملی پارک جاده اطراف در صدا بندیطبقه نقشه (:8) شکل

 

 گیرینتیجه و بحث
 اساس بر مطالعه مورد منطقه صوتی تراز تعیین مطالعه این از هدف
 از باال و داغ نقاط شدن مشخص و CORTN بینیپیش مدل
 جمعیت روی ترافیک و جاده آثار است. صوتی آلودگی لحاظ
 رب بلکه شود،مین محدود ایهجاد میر و مرگ به صرفا وحشحیات
 به منجر تواندمی (Marcel & Piet, 2000) مطالعات اساس
 جمله از هاهگون برخی جمعیت تراکم و بقا احتمال کاهش

 دادن دست از و پستانداران و پرندگان خزندگان، دوزیستان،
 داده اننش مطالعات از برخی ،همچنین .شود هاآن زیستگاه مستقیم

 رب توانندمی جاده حاشیه از متر هزاران یا صدها تا هاجاده که است
 (Reijnen et al, 1991) باشند داشته آثاری پرندگان جوامع روی

 رد مثبت اثر موارد برخی در و کاهشی آثار تواندمی آثار این که
 مطالعات اساس بر .(Camp & Best, 1993) باشد پرندگان جلب

 بسیار عامل ترافیک صدای میزان (1939 ،همکاران و غریبی)
 اییحفره آشیان غیر و ایحفره آشیان پرندگان پراکنش در مهمی
 (1930 ،همکاران و غریبی) مطالعات اساس بر همچنین است.
 هاونهگ جوامع روی بر تاثیرگذاری آثار هاجاده ترافیک صدای متغیر

 Peris and) مطالعه با که دارند هاآن پراکنش الگوی و

Pescador, 2004) از ناشی را پراکنش الگوی تغییر که 
 دارد. همخوانی نیز دانستمی نقلیه وسایل مییدا سروصدای

 دلیل هب که هاییجنگل در زیستیتنوع از حفاظت امروزه بنابراین،
 زا یکی یافته کاهش هاآن زیستیتنوع انسانی، هایفعالیت

 باید که (Neely, 1994) است حفاظت شناسیزیست هایشاخه
 ایهپ نقشه وجود ،بنابراین اندیشید. اییچاره آن با مقابله برای

 سایر ایبر تواندمی گلستان ملی پارک در ترافیک صدای وضعیت
 موردنظر منطقه در وحشحیات بر صدا آثار به مربوط هایپژوهش

 .شود واقع ثمر مثمر

 نگلستا ملی پارک درون از که نیز مشهد تهران ترانزیتی جاده
 هایونهگ به زیادی صدمات تاکنون تاسیس ابتدای از کندمی عبور

 ست.ا داشته پارک مدیریت آن دنبال به و منطقه جانوری و گیاهی
 یمل هایپارک شناسنامه در آسیایی بزرگراه وجود که طوری به

 ارکپ این تهدیدکننده عوامل از یکی عنوان به متحدملل فهرست
 در نفر هزاران جاییهجاب و خودرو هزاران تردد .است شده توصیف

 در انعیم است، گشته هاتفرجگاه از بیرویه استفاده سبب جاده این
 وجود است، آورده وجود به مخاطراتی و بوده وحشحیات تردد راه

 نآ سطح و است برده بین از را پارک زیباشناختی هایارزش جاده
 نای و است داده تقلیل شهری میان ازدحام پر اندازهایچشم به را

 ینب از را ملی پارک طبیعی آرامش و سیما آن تبعات با همراه جاده
 هریش هایتفرجگاه خصوصیات با آلوده تفرجگاهی به را آن و برده

 حجم همچنین (.1906 همکاران، و )مجنونیان ستا کرده نزدیک
 افزایش آن دنبال به و شخصی و عمومی از اعم خودروها افزون روز

 شده همنطق زیستمندان بر فشار افزون روز افزایش سبب سروصدا
 است.
  وتیص آلودگی داغ نقاط شناسایی در تواندمی پژوهش این نتایج
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 برای است ملی پارک طبیعی وضعیت با مغایر صورت به که
 تنوع کاهش بر انکارناپذیر و قوی اثری که هاگونه از حفاظت

 هک این درک ،بنابراین گیرد. قرار استفاده مورد دارد هاآن ایگونه
 نگلیج عرصه درون به مسافتی چه تا ترافیک از ناشی سروصدای

 به ؛پژوهش این در که است فراوانی اهمیت حایز است، نفوذ قابل
 این همچنین است. شده داده نشان صدا پراکنش نقشه صورت

 تعداد ،جغرافیایی محدوده جنگلی، قطعه اندازه به بستگی نفوذ عمق
 در زیستیمحیط هایشاخص ترافیک، جریان عبوری، خودروهای

 بر دارد. مطالعه تحت هایگونه نوع و جاده نوع محلی، مقیاس
 برای است بهتر رسدمی نظر به پژوهش این هاییافته اساس

 ،CORTN مدل در شده ذکر عوامل بر عالوه ،صدا انتشار وضعیت
 بضری محیط، رطوبت و دما جاده، از فاصله مانند نیز عوامل سایر
 صدا ارانتش بر مؤثر فاکتورهای مهمترین تعیین برای زمین زبری
 صدا یبینپیش برای مدلی وجود عدم دلیل به ،زیرا شود. سازیمدل

 رد موجود هایمدل ،گلستان ملی پارک جاده شرایط با متناسب
 قشهن به توجه با حال گیرند.می قرار استفاده مورد کشورها سایر
 عیتوض در که گلستان ملی پارک از ییهامکان صوت، بندیپهنه

 تیمدیری هایحلراه از یکی رسدمی نظر به دارند قرار صدا آلودگی

 سرعت شدید کاهش ،تواندمی اشاره مورد سوء آثار کاهش برای
 به ،شودمی آلودگی بار کاهش سبب که منطقه درون در مجاز

 بخش شامل سازیراه جانبی عملیات فعالیت رساندن حداقل
 با جاده احداث در محدودیت اعمال شکن، سنگ هایدستگاه
 هب سبب صوتی آلودگی بار کاهش بر عالوه که حداقل پهنای
 باشد. ،شد خواهد نیز ایجاده تلفات رسیدن حداقل
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