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جایگاه اکولوژی منظر
در پژوهشهای نوین
چکیده | منظر کلیدواژهای اساســی اســت که گســترهای عظیم در حوزههای علوم
اجتماعی تا علوم جغرافیا و اکولوژی دارد .با به وجودآمدن خاستگاهی تحت عنوان
«اکولوژی منظر» ،منظر و مفاهیم مرتبط با آن در دهههای گذشته جایگاهی برجسته
در حوزههــای پژوهشــی بینرشــتهای پیداکرده اســت .با توجه به ســه دســتهبندی
متفــاوت در تعریــف قلمــرو دانشــی اکولــوژی منظــر (شــامل اکولوژی منظــر بهعنوان
رشــتهای مجزا ،بهمثابۀ حوزهای چند رشــتهای و یا بهعنوان شــاخهای از اکولوژی)
پرســش اصلــی مقالــه بــر این پایه اســتوار شــده که نســبت اکولــوژی منظــر بهعنوان
ً
رشتهای علمی با اکولوژی و منظر چیست؟ و اینکه آیا اساسا اکولوژی میتواند ابعاد
ادراکی منظر را هم پوشــش دهد؟ حوزۀ اســتقالل و یا نفوذ آن در هرکدام از این علوم
چگونه است؟ و چه مدلی میتوان برای این جایگاه ترسیم نمود؟
برای دستیابی به پاسخ پرسشهای فوق روش تحقیق این پژوهش بر پایۀ مطالعات
کتابخانهای و با بررســی ادبیات موضوع در حوزۀ اکولوژی منظر و دســتهبندی آرای
اندیشــمندان در این حوزه شــکلگرفته اســت تا با روش استدالل منطقی و استقرایی
بتوان نســبت اکولوژی منظر را با اکولوژی و منظر تدقیق نمود و جایگاه آن را تبیین
کــرد .لــذا ایــن فرضیه که اکولــوژی منظر ذیل حــوزۀ منظر و در تقاطع بــا دانش حوزۀ
اکولوژی شکل میگیرد اساس پژوهش حاضر را بنیان نهاده است.
مــدل پیشــنهادی بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه الگوهــای اکولوژیــک در مداخــات
محیطــی میتوانــد در حوزۀ منظــر به ایجاد فرصتهای خالقانۀ پژوهشــی بیانجامد
چراکه به رویکردهایی بینرشتهای و فرارشتهای نیازمند است و منظر این توانایی را
دارد تا بهعنوان دیسیپلینی پذیرفتهشده به این مهم جامۀ عمل بپوشاند .بنابراین
میتوان اکولوژی منظر را رشتهای علمی ذیل دیسیپلین دانشی منظر تعریف کرد.

امین حبیبی
دکتری معماری ،دانشگاه
شیراز
a_habibi@shirazu.ac.ir
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واژگان کلیدی | اکولوژی ،منظر ،اکولوژی منظر ،مفاهیم اکولوژی منظر.

Special Issue

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

اندیشمند یا نظریهپرداز
)Troll (1939,1971,1968

تعاریف ا کولوژی منظر

ّ
مطالعۀ روابط علی میان جوامع حیاتی و محیط آنها در بخشهای مختلف منظر.

)Zonneveld (1972

اکولــوژی منظــر یــک جنبــه از مطالعــات جغرافیایــی اســت کــه منظــر را بهعنــوان یــک ماهیــت کلــی شــامل عناصــر مختلفــی کــه بــر هــم متأثرنــد بررســی میکنــد .بــه ایــن معنــا کــه زمینــه و
ویژگــی کلــی یــک منطقــه ،برحســب جنبههــای مجــزای عناصــر تشــکیلدهندۀ آن نیســت.

)Naveh & Liberman (1984

اکولــوژی منظــر شــاخۀ جدیــدی از اکولــوژی مــدرن اســت کــه مربــوط بــه روابــط میــان انســان و منظــر اســت .منظــر ،ماهیــت فرهنگــی و درهمتنیــدۀ فضــای کلــی زندگــی ماســت و ا کولــوژی
منظــر ،علــم میانرشــتهای و کلــی مطالعــۀ منظــر ،ســنجش تاریــخ ،برنامهریــزی و مدیریــت و حفاظــت و بازیابــی اســت.

)Forman & Godron (1986
)Risser, et.el. (1984
)Turner (1989

اکول��وژی منظ��ر ،س��اختار ،کارک��رد و توس��عۀ منظ��ر را مطالع��ه میکن��د ( .)Forman, 1981منظــور از ســاختار منظــر ،رابطــۀ فضایــی میــان اکوسیســتمهای مجزاســت .تابــع یــا کارکــرد منظــر همــان
جریـ�ان انـ�رژی ،مـ�واد و گونههـ�ا در بیـ�ن اکوسیسـ�تمهای اجـ�زای آن اسـ�ت و منظـ�ور از تغییـ�ر منظـ�ر ،تغییـ�ر در سـ�اختار و کارکـ�رد طـ�رح اکولوژیکـ�ی د ر یـ�ک زمـ�ان اسـ�ت (.)Forman & Godron, 1986
ً
اکولــوژی منظــر صریحــا بــر الگــوی مکانــی متمرکــز اســت .اکولــوژی منظــر ،رشــتهای مجــزا یــا شــاخهای از اکولــوژی نیســت بلکــه محــل اشــتراک چندیــن رشــتۀ مرتبــط اســت کــه بــر الگــوی زمانــی-
مکانــی منظــر متمرکز اســت.
اکولوژی منظر بر مقیاس فضایی گسترده و اثرات اکولوژیکی الگوی فضایی اکوسیستمها تأ کید دارد.

Pickett & Cadenasso
)(1995

اکولــوژی منظــر ،مطالعــۀ اثــرات دوجانبــۀ الگــوی فضایــی بــر رونــد اکولوژیکــی اســت و بــه پویایــی فضایــی (شــامل جریــان ارگانیزمهــا ،مــواد و انــرژی) و مســیر کنتــرل جریانهــا در بســتری
نامتجانــس توجــه دارد.

)Nassauer (1997

اکولــوژی منظــر ،ســاختار منظــر و کارکــرد اکولوژیکــی را در مقیاســی کــه شــامل عناصــر معمولــی تجربــۀ منظــر انســانی اســت ،بررســی میکنــد و ایــن شــامل جنگلهــا ،زمینهــا ،جویهــا،
خیابانهــا و محوطههاســت.

)Wiens (1989

ـوژی فضایــی و مکانــی ،صریــح یــا موقعیتــی اســت؛ کــه ســاختار و پویایــی طر حهــای فضایــی و دالیــل و نتایــج ا کولوژیکــی آن را مطالعــه میکنــد و ممکــن اســت در مــورد
اکولــوژی منظــر ،اکولـ ِ
هــر ســطحی از سلســلهمراتب ســازمانی یــا چندیــن مقیــاس بــه تفکیــک بــه کار رود.

)Turner, et. al. (2001

اکولوژی منظر ،بر رابطۀ میان الگوی فضایی و روند اکولوژیکی که همان علت و نتیجۀ عدم تجانس فضایی در چندین مقیاس بوده ،متمرکز است.

)Wu & Hobbs (2007

مراتبی سازمانهای بیولوژیکی و مقیاسهای متفاوت زمانی و مکانی است.
اکولوژی منظر ،علم و هنر مطالعه و اثرگذاری بر رابطۀ میان الگوهای فضایی و روند اکولوژیکی در سطوح سلسله
ِ

مقدمــه | اکولــوژی منظــر از جوانتریــن شــاخههای علــم
اکولوژیاست کهبعدازجنگجهانیدومدراروپاتوسعهیافت
و بهصــورت یک علم مشــخص مورد توجه قرارگرفته اســت
(خان سفید 149:1387،به نقل از .)Cook & Vanlier,1994
ا کولوژی منظر ،زمینهای بینرشــتهای اســت که هدف آن
ارتقــاء و فهــم ارتبــاط بین الگوهــای فضایــی و فرآیندهای
اکولوژیکی در یک مقیاس دامنهدار است (Wu & Hobbs,
 .)2007: 271-278علیرغم اینکه این اصطالح از دهۀ 30
میالدی مطرح شد ،اکولوژی منظر از دهۀ  80که نرمافزارها
و رایانههــا به کمک اکولوژیســتها و جغرافیدانان آمدند،
توانست بهعنوان یک حوزۀ تخصصی شناخته شود.
ً
تخصصی کامال شناختهشدهای
امروزه اکولوژی منظر زمینۀ
ِ
اســت کــه توســط معمــاران منظــر ،اندیشــمندان حــوزۀ
ا کولــوژی ،جغرافیدانــان و اندیشــمندان حوزههــای علوم
اجتماعی در سراسر دنیا دنبال میشود.
امــا مســئلۀ اصلــی و ضــرورت ایــن مقالــه تببیــن جایــگاه
ا کولوژی منظر در ادبیات تحقیقی موضوع اســت؛ بنابراین
ســؤال اصلــی تحقیــق بر این پایه اســتوار اســت که نســبت
ا کولوژی منظر بهعنوان رشتهای علمی با ا کولوژی و منظر
ً
چیســت؟ آیا اساســا ا کولوژی میتواند ابعاد ادراکی منظر را
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

بــر پایــه مطالعات کتابخانهای و با بررســی ادبیات موضوع
در حوزۀ اکولوژی منظر و دســتهبندی آراء اندیشــمندان در
این حوزه شــکلگرفته اســت تا با روش اســتدالل منطقی و
استقرایی بتوان نسبت ا کولوژی منظر را با ا کولوژی و منظر
تدقیق نمود و جایگاه آن را تبیین کرد.
بــه دلیــل کثــرت ریشــهها و تفاســیر برخاســته از آن ،منظــر
حــاوی داللتهــای ضمنی زیادی اســت .شــاهد این مدعا
واژههایی نظیر منظر طبیعت ،منظر ذهن ،منظر تطبیقی،
منظرهپردازی ،نقاشی منظر و نظایر اینها است (�Mitch
.)ell, 2000& Tress, 2001:143-157
شناختی اکولوژی منظر ،واژۀ منظر بهصورت خاص
در حوزۀ
ِ
معانــی متفاوتــی را دربــردارد و ایــن تفــاوت نشــأتگرفته از
مقیاس فضایی ،محتوا و زمینههای دربردارندۀ منظر است
(.)Wu & Hobbs, 2002: 355-365/ Forman, 1981

میکننــد بنا مینهد (حبیبی .)1388،بنابراین فهم منظر،
فضــای اندیشــیدن بــه محیــط را از طــرق گونا گــون فراهم
میکند (.)Swaffield, 2005:12
منظر در دنیای امروز موجودی زنده و پویا انگاشته میشود
که از یکسو متأثر از انسان و نحوۀ زیست اوست و از سوی
دیگــر بــا شــکل خــود و تداعــی خاطراتــی کــه در زمانهای
طوالنی بر بستر آن رویداده است بر تمدن ،فرهنگ و نوع
زیســت آدمیان تأثیر میگذارد .منظــر ،تنها پدیدهای عینی
کــه متشــکل از اجــزای طبیعــی باشــد شــناخته نمیشــود،
بلکه پدیدهای ذهنی اســت که شــکلگیری آن در اذهان با
دخالت تاریخ ،اعتقادات دینی و اســطورهای ،اقلیم ،سنت
زیست و امثال آن بوده است (منصوری.)1383،
بنابرایــن منظــر بــر نظــام ادرا کــی عینــی ـ ذهنــی بهعنــوان
محصولــی از تعامــل انســان و محیط اطرافش کــه در طول
زمان شکلگرفته است تأ کید دارد.

منظــر ،راه مؤثــری را بــرای شــناخت جهان همــوار میکند.
این مسئله ،چارچوبی مفهومی از محیطی که در آن زندگی
میکنیم فراهم میسازد؛ محیطی که ما در آن چیزی را که
میبینیــم تجزیــه و تحلیــل کرده و ســپس حــس میکنیم.
همچنیــن منظر ،پدیدهای ســامانمند بــرای فهم الگوهای
مکانــی فرایندهایی کــه در اطرافمان میبینیم و
فضایــی-
ِ
راهی که مردم محیط را با خواســتها و نیازهایشان همسو

ظهور مفاهیم اکولوژی منظر

چیستی منظر

توصیفــات اکولــوژی منظــر بســیار متنــوع اســت؛ هرچنــد در
قیــاس بــا مفهوم منظــر ،چندان متعدد نیســت (جــدول .)1
کارل ترول ( )Troll,1939گیاهشناس و جغرافیدان آلمانی،
برای نخســتینبار اصطالح اکولوژی منظر را باب نمود و آن
ّ
را بهعنوان مطالعۀ روابط علی پیچیده و اصلی میان جوامع
حیاتــی و محیطشــان در بخش مشــخصی از منظر توصیف
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نمودار  : 1مدل پیشنهادی استقرار ا کولوژی منظر در حوزۀ
دانشی منظر و ا کولوژی .مأخذ  :نگارنده.
Diagram 1: Proposed model for establishment of
landscape ecology within landscape and ecology
disciplines. Source: author.

ک��رد ( .)Troll,1968: 1–21 & Troll,1971: 43–46تحقیقــات و آمــوزش او در چنــد حــوزه
امکان ترکیب و نوآوری در زمینههای مختلف را داده است.
در چند دهۀ گذشــته ،ا کولوژی منظر توصیفات زیادی داشــته که همۀ آنها به نحوی به
توصیف اولیۀ کارل ترول برمیگردد .بهعنوان مثال ،زونولد ()Zonneveld,1989:67–86
ا کولــوژی منظــر را جنبــهای از مطالعــۀ جغرافیایــی و منظــر را ماهیتــی کلــی شــامل عناصــر
متفاوتی دانســته که بر یکدیگر تأثیر میگذارند .او میگوید منظر باید بهعنوان ویژگی کلی
منطقــه و نیــز برحســب جنبههــای محتــوای عناصر اجــزای آن مطالعــه شــود ( .)Ibidاین
کل��ی منظ��ر در اثر ن��اوه ( )Naveh,1991: 65–73ادامه یافت و کامل شــد؛ چرا که او
نگ��رش ِ
اکولوژی منظر را مطالعۀ ماهیت فضایی ،کارکردی ،فرهنگی و طبیعی میداند.
ا گر به سیر تکوینی نظریات اندیشمندان در بازۀ زمانی چهلساله توجه کنیم (ن.ک جدول
 )1به سه دستهبندی کلی که حاصل تالش متفکران در باب تعریف جایگاه ا کولوژی منظر
بوده میرسیم :
اول  :بهعنــوان وجــه مشــترک چندیــن رشــته ،دوم  :بهعنــوان رشــتهای مجــزا و ســوم :
بهعنوان شاخهای از اکولوژی.
تمرکز غالب تعاریف بر تمرکز ا کولوژی منظر در الگوهای مکانی و مقیاس فضایی گســترده
آن اشاره دارد.
شناسـ�ان نامبـ�رده ،ا کولوژی منظر را شـ�اخهای از اکولوژی مـ�درن میدانند
بـ�وم
بسـ�یاری از
ِ
( )Turner, 2001و ا کثــر دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی اصلــی جهــان دورههایــی در حوزۀ
اکولوژی منظر ارائه دادهاند.
گروهــی دیگــر از اندیشــمندان ،اکولوژی منظر را حاصل اشــتراک چندین رشــته میدانند که
ب��ر الگوه��ای زمان��یـ مکانی منظر متمرکز اس��ت ( .)Hobbs, 2007گروه دیگر براســاس اینکه
منظر ،مجموعۀ گستردهای از سیستمهای فرهنگی و اکولوژیکی را در یک بافت پیچیده از
تغییرات زمین در اثر عوامل طبیعی و ساکنین به هم متصل ساخته و منتقل میکند (بمانیان
و احمدی ،)6 :1393،معتقدند اکولوژی منظر رشتهای جدا یا شاخهای از اکولوژی نیست،
بلکه وجه مشترک ساختگی چند رشتۀ مرتبط است که بر الگوی زمانی -مکانی منظر متمرکز
است ( .)Risser et. al.,1984اکولوژی منظر علمی چند رشتهای و بینرشتهای است که بر
رابطــۀ میان الگوی فضایی و روند اکولوژیکی میانمقیاسها متمرکز اســت .هدف اکولوژی
منظر ،نهتنها درک این رابطه بلکه اثرگذاری بر آن برای رسیدن به پایداری منظر است (Wu,
)2010: 1-4؛ بنابرایــن چارچــوب سلســلهمراتبی و کثرتگرایانهای برای تســهیل روابط بین
الگوی بیوفیزیکی و نگرش کلی انسانی ارائه داده است (.)Wu, 2007
امــا دســتهای دیگــر از نظریهپــردازان ،حــوزۀ ا کولوژی منظر را رشــتهای مجزا از ســایر علوم
میداننــد چرا کــه ا کولــوژی منظــر به اهمیــت ترکیب فضایــی برای رونــد اکولوژیکی اشــاره
دارد و دوم اینکــه ا کولــوژی منظر ،اغلب بر دامنۀ فضایی بزرگتر از موارد مطالعه شــده در
اکولوژی متمرکز است.
جدول  : 2موضوعات اصلی پژوهشی ا کولوژی منظر.
مأخذ Wu & Hobbs, 2002: 355-365 :
Table 2: Main research subjects in
landscape ecology.
Source: Wu & Hobbs, 365-355 :2002.
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پژوهشهای مهم در اکولوژی منظر

بــا توجــه به دســتهبندیهای ارائهشــده در خصوص نســبت اکولــوژی منظر با ســایر علوم
ایــن حــوزه ،ضــروری اســت موضوعــات و مســائل اصلــی پژوهشــی روز دنیــا کــه براســاس
پیشــنهادهای گروهــی از نامــداران اکولــوژی منظــر (جــدول  )2طر حشــده را شناســایی و
دس��تهبندی کرد ( .)Wu & Hobbs, 2002: 355-365از طرفی برای پاســخ به این پرسش
که آیا ا کولوژی ،حوزههای ادراکی منظر را نیز پوشــش میدهد یا خیر ،میتوان به بررســی
و دســتهبندی ایــن پژوهشها پرداخت و نســبت این پژوهشها با حوزههــای ادراکی را از
میان راهبردها و سیاستهای پژوهشی تعریفشدۀ اکولوژی سنجید.
وو و هابز ( )Ibidشش مشخص ۀ اصلی اکولوژی منظر را بر این اساس به شرح ذیل تعریف
کردند  .1 :درون رشــتهای و میانرشــتهای  .2یکپارچهسازی تحقیقات اولیه و کاربردهای
آن  .3توســعۀ نظــری و مفهومــی  .4آموزش و تربیت  .5روابــط و همکاریهای تحقیقاتی
بینالمللی .6برقراری و توسعۀ روابط بین تصمیمسازان و مردم.
جمعبنــدی حاصــل از پژوهشهای صــورت گرفته (ن.ک جدول  ،)2نشــان از آن دارد که
ا گرچه رئوس مطالب و عناوین پژوهشی حاضر در حوزۀ اکولوژی منظر ذیل پژوهشهای
چیــک از ایــن پژوهشها
وابســته بــه دیســیپلین منظــر در حــال شــکلگیری اســت ،امــا هی 
حوزههای ادراکی منظر را پوشش نمیدهد.
طرح منظر و جریان ا کولوژیکی

توسعه تئوری و اصول

هنجارها و استانداردها برای انتخاب معیار،
یکپارچهسازی معیارها با مشخصات کلی منظر ،معیارهای
مرتبط با روند اکولوژیک

معیارهای منظر

تبادل ارگانیزمها ،مواد ،انرژی و اطالعات در منظر

جریانها اکولوژیکی در طرح منظر

بهینهسازی الگوی استفاده از زمین

بهینهسازی الگوهای منظر

برونیابی اطالعات در منظر نامتجانس

مقیاسگذاری

منظر بهعنوان سیستم پیچیدۀ مکانی

پیچیدگی و پویایی غیرخطی منظر

مکانیزمها و محرکهای اقتصادی ،اجتماعی و بیوفیزیکی

کاربرد زمین و تغییر پوشش زمین

رابطۀ میان الگوی فضایی و روند ا کولوژیکی در رودخانهها،
دریاچهها و اقیانوسها

عدم تجانس فضایی در سیستم آبی

ترکیب میان مشاهده ،آزمایش و مدلسازی

توسعۀ روششناسی جدید

دادههای مربوط به منظر در چندین مقیاس

گردآوری دادهها و ارزیابی آن

مناظری که بهسرعت شهری میشوند

منظر بینظم و بهسرعت در حال تغییر

توسعۀ توصیفهای عملیاتی و سنجشهایی که عناصر
زیباییشناسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و اکولوژیکی
را ترکیب میکند

پایداری منظر

نقش انسان در شکلدهی به الگو و روند منظر

فعالیتهای انسانی در منظر

اکولــوژی منظــر بهعنــوان علــم محیطــی دارای قــدرت
پیشگویــی و تجویــزی توســعۀ روشهــای سیســتمی و کلــی

ا کولوژی کلی منظر

Special Issue

اکولوژی منظر شاخهای فرعی از اکولوژی
نیست بلکه زمینهای بینرشتهای است
که شکلگیری پارادایمهای علمی برای
اکولوژی و سایر زمینههای وابسته به
آن را فراهم میکند؛ از جمله برقراری
ارتباط بین تنوع گونهها بر اساس
پایههای اکولوژیک ،دستیابی به تعامالت
اجتماعی -طبیعی مداخالت انسانی در
محیط ،شناخت میزان تأثیر شاخصهای
اجتماعی -اقتصادی و بیوفیزیکی،
تبیین معیارها ،الگوها و شاخصهایی
برای کمیتسنجی پایداری.
جمعبنــدی | ا کولــوژی منظــر زمینــهای بــه حــد غایــت بینرشــتهای اســت ،مطالعــه
الگوهــای فضایــی بدون درنظرگرفتــن ارتباط آن با فرآیندهــای ا کولوژیکی امری غیرعلمی
بــوده و ســطحینگری تلقی میشــود؛ همانطــور که بررســی فرآیندهــای ا کولوژیکی بدون
لحاظکردن الگوهای فضایی مرتبط امری ناقص است.
از ایــن نــگاه ،ا کولــوژی منظر علــم تنوع گونههــا و مقیاسهاســت .درواقع اکولــوژی منظر
زمینــه شــکلگیری پارادایمهای علمــی برای ا کولوژی و ســایر زمینههای وابســته به آن را
فراهم میکند .بهعبارتدیگر با گسترش مداخالت انسانی در زیستکره ،در مقیاسهای
فضایــی گســترده ،اســتفاده از اکولــوژی منظــر جهــت پیونــد مداخــات انســانی بــا شــرایط
محیطی طبیعی اجتنابناپذیر مینماید.
نتایج مباحث فوق به شرح ذیل قابل دستهبندی است :
ا کولــوژی منظــر پایههــای ا کولوژیک را بــرای برقراری ارتبــاط سلســلهمراتبی و درعینحال
مرتبط و یکپارچه بین گونهها مهیا میکند.
ا کولــوژی منظــر مداخــات انســانی در محیط را به ســمت مطالعــات منجر به دســتیابی به
تعامالت اجتماعی -طبیعی سوق میدهد.
ا کولوژی منظر برای شناخت میزان تأثیر شاخصهای اجتماعی -اقتصادی و بیوفیزیکی،
روشهاونظریاتمتنوعیراارائهمیدهد کهمیتواندمنجربهشکلگیریپایداریمکانشود.
ا کولــوژی منظــر مجموعــهای از معیارهــا ،الگوهــا و شــاخصهایی کــه میتوانــد بــرای
کمیتسنجی پایداری به کار رود را بسط داده و تبیین میکند.
ا کولــوژی منظــر بــا بهرهگیری از تئــوری و روششناســی ،زمینه را برای تعامــات اجتماعی
مداخالت انسانی در طبیعت با مقیاسدهی و دقتسنجی مهیا میکند.

نتیجهگیــری | بــه نظــر میرســد اکولــوژی منظر ،شــاخهای فرعــی از اکولوژی نیســت،
بلکه زمینهای چندرشــتهای اســت که با وامگرفتن از پارامترها و مؤلفههای شناختی منظر
میتواند در حوزههای پژوهشــی متعدد بســط داده شــود (ن.ک جدول  ،)2کمیتســنجی
پایــداری را ممکــن ســازد ،بــا بهرهگیــری از روششناســی و نظریــه بــه مداخــات انســان در
طبیعــت مقیــاس داده و دقتســنجی نمایــد و بــه تعامــات اجتماعــی -طبیعــی در چنیــن
مداخالتی منجر شود.
الگوهــای اکولوژیکــی در مداخالت محیطــی میتواند در حوزۀ منظر بــه ایجاد فرصتهای
خالقانۀ پژوهشــی بیانجامد (ن.ک جدول  )2چراکه به رویکردهای بینرشــتهای نیازمند
اســت و منظــر ایــن پتانســیل را بــه آن میدهد تــا اکولوژی منظــر بتواند به ایــن مهم جامۀ
عمل بپوشاند.
منظر بهعنوان پدیدهای عینی ذهنی که حاصل تعامل انســان و محیط درگذر زمان اســت
مجموعــهای مادر از ســه حوزۀ الگــو ،فرآیند ،مقیاس و سلســلهمراتب-حفاظت ،مدیریت،
برنامهریزی و طراحی -ساختار و کارکرد است.
ا کولــوژی منظــر بــا وامگرفتن از این ســه ضلــع میتواند از حــوزهای با زمینههای پژوهشــی
بینرشــتهای فراتــر رفتــه و زمینههــای پژوهشــی فرارشــتهای و گســترهای نظیــر طبیعــت،
جامعه ،اثر منظر و محیط ،یکپارچهســازی علوم بینرشتهای و مداخالت محیطی انسانی
ً
(ن.ک جدول  )2را دربرمیگیرد .با توجه به اینکه اکولوژی منظر نمیتواند صرفا شاخهای
از ا کولــوژی باشــد ،هرچنــد خاســتگاه آن از علــوم وابســته بــه اکولوژی باشــد ،لــذا میتوان
اکولوژی منظر را رشــتهای دانســت که از حوزه اکولوژی زاده شــده و در دامان منظر بسط و
توسعهیافته است (نمودار .)1
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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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