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 چكيده
ــبز شهري انجام شده است.  ــازي فضاي س ــى در مكانيابي و بهس اين تحقيق در قالب رويكرد اكولوژى منظر و با هدف ايجاد روش
ــى جديد در طراحى  ــى اصول اكولوژي منظر به عنوان دانش ــى و نقد روش هاى متداول مرتبط با موضوع و نيز بررس پس از بررس
ــت كه مى تواند با توجه به لزوم ارتقاء كيفيت  اكولوژيكي سامانه هاي زيستي بكار رود.  ــده اس ــى پيشنهاد ش ــهرها ، روش منظر ش
روش پيشنهادى "تحليل سازگارى سرزمين اكولوژيك"، بر مطالعات سازگارى سرزمين،GIS,AHP تاكيد داشته و شامل مراحل 
مختلفى مى باشدكه در تحقيق معرفى شده است. جهت حصول به هدف تحقيق، روش پيشنهادى در جزيره كيش بكار گرفته شده 
است. يافته هاى تحقيق به صورت نقشه هاي سازگاري سرزمين استنتاج گرديده و كارايي روش با استفاده ازمعيارهاي كيفي مورد 
ــرايط همسان قابل تعميم بوده و در شرايط غير همسان با تغييرات  ــت. نتايج نشان مى دهد اين روش در ش ــى قرار گرفته اس بررس

جزيي قابل استفاده است. 

 واژه هاى كليدى
اكولوژي منظر- طراحي منظر شهري- روش شناسي- تحليل سازگارى سرزمين اكولوژيك

ــهرى با تمركز بر اكولوژى منظر (مطالعه موردى: طراحى  ــاله دكتراى مريم معينى فر با عنوان  تدوين اصول طراحى منظر ش *اين مقاله از رس
ــالمى واحد علوم و تحقيقات به راهنمايى خانم دكتر امين زاده انجام شده است،  ــگاه آزاد اس ــبز جزيره كيش) كه در دانش اكولوژيك فضاى س

استخراج گرديده است.
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