
چکیده |  منظر کلیدواژه ای اساســی اســت که گســتره ای عظیم در حوزه های علوم 
کولوژی دارد. با به وجودآمدن خاستگاهی تحت عنوان  اجتماعی تا علوم جغرافیا و ا
کولوژی منظر«، منظر و مفاهیم مرتبط با آن در دهه های گذشته جایگاهی برجسته  »ا
کرده اســت. با توجه به ســه دســته بندی  در حوزه هــای پژوهشــی بین رشــته ای پیدا
کولوژی منظــر به عنوان  کولــوژی منظــر )شــامل ا متفــاوت در تعریــف قلمــرو دانشــی ا
کولوژی(  رشــته ای مجزا، به مثابۀ حوزه ای چند رشــته ای و یا به عنوان شــاخه ای از ا
کولــوژی منظــر به عنوان  پرســش اصلــی مقالــه بــر این پایه اســتوار شــده که نســبت ا
کولوژی می تواند ابعاد  کولوژی و منظر چیست؟ و اینکه آیا اساسًا ا رشته ای علمی با ا
کی منظر را هم پوشــش دهد؟ حوزۀ اســتقالل و یا نفوذ آن در هرکدام از این علوم  ادرا

چگونه است؟ و چه مدلی می توان برای این جایگاه ترسیم نمود؟
برای دستیابی به پاسخ پرسش های فوق روش تحقیق این پژوهش بر پایۀ مطالعات 
کولوژی منظر و دســته بندی آرای  کتابخانه ای و با بررســی ادبیات موضوع در حوزۀ ا
اندیشــمندان در این حوزه شــکل گرفته اســت تا با روش استدالل منطقی و استقرایی 
کولوژی و منظر تدقیق نمود و جایگاه آن را تبیین  کولوژی منظر را با ا بتوان نســبت ا
کولــوژی منظر ذیل حــوزۀ منظر و در تقاطع بــا دانش حوزۀ  کــرد. لــذا ایــن فرضیه که ا

کولوژی شکل می گیرد اساس پژوهش حاضر را بنیان نهاده است. ا
کولوژیــک در مداخــالت  کــه الگوهــای ا مــدل پیشــنهادی بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد 
محیطــی می توانــد در حوزۀ منظــر به ایجاد فرصت های خالقانۀ پژوهشــی بیانجامد 
که به رویکردهایی بین رشته ای و فرارشته ای نیازمند است و منظر این توانایی را  چرا
دارد تا به عنوان دیسیپلینی پذیرفته شده به این مهم جامۀ عمل بپوشاند. بنابراین 

کولوژی منظر را رشته ای علمی ذیل دیسیپلین دانشی منظر تعریف کرد. می توان ا
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Special Issue

کولــوژی منظــر از جوان تریــن شــاخه های علــم  مقدمــه | ا
کولوژی است که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا توسعه یافت  ا
و به صــورت یک علم مشــخص مورد توجه قرارگرفته اســت 
.)Cook & Vanlier,1994 خان سفید،1۴9:1387 به نقل از(
که هدف آن  کولوژی منظر، زمینه ای بین رشــته ای اســت  ا
ارتقــاء و فهــم ارتبــاط بین الگوهــای فضایــی و فرآیندهای 
 Wu & Hobbs,( کولوژیکی در یک مقیاس دامنه دار است ا
278-271 :2007(. علی رغم این که این اصطالح از دهۀ 30 
کولوژی منظر از دهۀ 80 که نرم افزارها  ح شد، ا میالدی مطر
کولوژیســت ها و جغرافی دانان آمدند،  کمک ا و رایانه هــا به 

توانست به عنوان یک حوزۀ تخصصی شناخته شود.
کولوژی منظر زمینۀ تخصصِی کاماًل شناخته شده ای  امروزه ا
حــوزۀ  اندیشــمندان  منظــر،  معمــاران  توســط  کــه  اســت 
کولــوژی، جغرافی دانــان و اندیشــمندان حوزه هــای علوم  ا

اجتماعی در سراسر دنیا دنبال می شود.
امــا مســئلۀ  اصلــی و ضــرورت ایــن مقالــه تببیــن جایــگاه 
ع اســت؛ بنابراین  کولوژی منظر در ادبیات تحقیقی موضو ا
که نســبت  ســؤال اصلــی تحقیــق بر این پایه اســتوار اســت 
کولوژی و منظر  کولوژی منظر به عنوان رشته ای علمی با ا ا
کی منظر را  کولوژی می تواند ابعاد ادرا چیســت؟ آیا اساســًا ا
هم پوشــش دهد؟ و حوزه اســتقالل و یا نفوذ آن در هرکدام 

از این علوم چگونه است؟
برای دســتیابی به پاســخ فوق روش تحقیــق این پژوهش 

ع  بــر پایــه مطالعات کتابخانه ای و با بررســی ادبیات موضو
کولوژی منظر و دســته بندی آراء اندیشــمندان در  در حوزۀ ا
ل منطقی و  این حوزه شــکل گرفته اســت تا با روش اســتدال
کولوژی و منظر  کولوژی منظر را با ا استقرایی بتوان نسبت ا

کرد. تدقیق نمود و جایگاه آن را تبیین 
کثــرت ریشــه ها و تفاســیر برخاســته از آن، منظــر  بــه دلیــل 
حــاوی داللت هــای ضمنی زیادی اســت. شــاهد این مدعا 
واژه هایی نظیر منظر طبیعت، منظر ذهن، منظر تطبیقی، 
Mitch-( منظره پردازی، نقاشی منظر و نظایر این ها است

.)ell, 2000& Tress, 2001:143-157
کولوژی منظر، واژۀ منظر به صورت خاص  در حوزۀ شناختِی ا
معانــی متفاوتــی را دربــردارد و ایــن تفــاوت نشــأت گرفته از 
مقیاس فضایی، محتوا و زمینه های دربردارندۀ منظر است 

.)Wu & Hobbs, 2002: 355-365/ Forman, 1981(

چیستی منظر
منظــر، راه مؤثــری را بــرای شــناخت جهان همــوار می کند. 
این مسئله، چارچوبی مفهومی از محیطی که در آن زندگی 
که  که ما در آن چیزی را  می کنیم فراهم می سازد؛ محیطی 
می بینیــم تجزیــه و تحلیــل کرده و ســپس حــس می کنیم. 
همچنیــن منظر، پدیده ای ســامانمند بــرای فهم الگوهای 
کــه در اطرافمان می بینیم و  فضایــی- مکانــِی فرایندهایی 
که مردم محیط را با خواســت ها و نیازهایشان همسو  راهی 

می کننــد بنا می نهد )حبیبی،1388(. بنابراین فهم منظر، 
گــون فراهم  گونا فضــای اندیشــیدن بــه محیــط را از طــرق 

.)Swaffield, 2005:12( می کند
منظر در دنیای امروز موجودی زنده و پویا انگاشته می شود 
که از یک سو متأثر از انسان و نحوۀ  زیست اوست و از سوی 
کــه در زمان های  دیگــر بــا شــکل خــود و تداعــی خاطراتــی 
ع  طوالنی بر بستر آن روی داده است بر تمدن، فرهنگ و نو
زیســت آدمیان تأثیر می گذارد. منظــر، تنها پدیده ای عینی 
کــه متشــکل از اجــزای طبیعــی باشــد شــناخته نمی شــود، 
بلکه پدیده ای ذهنی اســت که شــکل گیری آن در اذهان با 
دخالت تاریخ، اعتقادات دینی و اســطوره ای، اقلیم، سنت 

زیست و امثال آن بوده است )منصوری،1383(.
کــی عینــی ـ ذهنــی به عنــوان  بنابرایــن منظــر بــر نظــام ادرا
کــه در طول  محصولــی از تعامــل انســان و محیط اطرافش 

کید دارد. زمان شکل گرفته است تأ

ظهور مفاهیم اکولوژی منظر
کولــوژی منظــر بســیار متنــوع اســت؛ هرچنــد در  توصیفــات ا
قیــاس بــا مفهوم منظــر، چندان متعدد نیســت )جــدول 1(. 
گیاه شناس و جغرافی دان آلمانی،   )Troll,1939( کارل ترول
کولوژی منظر را باب نمود و آن  برای نخســتین بار اصطالح ا
را به عنوان مطالعۀ روابط عّلی پیچیده و اصلی میان جوامع 
حیاتــی و محیطشــان در بخش مشــخصی از منظر توصیف 

کولوژی منظراندیشمند یا نظریه پرداز تعاریف ا

Troll )1939,1971,1968(.مطالعۀ روابط عّلی میان جوامع حیاتی و محیط آن ها در بخش های مختلف منظر

Zonneveld )1972( کــه زمینــه و کــه بــر هــم متأثرنــد بررســی می کنــد. بــه ایــن معنــا  کلــی شــامل عناصــر مختلفــی  کــه منظــر را به عنــوان یــک ماهیــت  کولــوژی منظــر یــک جنبــه از مطالعــات جغرافیایــی اســت  ا
کلــی یــک منطقــه، برحســب جنبه هــای مجــزای عناصــر تشــکیل دهندۀ آن نیســت. ویژگــی 

Naveh & Liberman )1984( کولــوژی کلــی زندگــی ماســت و ا کــه مربــوط بــه روابــط میــان انســان و منظــر اســت. منظــر، ماهیــت فرهنگــی و درهم تنیــدۀ فضــای  کولــوژی مــدرن اســت  کولــوژی منظــر شــاخۀ جدیــدی از ا ا
کلــی مطالعــۀ منظــر، ســنجش تاریــخ، برنامه ریــزی و مدیریــت و حفاظــت و بازیابــی اســت. منظــر، علــم میان رشــته ای و 

Forman & Godron )1986( کارکــرد منظــر همــان کوسیســتم های مجزاســت. تابــع یــا  کارکــرد و توســعۀ منظــر را مطالعــه می کنــد )Forman, 1981(. منظــور از ســاختار منظــر، رابطــۀ فضایــی میــان ا کولــوژی منظــر، ســاختار،  ا
.)Forman & Godron, 1986( کولوژیکــی در  یــک زمــان اســت ح ا کارکــرد طــر کوسیســتم های اجــزای آن اســت و منظــور از تغییــر منظــر، تغییــر در ســاختار و  جریــان انــرژی، مــواد و گونه هــا در بیــن ا

Risser, et.el. )1984( -ک چندیــن رشــتۀ مرتبــط اســت کــه بــر الگــوی زمانــی کولــوژی نیســت بلکــه محــل اشــترا کولــوژی منظــر، رشــته ای مجــزا یــا شــاخه ای از ا کولــوژی منظــر صریحــًا بــر الگــوی مکانــی متمرکــز اســت. ا ا
مکانــی منظــر متمرکز اســت.

Turner )1989(.کید دارد کوسیستم ها تأ کولوژیکی الگوی فضایی ا گسترده و اثرات ا کولوژی منظر بر مقیاس فضایی  ا

Pickett & Cadenasso 
)1995(

کنتــرل جریان هــا در بســتری  کولوژیکــی اســت و بــه پویایــی فضایــی )شــامل جریــان ارگانیزم هــا، مــواد و انــرژی( و مســیر  کولــوژی منظــر، مطالعــۀ اثــرات دوجانبــۀ الگــوی فضایــی بــر رونــد ا ا
نامتجانــس توجــه دارد.

Nassauer )1997( ،ــد و ایــن شــامل جنگل هــا، زمین هــا، جوی هــا ــۀ منظــر انســانی اســت، بررســی می کن ــی تجرب ــه شــامل عناصــر معمول ک کولوژیکــی را در مقیاســی  ــرد ا کارک ــوژی منظــر، ســاختار منظــر و  کول ا
محوطه هاســت. و  خیابان هــا 

Wiens )1989( کولوژیکــی آن را مطالعــه می کنــد و ممکــن اســت در مــورد ح هــای فضایــی و دالیــل و نتایــج ا کــه ســاختار و پویایــی طر کولــوژِی  فضایــی و مکانــی، صریــح یــا موقعیتــی اســت؛  کولــوژی منظــر، ا ا
کار رود. هــر ســطحی از سلســله مراتب ســازمانی یــا چندیــن مقیــاس بــه تفکیــک بــه 

Turner, et. al. )2001(.که همان علت و نتیجۀ عدم تجانس فضایی در چندین مقیاس بوده، متمرکز است کولوژیکی  کولوژی منظر، بر رابطۀ میان الگوی فضایی و روند ا ا

Wu & Hobbs )2007(.کولوژیکی در سطوح سلسله مراتبِی سازمان های بیولوژیکی و مقیاس های متفاوت زمانی و مکانی است کولوژی منظر، علم و هنر مطالعه و اثرگذاری بر رابطۀ میان الگوهای فضایی و روند ا ا

کولوژی منظر. مأخذ : نگارنده به نقل از اندیشمندان اشاره شده در ستون اول. جدول 1. تعاریف ا
Table 1: Landscape ecology definitions. Source: author, adapted from references mentioned in the first column.
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ویژه نامه

کولوژیکی ح منظر و جریان ا توسعه تئوری و اصولطر

هنجارها و استانداردها برای انتخاب معیار،
کلی منظر، معیارهای  یکپارچه سازی معیارها با مشخصات 

کولوژیک مرتبط با روند ا
معیارهای منظر

ح منظرتبادل ارگانیزم ها، مواد، انرژی و اطالعات در منظر کولوژیکی در طر جریان ها ا

بهینه سازی الگوهای منظربهینه سازی الگوی استفاده از زمین

مقیاس گذاریبرون یابی اطالعات در منظر نامتجانس

پیچیدگی و پویایی غیرخطی منظرمنظر به عنوان سیستم پیچیدۀ مکانی

کاربرد زمین و تغییر پوشش زمینمکانیزم ها و محرک های اقتصادی، اجتماعی و بیوفیزیکی

کولوژیکی در رودخانه ها،  رابطۀ میان الگوی فضایی و روند ا
دریاچه ها و اقیانوس ها

عدم تجانس فضایی در سیستم آبی

توسعۀ روش شناسی جدیدترکیب میان مشاهده، آزمایش و مدل سازی

گردآوری داده ها و ارزیابی آنداده های مربوط به منظر در چندین مقیاس

که به سرعت شهری می شوند منظر بی نظم و به سرعت در حال تغییرمناظری 

که عناصر  توسعۀ توصیف های عملیاتی و سنجش هایی 
کولوژیکی  زیبایی شناسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ا

را ترکیب می کند
پایداری منظر

فعالیت های انسانی در منظرنقش انسان در شکل دهی به الگو و روند منظر

قــدرت  دارای  محیطــی  علــم  به عنــوان  منظــر  کولــوژی  ا
ــی کل ــتمی و  ــای سیس ــعۀ روش ه ــزی توس ــی و تجوی پیش گوی

کلی منظر کولوژی  ا

کــرد )Troll,1968: 1–21 & Troll,1971: 43–46(. تحقیقــات و آمــوزش او در چنــد حــوزه 
امکان ترکیب و نوآوری در زمینه های مختلف را داده است.

که همۀ آن ها به نحوی به  کولوژی منظر توصیفات زیادی داشــته  گذشــته، ا در چند دهۀ 
 )Zonneveld,1989:67–86( کارل ترول برمی گردد. به عنوان مثال، زونولد توصیف اولیۀ 
کلــی شــامل عناصــر  کولــوژی منظــر را جنبــه ای از مطالعــۀ جغرافیایــی و منظــر را ماهیتــی  ا
کلی  که بر یکدیگر تأثیر می گذارند. او می گوید منظر باید به عنوان ویژگی  متفاوتی دانســته 
منطقــه و نیــز برحســب جنبه هــای محتــوای عناصر اجــزای آن مطالعــه شــود )Ibid(. این 
که او  کامل شــد؛ چرا کلــِی منظــر در اثر نــاوه )Naveh,1991: 65–73( ادامه یافت و  نگــرش 

کارکردی، فرهنگی و طبیعی می داند. کولوژی منظر را مطالعۀ ماهیت فضایی،  ا
گر به سیر تکوینی نظریات اندیشمندان در بازۀ  زمانی چهل ساله توجه کنیم )ن.ک جدول  ا
کولوژی منظر  کلی که حاصل تالش متفکران در باب تعریف جایگاه ا 1( به سه دسته بندی 

بوده می رسیم :
اول : به عنــوان وجــه مشــترک چندیــن رشــته، دوم : به عنــوان رشــته ای مجــزا و ســوم : 

کولوژی. به عنوان شاخه ای از ا
گســترده  کولوژی منظر در الگوهای مکانی و مقیاس فضایی  تمرکز غالب تعاریف بر تمرکز ا

آن اشاره دارد.
کولوژی مــدرن می دانند  کولوژی منظر را شــاخه ای از ا بســیاری از بــوم شناســاِن نامبــرده، ا
کــز تحقیقاتــی اصلــی جهــان دوره هایــی در حوزۀ  کثــر دانشــگاه ها و مرا )Turner, 2001( و ا

کولوژی منظر ارائه داده اند. ا
ک چندین رشــته می دانند که  کولوژی منظر را حاصل اشــترا گروهــی دیگــر از اندیشــمندان، ا
بــر الگوهــای زمانــی  ـ مکانی منظر متمرکز اســت )Hobbs, 2007(. گروه دیگر براســاس اینکه 
کولوژیکی را در یک بافت پیچیده از  منظر، مجموعۀ گسترده ای از سیستم های فرهنگی و ا
کنین به هم متصل ساخته و منتقل می کند )بمانیان  تغییرات زمین در اثر عوامل طبیعی و سا
کولوژی نیست،  کولوژی منظر رشته ای جدا یا شاخه ای از ا و احمدی،1393: ۶(، معتقدند ا
بلکه وجه مشترک ساختگی چند رشتۀ مرتبط است که بر الگوی زمانی- مکانی منظر متمرکز 
که بر  کولوژی منظر علمی چند رشته ای و بین رشته ای است  است )Risser et. al.,1984(. ا
کولوژی  کولوژیکی میان مقیاس ها متمرکز اســت. هدف ا رابطــۀ میان الگوی فضایی و روند ا
 Wu,( منظر، نه تنها درک این رابطه بلکه اثرگذاری بر آن برای رسیدن به پایداری منظر است
4-1 :2010(؛ بنابرایــن چارچــوب سلســله مراتبی و کثرت گرایانه ای برای تســهیل روابط بین 

.)Wu, 2007( الگوی بیوفیزیکی و نگرش کلی انسانی ارائه داده است
کولوژی منظر را رشــته ای مجزا از ســایر علوم  امــا دســته ای دیگــر از نظریه پــردازان، حــوزۀ ا
کولوژیکی اشــاره  کولــوژی منظــر به اهمیــت ترکیب فضایــی برای رونــد ا کــه ا می داننــد چرا
کولــوژی منظر، اغلب بر دامنۀ فضایی بزرگ تر از موارد مطالعه شــده در  دارد و دوم این کــه ا

کولوژی متمرکز است. ا

پژوهش های مهم در اکولوژی منظر
کولــوژی منظر با ســایر علوم  بــا توجــه به دســته بندی های ارائه شــده در خصوص نســبت ا
کــه براســاس  ایــن حــوزه، ضــروری اســت موضوعــات و مســائل اصلــی پژوهشــی روز دنیــا 
ح شــده را شناســایی و  کولــوژی منظــر )جــدول 2( طر گروهــی از نامــداران ا پیشــنهاد های 
کرد )Wu & Hobbs, 2002: 355-365(. از طرفی برای پاســخ به این پرسش  دســته بندی 
کی منظر را نیز پوشــش می دهد یا خیر، می توان به بررســی  کولوژی، حوزه های ادرا که آیا ا
کی را از  و دســته بندی ایــن پژوهش ها پرداخت و نســبت این پژوهش ها با حوزه هــای ادرا

کولوژی سنجید. میان راهبردها و سیاست های پژوهشی تعریف شدۀ ا
ح ذیل تعریف  کولوژی منظر را بر این اساس به شر وو و هابز )Ibid( شش مشخصۀ  اصلی ا
کاربردهای  کردند : 1. درون رشــته ای و میان رشــته ای 2. یکپارچه سازی تحقیقات اولیه و 
آن 3. توســعۀ نظــری و مفهومــی ۴. آموزش و تربیت ۵. روابــط و همکاری های تحقیقاتی 

بین المللی ۶. برقراری و توسعۀ روابط بین تصمیم سازان و مردم.
که  گرفته )ن.ک جدول 2(، نشــان از آن دارد  جمع بنــدی حاصــل از پژوهش های صــورت 
کولوژی منظر ذیل پژوهش های  گرچه رئوس مطالب و عناوین پژوهشی حاضر در حوزۀ ا ا
وابســته بــه دیســیپلین منظــر در حــال شــکل گیری اســت، امــا هیچ یــک از ایــن پژوهش ها 

کی منظر را پوشش نمی دهد. حوزه های ادرا

کولوژی منظر.  جدول 2 : موضوعات اصلی پژوهشی ا
Wu & Hobbs, 2002: 355-365 : مأخذ

کولوژی منظر در حوزۀ  نمودار 1 : مدل پیشنهادی استقرار ا
کولوژی. مأخذ : نگارنده. دانشی منظر و ا
Diagram 1: Proposed model for establishment of 
landscape ecology within landscape and ecology 
disciplines. Source: author.

Table 2: Main research subjects in 
landscape ecology. 
Source: Wu & Hobbs, 365-355 :2002.
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کولــوژی منظــر زمینــه ای بــه حــد غایــت بین رشــته ای اســت، مطالعــه  جمع بنــدی | ا
کولوژیکی امری غیرعلمی  الگوهــای فضایــی بدون درنظرگرفتــن ارتباط آن با فرآیندهــای ا
کولوژیکی بدون  که بررســی فرآیندهــای ا بــوده و ســطحی نگری تلقی می شــود؛ همان طــور 

لحاظ کردن الگوهای فضایی مرتبط امری ناقص است.
کولــوژی منظر  گونه هــا و مقیاس هاســت. درواقع ا ع  کولــوژی منظر علــم تنو از ایــن نــگاه، ا
کولوژی و ســایر زمینه های وابســته به آن را  زمینــه شــکل گیری پارادایم های علمــی برای ا
گسترش مداخالت انسانی در زیست کره، در مقیاس های  فراهم می کند. به  عبارت  دیگر با 
کولــوژی منظــر جهــت پیونــد مداخــالت انســانی بــا شــرایط  فضایــی گســترده، اســتفاده از ا

محیطی طبیعی اجتناب ناپذیر می نماید.
ح ذیل قابل دسته بندی است : نتایج مباحث فوق به شر

کولوژیک را بــرای برقراری ارتبــاط سلســله مراتبی و درعین حال  کولــوژی منظــر پایه هــای ا ا
گونه ها مهیا می کند. مرتبط و یکپارچه بین 

کولــوژی منظــر مداخــالت انســانی در محیط را به ســمت مطالعــات منجر به دســتیابی به  ا
تعامالت اجتماعی- طبیعی سوق می دهد.

کولوژی منظر برای شناخت میزان تأثیر شاخص های اجتماعی- اقتصادی و بیوفیزیکی،  ا
روش ها و نظریات متنوعی را ارائه می دهد که می تواند منجر به شکل گیری پایداری مکان شود.
بــرای  می توانــد  کــه  شــاخص هایی  و  الگوهــا  معیارهــا،  از  مجموعــه ای  منظــر  کولــوژی  ا

کار رود را بسط داده و تبیین می کند. کمیت سنجی پایداری به 
کولــوژی منظــر بــا بهره گیری از تئــوری و روش شناســی، زمینه را برای تعامــالت اجتماعی   ا

مداخالت انسانی در طبیعت با مقیاس دهی و دقت سنجی مهیا می کند.

Special Issue

شــاخص های  ⚫  .)1393( فریــال.  احمــدی،  و  محمدرضــا  بمانیــان، 
کولــوژی منظــر، همایــش ملی  طراحــی منظــر پایــدار بــر مبنــای رویکــرد ا

معماری و منظر شهری پایدار، مشهد : مهراز شهر.
حبیبــی، امین. )1388(. تحوالت مفهومی منظر، مجله منظر، 1)3(  ⚫

.70-71 :
کنش فضاهای  ⚫ خــان ســفید، مهدی. )1387(. بررســی الگوهــای پرا

کولوژی منظر شهری و رابطه آن با پایداری شهری  سبز شهری با رویکرد ا

مورد مطالعه: کالن شهر تهران، مجله شهرداری ها، 8 )88(: 1۴7-1۵۵.
نســبت  ⚫  : کی  اشــترا منظــر   .)2007( همــکاران  و  ژوئــن  گابســتر، 

کولــوژی، ترجمــه : رضــا قشــقایی و پدیــده عادلونــد  زیبایی شناســی بــا ا
)1390(، مجله منظر،  3)13( : 3۶-۴1.

ک، جان. ل. )2000(. آشنایی با طراحی محیط و منظر، ترجمه  ⚫ ماتال
: معاونــت آمــوزش و پژوهش ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهر تهران 

)1379(، تهران : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران.

مک هارگ، ایان. )19۶9(. طراحی با طبیعت، ترجمه : عبدالحسین  ⚫
وهاب زاده )138۶(، مشهد : جهاد دانشگاهی.

منصوری، ســید امیــر. )1383(. درآمدی بر شــناخت معماری منظر،  ⚫
مجله باغ نظر، 1)2( : ۶9-78.

کولوژیکــی  ⚫ میکائیلــی، علیرضــا و صادقــی، مــژگان. )1389(. شــبکه ا
شــهر تبریــز و راهکارهــای پیشــنهادی بــرای حفــظ و توســعه آن، مجلــه 

پژوهش های محیط زیست،  )2( : ۴3-۵2.

کولوژی نیســت،  کولــوژی منظر، شــاخه ای فرعــی از ا نتیجه گیــری | بــه نظــر می رســد ا
که با وام گرفتن از پارامترها و مؤلفه های شناختی منظر  بلکه زمینه ای چندرشــته ای اســت 
می تواند در حوزه های پژوهشــی متعدد بســط داده شــود )ن.ک جدول 2(، کمیت ســنجی 
پایــداری را ممکــن ســازد، بــا بهره گیــری از روش شناســی و نظریــه بــه مداخــالت انســان در 
طبیعــت مقیــاس داده و دقت ســنجی نمایــد و بــه تعامــالت اجتماعــی- طبیعــی در چنیــن 

مداخالتی منجر شود.
کولوژیکــی در مداخالت محیطــی می تواند در حوزۀ منظر بــه ایجاد فرصت های  الگوهــای ا
که به رویکردهای بین رشــته ای نیازمند  خالقانۀ پژوهشــی بیانجامد )ن.ک جدول 2( چرا
کولوژی منظــر بتواند به ایــن مهم جامۀ  اســت و منظــر ایــن پتانســیل را بــه آن می دهد تــا ا

عمل بپوشاند.
که حاصل تعامل انســان و محیط درگذر زمان اســت  منظر به عنوان پدیده ای عینی ذهنی 
مجموعــه ای مادر از ســه حوزۀ الگــو، فرآیند، مقیاس و سلســله مراتب-حفاظت، مدیریت، 

کارکرد است. برنامه ریزی و طراحی- ساختار و 
کولــوژی منظــر بــا وام گرفتن از این ســه ضلــع می تواند از حــوزه ای با زمینه های پژوهشــی  ا
بین رشــته ای فراتــر رفتــه و زمینه هــای پژوهشــی فرارشــته ای و گســتره ای نظیــر طبیعــت، 
جامعه، اثر منظر و محیط، یکپارچه ســازی علوم بین رشته ای و مداخالت محیطی انسانی 
کولوژی منظر نمی تواند صرفًا شاخه ای  )ن.ک جدول 2( را دربرمی گیرد. با توجه به اینکه ا
کولوژی باشــد، لــذا می توان  کولــوژی باشــد، هرچنــد خاســتگاه آن از علــوم وابســته بــه ا از ا
کولوژی زاده شــده و در دامان منظر بسط و  که از حوزه ا کولوژی منظر را رشــته ای دانســت  ا

توسعه یافته است )نمودار 1(.

فهرســت منابع  

اکولوژی منظر شاخه ای فرعی از اکولوژی 
نیست بلکه زمینه ای بین رشته ای است 

که شکل گیری پارادایم های علمی برای 
اکولوژی و سایر زمینه های وابسته به 

آن را فراهم می کند؛ از جمله برقراری 
ارتباط بین تنوع گونه ها بر اساس 

پایه های اکولوژیک، دستیابی به تعامالت 
اجتماعی- طبیعی مداخالت انسانی در 

محیط، شناخت میزان تأثیر شاخص های 
اجتماعی- اقتصادی و بیوفیزیکی، 

تبیین معیارها، الگوها و شاخص هایی 
برای کمیت سنجی پایداری.
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Abstract | Landscape is an essential keyword which encompasses social science 
studies, geography and ecology. During the past decade by the advent of “landscape 
ecology”, landscape and associated concepts have obtained specific significance in the 
interdisciplinary research fields. According to three different categorization in definition of 
landscape ecology knowledge (including landscape ecology as an independent discipline, as 
a multi-disciplinary field and as a branch of ecology), the main research question is based 
on the assumption of what is the proportion of landscape ecology as a scientific field in 
landscape and ecology? Can ecology cover the perceptional dimensions of landscape? How 
is landscape ecology dependent or independent to these fields of science? And what kind of 
model can be proposed to define its position?
Answering the above questions requires a research method based on a literature review in 
the field of landscape ecology and classification of thinkers’ opinion in order to define the 
specific relation of landscape ecology with landscape and ecology by logical reasoning and 
deductive method.
Landscape ecology is not a branch derived out of ecology. It is multidisciplinary field 
that can be expanded in numerous research fields by adopting the cognitive landscape 
parameters and components as well as making sustainability quality testing possible. It 
can give scale and precision to human interventions in nature by using methodology and 
theory which lead to socio-natural interactions in such interventions. The proposed model 
points out ecological patterns in environmental interventions could lead to the innovative 
creation opportunities in the field of landscape since it requires interdisciplinary and 
trans-disciplinary approach and landscape has the ability to be accepted as an important 
discipline which can fulfil this action. So we can define landscape ecology as a discipline 
following the field of landscape knowledge.

Keywords | Ecology, Landscape, Landscape ecology, Landscape ecology concepts.
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