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چکیــده | واژۀ اکولــوژی بــه مفهــوم ســاده بــه معنــای مطالعــۀ روابــط متقابــل بین
موجودات زنده و محیط زندگی آنهاســت .اکوسیســتم ،مجموعۀ موجودات زنده و
ن آنها در یك ناحیه معین است كه با روابط و تأثیر متقابل به ساختن
محیط پیرامو 
و مبادلۀ مواد غذایی و انرژی مشغول هستند .دانش مطالعۀ اکوسیستمها را اکولوژی
مینامند .به دلیل دامنۀ بســیار وســیع اکولوژی ،این علم بهعنوان یک دانش چند
رشــتهای موردتوجــه قــرار میگیــرد و بــا توجــه به همیــن اصل علــوم مختلفــی مانند
اکولوژی جمعیت ،اکولوژی جامعه ،اکولوژی اکوسیســتم ،اکولوژی منظر ،اکولوژی
شــهری و اکولوژی جهانی شــکلگرفته است .در دهههای اخیر با توجه به روند زوال
اکولوژی طراحی مطرح ،و رویکرد اکولوژی منظر بیان شد.
و نابودی مناظر ،پارادایم
ِ
ایــن رویکــرد متأخر ،بهعنوان یک دانش میانرشــتهای ،روشهــای بیوفیزیکی را با
رویکــرد کلینگــر علوم انســانی تلفیق کرده و به دنبــال ارائ ۀ واژههــا و راهکارهایی در
جهت همزبانی و سازگاری هرچه بیشتر با سرمایههای طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی بســتر اســت تا از این رهگذر موجبات پویایی هرچه بیشــتر منظر را فراهم
آورد .علیرغم اینکه بســیاری از مناظر توســط مداخالت ناســازگار انســانی مخدوش
شــده ،امــا مطالعــات اکولوژیکی منظــر تصویری کلــی از الیههای طبیعــی و فرهنگی
محیــط ارائه میدهد .فلســفه اساســی در این رویکــرد ،در نظر گرفتــن منظر بهمثابۀ
موزاییکی گسترده ،شناسایی آشفتگیهای ایجادشده در روند طبیعی الگوهای ذاتی
طبیعی شکلدهنده این موزاییکها ،طراحی در جهت احیای الگوها از طریق ایجاد
و احیای لکهها ،جریانها ،کریدورها و شبکههای اکولوژیکی است.
تصویر  : 1داالنها اتصاالت میان لکهها را
فراهم میآورند .مأخذ  Barnes, 2002 :به
نقل از احمدی.1393 ،

واژگان کلیدی | منظر ،ا کولوژی منظر ،ساختار منظر ،آشفتگی منظر.

Pic 1: Corridors provide connections
between patches. Source: Barnes,
2002 quoted by Ahmadi, 2014.

تصویر  : 3تجزیه شدن منظر .مأخذ :
 Barnes, 2002به نقل از احمدی.1393 ،
Pic 3: Decomposition of landscape.
Source: Barnes, 2002 quoted by
Ahmadi, 2014.
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مقدمــه | تاریخچــۀ اکولــوژی 1در فیزیولــوژی گیاهــی،
جغرافیــای زیســتی ،جمعیتشناســی و زیستشناســی
تکاملــی ،نحوه انطباق فردی موجودات با محیط فیزیکی
آنها ،چگونگی رشــد جمعیتها و شــکل الگوهای توزیع و
فراوانی گونههای مختلف را مورد بررســی قرار داده اســت.
به دلیل دامنۀ بالقوۀ بسیار وسیع ا کولوژی ،آن را بهعنوان
یــک علــم چندرشــتهای در نظــر میگیرند؛ اما لزومــی ندارد
در تعریــف آن خــود را درگیر مســائل پیچیده کنیــم .امروزه
ا کولوژی آمیختهای از ترکیب و همپوشانی رشتههای فرعی
از جمله اکولوژی فیزیولوژی ،2ا کولوژی رفتاری ،3اکولوژی
جمعیت ،4اکولــوژی جامعه ،5ا کولوژی تکاملی 6و اکولوژی
اکوسیســتم 7اســت .دانــش ا کولــوژی ،همــواره چارچوب و
پایههــای علمی بــرای فهــم فرآیندهای طبیعــی ،مدیریت
منابع طبیعی و دستیابی به توسعه پایدار ارائه داده است.
از اواســط دهــه شــصت میــادی بــا ورود علــم ا کولــوژی در
معماری منظر ،مفهوم ا کولوژی منظر 8مطرح شد (بمانیان
و احمــدی .)1393 ،بــا مطر حشــدن واژۀ اکولــوژی منظــر،
دریچــهای جدید در طراحی منظر بــه وجود آمد و نوع نگاه
طراحــان را تحت تأثیر خود قــرار داد .ازآنجاییکه اکولوژی
منظــر درک جامعــی از منظــر عرضــه میکنــد کــه از یکســو
الهامبخش طراحان اســت و از ســویی دیگر امکان توســعه
پایدار و پویا را فراهم میسازد ،الزم است طراحان و معماران
منظر بیشتر با این واژه و نوع رویکرد آن آشنا شوند تا بتوانند
در طراحــی ،راهکارهایی مناســب در مواجهه با نمونههای
مــوردی متفــاوت ،اعمال کنند .این مقاله با هدف بررســی
ِ
مفهــوم ا کولــوژی منظــر و تاریخچه شــکلگیری این واژه و
بررســی چگونگی روند مطالعات بســتر در این رویکرد سعی
در تدقیــق مــوارد ذکرشــده و تبییــن چگونگــی مداخــات
طراحــان منظــر بــا اســتفاده از ایــن رویکــرد دارد .جهــت
دستیابی به این هدف از روش تحقیق تحلیلی -توصیفی
در بســتر مطالعــات کتابخانــهای بهــره گرفتهشــده اســت.

تعریف اکولوژی

واژۀ اکولوژی از لغت یونانی «اویکوس » به معنای مسکن
9

و پســوند «لوگوس »10به معنای شناخت ،دانش یا مطالعه،
اولین بار توســط «ارنســت هکل »11زیستشــناس آلمانی در
ســال  1866بیان شــد .بنابراین ا کولوژی بــه مطالعۀ افراد
خانوادۀ طبیعت میپردازد و معنای ادبی آن همان دانش
محیطزیست است (.)Kingsland, 1995
تعاریف مختلفی از اکولوژی توســط سایر پژوهشگران تحت
عناویــن «تاریــخ طبیعی علمــی»« ،مطالعــۀ جوامــع زنده» و
ً
یــا «دانــش جمعیــت جامعــه» صورت گرفتــه اســت .احتماال
جامعترین تعریف همان سادهترین تعریف اکولوژی است که
به معنای مطالعۀ روابط متقابل بین موجودات زنده شــامل
گیاهان و جانوران و محیط زندگی آنها است .تعاریف کنونی
علــم اکولــوژی نیــز ،همچنان بر پایــۀ برداشــتها و نظریات
هکل استوارند .چه در تعریف هکل و چه در تعریف ارائهشده
توســط اکولوژیســتهای متأخــر ،در وهلــۀ نخســت بــه این
نکته اشــاره میشــود که موجودات زنده اعم از گیاه یا جانور
به شکلهای گوناگون با محیط خود یعنی مجموعه عوامل
جاندار و بیجان که در مکان و زمانی معین بر آن موجودات
زنــده مؤثــر میافتنــد در ارتبــاط متقابــل قــرار دارنــد (.)Ibid

تقسیمات اکولوژی

بهطورکلــی مطالعــات اکولــوژی بــه دو بخــش تقســیم
میشــوند  :مطالعــۀ محیــط پیرامــون موجــودات زنــده ،و
مطالعــۀ وا کنــش موجــودات زنــده بــه عوامــل محیطی که
میتوانــد بهصورت مهاجرت ،مرگومیر ،زادوولد و بررســی
هرمهای ا کولوژی و سنی باشد .انواع مطالعات اکولوژی بر
اســاس نــوع موجود زنده ،مکان موردمطالعــه و تعداد افراد
موردمطالعه نیز قابلتقسیم است.
ا کولــوژی بــر اســاس نــوع موجــود زنــده در ســه بخــش
ل تقســیمبندی
اکولــوژی گیاهــی ،انســانی و جانــوری قابــ 
اســت (اردکانــی .)1390 ،درجایــی کــه مطالعــۀ گیاهــان و
جانــوران از اهمیــت یکســانی برخــوردار باشــد از اصطــاح
«بیواکولــوژی »12اســتفاده میشــود .در تقســیمبندی بــر
اســاس مکان موردمطالعه نیز ا کولوژی خشــکی ،دریایی و
آبهای شیرین قابلتأمل است (.)Sarkar, 2005

از منظری دیگر اکولوژی بر اســاس تعداد افراد موردمطالعه
به دو بخش تقسیم میشود :
الــف) اکولــوژی انفــرادی (اتــو اکولــوژی)  :روابــط گونــۀ
مشــخصی را بــا محیــط موردمطالعه قــرار میدهــد .در این
قســمت از اکولــوژی حــد بردبــاری و تمایل گونهها نســبت
به عوامل مختلف محیطزیســت از مسائل اساسی به شمار
م ـیرود و اثر محیط بر روی مورفولوژی ،فیزیولوژی و رفتار
گونهها مورد بررسی قرار میگیرد.
ب) اکولوژی جمعی (ســین اکولوژی)  :به معنای اکولوژی
مرکب است و روابط موجود بین افراد گونههای مختلف را
در یک محیطزیســت مورد بررســی قرار میدهــد .اکولوژی
واقعی همین سین اکولوژی است که دو تقسیم بندی دارد
(اردکانی: )1390 ،
اکولوژی جمعی پایا (ساکن ،استاتیک ،تشریحی)  :در درجۀ
اولبهبررسی گونههایموجوددراکوسیستموپراکنشآنها
یپــردازد؛ بهعنوانمثال بررســی میکند که در یک محیط
م 
چندگونــه وجــود دارد و پراکنش آنها به چه صورت اســت.
اکولوژی جمعی پویا (دینامیک ،کاربردی)  :از یک طرف به
نحوۀ انتقال ماده و انرژی بین افراد مختلف ،و از ُبعد دیگر
بــه بررســی علل و نحوۀ تغییر و تحــول ،جایگزینی و حذف
گونههــای مختلف در یک زیس ـتبوم میپــردازد (همان).

سطوح مطالعات اکولوژی

بــه دلیــل تنــوع موضوعی اکولــوژی میتوان بــرای آن یک
نظــام چندشــکلی در نظــر گرفت .بنابراین گســترۀ وســیعی
از علــوم و موضوعــات مختلــف را در بــر میگیــرد .ســطوح
مختلف مطالعات اکولوژی عبارتاند از :
اکولــوژی جمعیــت  :همــان اتــو اکولــوژی اســت کــه پویایی
جمعیــت گونههــا و نحــوۀ تعامــل آنهــا بــا محیطزیســت را
مطالعــه میکنــد و عواملی را مورد بررســی قــرار میدهد که بر
انــدازه و ترکیــب ژنتیکــی جمعیت موجــودات زنــده در زمان
یشــود.
و مــکان تأثیــر گذاشــته و منجــر بــه تغییــر آنهــا م 
توســعۀ این شــاخه از اکولــوژی تا حدود زیــادی مدیون علم
جمعیتشناســی و جداول آماری زندگی اســت .اهمیت علم
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تصویر  : 2انواع داالنها .مأخذ  :بل.1382 ،
Pic 2: Different types of corridors.
Source: Bell, 2003.

تصویر۲

Pic2

اکولوژی جمعیت مربوط به زیستشناسی حفاظت و بهویژه
توسعۀ تجزیهوتحلیل قابلیت زنده ماندن جمعیتها است
کــه احتمــال پیشبینــی تــداوم یک گونــه در یک زیســتگاه
معین را در یک دوره طوالنی میدهد (.)Raven, et al. 2008
اکولوژی جامعه  :همان سیناکولوژی است که به مطالعۀ
کنشهــای متقابــل بیــن موجــودات زنــده در بســیاری از
مقیاسهــای زمانــی و مکانــی از جملــه توزیــع ،ســاختار،
فراوانــی ،جمعیتشناســی و تعامــات بیــن جمعیتهــا
میپــردازد .تمرکــز اصلــی مطالعــات ا کولــوژی جامعــه،
کنشهــای متقابــل جمعیتهایــی اســت کــه از طریــق
ویژگیهــای خــاص فنوتیپــی و ژنوتیپــی تعییــن شــدهاند.
ا کولــوژی جامعــۀ مدرن به بررســی الگوهایــی مانند تفاوت
غنــای گونــهای ،بهــرهوری ،ســاختار شــبکه غذایــی و
فرایندهایــی ماننــد پویایــی جمعیــت شــکار و شــکارچی و
توالی میپردازد (.)Sahney & Benton, 2008
ا کولــوژی اکوسیســتم  :بــه مطالعــۀ کل اکوسیســتم شــامل
وا کنشهــا و تغییــرات جامعه در پاســخ به اجــزای غیرزندۀ
ا کولــوژی میپردازد .این رشــته مباحثی بــا مقیاس بزرگتر
ماننــد انــرژی و چرخــه مــواد غذایــی را در بــر میگیــرد .این
علــم به بررســی نحوۀ کار اکوسیســتمها و ارتبــاط با اجزای
آن شــامل مواد شــیمیایی ،ســنگ بســتر ،خاک ،گیاهان و
جانوران میپردازد .تمرکز اصلی آن بر فرایندهای عملکردی
و مکانیســمهای بو م اســت که به حفظ ســاختار و خدمات
تولیدشــده توســط ا کوسیســتم کمک میکند .این خدمات
عبارتانــد از بهــرهوری اولیــه (تولیــد «زیســتتوده»،)13
تجزی��ه و کنشه��ای غذای��ی (.)Chapman, et al., 2003
ا کولوژی شــهری  :مطالعــۀ علمی رابطه موجــودات زنده با
یکدیگــر و محیــط اطراف آنها در بســتر یک محیط زندگی
شهری اســت .محیطزیست شهری اشاره به محیطی دارد
کــه تحــت ســلطه تراکــم باالیــی از ســاختمانهای تجاری
و مســکونی ،ســطوح ســنگفرش و آســفالت شــده و ســایر
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عوامــل مربــوط به یک شــهر اســت که بــا ایجاد یــک منظر
منحصربهفرد با سایر محیطهای موردمطالعه در اکولوژی
شباهتی ندارد (.)Niemela, 1999
ا کولوژی جهانی  :مربوط به بررســی اثرات تغییر منطقهای
انــرژی و تبــادل ماده بر عملکرد و توزیــع موجودات زنده در
سرتاسر بیوســفر است .در ا کولوژی جهانی ،زمین بهعنوان
یک ا کوسیستم پویا و متکیبهخود و پاسخ آن به تغییرات
و آشــفتگیهای با منشــأ طبیعی و انســانی مورد بررسی قرار
میگیــرد .بــر اســاس ایــن تعریــف ،اکولــوژی جهانــی روی
زمیــن در مقیــاس یــک ســیاره تمرکــز دارد و درعینحــال
اکوسیســتمهای زمین که دارای الیهها و ســطوح سازمانی
هستند را نیز به رسمیت میشناسد (.)De Roos, 2013
اکولــوژی منظــر  :مربــوط به مطالعــۀ تبادالت انــرژی ،ماده،
موجودات زنده و ســایر محصوالت بین اکوسیستمها است.
ایــن علــم بهصورت اختصاصــی به مطالعۀ ترکیب ،ســاختار
و عملکــرد منظــر میپــردازد و در جهــت بهبــود روابــط بیــن
فرایندهــای اکولوژیکی در محیطزیســت و اکوسیســتمهای
خـ�اص حرکـ�ت میکنـ�د ( .)Turner, 2005اکولــوژی منظــر
بهعنــوان یــک دانــش میانرشــتهای در علــوم سیســتمها
روشهــای بیوفیزیکــی و تحلیلــی را با دیدگاههــای کلینگر
علــوم انســانی در علــوم طبیعــی و اجتماعی تلفیــق میکند.
منظرهــا بــه لحــاظ فضایــی مناطــق جغرافیایــی ناهمگنــی
هستند که با تکهها یا اکوسیستمهای مختلفی که در تعامل
ً
با هم هســتند اعم از سیســتمهای نســبتا طبیعی خشکی و
آبی مانند جنگلها ،مراتع ،دریاچهها تا محیطهای زیســت
تحــت ســلطۀ انســان از جملــه اراضــی کشــاورزی و مناطــق
شهری مشخص میشوند (.)Wu, 2008

اکولوژی منظر :
مرور تعاریف و تاریخچۀ شکلگیری

«ا کولــوژی منظــر رشــتهای نوپا از ا کولوژی اســت کــه بعد از

جنــگ جهانــی دوم در کشــورهای اروپــای شــرقی و مرکزی
تکامـ�ل پیـ�دا کـ�رد» ( )Schreiber, 1990و ســپس در آمریکا
و آســیا توســع ه یافــت .دویســت ســال پیش جغراف ـیدان و
پژوهشــگر آلمانــی «الکســاندر هامبلــت »14منظــر را بهمثابۀ
یــک موزاییــک کلــی از منطقــه در نظــر گرفت .ســپس واژۀ
اکولوژی منظر توســط «ترول »15در اواخر ســال  1930ابداع
شــد .ســپس ایــن واژه توســط «ناماتــا »16در ســال ،1992
«فورمــن »17در ســال  ،1995فورمــن و «گــوردن» 18در ســال
« ،1998مریــام »19در ســال « ،1998مخزومــی »20در ســال
 2000و «ناوه» 21و «کلینک» 22در ســال  2001مطرح شــد .از
ســوی تمامی ایــن صاحبنظران اکولــوژی منظر بهعنوان
علمــی مرتبــط بــا انســان مطــرح شــده اســت (بمانیــان و
احمــدی .)1393 ،بنابراین «ا كولوژی منظ ــر بهمنزلۀ یک
مفه ــوم بینرشتهای جدید ،بسیاری از مفاهیم ،نظریات و
روشهـــای حفـــاظتی که میتواند توسط انسان در محیط
طبیعی انجام شود را ارائـه داد» (.)Jaafari, et al. 2013
این شاخه از ا کولوژی «اصول و چشماندازهای مختلف را
که برای برنامهریزان منظر اساســی است ،تعریف میکند»
( .)Botequilha et.al, 2006درواقــع ا کولــوژی منظــر از
یکســو «عامــل اساســی و کمککننــده بــه نگرشهــای
معمــاری منظــر اســت؛ اینچنیــن نگرشهایــی طــراح را
همزمان بهســوی منظری که هــم از لحاظ محیطی و هم
از لحاظ فرهنگی و هنری مناسب است ،رهنمون میکند»
( )Makhzoumi, 2000و از ســویی دیگر «مدارک تجربی و
نظــری را کــه میتوانــد طراحان و برنامهریــزان را در فهم و
مقایســۀ ترکیب فضایی پوشش زمین یاری کند ،در اختیار
آن��ان ق��رار میده��د» ( .)Forman, 1990یکــی از مهمترین
ویژگیهــای ا کولــوژی منظر تمرکــز آن بر ا کولوژی انســانی
است (نمودار.)1
علــم اکولــوژی منظــر« ،دانــش مرتبــط بیــن فرآیندهــا و
الگوهای منظر را توسـ�عه داده اسـ�ت» (�Nassauer & Op
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نمودار  : 1ا کولوژی منظر .مأخذ  :احمدی.1393 ،
Diagram 1 : Landscape Ecology. Source: Ahmadi, 2014.

در رویکرد اکولوژی منظر ،ارزیابی
و تحلیل اکولوژیکی موزاییک
منظر با مطالعه و بررسی عناصر
ساختاری منظر ،فرم شکلگیری و
الگوهای تشکیلدهنده این عناصر
در محدودههای موردمطالعه
موردتوجه قرار میگیرد.
 .)dam, 2008شــالودۀ مطالعــات در ا کولــوژی منظر بر پایۀ
توصیــف و ارزیابــی الگوهــای منظــر بنا نهاده شــده که «به
توزیع زیسـ�تگاهها و منابع در منظر اطالق میشـ�ود» (�Har
 .)rison & Fahrig, 1995مناظــر واقعــی شــامل الگوهــای
پیچیــدۀ فضایــی از توزیع منابع هســتند کــه در طول زمان
تغییر میکنند .مطالعۀ کمیت و پویایی این الگوها از موارد
اساســی در تجزیهوتحلیــل الگوهــای شــکلدهندۀ مناظــر
اســت .بســیاری از الگوهــای موجــود در محیــط ،حاصــل
طراحــی و برنامهریــزی انســان نیســتند ،بلکــه الگوهــای
خودســازمانده بوده و در شــکلها ،انــواع و پراکندگیهای
مشــابه ،در طیفــی از مقیاسهــای بــزرگ تــا کوچــک دیده
میشــوند (بمانیــان و احمــدی .)1393 ،در ورای هــر یــک
از الگوهــا ،فرآیندهایــی وجــود دارنــد کــه آنهــا را ایجــاد
کردهانــد .بیــن فرآیندهــای پدیدآورنــدۀ طیــف وســیعی از
الگوهــا ،وابســتگیهای پیچیــدهای وجــود دارد« .برخــی
فرآیندهــا دارای ســامانههای بازخوردنــد و بعضــی دیگــر از
لحــاظ مقیــاس بــا یکدیگــر ارتبــاط سلســله مراتبــی دارنــد»
(بل .)1382 ،این فرآیندها «شــامل بازسازی طبیعی (پس
از آشــفتگی) ،رقابــت گونههــا ،مــرگ ،تجزیــۀ موجــودات
زنــده و چرخــۀ طبیعــی اکوسیســتم زندگــی آنهاســت»
(.)Hitchmough & Dunnett, 2004

عناصر ساختاری در اکولوژی منظر

از دیــدگاه اکولــوژی منظــر «مجموعــهای از ســاختارهای
بنیادیــن را کــه شــامل ،لکههــا ،کریدورهــا و ماتریــس بــه
همــراه مــرز و محــدوده یــا ا کوتونهــا هســتند ،یــک واحــد
منظ��ر مینامن��د» ( )Forman & Godren, 1986بــه بیــان
دیگر ،لکههای طبیعی و مصنوعی ،داالنها و شبکههایی
کــه آنهــا را بــه هــم مرتبــط میســازند ،ســاختار اصلــی هــر
اکوسیســتم را تشــکیل میدهنــد« .بررســی ســاختار منظــر،
بهمنظــور دســتیابی بــه اطالعاتــی در مــورد جنبههــای

مختلــف اکوسیســتم و ارتبــاط نزدیــک الگوهــای منظــر بــا
فرآیند فعالشــان ،ضروری اســت .این بررسی مستلزم توجه
به ورودیها ،خروجیها ،نحوۀ اشــغال فضا ،ذخیرهسازی
و چرخــۀ ا کوسیســتم اســت .فرآیندهــا درنتیجــۀ عواملــی
چــون آب ،دمــای خورشــید ،بــاد ،هوازدگــی خــاک ،مــرگ
و تجزیــۀ اکوسیســتم بــه وجــود میآینــد .ا کولــوژی منظــر،
بــا مقیاسهــای متفاوتــی از فرآینــد ســروکار دارد و شــامل
فرآیندهــای فعــال در منظــر یــا در منظری خاص بــه همراه
محیط اطرافش میشود (جریانات به داخل و خارج) .الزم
به ذکر اســت که جریانها به جانوران ،آب ،انســان ،گیاه،
عوامــل تکثیــر ،مــواد مغــذی و انــرژی کــه در منظــر حرکت
میکنند ،اطالق میشود» (بل .)1382 ،در ا کولوژی منظر،
شناخت عناصر و جریانات منظر ضروری است.
در توضیــح مختصــری از تعاریــف ســاختارهای بنیادیــن
منظــر میتــوان گفــت کــه «یــک لکــه ،هســتهای بــزرگ و
مرکزی را در ســاختار منظر تشــکیل میدهد که ویژگیهای
آن بیانگ��ر عملکرده��ای متف��اوت آنه��ا اس��ت» (Farina,
 .)2007داالنهــا ،کــه گاه بهصــورت خطــوط ســاده و گاه
بــا الگوهــای پیــچ و ماننــد آنهــا توســعهیافتهاند ،موجــب
اتصــال لکههــا در منظــر هســتند« .داالنها دارای ســاختار
عملکــردی در مناظرنــد ،بهگونــهای کــه وجود آنهــا برای
کاهــش تأثیــرات ناشــی از تکهتکــه شــدن مناظــر و افزایش
نفـ�وذ گونههـ�ای بیگانـ�ه ،الزامـ�ی اسـ�ت» (Simberloff, et
 .)al. 1992در مــورد نحــوۀ شــکلگیری داالنهــا قابــل ذکر
اســت که داالنهــای با الگوهــای خطی ،نتیجه گســترش
الگوهایــی با منشــأ غیرطبیعیاند ،حالآنکــه داالنهای با
عرضهای غیرخطی از گسترش الگوهای طبیعی حکایت
دارند (تصویر  1و .)2
آشــفتگیهای منظر  :پدیدهای شــایع که داالنها ،لکهها،
ماتریسهــا و شــبکههای اکولوژیکــی را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ،آشــفتگیهای طبیعــی و غیرطبیعــی بــه وجــود

آمــده در منظــر اســت کــه موجــب اختــال و گسســتگی
یشــود« .آشــفتگی رویــدادی اســت کــه مناظــر،
مناظــر م 
24
23
اکوسیســتمها ،جوامع و جامعــه را تغییر داده و الیهها،
محیــط فیزیکــی و دسترســی بــه منابــع را دگرگــون میکند»
( .)White & Picket, 1985از ســویی دیگــر آشــفتگی را
یتــوان بهمثابــۀ فرآینــدی اساســی دانســت کــه عهدهدار
م 
بســیاری از فرآیندهــای بهوجودآمــده در بســتر ،چــون
گسستگی لکهها ،قطع جریانها ،انقراض گونههای بومی
و منطق ـهای و مهاجرت جوامع جانوری اســت .الزم به ذکر
است که آشفتگی در سیستمهای مختلف در مقیاسهای
متفــاوت (لکــه ،موزاییــک ،منظــر ،اکوسیســتمها و)...
قابلشناســایی اســت .گاهــی آشــفتگیها منشــأ طبیعــی
دارنــد و گاه فعالیتهای انســانی چون کشــاورزی ،احداث
کارخانههــای صنعتــی ،اســتخراج معــدن در حرایم طبیعی
مناظــر و ماننــد آنهــا ســبب ایــن آشــفتگیها هســتند .امــا
خــواه آشــفتگیهای بهوجودآمــده در منظــر منشــأ انســانی
داشــته باشــد و خواه منشــأ طبیعی ،موجبات عدم تجانس
و ناهمگنی را در منظر به وجود میآورند (تصویر  3و .)4
بهطورکلــی در رویکــرد اکولــوژی منظــر ،ارزیابــی و تحلیــل
اکولوژیکــی موزاییــک منظــر بــا مطالعــه و بررســی عناصــر
ســاختاری منظــر (لکــه ،داالن ،مســیر ،جریــان و ،)...فــرم
شــکلگیری و الگوهــای تشــکیلدهنده ایــن عناصــر در
محدودههــای موردمطالعــه مــورد توجه قــرار میگیــرد تا از
ایــن رهگــذر امــکان شناســایی تغییرات بــه وجــود آمده در
ریتم این الگوها فراهم شــده و درنهایت با ارزیابی ســامت
اکولوژیکــی مناظــر ،آشــفتگیهای حال حاضر منظر آشــکار
گــردد .باوقــوف بــه ایــن آشــفتگیها و طراحــی همســاز و
منطبق با الگوهای طبیعی بســتر از یکسو و رعایت اصول
مرمتــی از ســویی دیگــر ،میتــوان گامهــای مؤثــری را در
طراحی متناسب با ویژگیهای بستر و سرمایههای طبیعی
و فرهنگی و درنتیجه پایدارسازی مناظر برداشت.
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تصویر  : 4چگونگی تجزیه شدن منظر .ا گر در امتداد خط 1
تجزیه صورت گیرد ،جمعیتها و جوامع  Aمنقرض میشود و
ا گر در امتداد خط  2این اتفاق بیفتد ،آنگاه جوامع  Aمنقرض
نمیشود .مأخذ  Barnes, 2002 :به نقل از احمدی.1393 ،
Pic 4: Decomposition of landscape. If the
decomposition happens along line 1, populations
and communities of “A” will extinct, but if it
happens along line “B” they wouldn’t. Source:
Barnes, 2002 quoted by Ahmadi, 2014.

جمعبنــدی | رویکــرد ا کولوژی منظر از متأخرترین دیدگاههــا درزمینۀ چگونگی و فرآیند
مداخــات انســان در طبیعت جهت تأمیــن نیازهای خود و به دنبال ارائــۀ تعاریف جدید از
نــوع ارتبــاط میــان انســان و طبیعــت و راهکارهای حفــظ و احیای ارزشها و ســرمایههای
طبیعی مناظر است .این نگرش که یک رویکرد کلنگر است ،بر ارزیابی تمامی ویژگیهای
موجــود بســتر ،اعــم از ویژگیهــای ا کولوژیکــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بســتر و
طراحــی و برنامهریــزی منطبــق بــا ایــن ویژگیهــا تأ کیــد دارد .اکولــوژی منظــر از همکاری
متخصصان ا کولوژیســت ،طراحان منظر و محیط ،برنامهریزان و مدیران ،جغرافیدانان،
جهت برقرار کردن رابطۀ معقول میان سیســتمهای ساخته دست انسان (توسعه شهری،
کشــاورزی و گردشگری) با سیســتمهای طبیعی (اکوسیستمها ،زیستگاهها و مانند آنها)
بهره میگیرد .در این رویکرد اعتقاد بر این است که هرآن چه از سرمایههای طبیعی بستر
باقیمانــده اســت ،میبایســت بــا برنامهریــزی و مدیریت ســازگار حفاظت شــود .همچنین
باید شــرایط مناســب بــرای وجود آمدن اکوسیســتمهایی مشــابه اکوسیســتمهای طبیعی
نابودشــده توســط انســان فراهم کرد و کیفیت طبیعی بســتر را گســترش داد .ارتقاء کیفیت
مناظــر و گســترههای طبیعــی درنهایت به بهبود کیفیت شــهرها و درنهایــت ارتقاء کیفیت
زندگی انســان منجر میشــود .نکتۀ قابلتأمل در این رویکرد ،نوع برنامهریزی ،مدیریت و
طراحی در مقیاس کلی منظر و نه در مقیاس جزئی لکهها و اجزای جزئی منظر و همچنین
توجــه به بعد زیباشناســی در طراحی اســت .از ســویی دیگــر این رویکرد بــه تعادل مطلوب
میان توسعۀ فعالیتهای انسانی و ظرفیت اکولوژیکی مناظر تأ کید دارد.

تصویر۴
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پینوشــت
Ecology .1
Physiological ecology .2
Behavioral ecology .3
Population Ecology .4
Community Ecology .5
Evolutionary ecology .6
Ecosystem Ecology .7
Landscape Ecology .8
Oikos .9
Logos .10
Ernst Heackel .11
Bioecology .12
Biomass production .13
Alexander Humblet .14
Troll .15
Numata .16

Forman .17
Gordon .18
Merriam .19
Makhzoumi .20
Naveh .21
Klink .22
 .23یــک جمعیــت گیاهــی یا جانوری تشــکیل شــده
از مجموعــه گیاهــان یا جانوران متعلــق به یک گونه
خــاص کــه در یک زمــان و یک منطقه معیــن زندگی
میکنند و قادر به تبادل ژن هســتند (اردکانی به نقل
از احمدی.)1393 ،
« .24جامعــه به مفهــوم اکولوژیکی آن عبارت اســت
از مجموعــه جمعیتهایــی از گونههــای مختلــف
کــه منطقــه مفروضــی را اشــغال نمــوده و در ارتباط با
یکدیگر هستند» (اردکانی.)1386 ،
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Abstract | Ecology, in the simple concept, is the study of interactions between organisms
and their environment. Ecosystem, is the collection of organisms and their surrounding
environment in a certain area that build and exchange food and energy by relationships
and interactions. The knowledge of studying the ecosystems is called ecology. Because of
the wide scope of ecology, this science is considered as a multidisciplinary knowledge and
various sciences are formed around it, such as: population ecology, community ecology,
ecosystem ecology, landscape ecology, urban ecology and global ecology.
In the last decade, ecological design paradigm and landscape ecology approach was
developed due to the destruction of natural capitals and landscapes features. This approach
is known as an interdisciplinary knowledge that integrates biophysical techniques with
a holistic humanities approach and presents design strategies compatible with landscape
capitals (natural, social, and cultural capitals) to restore dynamism of landscapes.
Despite the fact that many of the landscapes are altered by incompatible human
intervention, adverse ecological and vernacular research, can present a whole view of
the natural and cultural layers and capitals of the landscape. The basic philosophy in this
approach is considering landscape as widespread mosaics, recognizing disturbance in
natural process of inherent patterns of mosaics and designing to restore patterns through
creating and reviving patches, flows, corridors, and ecological networks.
Keywords | Landscape, Landscape ecology, Landscape structure, Disturbance.
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