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 چكيده

منظر، طراحی  شناسی،زیست هایدید در بين رشتهمفهوم ج ای است. اینرشتهدانش نوپا و بين  یک اکولوژی منظر

. ستمندی از این مفهوم مشغول کرده اپردازان را به چگونگی بهرهنفوذ کرده است و نظریهریزی شهری شهری و برنامه

وهش کند و با پژرا بررسی می )اصول اکولوژی منظر( مناظر و تغيير عملكرد ،ساختارعلمی است که دانش اکولوژی منظر، 

 ، سعی در اصالح وضعيت ناپایدار محيط دارد. های انسانیتفعاليدر 

 منظر ادهافتجدا هایلكهطبيعی هستند که  کریدورهاییها تعریف و کاربردی پویا و متغير دارد. سبزراه سبزراه، مفهوم

وری و های غير موتوری هستند، از تنوع زیستی جانکنند. فضاهایی سبز که مخصوص حرکترا  به یكدیگر متصل می

 پژوهش پيش های انسانی هستند.محيطی و استفادهکنند و به دنبال برقراری توازن ميان عرصه زیستگياهی حمایت می

ا را هپذیری آن، ميزان تاثيررو، مد نظر دارد، تا با مطالعه مفاهيم و تعاریف ارائه شده از دو مفهوم سبزراه و اکولوژی منظر

-وصيفیتای و به لحاظ اقدام آوری اطالعات به صورت کتابخانهن مطالعه از نظر نحوه جمع. اینسبت به یكدیگر تعيين کند

  تحليلی است.

 کلمات کليدی

  اصول اکولوژی منظر، سبزراهمنظر، اکولوژی 
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 باشد.شناختی منظر(( به راهنمایی دکتر پیربابایی و دکتر مدقالچی میاصول بوم



 

 مقدمه-1

ای در علووم مختلوظ وهوور رشتهمیاندر طی چند دهه اخیر، مفاهیم 

کولوژی منظر مد نظور ایون این میان، دو مفهوم سبزراه و ا دراند. کرده

مقاله قرار دارد. مفهوم سبزراه از معماری منظر و اکولوژی منظر نیوز از 

اند. هر دو مفهوم با گذر از معماری منظر به شناسی نشات گرفتهزیست

ریزی شهری، مودیریت شوهری و طراحوی های شهرسازی، برنامهرشته

 اند. شهری وارد شده

توان به ترنر، لیتل، فابوس و آهرن پردازان سبزراه میاز نظریه

پردازان اکولوژی منظر نیز، شامل هامبولت، ناوه، اشاره کرد. نظریه

مخزومی، مخدوم و ... هستند. در کلینک، فورمن، گوردون، 

های فارسی نیز، پورجعفر، احمدی، بمانیان و مجموعه نگاشته

شعبانی از جمله افرادی هستند که به مضمون مورد نظر 

 اند.اختهپرد

هایی که دو مفهوم با یکدیگر دارند، به دلیل تشابه و اشتراک 

ای زمانی، این دو مفهوم در کنار یکدیگر قرار گرفتند و طی دوره

به عنوان مکمل یکدیگر مطرح شدند. در این شرایط تالش 

محققان بر این بوده است تا با تعریظ مفاهیم و آشنایی با اصول 

 ن ارتباط مورد بررسی قرار گیرد.هر یک از مفاهیم، ای

 سبزراه-2

والمزلی ریشه کلمه سبزراه ها وجود دارد. تعاریظ متعددی برای سبزراه

(green way)  را، از الحوا  کلموه کمربنود سوبز(green belt ) بوه

اکثور نویسوندگان، بور  .]11[کنود معرفی موی (park way) ویپارک

ارتباط و اتصال، حفاوت از  هایی چون: خطی بودن، برقرارکنندهویژگی

های طبیعی و عملکرد تفریحی برای انسان، توافق دارند. در ادامه سامانه

-چندی از نظرات نویسندگان، جهت آشنایی با مخلص کالم آورده موی

 شود.

ه -1جدول عاریظ سبزرا  .]5[ت

 تعریظ سبزراه

 مفاهیم اندیشمندان

بوا پهنوای متفواوت در هایی هستند کوه ها داالنسبزراه 1995فابوس، 

آهون بوه هوا و راههوای بزرگوراهشبیه به شبکه ایسامانه

 .اندمتصل شده یکدیگر

در  شودهحفاوتهای خطی، فضاهای باز و نوواحی پارک 1990لیتل، 

سوبزراه توصویظ  ، نیوزها و ییالقات اطرافشهرها، حومه

 .شوندمی

بیانیه کمسیون 

ریاسوووووووووت 

جمهووووووووری 

فووراهم آوردن  منظوربووههووا زنوووده از سووبزراه ایشووبکه

-دسترسی مردم به فضاهای باز نزدیک به محول زنودگی

اتصال فوضاهای شوهری و روسوتایی در  منظوربهشان و 

هوا برای به بنود کشویدن شوهرها و حوموه .منظر امریکا 1995آمریکا، 

 شبکه حلقوی عظیم مانند یوک 

آورنده فضواهای کننده افراد به دور یکدیگر، فراهم  جمع 2006ترنر، 

بوواز بوورای همووه افووراد در مکووانی نزدیووک بووه محوول 

هوای حیواتی آ ، آبزیووان، سکونتشان، حفاوت کننوده

هوای دهنوده داالنو منابع تفریحی و شوکل وحشحیات

راهی -ها بیابان ها وها، جنگلارتباطی فضاهای باز، پارک

 محیطی مطلو  استازنظر که 

گیرنده زموین راز عناصر خطی درب ییهاشبکهها  هسبزرا 1995آهرن، 

شوناختی، هستند که برای اهداف چندگانه از قبیول بووم

سازگار  اهداف دیگرو  شناختیزیباییتفریحی، فرهنگی، 

ریوزی، طراحوی و با مفهووم کاربری زمین پایودار برناموه

 .شوندمیمدیریت 

 هاسبزراهی بندگونه-1-2

. کننودمی بندیدستهرا ها همتفاوتی سبزرابه صور  ،پردازاننظریه

تووان در نوشوتارهای های مختلفی از سوبزراه را مویرو گونهازاین

کوه  ها بندیمختلظ مشاهده نمود. بدین منظور تعدادی از دسوته

آورده  2در جودول شوماره  پردازان ارائه شده اسوت،نظریهتوسط 

 .شده است

 هاشناسی سبزراهگونه-2جدول

 هاشناسی سبزراهگونه

 هابندیدسته پردازاننظریه

-داالن-3های تفرجوی سبزراه-2های رودکناری سبزراه -1 1990لیتل، 

های زیبوای تواریخی مسیر-4محیطی های ارزشمند زیست

 .]4[های جامعها و سیستم سبزراهشبکه-5

هوای تفریحوی و سوبزراه-2ها ویها، بلوارها و پارکمحور-1 1995سرنز، 

 .]21[های چندمنظوره سبزراه-3های خطی پارک

فووووووابوس، 

2004 
 -3هووای تفریحووی سووبزراه-2هووای اکولوژیووک سووبزراه-1

 .]17[های فرهنگی هایی با میراث تاریخی و ارزشسبزراه

والمزلوووووی، 

1995 
-3هوای تفریحوی مسیرها و راه-2کناره رودخانه شهری -1

مسویرهای تواریخی -4کریدورهای دارای اهمیت اکولوژیک 

 .]11[های دارای مناور خاص مسیر-5

-راه، قووهفضاهای رنگارنگ )سبزراه، زردراه، قرمزراه، بونفش 1998ترنر، 

 .]23[ راه(راه، آبیراه، نارنجیراه، سفیدراه، خاکستریای

های بندی بر اساس مقیاس، محتوای زمینه، استراتژیدسته 1995اهرن، 

 .]12[طراحی، اهداف 



آیوود کووه، رویکوورد اهوورن در برمی هووا چنوویناز مقایسووه گفتووه

و نقشوی  ها باشدبندیای جامع از دستهتواند گونهبندی، میدسته

. وقتی از نظور اهوداف ها به خود بگیردای در میان نظریهفرانظریه

بندی شوند، به چهار دسته اکولوژیوک، تفریحوی، ها، طبقهسبزراه

بور اسواس  شوند. وقتیای، تاریخی، چندمنظوره تقسیم میمنظره

-های کناررودی، کریدوربندی شوند به صورت دستهمحتوا تقسیم

هوا و راهها، در کنوار آزادمحیطی، در کنار بلوارهای باارزش زیست

 شوند. ها، نمایان میبه صورت شبکه

 هاهای سبزراهویژگی-2-2

دهنده و ویژگی کلیدی خطی بودن، پیوند 5ها را شامل آهرن سبزراه

ه، چندمنظوره بودن، توسعه پایدار )برقراری تعادل بین متصل کنند

-های یکپارچه میحفاوت از طبیعت و استفاده انسانی(، سیستم

هایی چون؛ فضای باز، خطی بودن، طبیعی لیتل نیز ویژگی .]12[داند

بودن، غیرموتوری بودن، ارتباط دهنده، محلی بودن، در امتداد عوارض 

-کند. فابوس ویژگیینه( را معرفی میطبیعی و مصنوع )پیروی از زم

هایی چون حفاوت شده بودن، حمایت از حیات وحش، مسیرهای 

های فرهنگی و تاریخی های تفریحی، دارای ارزشسبز، دارای فرصت

 .]17[کندمعرفی می

 های سبزراهعملكرد-3-2

کننود. هلومنود و های متفاوت منظور حمایوت مویها از عملکردسبزراه

-شناسی و اجتماعی را برای سبزراه معرفی مویملکرد بوماسمیت، دو ع

 از بسویاری از سوبزراه شوده،حفاووت اراضوی دیگور انوواع مانندکنند. 

 هواکوه آن زیورا کند،پشتیبانی می یسادگ به عملکردهای بوم شناسانه

 و گیاهوان هوا را بورایکننود و زیسوتگاهحفو  موی توسعه را از مناطق

 هوایسوفره برای تمیز آ  توانندها میسبزراه. کنندحیوانات فراهم می

منطقه کوافی موورد نظور  هاآن اگر. کنند ها فراهمآبراه و ها،تاال  آ ،

 طریوق از همچنوین و سوایه درختوان با توانندمی کنند، اشغال خود را

هوای گرموای هووایی کوه در محویط کریودور، داخل در تعر  و تبخیر

 کوردن فیلتور بوا هواسوبزراه هند.مصنوع شهری وجود دارد را کاهش د

 دهند. کریدورها،میکیفیت هوا را افزایش  توسط گیاهان، ذرات آالینده

 شودتبهبلکوه،  برجسوته هسوتند منواور در ساختاری لحاظ به تنهانه

-بووم دهنود.قرار می ریتأث تحت را مواد زنده، انرژی و موجودات جریان

 پوشوش طبیعوی طوربوه کوهکریدورهایی  اند کهشناسان بر این عقیده

هوا زیسوتگاه بین وحشاتیح جاییجابه در کلیدی نقش دارند، گیاهی

 .افتادنودموی یکودیگر جودا ها ازاین زیستگاه صورت این غیر دارند. در

ها تنها یکی از انواع متفاوت فضاهای سبز هستند، ولی به خاطر سبزراه

گذارنود. موی ویژگی خطی خود توانوایی دسترسوی بواالتری در اختیوار

ی در  اتصال دوباره انسان بوه طبیعوت، در زنودگی مؤثرها نقش سبزراه

اجتمواعی توسوط طراحوی  وانفعاالتفعل، تفریح و فراغت دارند. روزمره

گیورد. در سوطح فیزیکوی، سوبزراه امکوان قرار موی ریتأثسبزراه، تحت 

کند. در موورد حوا اجتمواعی اتصال واحدهای همسایگی را فراهم می

یز، پتانسویل بواالیی در انعکواس فعالیوت و مشوارکت اجتمواعی دارد. ن

و ساخت جوامع از  دورهمهمچنین توان باالیی در جمع کردن افراد به 

هوا پتانسویل ارتقوا عودالت و ریزی و مدیریت دارد. سبزراهطریق برنامه

 چراکوهبرابری اجتماعی را به دلیل خاصیت خطی بوودن خوود دارنود، 

 .]18[دهندمحسوسی افزایش می طوربهدسترسی را 

 هامزایا و معایب سبزراه-4-2

هایی ف و مزیتاهداشود، باید برای هر امری که در شهر اجرا می

-بومها را چندمنظوره و دارای اهداف چندگانه متصور شد. ترنر، سبزراه

-. سبزراه]24[داند می ...شناختی و شناختی، تفریحی، فرهنگی، زیبایی

از فضاهای شهری منعطظ هستند، که با توجه به شرایط ها نوعی 

 ای خود، اهداف متفاوتی دارند.زمینه

 ها: مزایای سبزراه3جدول

 هامزایای سبزراه

 توضیح مزیت

مزایای  

 اکولوژیک

 ،ر، محافظت از میراث طبیعیظحفاوت از طبیعت و من

طبیعی مهم، کنتورل  هایسامانهحفاوت از 

، افزایش کیفیت یاء منابع آ شهری، اح هایتوسعه

جلوگیری از فرسایش خاک و ( 1385هوا )شعبانی،

 غذایی، مواد، تقویت چرخه هاآ  روان گیریشکل

 جانوران، برای سرپناه و سایه ایجاد باد، سرعت کاهش

خاک، ایجاد پیوستگی و  و هوا در رطوبت ایجاد

 .]9 [یکپارچگی در منظر 

مزایای 

 اقتصادی 

های مربوط به گذران اوقات فراغت نهکاهش سبد هزی

در شهروندان، جذ  گردشگر، رونق اقتصادی، افزایش 

، کاهش مصرف انرژی، افزایش ]5[ارزش امالک 

 اندامهای شغلی، سالمتی و تناسبفرصت

مزایای 

فرهنگی و 

 اجتماعی 

 شناختیهای زیباییارتقا کیفیت زندگی، ارتقا ارزش

برقراری عدالت در توزیع  برقراری روابط اجتماعی،،]5[

متوازن فضاهای سبز، کاهش جرائم، اتصال منابع 

های ژیک به یکدیگر، داشتن جنبهفرهنگی و اکولو

 هایفرصتفراهم آوردن آموزشی در ارتباط با طبیعت، 

طق شهری و اتفریحی گسترده برای مردم در درون من

 .]9 [  نواحی روستایی

مزایای 

 مدیریتی

د سبز: محدود ساختن توسعه، کاهش مربنک عنوانبه

 .]9 [ شهری هایتوسعهکنتورل  ،دادن آلودگی

 



عالوه بر موارد مذکور، مخالفان سبزراه در دو مورد اقتصادی و اکولوژی 

کنند. اولین مسئله، سوداگری زمین بود که با هایی را مطرح مینقصان

ین کرد. دومحذف قطعات بزرگ شهری از بازار زمین مخالفت می

های شهری سازی بیشتر در حومه مسئله این بود که نهضت پارک

کرد. سومین مسئله در گرایی تأکید میافتاد و چنین بر حومهاتفا  می

کرد با طراحی یک جبریت کالبدی حاکم بر نهضت بود، که فکر می

دیگر عیبی  .]2 [ تواند تمام مشکالت شهری را حل کندمحیط زیبا می

ا وارد است، میزان کارایی نظریه لوییا در مورد عملکرد هکه بر سبزراه

 ها است.کریدور

 منظر اکولوژی-3

واژه اکولوژی از دو لغت یونانی )اولکوس( به معنای خانه یا محل زندگی 

و کلمه )لوگوس( به معنی علم یا دانش تشکیل شده است. بنابراین از 

جانداران است  نظر ریشه لغوی، اکولوژی به معنی بررسی محل زندگی

 ولی اصطالحاً به اثر محیط بر موجودات زنده، اثر موجود زنده بر .]3[

 . ]1[گرددمحیط و روابط متقابل بین موجودات زنده اطال  می

از اکولوژی است که بعد از جنگ جهانی ای اکولوژی منظر، شاخه

دوم در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی تکامل یافت و اخیراً در 

واژه اکولوژی منظر توسط ترول، در  و آسیا توسعه یافته است. آمریکا

ابداع شد. سپا این واژه توسط افرادی چون ناماتا،  1930اواخر سال 

. از ]3[ ن، مریام، مخزومی، ناوه و کلینک مطرح گردیدوردوفورمن، گ

 موارد اشاره کرد:این توان به گیری این رشته میدالیل اصلی شکل

محیطی، توسعه نامحدود شهرها ضایی مشکالت زیستافزایش مقیاس ف

ها، تهدید جوامع بومی گیاهی و جانوری، به وجود آمدن و حومه

های فضایی، گستردگی جوامع انسانی، نظریات جدید در با  زمینه

 محیطی، مدیریت اکولوژیک.های تکنولوژیک، تخریب زیستپیشرفت

ای جدید، بسیاری از مفاهیم، رشتهمنزله مفهوم بیناکولوژی منظر به

های اخیر استفاده دهد. در دهههای حفاوتی را ارائه مینظریات و روش

نقش بسیار  .]10[منزله دانش مسئله محوراز رهیافت اکولوژی منظر به

زیست شهری، در شهرهای مختلظ دنیا مهمی در بهبود کیفیت محیط

عنوان علم ، بهنظران اکولوژی منظرداشته و از سوی تمامی صاحب

مرتبط با انسان شناخته شده است. یکی از تمایزات اصلی اکولوژی 

الگودهی فضایی  های اکولوژی، تمرکز آن برمنظر و دیگر شاخه

 های گوناگون در مناور ناهمگون است. اکوسیستم

 ،نسانی(ا و طبیعی از عم)ا منظر یلگوهاا اکولوژی منظر،

 تتباطاار و لگوهاا ینا اتتغییر یچگونگ ن،ناآ با مرتبط ییندهاآفر

 بر منظر اکولوژی. کندمی سیربر و مطالعه ن،ماز طی را هاآن متقابل

 شدتبه منظر یلگوهاا در تغییر که ستا گرفتهشکل  تفکر ینا یمبنا

طبق نظر فورمن  .]5[دهدمی ارقر تأثیر تحت را شناختیبوم هایویژگی

ریزی مؤثر دقیقی برای برنامه شناسی منظر مقیاس فضایی مناسب وبوم

کند. را فراهم و رابطه انسان و طبیعت را هماهنگ و یکپارچه می

همچنین، اصول آن برای هر منظری از شهر گرفته تا جنگل و مزارع و 

 .]16[بیابان صاد  است 

های دهنده اکولوژی منظر نسبت به دیگر روشهای برتریویژگی 

چنین بیان کرد: مطالعه بر اساس ان اینتورایج در مطالعه منظر را می

-های طبیعی منظر و فعالیتمطالعه همزمان فعالیت سازمان فضایی،

 .]5[های انسانی، دستیابی به پایداری، دستیابی به یکپارچگی

 اصول اکولوژی منظر -1-3

 منظر اصول اکولوژی ی،تغییرپذیر و دعملکر ر،ساختا سه مفهوم

 حف و  سبز یفضاها از حفاوت و دهاستفا این اصول، فهد. هستند

 .]5[ست ا منظر شناختیبوم چگیریکپا

 
 (1389شناسی منظر )شعبانی، : اصول بوم 1نمودار 

 منظر رساختا-2-1-3 

 و لکه ،بستر صلیا عنصر سه یعنی آن ریساختا عناصر را منظر ماهیت

 مجموعه و ئیکازمو یک هالکه مجموعه. کنندمی تعریظ ورکرید

 و ئیکازمو فضایی یشآرا. دهدمی تشکیل را شبکه یک هاورکرید

 لگوهاا ینا وسیلهبه مناور و دهندمی تشکیل را ی منظرلگوا ها،شبکه

 تتباطاار منظر، عناصر شناسایی با میشوند. متمایز ریساختا از لحاظ

 صخصو در توان،می نماز طی تتباطاار ینا تغییر و هاآن نمیا

 .]3[گرفت تصمیم بهتر منظر، اتغییرت ندرو یتاهد و مدیریت

ها بعدی بین اکوسیستمساختار در اکولوژی منظر، شامل ارتباط سه

های گیاهی و جانوری و های انرژی و گونهویژه جریانو عناصر منظر به

 .]7[شود ها با اندازه، شکل و تعداد عناصر میرابطه آن

و دارای  ای غیرخطی است که از محیط اطرافش جدالکه منطقه

-گیری فعالیتطور عمده محل شکلبه .]13[عملکردهای متفاوتی باشد

ها شیمیایی و بیولوژیکی منظر است که میزان شدت آن-های فیزیکی

 .]19[ یابدجوار افزایش میها و فصول مشترک دو لکه همدر لبه

 دخو نمواپیر بستر با که هستند یکیربا یهاارنو هاورکرید

کنند.  های مشابه را به هم وصل میلکه  معموالً هاورکریداند. متفاوت

توان دو نقش اتصال و برقراری جریان را برای لحاظ عملکردی می از

 .]5[کریدورها متصور شد



هوا یوا کلیوت ها، گونه و نوع لکوههای منظر ساختار فضایی لکهماتریا

کننود. همچنوین ایون گیوری مویهوا را توصویظ و انودازهموزاییک لکه

ها، اطالعات مفیدی در زمینه ترکیب و آرایش فضایی منظر در اتریام

توان ماتریا منظور از سوی دیگر می.]3[دهنداختیار محققان قرار می

را نوع پوشش زمینه در منظر تعریظ کرد که توسط ارتباطات و پوشش 

 .]15[شودگسترده مشخص می

 منظر دعملكر-3-1-3

 ینا نمیا و منظر عناصر از یک هر درون در متقابل تتباطاار مجموعه 

 را منظر دعملکر ،گونه و ژینرا ده،ما نجریا طریق از ،یکدیگر با عناصر

 یک هر و دهبو تعامل در یکدیگر با رساختا و دعملکر .سازدمی مشخص

 در سبز یفضا هایلکه دعملکر لمثا طوربه .نمایدمی متأثر ،را دیگری

 و  مطلو دخر قلیمیا یطاشر دجایا شناختیبوم ازلحاظ ی،شهر منظر

 .]6[ستا تفرجگاهی یفضاها تأمین جتماعیا ازلحاظ

 تغيير در منظر-4-1-3

 طیدر  منظر، اکولوژی دعملکر و رساختا در جایگزینی و تکامل ،تغییر

 دعملکر در تغییر باعث منظور رساختا در اتتغییر افتود.اتفا  می نماز

افتد. علل به وجود منظر موثر میوتغییر در عملکرد، بر ساختار شود می

 نسانیو ا طبیعی عامل دو خالتد از ناشی تووووانمی را، تغییر آمووودن

 اتتغییر ازجملوه ،وسازساخت و هاجنگل دینابو ده،جا اثحدا .دانست

 را آن دعملکر و ساخته لمتحو منظووور را رساختا ،که هسوووتند نسانیا

 تغییر و هوادره رود هبدن در وسوازساخت مثالعنوانبوه. کندمی  مختل

 وهووا،آ  نجریا طبیعی ورکرید یک عنوانبوه هارودخانه طبیعی شکل

 توووأثیر تحت را شت(دسوووت)دپایین به ن(ست)کوهستادباال از تجریانا

 .]6[دهدمی ارقر

 اکولوژی منظر و شهر-3-3

به علت عدم حضور طبیعت در شهرها، الگوهای اصلی اکولوژیکی تغییر 

محیطی، های زیستافزایش مشکالت و انواع آلودگی کرده و به موازات

طور کیفیت زندگی شهری کاهش یافته است. امروزه منظر شهری به

رو شدن با کاهش مناطق باارزش اکولوژیکی ای در حال روبهفزاینده

-است. چون منظر شهری به صورت مجزا از طریق محدود کردن محیط

ها و طبیعی به صورت لکه هایهای طبیعی توسعه یافته و این محیط

درنتیجه با توجه به مفاهیم  .]14[مانندکریدورها در شهر باقی می

اکولوژی برای بهبود شرایط مذکور و ایجاد رابطه پایدار بین انسان و 

های طبیعت باید همراه الگوهای اکولوژیک ترکیب متعادلی از شبکه

ه شهر نیز توان بشهری ایجاد کرد. طبق نظر فورمن و گوردن می

یافته از دریچه علم های اختاللای از اکوسیستممنزله مجموعهبه

اکولوژی منظر نگریست و ساختارها، عملکردها و فرآیندهای مرتبط با 

شهر را با این دیدگاه بررسی کرد. ساختار در اکولوژی منظر، شامل 

های ویژه جریانها و عناصر منظر بهبعدی بین اکوسیستمارتباط سه

ها با اندازه، شکل و های گیاهی و جانوری و رابطه آنانرژی و گونه

شود. عناصر ساختاری در اکولوژی منظر شامل لکه، تعداد عناصر می

های منظور ایجاد تعادل بین شبکهلذا به .شوندکریدور و ماتریا می

های اکولوژیک در شهری و الگوهای اکولوژیک ناچار باید زیرساخت

های اکولوژیکی شامل تنوع ی و شناسایی شود. زیرساختشهر را بررس

ها، جنگل طبیعی و مصنوعی، زیادی از سطوح اکولوژیکی مانند پارک

اند که ارتباط مؤثر میان این های ساحلی و غیرهرودخانه و تاال ، تاال 

ها را به کلیتی ارگانیک مبدل کند تا از تواند آنسطوح اکولوژیکی می

شان عملکرد کلی و حفاوت بهتر داشته های اکولوژیکطبیعت و فرآیند

 .]7[باشند

 گيرینتيجه-4

کوه سوبزراه و  توان چنوین بیوان کوردبا توجه به مفاهیم ارائه شده می

هر دو مفهوم مسیری ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.  اکولوژی منظر

 کنند و به نحوی مکمل یکدیگر هستند.هماهنگ را دنبال می

برای اکولوژی منظر همچون ابزاری برای رسیدن به اهدافی سبزراه 

ها در نظام ساختاری سبزراه چون یکپارچگی، اتصال و پایداری است.

گیرند. منظر، از لحاظ مکانی و فضایی جزو کریدورها قرار می

-های طبیعی و مصنوع را به یکدیگر پیوند میکریدورهایی که انواع لکه

-از این کریدورها در کنار یکدیگر قرار می ایوقتی که مجموعه دهند.

ای سبزراهی و در نتیجه، الگوی جدیدی از منظر را به گیرند، شبکه

 آورند.وجود می

ای سبز در درون شهرها به این الگو از لحاظ عملکردی، شبکه

-را فراهم می جانداران از آورد که امکان زندگی انواع متفاوتیوجود می

، این الگوی جدید نیمه طبیعی، امکان رشد و آورد. به عبارت دیگر

آورد. محیطی منظر طبیعی را در درون شهر مصنوع فراهم می توسعه

که نه تنها برای پاسخگویی به نیازهای انسان، بلکه برای پاسخگویی به 

 شود.نیاز تعداد زیادی از جانوران و گیاهان طراحی و ساخته می

به دلیل موقعیت مکانی،  هااز نظر تغییرپذیری نیز، سبزراه

فرآیندهای طبیعی و حضور عناصر طبیعی به عنوان شاکله اصلی 

 آورند.محیط، بسیار توانا هستند و منظری پویا را به وجود می

توانند به طور وسیعی از اکولوژی منظر ها، میسبزراهاز طرف دیگر 

که  های موردی در جهان، مشخص استد شوند. با مطالعه نمونهمنبهره

دیگر هدف  ها هستند.حفاوت اکولوژیک، یکی از اهداف اصلی سبزراه

کنندگان است. بنابراین، هر دو ها، رفع نیازهای اجتماعی استفادهآن

مفهوم سبزراه و اکولوژی منظر، مفاهیمی یگانه را در پی دارند. این 

مفاهیم، مضامینی چون، یکپارچگی، پیوستگی، اتصال، پایداری را 

 کنند.یدنبال م
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