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 چکیده

 

 بوم زیرساخت و شود حفظ شهری زیرساخت طراحی جریان در باید منظر شناسی بوم طراحی ایدئولوژی

 فرآیند حاصل زیستی های مجتمع و شهرها. دهد ارتقا را شهری محیط کیفیت کل تواند می منظر شناسی

 افزون روز پیشرفت با امروزه هستند، وغیره آوری فن اقتصادی، اجتماعی، گوناگون ابعاد در بشری تعامالت

 میزان همین به و. گرفته شتاب پیش از بیش خود پیرامون محیط در نیز انسان تصرف و دخل میزان دانش،

 تخصص دلیل همین وبه قرارداده، خود روی پیش را متعددی مشکالت طبیعی منابع بردن بین از با انسان

 علی که است هایی تخصص جمله از منظر معماری. آیند می پدید مشکالت این حل جهت در مختلف های

 رشته یک عنوان به دانشگاهی های محیط در چندانی سابقه بشر، زندگی در آن کاربرد طوالنی پیشینه رغم

 از گیری بهره با دارد درطبیعت ریشه که جا آن از تخصص، این های فعالیت دستاورد. ندارد مستقل تحصیلی

 محیطی زیست و اکولوژیکی اجتماعی، مسایل: همانند گوناگون ابعاد در است توانسته خود های استعداد

 شناسی، بوم طراحی نیازهای به توجه با مقاله این.  باشد داشته نشینان شهر برای مستحکمی جایگاه و نقش

 معقولی قوانین و کند می تمرکز غیره و مصالح و سازه عملکرد، زمینه در زیرساخت تولیدات های عارضه بر

 های روش آتی توسعه برای هایی پایه کردن برقرار منظور به رظمن معماری و  شناختی بوم ریزی برنامه برای

 .نماید می ایجاد ساخت زیر تولیدات شناختی بوم طراحی برای نظر مورد

 

کلمات کلیدی : معماری منظر، بوم شناختی، اکولوژی، زیر ساخت شهری             
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  مقدمه

 ترکیب اکولوژیکی مهندسی با را شهری ساخت و شهری اکولوژی خارجی، و بومی محققان اینکه به تمایل اخیر های سال در

 صنعت، اکولوژی راه، اکولوژی در شهری اکولوژی کاربرد با زیادی های پیشرفت مثال، برای (.71)است شده آشکار بسیار کنند،

 پارک مثال عنوان به هستند، فعال بسیار کاربردی های فعالیت که حالی در است شده حاصل غیره و شهری اکولوژی مهندسی

 طبیعت از محافظت و شهری زیستی تنوع حفاظت شهری، اکولوژیکی محلی اجتماعی شهری، اکولوژیکی صنعتی های

 مهم بخش یک زیرساخت کردن شناختی بوم. گیرد می صورت زمینه پیش این تحت زیرساخت کردن شناختی بوم(. 71)شهری

 یک عنوان به منظر معماری تخصص (.71)کند می ایفا شهرها پایدار توسعه در شاخصی و مهم نقش و است شهری اکولوژی از

 حرفه این نمود اذعان توان می باشد، می طبیعت که حرفه این بستر باتوجه لکن ندارد زیادی سابقه مستقل محتوی با رویکرد

 پرداختن ضرورت و اهمیت تردید بدون و سازد می فراهم را طبیعی محیط و مصنوع محیط تعامل امکان که است ای حرفه تنها

 روح پاالیش دنبال به که زمانی هر در همواره و است طبیعت از جزئی نیز انسان که چرا نبوده، پوشیده برآدمی نیز باز دیر از آن

 در نیز تاریخ طول در همواره منظور همین به و است، جسته بهره آن در حضور از و برده پناه آن دامان به بوده واقعی آسایش و

 این لغوی مفهوم دربیان اما. است کرده دهی سازمان را آن خود معنوی و مادی نیازهای رفع جهت در و نموده تصرف و دخل آن

 نزدیک منظر کلمه گرچه باشد، می Landscape A rchitectur الفظی تحت معادل منظر معماری که گفت باید نیز تخصص

 این جایگاه و نقش امروزه(. 7)کند نمی القاء را آن در مستتر مفاهیم تمام لکن است، Landscape به( عربی) فارسی واژه ترین

 مسایل پایداری، چون متنوعی های رویکرد تواند می که زیرا باشد می تفنن و تفریح منظور به باز فضاهای ایجاد از فراتر حرفه

. باشد موثر ها مدیریت و ها ریزی برنامه در ملی و ای منطقه محلی، مختلف ابعاد در و گیرد بر در نیز را غیره و اجتماعی

 تحصیلی رشته این اهمیت به توجه با لکن. است اندک نیز ما کشور عالی آموزش نظام در منظر معماری تخصص ایجاد تاریخچه

 میان مسایل حل در تواند می تخصص این های استعداد و ها زمینه بیشتر چه هر تبیین و شناخت شده یاد متنوع های رویکرد و

 (.6)گردد واقع مفید آن توسعه و ای رشته

 

 تحقیق روش

 زیر ریزی برنامه و منظر معماری و شناختی بوم طراحی واقعی مفاهیم تبیین و دستیابی حاضر نوشتار از هدف که جا آن از

 می مرتبط های تخصص سایر با ایی رشته میان تحقیقات و مشترک همکاری های زمینه ایجاد جهت در شهری های ساخت

 و موجود نظریات و ها دیدگاه بیان با منظور همین به لذا شده، نهاده بنا نظری و بنیادی پژوهشی مبنای بر مقاله نوع و باشد،

 به. شود پرداخته خصوص این در استنتاج نهایتاً و تبیین به مقاله این اصلی خواستگاه بیان با تا گردیده سعی محتوا تحلیل روش

 و علت یا همبستگی شناخت زمینه در تحقیقات نظری مبانی عنوان به نوشتارکه این در که داشت اذعان توان می دیگر بیان

 برمطالعات مبتنی شده گرفته کار به تحقیق روش است، شهری های ساخت زیر و منظر معماری شناختی بوم بین معلولی

 .است بوده استوار آن تحلیل و( اینترنت) جهانی شبکه و کتابخانه طریق از منابع و متون مرور و اسنادی
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  اکولوژیکی طراحی دیدگاه

. باشد می بیستم قرن از تولید مدرن تکنولوژی توسعه از ناشی اکولوژیکی و محیطی انهدام به مردم بازتاب اکولوژیکی، طراحی

 طبیعی محیط راستای در پایدار توسعه الگوی طرح و بررسی که یابند می در زمین در زیست محیط خرابی شدن مواجه با مردم

 طراحی به منجر اکولوژی و طراحی بین تعامل بنابراین. باشد اکولوژی و طبیعت به احترام اساس بر باید طراحی و باشد می الزم

 طراحی(. 02)شود می نامیده محیط طراحی یا زندگی چرخه طراحی سبز، طراحی نیز اکولوژیکی طراحی. شود می اکولوژیکی

 رفتارهای به ویژه تاکید معنای به این. شد مطرح 7112 دهه در که است تولید طراحی از جدید مفهوم یک نیز تولید اکولوژی

 آن و باشد می تولید زندگی کامل چرخه با همراه( غیره و استفاده قابل نگهداری، قابل بازیافت، قابل تفکیک، قابل) تولید محیطی

 در کند، می تامین را غیره و کیفیت خدمت، عمر عملکرد، نیازهای تولید که امر این تضمین برای طراحی اهداف عنوان به را ها

 پایه اصول بازیافت و مجدد استفاده کاهش، اصل 3. نماید می تامین را محیطی اهداف نیازهای که حالی در. گیرد می نظر

 بازیافت، دهد، کاهش را انرژی مصرف و محیطی آلودگی باید تولید طراحی که معناست بدان این و هستند اکولوژیمی طراحی

 طراحی چین، شهرنشینی فرایند جریان در. دریابد را آن های بخش و تولید مجدد سودمندی یا مجدد استفاده و بازتولید

 بوم سخت های آزمون با زیرساخت فضا، محیط مهم عنصر یک عنوان به. کرد جلب خود به را مردم از بسیاری توجه زیرساخت،

 (.07)شود می مواجه پایدار توسعه و کردن شناختی

 

 زیرساخت اکولوژیکی طراحی دلیل و نیاز

 شود، می ترجمه خیابان روی مبلمان صورت به مستقیما که شود می ناشی خیابان مبلمان انگلیسی زمینه یک از زیرساخت

 می بحث اینجا در که زیرساختی. شهری عنصر و شهری مبلمان روشنایی، مبلمان مثل دارد وجود مشابهی های زمینه همچنین

 زیرساخت کیفیت بنابراین است شهری منظر کننده تولید و جز شهری ساخت زیر. گردد می باز شهر بیرونی زیرساخت به شود

 تمام در مختلف طرق به محیط بر زیرساخت ابتدا در. باشد می مرتبط شهری محیط کلی کیفیت با مستقیم طور به شهری

 انداختن دور استفاده، و  فروش آتی، تولید عملکردی، و ساختاری طراحی خام، مصالح انتخاب شامل زندگی کامل چرخه مراحل

 برای تر مناسب و تر دوستانه شهری فضای ایجاد جهت مردم برای خدماتی ساخت زیر که این دوم. گذارد می تاثیر مصرف و

 شهری محیط از حفاظت برای و کند می تسهیل را شهر و انسان بین هماهنگی ارتباط کند، می ایجاد بشری های فعالیت

 و زیبایی کیفیت خود، عملکرد های روش به را مردم محیطی آگاهی تواند می اکولوژیکی ساخت زیر که این سوم. است سودمند

 بین ارتباطات و دهد ترویج را طبیعت و محیط به انسان عالقه سرشت نتیجه در دهد ارتقا اکولوژیکی مفهوم درست هدایت

 (.71)بخشد تقویت را محیط و انسان

 کل ریزی برنامه راستای در اکولوژیکی طراحی پایه اصول و هدایت تئوری کردن دنبال معنای به منظر شده اکولوژی طراحی

 یک در عمومی چوبی نیمکت یک مثال برای. باشد می محیط و زیرساخت – انسان بین تناسب درک و زیرساخت زندگی چرخه

 یک از پس تراکتور با چوب. باشد آمده بدست چین شمال بومی های کوه از که باشد ای کره محصول است ممکن شهری میدان

 در و شود رسانده شهر به آن از پس. گیرد صورت نیمکت تولید سپس و باشد شده حمل دیگر مکان یک به طوالنی مسافت

 نیمکت زندگی کامل چرخه در. شود می فرستاده انداختنی دور مکان یک به شدن مستهلک از پس. یابد می استقرار میدان
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 ممکن خدمت فرایند و ها بخش سایر و ها دهنده ارتباط آن، خام مصالح. دارد وجود زمین و انرژی آب، مصالح، مصرف عمومی،

 به اکولوژیکی طراحی فرایند در باید محیط بر نامطلوب اثرات و ها مصرف تمام. بگذارند محیط بر نامطلوب یا مطلوب تاثیر است

 شیمیایی چسب از امکان حد تا آیا دارد؟ وجود نیمکت خام مصالح بر منطبق تجدید قابل مصالح هیچ آیا: اینکه مثل. آید حساب

 و بازیافت قابل آن آیا کند؟ می تسهیل را نقل و حمل و کردن سوار عمل ای، سازه طراحی آیا است؟ شده اجتناب اتصاالت در

 در کند؟ می تضمین را عمومی نیمکت عملکردهای برای کامل نقش آن چیدمان آیا باشد؟ می اندازی دور از پس مجدد استفاده

 زیرساخت شده اکولوژیکی طراحی تنها نه. کند دنبال را اکولوژیکی طراحی اصول باید زیرساخت زندگی، چرخه های مرحله تمام

 موفقیت تاسیسات اهداف و کند دنبال را هدف مورد و طبیعی قوانین باید بلکه کند توجه مردم مندی رضایت نیازهای به باید

 و سیستماتیک دیدگاه یک باید طراح که است این نیازمند این. گیرد پیش در را طبیعت و انسان هماهنگ توسعه و اتصال

 حیاتی اقدامات کامل نقش طرف، یک در. باشد داشته طبیعت و انسان بین یکپارچه اما متضاد ارتباط کردن اداره جهت یکپارچه

 در زیرساخت طراحی و طبیعی محیط بازساخت و کردن مطلوب برای شناسی زیبایی های روش و علم خالقانه کاربرد طراح،

 .است ضروری طبیعت و انسان بین هماهنگی و تناسب به توجه دیگر، طرف از. است الزم مردم زیستی نیاز راستای

 

 زیرساخت اکولوژیکی طراحی روش و محتوی

 ارتباط و شود کنترل کلی طور به محیط – زیرساخت – انسان هماهنگ توسعه جریان در باید زیرساخت شده اکولوژی طراحی

 هماهنگ ارتباطات ایجاد راستای در سطح دو در باید ها تالش که است معتقد نویسنده. نماید حاصل ها آن میان متناسبی

 طراحی فرایند کل در اکولوژیکی طراحی اصول به توجه و زیرساخت زندگی کامل چرخه مراحل تمام تحلیل اول،. گیرد صورت

 و چیدمان و زیرساخت برای پیرامون و ظاهر ترکیب و عملکرد درک مصالح، بخش شامل زیرساخت عنصر هر و زیرساخت

 ایدئولوژی آتی گسترش به الزم فضا، محیط کننده ایجاد عنوان به زیرساخت دوم. باشد می رسانی خدمت از بعد سازماندهی

 آگاهی افزایش جهت زیرساخت شده شناختی بوم طرح کاربرد و اکولوژی رویکرد از ناشی غیرمادی های زمینه در اکولوژیکی

 منزوی طبیعت، از حفاظت واسطه به طبیعت از را انسان توانیم نمی ما خصوص به. باشد می طبیعی محیط حفاظت از عمومی

 کردن کم منظور به طبیعت به شدن نزدیک جهت را مردم ذهنی نیازهای باید شده اکولوژی زیرساخت دیگر عبارت به. کنیم

 اکولوژیکی طراحی پایه اصل سه نویسنده سطح، دو چنین بر تاکید با. کند تامین عاطفی لحاظ از طبیعت و انسان بین فاصله

 شده اکولوژی طرح اصلی محتوی و کند می تحلیل را زیرساخت عناصر تمام و کند می دنبال را بازیافت و تکرار کاهش، یعنی

 :نماید می بندی جمع زیر بعد شش در را زیرساخت

 اکولوژیکی زیرساخت ترکیب 

 اکولوژیکی زیرساخت عملکردی طراحی 

 اکولوژیکی زیرساخت ظاهر طراحی 

 اکولوژیکی زیرساخت برای انرژی انتخاب 
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 منظر معماری مفهوم و تعریف

 یک هر چند هر باشد می کلمه دو از ترکیبی ترجمه Landscape و Architecture شد اشاره که گونه همان منظر معماری

 خاصی تعریف فاقد ها آن جمع لکن باشد می خود خاص تعاریف بعضاً و ترجمه دارای موجود های نامه لغت در کلمه دو این از

 و تعاریف بین از مشترک و صحیح مفهوم یک به یابی دست منظور به جا این در لذا. است فارسی موجود های نامه لغت در

 .نماییم می اشاره ها آن از برخی به موجود مستندات

 نظاره آن به نگاه دریک چشم که زمین از بخشی: گردیده معنی چنین آریانپور واژه landscape فارسی-انگلیسی فرهنگ در

 هر و نگریستن جای معنی به دهخدا نامه لغت در شناسیم می منظر عنوان به را آن ما کلمه یک در که عبارت این. کند می

 می واقع نگریستن محل همچنین و شود می دیده که هرچیزی و نما، بد خواه باشد آیند خوش خواه نگرند، می را آن که چیزی

 گردیده بیان انداز چشم و نما دور شود، واقع چشم برابر چه آن معنی به نیز معین فرهنگ در کلمه همین. است آمده گردد،

 آباد و آبادانی معنی به دهخدا نامه لغت در شناسیم کلمه Architecture می معماری معنی به را آن که طور همین. است

 یک عنوان به منظر معماری یعنی دوکلمه این ترکیب رسد می نظر به پیداست که گونه همان اما. است شده یاد آن از سازی

 به کرد، برداشت توان می آن از ها نامه لغت در چه آن از تر فرا تعریفی دارای بایست می هستیم، رو به رو آن با امروزه که حرفه

 .باشد درخود جامع مفهوم یک عنوان

 از منظر و معماری واژه که چرا کرد تلقی ای پیچیده عنوان توان می منظررا معماری: گوید می مفهوم این مورد در یاری اسفند

 برای رو این از. دارد نشان محدودیت و ایستایی از معماری واژه و تغییر و پویایی از منظر واژه. هستند مغایر یکدیگر با لغوی نظر

 مسئولیت زمان مرور به. نبودند مشخصی جایگاه دارای ای حرفه نظر از آغاز در داشتند اشتغال کار این به که افرادی زیادی مدت

 (.1)شد افزوده منظر معماران وظایف به محیطی زیست ریزی برنامه و سایت ریزی برنامه شهری، طراحی ازقبیل هایی

 شهری باز فضاهای طراحی و. بودند تفریحی های فعالیت منظور به وسیع باز فضای فاقد آمریکا های شهر 7181 ازسال قبل

 در مرکزی پارک طراحی تجربه از پس.شد می محسوب برداری نقشه ویا مهندسی، معماری، عنوان به ودانشگاهی ،محلی

 وجود به را جدیدی حرفه شده طراحی باز فضای و پارک به نیاز این.پرداختند الگو این از پیروی به شهرها از بسیاری نیویورک

 که را خدماتی از بسیاری فعالیت زمینه این زودی به. باشد طراحی و شناسی سایت،گیاه مهندسی مسایل به آشنا باید که آورد

 از قسمت آن را منظر معماری "اکبو گارت".نمود تعریف خود حیطه در را داشت وجود کم اهمیت با و ها تخصص دیگر جوار در

 یافته توسعه و طراحی بشر وسیله به و دارد وجود شهری تأسیسات یا ها جاده ها، ساختمان ماورای در که کند می تعریف منظر

 کیفی ارتباط تعریف این در. شود نمی زراعی های زمین و ها جنگل شامل و است بشر زیست فضای عنوان به صرفاً و است

 به. دارد رابطه نیز دیگران سوی از شده عنوان مفاهیم با "اکبو" تعریف. است گرفته قرار تأکید مورد انسان با منظر فضای وکمی

 را مشترکی هدف دو هر حقیقت در و دانند می دیگر مصالح و ابزارها با معماری گسترش همان را منظر معماری آنان که ای گونه

. است بوده مطرح  آرایی زمین های فعالیت دیگر با اختالط در تاریخ بدو از دیگر شکلی به منظر معماری(. 4) کنند می دنبال

 با را خود زیست محیط که داشته آن بر سعی مختلف دوران در طبیعت غالب نیروهای برابر در واکنش با تجربی صورت به بشر

 در احتمالی نامالیمات از تا درآورد کنترل تحت...  و امنیتی اجتماعی، شناختی، روان فیزیولوژیکی، فیزیکی، نیازهای به توجه

 (.1)کند زندگی درآسایش و بماند امان
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 معموالً است، رسیده ظهور منصه به دیر ای جامعه  هر در که است موضوعی سازی منظر: نویسد می کتاب در "تندی کلیف"

 طراحی و معماری با تنگاتنگ رابطه در را منظر معماری وی. دارد آرامش و صلح های پایه بر استوار های عرصه به نیاز پدیده این

 (.72) بیند می شهری

 :کند می تعریف را منظر نوع سه شهری منظر گزیده کتاب در "کالن گوردون"

 آن قدمی چند در که کنند می دعوت شما از سپس دارند، می پا بر را مجسمه مثل عنصری ساختمان، که: بسته منظر  - 7

 .کنید تحسین را آن و بایستید

 .کند می خودنمایی منظره حایل، از گذر با منظر، کردن پنهان برای حایل وجود: پنهان منظر - 0

 در حضور با قدرت احساس بنابراین. کند می مرتبط دوردست منظر به ورسای زمینه پیش در را شما منظر: خودنمایانه منظر - 3

 (. 77)  کند می القا واحد آن در را جا همه

 پیرامونش فضای در را شگرفی تغییرات و برداشته راه سر از را مانعی گونه هر خود نیازهای و ها خواسته به دستیابی راه در آدمی

 آوری فن. یابد دست خواهد می که چه آن به تا گذرد می گسترده کویرهای ی پهنه و بلند های قله مرز از او. کند می ایجاد

 نیز خود که چند هر. است محیطی شرایط بر آمدن فایق برای انسان تالش همین نمایانگر آن روزافزون گسترش و فعلی پیشرفته

 عنصر یک حتی که حد بدان تا پذیرد می خود مصنوع محیط از را بسیاری تأثیرات و افتد می خویش های ساخته دام در گاه

 چالش از عبور همواره ولی.نماید اعمال را مدتی دراز و مستقیم تاثیر مکان یک ساکنان هویت و درشخصیت تواند می شهری

 .است بوده خیز منفعت و انگیز مهارت انسان برای طبیعی های

 

 منظر معماری و اکولوژی

 رویکرد این است، آن اکولوژیکی کارکردهای منظر معماری رویکردهای و ها ارزش ترین مهم و ترین جدی از یکی تردید بدون

 به خود وظیفه از بخشی در منظر معماری که جایی آن از و. است طبیعت که گیرد می نشأت گرایش این اصلی بستر از واقع در

 یا و مثبت تحوالت و تغییرات منشأ تواند می و دارد فعالیت باز های محیط ریزی برنامه و مدیریت طراحی، در که علم یک عنوان

 مسایل به که را منظر معماری در بحث مورد عرصه. گردد می برخوردار بیشتری اهمیت از رویکرد این  به پرداختن باشد، منفی

 .گویند می منظر شناسی بوم اصطالحاً پردازد می اکولوژیکی

: نویسد منظرمی معماری و زیست محیط بخش در متخصصان کارکرد تبیین در ترنر تام دکتر انداز، چشم همچون شهر کتاب در

 علمی، رشته یک عنوان به حقیقت در. دهند می قرار مطالعه مورد را اطرافشان محیط و زنده موجودات بین روابط ها اکولوژیست

 که گونه همان هم، از مجزا صورت به موجودات بر شناسان گیاه و شناسان زیست تمرکز به نسبت بود واکنشی اکولوژی

 اکولوژی بعدی های گام نیز منظر اکولوژی. مجزا طور به افراد ادراکی عناصر بر تمرکز به نسبت بود واکنشی گشتالت روانشناسی

 می نظر انداز چشم در موجود الگوهای و ها ساختار بر یکدیگر، از مجزا صورت به زیست های محیط بررسی جای به که است

 عنوان به و برشمرده گیری تصمیم و ریزی برنامه در اکولوژی با را مصنوع محیط متقابل تاثیرات و بررسی ضرورت وی. کند

 (.0)داند می هم با ها آن تعامل نحوه بررسی مستلزم را اکولوژیکی داالن یک در مسکونی مجموعه یک احداث نمونه
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 در را منظر معماری او شود می قائل تفاوتی طراحی های حرفه دیگر و منظر معماری میان نیز "هاکت برایان" دیگر سوی از

 آینده در و داشته ادامه سال ها میلیون طول در روند این است معتقد و داند می رشد و تغییر به قادر ساختمان معماری با رابطه

 محدودیت. است جدید های برنامه با منظر سازگاری و تغییر داد، انجام توان می که کاری او عقیده به. داشت خواهد ادامه نیز

 محدود طراحی در را فردی های گرایش که بود خواهد عواملی محیطی زیست فرآیندهای و اکولوژی چرخه در موجود های

 (.1)دارد وجود بیشتر مراتب به صنعت و معماری مهندسی، حرفه در شخصی مقاصد اعمال امکان که صورتی در. کرد خواهد

 

 بوم شناسی منظر 

 با ها آن تداخل چگونگی و شناسی بوم های فرآیند و الگوها به مربوط اطالعات از استفاده و مطالعه توان می را منظر شناسی بوم

 تواند می آمیز موفقیت تحلیل برای کلیدی الزامات. دانست مربع کیلومتر چندین تا یک  از مختلف، های مقیاس در زمین شکل

 :باشد زیر موارد شامل

 تحلیل مورد منطقه محدوده تعیین 

 توصیف مورد اجزای 

 تفکیک حد 

 منظر تغییر سرعت و اندازه 

 می ای رودخانه سامانه یک در مثال، برای. گیرد می قرار منظر ذاتی ساختار و تحلیل هدف با ارتباط در فوق عوامل از کدام هر

 هر که جا آن از حال این با. کرد مشاهده مختلف های فرایند توسط را رودخانه بستر ساختار با هیدولوژی سامانه ارتباط توان

 از کوچکتر و بزرگتر های مقیاس با الگوهایی نباید تحلیل در نیست، اطرافش محیط از جداگانه ای جزیره معموالً ای ناحیه

 .گرفت نادیده را منطقه

 پویایی چگونه و کند می عمل چگونه اکوسیستم که است مطلب این دانستن منظر، شناسانه بوم های تحلیل اصلی هدف

 (.3)گذارد می اثر آن بر آینده و حال زمان در تغییرات

 می که رویکردی. دانند می شناسانه بوم منظر معماری را منظر ریزی برنامه و طراحی کلیدی های عرصه از یکی متخصصان

 .شود عملی نیز زمین از مراقبت و ساز و ساخت در ریزی برنامه و طراحی بر عالوه تواند

 نگه محافظت، به توجه با انسان نیازهای تکامل خالق، های طرح و ها برنامه در شناسانه بوم منظر ریزی برنامه و طراحی اهداف

 (.4) است محیط سالمت و طبیعی میراث بازسازی و داری

 بوم عوامل به واکنش در و زمان طول در منظر و محیط که دانست و شناخت دقت با را متشکل عناصر باید دلیل همین به

 :کرد تقسیم توان می دسته 3 به را عومل این که گیرد می شکل شناسانه

 .است هوازدگی و باد ها، یخچال شناسی، آب زمین، طبقات گیری شکل فرایندهای شامل که شناسی زمین فرایندهای - 7

 .سازی خاک فرایندهای - 0

 .شناختی زیست فرآیندهای - 3
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 این اساس البته. آورند می پدید را اکوسیستم یک یا شناختی بوم سیستم یک گذاشته، متقابل تأثیر یکدیگر بر ها فرایند این

  .سازد می را پرمعنی و متنوع منظرهای گیرد، می صورت زمان طول در که توالی، با فرایندها و است استوار تغییر بر ها سیستم

 می رویکردی چنین منظر معماری در. نگر کل رویکرد یک برابر در شرکت جهت است ای زمینه دارای شناسی بوم حال هر در

 نظر از توانند می چه اگر) پایدارند محیطی جهت از که باشد مناظری در طراحان برای راهنمایی و آگاهی الهام، منبع تواند

 معماری طرق، آن از تواند می منظر شناسی بوم که را ممکن راه دو مخزومی( باشند پایدار نیز شناسی زیبایی حتی و فرهنگی

 :نماید می بررسی بخشد، ارتقا را منظر

 (شناسانه بوم منظر طرح به دستیابی) کند شرکت پیشنهادی منظر طرح برابر در که پویا و نگر کل چارچوب یک تهیه - الف

 بوم های شبکه ایجاد و ها بوم تنوع شناسانه، زیست های رویکرد منظر، ناهماهنگی پیرامون علمی های پایگاه ایجاد - ب

 .دهد شکل ای منطقه و محلی سطوح در را طراحی فرآیند تواند می که شناسانه

 دهد می تطبیق معاصر های توسعه با را خود که ای حرفه رویکردهای مکمل لزوماً باید محافظت های سیاست که است معتقد او

 (.70)فرهنگی و طبیعی منابع ازحفاظت نمودن حاصل اطمینان از بعد البته باشد،

 رشد رغم  علی و. است پایدار محیطی به دستیابی در مناسب راهکارهای یافتن پی در تحقیقات از بسیاری رویکرد که حالی در

 معماران فعالیت از مشاهدات متأسفانه منظر، معماری در شناسانه بوم طراحی مورد در تحقیق و تفسیر حوزه در مندی، عالقه

 آسیب نگاه. آورند می روی شناسانه بوم طراحی استراتژی به ای حرفه افراد از محدودی تعداد صرفاً که است آن بیانگر منظر

 افراد های برنامه در آینده و حال شرایط از صحیح درک عدم در تفکرات گونه این منشأ دهد می نشان موضوع این به شناسانه

 (.8)است گردیده محیطی زیست های چالش آمدن پدید به منجر اکنون حتی و گذشته سده در امر همین که است توسعه برای

 نسل مقابل در حقیقت به ما که کند می حکم گونه این نیز اخالقی بینش ها چالش گونه این آمدن وجود به از نظر صرف اما

 برخورد موضوع این با مسئوالنه غیر ما پیشینیان نداشتیم انتظار که گونه همان داریم، مسئولیت اند نشده متولد هنوز که هایی

 در که معاصر قرن های طرح و ها سد ها، نیروگاه از بسیاری شاید که دید خواهیم منصفانه دید با و دیدگاه این بسط با لذا. کنند

 طبیعی منابع از بهینه استفاده فرصت آلودگی، ایجاد و زیست محیط تخریب جهت به اند داشته اهمیت ما امروز نیازهای تامین

 کردند نمی بینی پیش را طبیعت تخریب موضوع طرح هنگام در ها فعالیت این از هرکدام بسا چه. اند نموده صلب آیندگان از را

 به انسان که جایی آن از که، است ضروری نیز نکته این ذکر. اند گردیده مشگل دچار عمالً برداری بهره و اجرا هنگام در لکن

 هایی زمینه آوردن فراهم آن از منظور که است پایدار انسانی توسعه نهایی، هدف امروزه است، مطرح توسعه نهایی هدف عنوان

 همین و برده بهره( معنوی و مادی) پایدار زندگی از نیز خود توسعه، در مشارکت ضمن تا ها انسان سازی آماده جهت است

 (.73) باشند داشته نظر در نیز آیندگان برای را شانس

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 نتیجه گیری 

تحقیق بر روی اکولوژی کردن زیرساخت یکی از زمینه های مهم تحقیق اکولوژی شهری می باشد. اکولوژی کردن زیرساخت با 

تمایل ساخت شهری و اکولوژی با مهندسی اکولوژی در خانه و بیرون در سال های اخیر، پیشنهاد می شود. اکولوژی کردن 

مفهومی ناشی از ترکیب تئوری اکولوژیکی و سیستم زیرساخت می باشد. این تاکید می کند که نقش زیرساخت و زیرساخت 

تاثیر آن بر سکونت گاه بیشتر از رویکرد اکولوژی دریافت می شوند و برنامه ریزی، ساخت و مدیریت زیرساخت باید با تئوری 

که زیرساخت های جدید االحداث باید مطابق با تئوری اکولوژی باشند، بلکه اکولوژی تطبیق یابد. این نه تنها شامل این می شود 

تاکید می کند که زیرساخت های موجود باید در جریان گرایش به اکولوژی شدن تحول یابند. اکولوژی کردن زیرساخت یک 

ش جهت هماهنگی بین رابطه معیار مهم برای مردم در جهت برقراری ارتباط بین سیستم زیرساخت و محیط طبیعی و ایجاد تال

آن ها می باشد. عالوه بر این کامال واضح است درک تفکر علمی توسعه فعالیت های برنامه ریزی و ساخت سکونتگاه انسانی الزم 

. باشد داشته سزایی به نقش زیستی های مجتمع اجتماعی و عمومی فضاهای از بخشی خلق در تواند می منظر معماری است.

 های ارزش به پرداختن گیرد می شکل خانه از خارج باز فضاهای در ها انسان اجتماعی تعامالت از ای عمده بخش که جای ازآن

 این خلق در مردم مشارکت میان این در که بایسته، است امری بخشد بیشتری غنای فضاها گونه این به بتواند که اجتماعی

 .نماید کمک مهم این به تواند می فضاها
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