
ویژه نامه

کوستیک، منظر شنیداری، منظر، تغییرات اقلیمی، نوفه. کو-آ واژگان کلیدی |   ا

آلمو فارینا، دکتری 
علوم طبیعی، دانشگاه 

اوربینو، ایتالیا.
ترجمه : امین حبیبی

کوســتیک در دهه های اخیر به واســطۀ  کو-آ چکیده |  ظرفیت قابل توجه رویکرد ا
نظریه هــا و اصــول جدیــد و بــا اســتفاده از فنآوری هــای پیشــرفتۀ دیجیتــال بــرای 
ضبــط صــدا و بــا ظرفیــت پــردازش حجــم زیــادی از اطالعات بــه طور همزمــان، در 
گاهِی امروزی از نفوذ صداهای ناشــی از فعالیت انسانی  حال تکوین یافتن اســت. آ
)تکنوفون هــا2( در مناظر طبیعی و تغییریافته توســط انســان و ضــرورت به کارگیرِی 
کوتاه مدت برای جبران تأثیر تغییرات اقلیمی بر روی  فوری ابزارهای پیش بینی در 
کولوژی معرفــی می کند.  کوســتیک را بــه عنــوان یک رشــتۀ مهــم در ا کو-آ زمیــن، ا
کاوش در پیچیدگی مناظر شــنیداری3 می پردازد، ابزارهای  که به  کوســتیک  کو-آ ا
کولوژیکی بیشــتری را برای بررســی و تفســیر ســاختار و دینامیک های مناظر بکر و  ا

تغییریافته ارائه می دهد.
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کــه توســط اتمســفر، آب و  طبیعــت پــر از صداهایــی اســت 
که  جامــدات منتقــل میشــوند. صدا شــکلی از انرژی اســت 
بــه واســطۀ ارتعــاش اشــیاء در اثــر یــک نیــروی حاصــل از 
رخدادهــای طبیعــی )ژئوفون هــا۴و بیوفون ها۵( و یــا منابع 
کثر  انسانی )تکنوفون ها( تولید می شود )Farina, 2014(. ا
گونه های جانوری یا به صداها حساس هستند یا خود مولد 
کــه برخی  صــوت هســتند. همچنین مشــاهده شــده اســت 
کوســتیک، ســاختار  کنــش بــه ارتعاشــات آ گیاهــان در وا از 
.)Appel & Cocroft, 2014( سلولی شان را تغییر می دهند
اجــزای  عنــوان  بــه  انســانی،  و  طبیعــی  صداهــای  اخیــرًا 
آبــی  سیســتم های  در  کولوژیکــی  ا دینامیک هــای  فعــال 
بــه  رو  تمایــل  نتیجــه  در  و  شــده اند  شــناخته  خشــکی  و 
رشــدی در اســتفاده از صداهــای محیطــی، بــرای بررســی 
کولوژیکی  مکانیســمهایی که در محیط زیســت پیچیدگی ا
 Farina 2014; Towsey et al.( ایجاد می کنند، وجود دارد
که صداهای  2014(. شــواهد تجربی متعــددی وجود دارد 
زیســتی و غیرزیســتی، عوامل دقیقی برای بررســی و تفسیر 
 Towsey et al.( کولوژیکــی هســتند فرآیندهــای مختلــف ا
کوســتیک، توصیــف پدیده هــای  کو آ ا بــا رویکــرد   .)2014
)صوتــی(  کوســتیک  آ ارتباطــات  توســط  کــه  پیچیــده ای 
کــی آنهــا فعــال می شــوند،  حیوانــات و مکانیســم های ادرا
منابــع صــدا،   .)Sueur et al. 2014( اســت پذیــر  امــکان 
کولوژیکــی،  اســتفاده از صداهــا بــرای اهــداف رفتــاری و ا
کنش هــای  وا از  نماینده هایــی  عنــوان  بــه  صداهــا  و 
زیســت محیطی بــه محرک های داخلــی و خارجی، در این 
مقالــه، بــا هــدف نشــان دادن اهمیــت اســتفاده از صداهــا 
برای تفســیر بهتر پیچیدگی محیط زیســت مورد توجه قرار 
گرفته اند. به عالوه، برخی از ظرفیت های اســتفاده از صدا 
کاربردی مدیریت پایدار زمین و اســتفاده اخالقی  در زمینه 

از منابع در مقیاس منظر بیان می شــود.

صداهــا،  زیــرا  اســت؛  پیچیــده  ع  موضــو یــک  کوســتیک  آ
گســترده از مقیاس ها هستند  نماینده هایی فعال در طیفی 
ع از دیدگاه های مختلف قابل اجراست. و کشف این موضو

چشم انداز منظر شنیداری
کــه بــا هم  صداهــا توســط منابــع مســتقل تولیــد می شــوند 
شــنیداری  منظرهــای  زمــان،  و  فضــا  در  و  ترکیب شــده 
 .)Pijanowski et al. 2011a,b( متمایــزی ایجــاد می کننــد
کی هســتند که منابع شــان  مناظر شــنیداری، نهادهای ادرا
در منظــر اســت و توســط ویژگی هــای آن شــکل می گیرنــد. 
ارتبــاط محکمــی بین منظر شــنیداری و منظر وجــود دارد. 
بــا یــک منظــر شــنیداری مرتبــط  هنگامی کــه یــک منظــر 
ع گونه شناسی موزاییک در تماس با یکدیگر  می شود، دو نو
کاربــری زمیــن یــا زیســتگاه ها و  وارد می شــوند : موزاییــِک 
 Farina, 2014:( فارینــا  کــه  صوتــی  نهادهــای  موزاییــِک 
17( آن را »ســونوتوپ۶« نامیده اســت. سونوتوپ ها نتیجۀ 
ترکیــب ژئوفون هــا، بیوفون ها و تکنوفون ها هســتند که در 
خ می دهنــد. با توجه به ســهم  مقیــاس لکه هــای منظــر7  ر
مختلف ســه منبع صوتی، سونوتوپ ها به لکه های صوتی 
کیفیت  و دینامیک هــای مختلف حاصــل از فرآیندهای  بــا 
کولوژیکــی، تفکیــک می شــوند. تفکیک پذیــری فضایــی  ا
ســونوتوپ ها بهتر از موزاییک زمین بوده و به همین دلیل 
محیط صوتی حاوی اطالعات بیشــتری نســبت به محیط 
جغرافیایــی اســت. بااین حــال، ســونوتوپ ها ممکن اســت 
کوســتیک زیادی با منشــأ زیستی نیز  دربردارندۀ اطالعات آ
باشــند. در ایــن صــورت در داخــل یــک ســونوتوپ، ممکن 
 Farina, 2014:( اســت زیرواحدهــا یــا »ســاوندتوپ8«های
19( هدایت شده توسط فرآیندهای رفتاری تشخیص داده 
شــود. در مرزهــای ســونوتوپ ها، هماننــد موزاییک زمین، 
یــک منطقۀ حاشــیه ای وجــود دارد. این منطقــه بوم مرز یا 

 Forman and Godron 1986;( »9کوســتیک کوتوِن آ یک »ا
Hansen and di Castri 1992( و یــا »ســونوتون10« )فارینــا، 
یــک  آن  در  کــه  می شــود  گرفتــه  نظــر  در   )20-19  :201۴
خ دهد. نتایج چشم انداز  همپوشــانی صوتی ممکن اســت ر
منظــر شــنیداری، در ارزیابــی منظــر و طراحــی اهمیت دارد 

.)Farina, 2014(

چشم انداز »جامعۀ آکوستیک11«
هنر، فن آوری صدا، جامعه شناسی و همچنین زیست شناسی 
کوستیک،  کو-آ کولوژی و به ویژه ا کوســتیک زیســتی12(، ا )آ
کوســتیک« استفاده می کنند. از دیدگاه  از اصطالح »جامعۀ آ
کوســتیک را می توان به  انســانِی »ر. موری شــافر13« جامعۀ آ
ایــن صــورت تعریف کــرد: »یک نهــاد سیاســی، جغرافیایی، 
که در آن صدای انســان به عنوان ابزار  مذهبی یا اجتماعی« 
 Schafer,( اصلی برای تعریف حدود جامعه استفاده می شود
 Truax, 1984:( »کس 215 :1977(. نویســنده ای دیگر، »ترا
که  کوســتیک را به صورت »هر منظر شــنیداری  58( جامعۀ آ
کنان  گیری در زندگی سا کوستیک نقش فرا در آن اطالعات آ

ایفا می کند« تعریف کرده است.
کوســتیک« برای  در قلمــرو بیولوژیکــی، اصطــالح »جامعۀ آ
که  گروهــی از موجــودات زنــده اســتفاده می شــود  توصیــف 
از نظــر شــنوایی بــا یکدیگر در یک زیســتگاه خــاص )مانند 
کشــت زار، سیســتم هــای آب  جنــگل، پــارک شــهری و یــا 
 Drewry and Rand( در تعامل هســتند )شــیرین و دریایــی
 1983; Price 1984; Sueur et al. 2008; Luther 2009;

.)Gasc et al. 2013; Lellouch et al. 2014
کوســتیک متمایز  کوســتیک توســط یــک اثــر آ هــر جامعــه آ
کــه بســامدها و دامنــه ســیگنال های  نشــان داده می شــود 
 : تعریــف می شــود  این گونــه  و  را توصیــف میکنــد  صوتــی 
کــه از توزیــع دســته بندی های فرکانس  انگشــت نگارهــای 
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کوســتیک پدیــد می آید؛ و  اصــوات منتشرشــده توســط گونه هــای دربرگیرنــدۀ یک جامعه آ
کــد بیولوژیکــی در نظــر گرفتــه می شــود )Barbieri, 2015( و بــرای هرگونه و  »معــادل یــک 
.)Farina and Pieretti 2014; Malavasi et al. 2014( »جامعۀ خاص، منحصربه فرد است

کولوژی اجتماعــی و جغرافیای  کانونــی در ا تعییــن حــدود فضایی یک جامعــه، یک نقطۀ 
کارکردهای  زیســتی اســت )MacArthur and Wilson 1967(. معمــواًل جوامــع بــا توجه بــه 
که یــک تجمــع را، به عنوان مثال »جوامــع تغذیــه1۴«، »جوامع  مختلفــی تعریــف می شــوند 

زیستگاه1۵«، یا »جوامع لکه ها1۶« توجیه می کند.
کوســتیک نتیجۀ صداهــای حاصل از تجمــع موقت موجودات زنده اســت که  یــک جامعــۀ آ
زودگذر و بسیار متغیر در فضا و زمان هستند؛ اما باوجوداین ویژگی های ناپایدار نقش مهمی در 
بخش بندی اجتماعی موجودات زنده ایفا کرده و به ندرت با سایر نمادهای جوامع سازگار است.
که اجزای ژئوفون  کوستیک وجود دارد. زمانی  رابطه ای محکم بین ساوندتوپ و جوامع آ
گرفته نشــوند، این نهاد آخر ممکن اســت به عنوان یک ســاوندتوپ در  و تکنوفون در نظر 
گونه هایی  کارکــردی از  کوســتیک یک واحد  گرفته شــود. به طور قطعی، یک جامعه آ نظــر 
کوســتیک ارتبــاط برقــرار می کنند و نشــان دهنده  کــه بــا اســتفاده از مکانیســم های آ اســت 

بخش مهمی از تاریخ طبیعی برای مطالعات در مقیاس منظر است.

چشم انداز کاربردی
 Morton 1975, Marten and Marler( کوســتیک کوســتیک : سازگاری آ فرضیۀ ســازگاری آ
کــه ویژگی هــای  Cosens and Falls 1984, Ey and Ficher 2009 ,1977( بــر ایــن بــاور اســت 
کوستیک زیستگاه هایی که نتیجۀ مورفولوژی زمین، ساختارهای گیاهی و اتمسفر هستند،  آ
بــا صداهــا در تعامل انــد. ایــن تداخل اثر مســتقیمی بــر روی ویژگی های صداهــای حیوانات 
کثر رســاندن انتشــار صدا تغییر می یابند. به عنوان مثال، ســاختار زیستگاه،  دارد که با به حدا
 Badyaev &( کوســتیک برخــی از گونه های چکاوک به گونــه ای تأثیر می گــذارد بــر عملکرد آ
Leaf, 1997( که در زیستگاه های بسته از هجاهای کمتر و بلندتر، با فواصل بزرگ تر استفاده 
می کنند، اما در زیســتگاه های باز، از ســیگنال های ســریع از تلفیق هجاهای زیروبم استفاده 
کوســتیک حیوانــات، تغییرات کوچک  می کننــد. با توجــه به انعطافپذیــری باالی عملکرد آ
در محیــط )به عنوان مثــال تغییــر در درجــه حــرارت روزانــه( ممکــن اســت تغییر آشــکاری در 
سیگنال صوتی ایجاد کند. بدیهی است که هرگونه دست کاری موزاییک زمین ممکن است 

پیامدهایی بر عملکرد صدای گونه های آوازی با اثرات بی شمار داشته باشد.
کوســتیک بر مشــاهدات تجربی اســتوار اســت که  کوســتیک17: جایــگاه آ فرضیــه جایــگاه آ
گونه هــای خــاص بــا یکدیگــر  کوســتیک تنهــا بخش هایــی از صداهــای  در یــک جامعــۀ آ
کــه از اثــرات صــدای ناهنجــار18 و پوشــش ســیگنال جلوگیــری می کنــد  هم پوشــانی دارنــد 
کولوژیکی اســتوار  کوســتیک که بر مفهوم جایگاه ا )Krause 1987, 1993(. فرضیــه جایــگاه آ
اســت )Hutchinson 1957, 1978(، یــک مــدل مهم بــرای ارزیابی نحوۀ وارد شــدن گونه ها 
کوســتیک خود محســوب می شــود. در رقابــت و یــا اجتنــاب از رقابت در طول عملکردهای آ
کاهش همپوشانی فرکانس  کاهش رقابت توســط  گونه ها اســتراتژی های متعددی را برای 
بین گونه ها )از طریق انطباق بلندمدت( و توسط کاهش هم پوشانی زمانی بین گونه های 
کوتاه زمانی  کــه در یک دوره  با فرکانس های مشــابه از طریق مکانیســم های انعطاف پذیر 
وارد عمل می شــوند، اتخاذ می کنند. این فرضیه بر این پایه اســتوار است که همۀ گونه ها، 
کوستیک تالش می کنند. با کاهش رقابت با گونه های دیگر، برای بهینه سازی ارتباطات آ
کاربــری زمین ممکن اســت  جابجایــی جمعیــت بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی و یــا تغییــر در 

کند. گونه ها ایجاد  کوستیک بین  نوآوری های جدی در رقابت آ
کوســتیک به عنوان فاصله از منبع صوت تعریف  کوســتیک : فضای فعال آ فضای فعال آ
گیرنده، باقــی می ماند  کــه در آن دامنــۀ ســیگنال باالتر از آســتانۀ تشــخیص یــک  می شــود 

کــه دامنــۀ مطلق یک ســیگنال  )Brenowitz 1982, Brown 1989(. ایــن بــدان معناســت 
کانال ارتباطی، نباید لزومًا باال باشــد؛ بلکه باید سازش  کوســتیک، برای فعال ماندن یک  آ
گونه های دیگر  کوســتیک با افراد یا  و مصالحه ای در میانه، برای اطمینان از یک ارتباط آ
باشــد، در عیــن اینکــه فــرد منتشــرکنندۀ صــدا را در معــرض حمله شــکارچی قــرار نمی دهد 
)Richards & Wiley, 1980(. هنگامی کــه شــرایط محیطــی تغییــر کند، تغییــرات در ابعاِد 

کوستیک ممکن است اتفاق بیافتد. فضای فعال آ
کوســتیک به عنوان بخشــی از یک منظر  کو-آ کوســتیک : یک رویداد ا کو-آ رویدادهای ا
کولوژیکی را نســبت می دهیم  که به آن یک نقش و یا معنایی ا شــنیداری تعریف می شــود 

.)Farina et al., submitted(
کوستیک توسط دستۀ گسترده ای از صداها  کو-آ کولوژیکی، رویدادهای ا طبق یک دیدگاه ا
ماننــد رعدوبرق ها، انفجار، تیراندازی ها، شــیپور، انواع مختلف بــاد، صدا و عالئم پرندگان، 
هم سرایی های طلوع و غروب، سکوت، صداهای انسانی، ترافیک جاده یا ترکیباتی از این ها 
کولوژیکی خاصی دارد. شناسایی آن ها بر  که نتیجۀ آن برای ما معانی ا نشان داده می شوند 
کوستیک ممکن است  کو-آ کی خاصی استوار است. استفاده از رویدادهای ا اساس مدل ادرا

به طور گستردهای برای توصیف مناظر با سطوح مختلفی از نفوذ انسان، بکار رود.
کوســتیک هســتند و  همســرایی حیوانات : همســرایی ها یک پدیدۀ منحصربه فرد جوامع آ
شامل انتشار صدای هم زمان اجتماع حیوانات )پرندگان، قورباغه ها، حشرات، پستانداران 
 Burt( در ســپیدهدم و در هنــگام غــروب )دریایــی و خشــکی، ماهی هــا، میگوهــا و غیــره
بــرای جوامــع  and Vehrencamp 2005, Farina et al. 2015( و همچنیــن در اواســط روز 
پرنــدگان در منطقــه مدیترانــه )Farina, unpl.( هســتند و ایــن موضــوع همچنــان به عنوان 
یــک بحــث مورد مناقشــه به خصــوص در مورد علــل به وجود آورنــدۀ آن، باقی مانده اســت.
هم ســرایی ها مربوط به چرخۀ شــبانه روزی تستوسترون و تقاضاهای فیزیولوژیکی گونه ها 
 Thomas 1999, Thomas and Cuthill 2002, Thomas et al. 2002, Barnett( هســتند
 Kacelnik 1979, Berg( شدت نور .)and Briskie 2007, Cuthill and MacDonald 1990
 Wiley and Richards 1978, Henwood and Fabric 1979,( حرکــت هــوا ،)et al. 2006
Wiley 1991, Dabelsteen and Mathevon 2002( و عوامــل اجتماعــی )جاذبــه جنســی، 
Morse 1989, Greenfield 1994, Hoi-Leit- )دفــاع از قلمــرو خــود و پویایــی اجتماعــی( 
ner et al. 1995, Burt and Vehrencamp 2005, Tobias et al. 2014( برخــی از عواملــی 

که همسرایی را تحریک می کنند. هستند 
مطالعــۀ همســرایی ها پدیده هــای وابســته را نشــان می دهــد؛ زیــرا امــکان ارزیابــی دامنــۀ 
کوستیِک حاضر در یک منظر، در زمان هم سرایی،  کوســتیِک تمام جوامع آ ســیگنال های آ
ایجــاد می شــود و اســتفاده از ایــن اطالعــات به عنــوان عاملــی در وضعیــت فیزیولوژیکــی 
کشــف تغییر احتمالــی در ترکیب جوامع در اثــر عوامل خارجی مانند  گونه هــای فردی برای 

.)Farina et al., 2015( تغییرات اقلیمی ممکن است
کوســتیک : پدیده شناســی یا فنولوژی، »مطالعۀ زمان بندی  فنولوژی )پدیده شناســی( آ
وقایع بیولوژیکی متناوب، علل زمان بندی آن ها با توجه به نیروهای زنده و غیرزنده، و اثر 
متقابل میان مراحل گونه های یکسان و یا متفاوت« است )Lieth 1974, 4(. پدیده شناسی 
گاه شمار  گونه های فردی با  کوستیک  کوستیک، به تحقیق در الگوهای فصلی عملکرد آ آ
کوســتیک ممکن  کار می رود. پدیده شناســی آ کوســتیک، به  متناوب، و همچنین جوامع آ
کوســتیک  گونه های فردی و جوامع با پویایی آ اســت بــرای ارزیابی اثر تغییرات اقلیمــی بر 

گیرد. روزانه و فصلی مورداستفاده قرار 

اکو-آکوستیک کاربردی
کوســتیک راهــی نویــن بــرای نفوذ بــه حیات نهفته طبیعــت و بــرای مواجهه با  کو-آ رویکــرد ا
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مشکالت زیست محیطی در مقیاس منظر می گشاید. این رویکرد می تواند به شیوه ای گسترده 
کوستیک »مجاور19« برای بررسی تنوع اشکال  به عنوان نوع جدیدی از حس گرهای نوآورانه آ
زندگی، ارزیابی میزان دخالت بشر در سیستم های طبیعی و انسان ساخت و بررسی اثر تغییرات 
اقلیمی در زیست بوم های مختلف، در کنار دیگر تکنیک های سنجش از راه دور، به کار رود. به 
ک انسان رخ  لطف روش های ثبت و ضبط غیرفعال، مشاهدۀ پدیده هایی که بسیار فراتر از ادرا
کوستیک و رقابت  می دهند؛ مانند دینامیک صدا، تعامالت بین گونه ای، بخش بندی جایگاه آ

ایجادشده با ورود گونه های جدید، امکان پذیر است.
کولوژی  کوســتیک می تواند برای بررســی حیات در تفکیک پذیری های مختلف از »ا کو-آ ا
کاربرد آن در مطالعۀ گونه های فردی،  کار رود. زمینــۀ  کولوژی جمعی21« به  فــردی20« تــا »ا

جمعیت، جامعه و منظر، به تفکیک روشن شده است.
کوســتیک و تغییرات اقلیمی : حساســیت عملکردهای صوتی حیوانات بررســی اثرات  کو-آ ا
کیفیت باالیی، حتی در تغییرات حداقلی پارامترهای فیزیکی محیط زیست  تغییر اقلیمی را با 

)مثاًل دما، رطوبت، اسیدیتۀ محیط آبی( امکانپذیر می کند.
گونه ها، مدت زمان،  کوســتیک )مانند حضور  کو-آ اطالعات به دســت آمده از بررســی های ا
فرکانــس و تغییــر دامنــۀ آهنگ ها، مدت زمان و پیچیدگی همســرایی، ســطح هم پوشــانی 
ابــزار  به عنــوان  می توانــد  کوســتیک(  آ رویدادهــای  تنــاوب  کوســتیک،  آ جوامــع  جایــگاه 
پیش بینــی بــرای پیشــنهاد اقدامات فوری و ایجاد نشــانه های ارزشــمند بــرای ذینفعان و 
که در  خ دادن تغییرات زیســت محیطی غیرقابل برگشــت بــکار رود  سیاســتگذاران قبــل از ر

زمان و منابع اقتصادی صرفه جویی می کند.
کشــف تغییــرات اولیــه ایجادشــده در زیســتگاه و جوامع حیوانــات، کمک بزرگی بــرای کاهش 

خسارت های زیست محیطی، اقتصادی و پیامدهای اثرات انسانی خواهد بود.
گذشــته، بســیاری از صداهــای طبیعــی بــا  کوســتیک و نوفــه22 : در طــی دو قــرن  کو-آ ا
صداهای جدید با منشــأ انســانی پوشــانیده و یا جایگزین شــده اند )Pivato, 2011(. نوفه، 
که حاوی اطالعات اندک اســت )با ســطح باالیــی از بی نظمی  می توانــد به عنــوان صدایی 
کــه دیگــر منابع صوتــی را می پوشــاند و همچنین بر فضــای فعال  ارتعاشــی( تعریــف شــود، 

مورداستفادۀ توسط حیوانات خشکیزی و آبزی برای برقراری ارتباط تأثیرگذار است.
از نظــر اجتماعــی یا روان شــناختی، نوفــه به عنوان هر صدایــی که ایجاد دلخــوری می کند و 
ســالمت افــراد را هدف می گیرد، تعریف می شــود. در ســال 1971، ســازمان بهداشــت جهانی 

اعالم کرد که نوفه یک تهدید بزرگ برای رفاه انسان است.
از دیدگاه نشانه شناسی، نوفه، به هر صدایی که اطالعات درونی کمی دارد گفته می شود و بر 
کوستیک )Sueur & Farina, 2015(، نوفه، بخشی از طیف های صوتی  کو-آ اساس رویکرد ا
است که به خودی خود اطالعاتی را ارائه نمی کند. بااین حال، نوفه و توزیع زمانی و مکانی آن 
کوستیک مکان ها  کوستیک و ارزیابی کیفیت آ کو-آ را می توان برای شناســایی رویدادهای ا

در سراسر منظر با فرض پیامدهای اقتصادی مرتبط، مورداستفاده قرار داد.
این زمینه از تحقیق، از اهمیت رو به رشــدی به دلیل افزایش نفوذ انســان در محیط های 

کولوژیکی دارد  نتیجه گیــری | نقش صدا اهمیت وافری برای بســیاری از فرآیندهــای ا
کنــون در  کــه تا و ابــزار جدیــد و نوینــی را بــرای تجزیه وتحلیــل پدیده هایــی ارائــه می دهــد 
گرفته شده اند. شکل گیری  کولوژیکی توســط فناوری ســنجش از راه دور نادیده  تحقیقات ا
کوســتیک23، نشــانه ای مهــم از توجه رو به رشــد جهان نســبت به  کو آ جامعــۀ بین المللــی ا
کوستیک، به عنوان رشته ای  کو آ که در آیندۀ نزدیک، ا کولوژی صدا اســت. انتظار می رود  ا
کولوژیکی  کولوژیک به بررسی صدا می پردازد، سهم بزرگی را در پژوهش های ا که با دیدگاه ا
گونه های فردی، جمعیت ها، جوامع و مناظر را  به خود اختصاص داده و پژوهش در مورد 
کوستیک، به دلیل دشواری در  کو-آ ارتقاء دهد. به ویژه در محیط های دریایی استفاده از ا
کوستیک  کو-آ کاربرد ا مطالعۀ منظر دریا با دســتگاه های دیگر، بســیار حائز اهمیت اســت. 
در مطالعۀ تغییرات اقلیمی و نوفه های با منشــأ انســانی، نمونه هایی است که اهمیت این 
کوســتیک همچنین  کو آ کاربردی نشــان می دهد. ا رشــتۀ نوظهور را در زمینه های نظری و 
که در مقیاس مناظر طبیعی و دست کاری  ابزاری مهم برای بررسی فرآیندهای پیچیده ای 

خ می دهند، به شمار می رود. شده انسانی ر
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مختلف و همچنین در مکان های بسیار دور برخوردار است.
منابــع نوفــه، توســط طبیعــت )ژئوفون هــا : ماننــد باد و بــاران ســنگین؛ بیوفون هــا : مانند 
موتورهــای  ماننــد   : )تکنوفون هــا  بشــر  ســاختۀ  فرآیندهــای  یــا  و  حیوانــات(  همســرایی 
کوســتیک پیامدهای مهمی در  خ دنده( ایجاد می شــوند. نوفۀ آ ک چر احتراقــی یــا اصطــکا
عملکردهای مختلف حیوانات مانند انتخاب زیستگاه، شکل گیری جفت، ردیابی منابع و 
کنده و مداوم  مکانیســم های شــکار دارد. اثرات آلودگی صوتی بر روی انســان ها متعدد، پرا
گلر«  بوده و همچنین به تازگی ازلحاظ پزشــکی و اجتماعی نیز اخیرًا توســط »گوئینز« و »ها

)Goines & Hagler, 2007( موردبحث قرارگرفته است.

پی نوشــت 

ارتباط محکمی بین منظر شنیداری و منظر 
وجود دارد. هنگامی که یک منظر با یک منظر 

شنیداری مرتبط می شود، دو نوع موزاییک 
در تماس با یکدیگر وارد می شوند : موزاییِک 

کاربری زمین و موزاییِک نهادهای صوتی 
که فارینا  آن را »سونوتوپ« نامیده است. 

تفکیک پذیری فضایی سونوتوپ ها بهتر از 
موزاییک زمین بوده و به همین دلیل محیط 

صوتی حاوی اطالعات بیشتری نسبت به 
محیط جغرافیایی است.
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Abstract | The great potentiality of the ecoacoustics approach is emerging in these 
last decades thanks to new theories and principles and by the use of advanced digital 
technologies to recording sound, and by the capacity to process large amount of 
data at time. The contemporary awareness of the intrusion of anthropogenic sounds 
(technophonies) into natural and human-modified landscapes and the urgent necessity to 
adopt short-term predictive tools to compensate for the impact of climate change on the 
Earth appoint ecoacoustics as an important ecological discipline.
In the near future we expect a great contribution of the ecoacoustics, to promote ecological 
research on individual species, populations, communities and landscapes. Especially in 
marine environment the use of ecoacoutsics is really important due the difficulty to explore 
the submerged seascape with other devices.
Ecoacoustics, exploring the complexity of the soundscapes offers additional ecological tools 
to investigate and to interpret structure and dynamics of pristine and modified landscapes.

Keywords | Ecoacoustics, Soundscape, Landscape, Climate change, Noise.
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