
نسبت اکولوژی و منظر 



اکولوژی
منظر

محیط انسان ساخت

Study of interactions among organisms and 
their environment.

The landscape is part of the land, as perceived 
by local people or visitors, which evolves through 
time as a result of being acted upon by natural 

forces and human beings.

The European Landscape Convention (Florence, 2000)

Built environment refers to the man-made 
surroundings that provide the setting for human 

activity, ranging in scale from buildings and parks 
or green space to neighborhoods and cities that 
can often include their supporting infrastructure, 

such as water supply or energy networks.

Roof, K; Oleru N. (2008). "Public Health: Seattle and 
King County's Push for the Built Environment.". J 

Environ Health.

Cary Institute of Ecosystem Studies



اکولوژی چیست؟



+

منظر چیست؟

معنا
تفسیر

(ذهنیت)

بخشی از سرزمین یا محیط،  آنگونه که توسط انسان ادراک می شود و محصول تعامل انسان با طبیعت در 
گذر زمان است. 



منظر چیست؟

منظر، محیط به عالوه تفسیر انسان از آن است. یک پدیده 
شامل ماده و معنا که قابل تجزیه به اجزا نیست.



محیط انسان ساخت
بخشهایی از کره زمین که انسان به قصد معیشت، سکونت، تفریح و… مورد مداخله قرار داده است. 



محیط انسان ساخت
بخشهایی از کره زمین که انسان به قصد معیشت، سکونت، تفریح و… مورد مداخله قرار داده است. 



دو چالش بزرگ

مداخالت وسیع انسان در طبیعت
و برهم خوردن تعادل اکولوژیک 

اختالف نظر زیبایی شناسانه

سوال فلسفیبحران محیط زیستی



بحران محیط زیستی از چه زمان آغاز شد؟









سوال کلیدی:
آیا چرخه های اکولوژیک که برای حیات کره زمین و ما انسانها سودمند 

هستند الزاما زیبا نیز هستند؟ و اگر نیستند تکلیف ما در برابر آنها 
چیست؟

اکولوژیست ها عامه مردم
و متخصصین محیط زیست

؟







مک هارگ 
۱۹۶۹



رِی رو بـه رشـد بـه عـنوان بسـتری از روابـط پیچیده از اقـتصاد، سیاسـت، اجـتماع و فرهـنگ،  دامنۀ گسـترده و  محیط هـای شهـ
پیچیده ای از رویکردهـا، چـشم انـدازهـا و راه حـل هـا را می طـلبد تـا بـتوانـد پـاسـخگوی شرایط امـروز و پیامـدهـای ادامۀ فرآیند 

توسعه باشد. ایده های نو پیرامون برنامه ریزی و طراحی شهرها الزم است.

علم سنتی شهرسازی
رویکردهای نوین شهرسازی: 

شهرسازی منظرگرا و شهرسازی اکولوژیک

روابط کارکردی

فرآیندهای طبیعی و فرهنگی در کنار داده های 
اقتصادی و اجتماعی به طراحان در سازماندهی فرم 

شهری کمک می رسانند.

Source: Dabiri, 2015

شهرها به عنوان مهمترین مصادیق محیط های انسان ساخت



Source: Dabiri, 2015



تام ترنر 
۱۹۹۶ طبیعت

فرهنگ

پیوستگی

اجتماعات

ردا مجـموعـه ای الیتناهی از مـناظـر اسـت. مـناظـر ذهنی-  شهـر فـ
مـناظـر عینی، مـناظـر شهـری-روسـتایی، پیوسـته-گسسـته که می 
تــوانــند در سیستم اطــالعــات جــغرافیایی (GIS) ثــبت و بـرای 
راکه این سیستم  رنــامــه ریزی می شـونــد. چـ اهــداف مــشخص بـ
رنـامـه،  اطـالعـاتی تـوانـایی سـاخـت و بـازسـازی تـعداد بیشماری بـ

تصویر و سایر مدارک را داراست. 

شهر یک درخت نیست،  شهر یک منظر است.

اواخر دهه ۹۰ 

شهرسازی منظر گرا
Landscape Urbanism

ترکیب Landscape Urbanism در اواخـر دهـه ۹۰ میالدی بـه وسیله مـعماران مـنظر امـریکا جهـت 
اشاره به بازسازماندهی شهرهای رو به تخریب پساصنعتی به کار رفت.

۱۹۹۴

 ،(Peter Connolly) اولین بـار در عـنوان پـروپـوزال پیتر کانلی Landscape Urbanism رکیب تـ
را» بـر  بـه کار رفـت. او در پـروپـوزال خـود بـاتـوجـه بـه فـقدان ادبیات در زمینه «شهرسـازی مـنظرگـ
راکه از نـظر او شهرسـازی در زمینه کنکاش و کاربسـت دانـش  لـزوم پرداخـتن بـه آن تـاکید کرد. چـ

منظر ضعیف عمل کرده بود.

Source: Dabiri, 2015



۱۹۹۷، نخستین رویداد مهم 

شهرسازی منظر گرا

Landscape Urbanism

 Graham) راهـام را» تـوسـط بنیاد گـ رسـازی مـنظرگـ کنفرانسی بـا عـنوان «شهـ
Foundation) در آوریل ۱۹۹۷ در شهـر شیکاگـو برگزار شـد. سـخنرانـان عـبارت 

بودند از:  

 (Charles Waldheim) چارلز والدهایم
 (Mohsen Mostafavi) محسن مصطفوی

 (James Corner) جیمز کورنر
 (Adrian Geuze) آدریان گوئز

راحی شهـری و  هــدف این هــمایش مـوشکافی مـرزهــای مــعماری مــنظر، طـ
مـعماری در راسـتای یافـتن مسیرهـای نـو و مـناسـب تـر جهـت حـل مـسائـل 

پیچیده شهری عنوان شد.

۲۰۰۰ به بعد

در اروپـا تـوسـط مـعماران و مـعماران مـنظر بـه عـنوان یک راه مـنعطف که 
امکان یکپارچـه سـازی زیرسـاخـت هـای کالن، سـاخـتمان سـازی و فـضاهـای بـاز را 

در اختیار می دهد، مورد استقبال قرار گرفت.

را» این اسـت که مـنظر می بـایست رکن اصلی و  رسـازی مـنظرگـ رض پـایه در «شهـ فـ
زیرسـاختی در طراحی شهری بـاشـد. در شهرسـازی سنتی، یک سـاخـتار مـانـند راه هـا، 
رآیند تـوسـعه را هـدایت می کرد. فـضاهـای سـبز بـه مـناطـق  سـاخـتمان هـا و … فـ
جـامـانـده از رونـد توسـعه تـنزل یافـته بودنـد و یا بـه عـنوان بخشی تـزیینی بـه حـساب 
رهنگی بـه  رآیندهـای طبیعی و فـ را» فـ رسـازی مـنظرگـ می آمـدنـد. از طـریق «شهـ
راحـان در سـازمـانـدهی فرم شهـری کمک می رسـانـند. (Waldheim, 2006). بـه  طـ
عـنوان یک دانـشجوی مـعماری دانـشگاه پنسیلوانیا در دهـه ۱۹۸۰، والـدهیم تـحت 
تـاثیر ایان مک هـارگ و جیمز کورنـر که در آن زمـان درگیر بـحث پیرامـون آینده 
مـعماری مـنظر بـودنـد، قرار گرفـت. در این میان والـدهیم حـمایت اکولـوژیکی مک 
را» یک  راحی شهـری کورنـر یکپارچـه کرد. «شهرسـازی مـنظرگـ هـارگ را بـا دیدگـاه طـ
 NewYork City مـفهوم نسـبتا جـدید بـا آثـار عملی اندک بـاقی مـانـد. طراحی برای

Fresh Kills، نمونه ای از این دست پروژه هاست. 

اکولوژی شهری 
Urban Ecology

اکولوژی منظر 
Landscape Ecology

✚

Source: Dabiri, 2015











منظر حلقه واسط بین  
چالش های محیط های انسان ساخت 

 و 
معظالت اکولوژیکی

پاسخگویی به نیازهای انسانی و توسعه جوامعشناخت اکوسیستم های طبیعی و حفظ آنها



رودخانه چئونگی چون در سئول



رودخانه ساومیل در نیویورک



رودخانه ترونتون در سیاتل



پارک دریاچه نیلوفر آبی، بخشی از  طرح باز زنده سازی و توسعه شهر کانشان (Kunshan)- چین ۲۰۱۵



Source: Habibi, 2015



Source: Ahmadi, 2015



James Corner
New York

فرآیند زمانی

حرکت افقی در برابر 
حرکت عمودی

روش ها و تکنولوژی 
های مورد استفاده

تخیل

این سـایت از سـال ۱۹۴۸ تـا سـال ۲۰۰۱ که رسـما تعطیل شـد، بـزرگ 
رابــر  تــرین محــل دفــن زبــالــه جــهان بـود. انــدازه آن تــقریبا ســه بـ
Central Park نیویرک اسـت و پـس از تـبدیل آن بـه پـارک بـزرگـترین 

پارک شهری جهان در ۱۰۰ سال اخیر خواهد بود.  
سـاخـت و سـاز پـارک از سـال ۲۰۰۸ آغـاز و در چـندین فـاز بـه مـدت 
۳۰ سـال ادامـه خـواهـد داشـت. این پـارک چـندعملکردی بـه ۵ بـخش 

مختلف تقسیم شده است.

قلمروهای چهارگانه جیمز کورنر

Source: Dabiri, 2015



Source: Dabiri, 2015



Source: Dabiri, 2015










