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ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﻟﺘﻮن ،ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن و ﮐﻠﺮادو ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ  ۳۶ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ از  ۱۱ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻮشﻧﻮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺤﻘﯿﻖ

) (Metastudyﺻﺪاﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از  ۲۵۱ﻣﻨﻄﻘﻪ در  ۶۶ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻮش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻫﺶ درد ،ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻠﻖوﺧﻮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﻧﺎراﺣﺘﯽ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺪاﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را راﻫﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب اﺻﻮات ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺣﺘﯽ در ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺮﯾﺐ ﻓﺮﻧﮕﯽ ) (acreرا ﭘﻮﺷﺶ دادهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺻﺪاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺷﻠﻮغ،
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ﺑﻪ اﺻﻮات ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺣﺪاث ﮐﺮده و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت
دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.
» ،«Rachel Buxtonﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﻪ روشﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﺪای آراﻣﺶ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ً
ﺑﺨﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آوازﺧﻮان در ﺑﯿﺮون از ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ«.
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