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تعریف سیمای منظر

کنشازگرفتهشکلسامانه هایازمجموعه ایشاملزمینسطحرویفضایازقسمتیمنظرسیماییک-1
.می آوردوجودبهرامشخصیهویتکهاستمردموجانورانگیاهان،هوا،آب،سنگ،متقابل

انواعکهناحیه ایبهبستهمتنوعمقیاسدراستممکنونیستویژه ایاندازهدارایلزومامنظرسیمای
.شودگرفتهنظردرمی آورند،وجودبهتشخیصقابلهویتیاموجودیتشناختیبومفرآیندهای

زرگتربجغرافیاییناحیهیکحلزونبهنسبتگرگمانندمتحرکوبزرگشکارچییکبرایمنظرسیمای
.بودخواهد
فاتصتمامومحیطیشرایطومنابعویژه،زیستگاه هایازناهمگنیموزاییکگونهیکبرایمنظرسیمای

وهاجرتمطولدرجمعیتیازندهموجودجغرافیاییگسترهبامقیاسدرشرایطاین.استزیستیغیروزیستی
.می گیردقرارتاثیرتحتآنتوزیع

طبیعیاختاللرژیم هایوشناختیبومفرآیندهایجانوری،وگیاهیجوامعازگروهیشاملمنظرسیمای-2
دراستممکنعناصراینازبعضیچندهرمی شوند،دیدهویژهجغرافیاییمحیطیکدرهمزمانبطورکهاست
.یابندگسترشنیزنظرموردمنظرسیمایورای

آبطشرایعلفزارهادر:مثال.می کنندتشدیدیاومی دهندتخفیفراعواملدیگرمنظر،سیمایعواملبرخی
یاهانگاستممکنتغییراین.می دهدتغییرراموضعیسوزیآتشرژیم هایکشاورزی،توسعهباهمراههواییو

.کندترغیبمنظرسیماییکدرشدنچیرهوحملهبرایراآهنگپیشوخارجی
وفردیمولفه هایبنابراین،.دهدتغییرراآیندهسوزیآتشرژیم هایمی تواندخارجیگونه هایچیرگی

.باشندکنندهتعیینمی تواننددوهربلکهنمی کنند،عملهمازجدایمنظرسیماینیروهای
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سیمای منظر

.رودبکارآبیوخشکیمحیط هایبراییکسانبطورمی تواندمنظرسیمایمفهوم
:مثال

ظرمنسیماهایساکنانعنوانبهاستممکنمی کنندسازیآشیانهصخره ایسواحلدرکهدریاییپرندگان
عیطبیجغرافیایواقلیمیمولفه هایازمتاثروتشخیصقابلهویت هایشاملخودکهشوندقلمدادساحلی
.هستند

کهدشوتلقیدریاییمنظرسیمایعنوانتحتمی تواندنهنگ هاوطوفانمرغاناستفادهموردآبسطححتی
یهوایوآبسامانهودریاکفبلندیوپستیفراچاهندگی،الگوهایهوا،چرخشجاری،آبسلول هایبراساس

.می شودتعریف

بوم شناسی سیمای منظر

فضادرریکدیگبهنسبتسازگانبومفرآیندهایوشناختیبومجوامعگونه ها،زنده،موجوداتپاسخمطالعه
شخصمناحیه اییامحلیشناختیآبمرزهایبااساساکهوسیعناحیهیکدرپذیرتغییروناهمگنزمانو

.می گردد
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سیمای منظر

:نموده اندتقسیمکلیتیپ6بهانسانیتخریبدرجهبراساسرامنظرسیمای
شهری،(Suburban)شهریبرون،(Cultivated)شدهکشت،(Managed)شدهمدیریتطبیعی،تیپ

(Urban)شهرکالنو(Megalopolis).

ریبتخبهحساسگونه هایبرایپناهگاهیومنبعکهچراباشند،ویژه ایحالتشایدطبیعیمنظرسیمای
بومرآیندهایفوجمعیتپویاییجامعه،ساختارزیستی،تنوعدرتغییراندازه گیریبرایمبناییوهستندانسانی

.می کنندفراهمراانسانیدخالتازمتاثرسازگان

کشاورزیزمینواهلیدامچراگاه هایشده،مدیریتجنگل هایشاملشده،کشتومدیریتمنظرسیمای
.می نامیمطبیعیشبهمنظرسیماهایراآنکهمی دهندرامجموعه ایتشکیلهمباهمه

مانده هایباقیسبز،کمربندهایپارک ها،ایجادباارتباطدررامواردیشهریوشهریبرونمنظرسیمای
.می کندمطرحشهریوحشحیاتمدیریتدرشدهمطالعهعناصردیگرودرختیپوششجنگلی،

پیدرزیستگاهمدیرانبرایجغرافیایینواحیعنوانبهراچالشبزرگترینشایدشهرکالنمنظرسیمای
رفتپیشخارجیومهاجمگونه هایغالباورفته اندبینازبومیمندانزیستاغلبآندرکهچراباشدداشته

.نموده اند
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مقیاس زمانی و مکانی و دامنه های مقیاس

درتیشناخبوممطالعهپیوستگیهمبهویکپارچگیمنظر،سیمایشناسیبومرشتهاصلینتایجازیکی
.استزمانیومکانیمختلفمقیاس های

.تاسروشنیتعریفنیازمندومی رودکاربهمنظرسیمایشناسیبومدرمبهمبطوراغلبمقیاساصطالح

داللتظرمنسیمایمطالعاتدرمقیاسبزرگاصطالحنمونه،برای.استمقیاسازبعدیکجغرافیاییگستره-1
.داردبزرگجغرافیاییگسترهبر

تاوزرگبچندوجهی هایتاریزدانهپیکسل هایازمی تواندکهاستفضاییتفکیکقدرتمقیاس،دیگربعد-2
یعنی،)دارندیمعکوسرابطهنقشهمقیاسوجغرافیاییگسترهحالت،ایندر.کندتغییرکلیبسیارمنابعلکه های

بعددمی توانفضاییتفکیک،(می گیرندبردرراکوچکتریجغرافیاییگستره هایمقیاسبزرگنقشه های
.باشدمستقل تری

استممکنمی دهد،پوششرابزرگیآبریزحوزهکه(1:2000/000مثال)مقیاسکوچکنقشهیکدیگر،عبارتبه
فراهمماهواره ایتصاویرازبعضیکهآنچههمانند(Km21پیکسل هاییعنی)زبردانهفضاییتفکیکقدرتبا

دادهنشانهکتار10ازکوچکتربرداریوجهی هایچندماننددانه،درشتفضاییتفکیکقدرتبایامی کند،
.شود

.استمهمهنقشیکبرایکارتوگرافینقشهمقیاسوجغرافیاییگسترهنیزوفضاییتفکیکقدرتتعیین
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مقیاس زمانی و مکانی و دامنه های مقیاس

.نمی گرددبیانواضحبطوراغلبکهاستزمانیدورهمقیاسازدیگریبعد-3
اسخپواختالالتبرایخصوصامنظرسیمایسازی هایشبیهوجغرافیاییداده هایتفسیربرایزمانحال،هردر

.استحیاتیامریجمعیت ها،وزندهموجودات
تناوبومراراستمدتطولبابایدآشفتگی هابشر،فعالیت هایبالقوهتاثیروبازپدیده هایمناسبتفسیربرای
.شونددادهنمایشخود

مهممنظرسیمایمطالعهدر(ویژهنقشهیکیا)جغرافیاییتحلیلبرایداده هاآوریجمعزمانیدورههمچنین،
.است

.استاجراییمراتبسلسله،(مدیریتیاستفادهبهوابستهبیشتر)مقیاسدیگربعد-4
دولتیسیاست هاواقتصادیتعهداتحتییاوفرهنگیواجتماعیوسیاسیگسترهبهاجراییمراتبسلسله

.کندایفامشاهداتتفسیریامدیریتیطرح هاییامطالعاتبرخیدرمهمینقشمی تواندودارداشاره
.باشدیدمفمی توانداست،مطرحسازمانیمراتبسلسلهسطوحکدامکهنکتهایننمودنمشخصمدیریت،برای
:مثال

ماهیاحینوورایدروگیریماهیبین المللیپیمان هایبامی توانددریاییمنظرسیمایمطالعهوسیع،مقیاسدر
رانپستانداازحفاظتملیسیاست هایشاملمی تواندنیزوشود،مرتبطکشورهرمتخصصساحلیگیری

.باشدمرجانیجزایریاماهیانذخایردریایی،

یکآیاکهمی دهدنشانومی دهدتشکیلرامقیاسشناختیزیستبعدشناختیزیستسازمانسطح-5
ایرذخنظیرکوچکتریماهیت هایباوگونه هاستیااجتماعاتجوامع،سازگان،بومبامرتبططرح،یامطالعه

.استمرتبطاکوتیپ هایاژنتیکی
تیپ های،گیاهیهمباشی هایمانندسازگان هابومیاگیاهیپوششجوامعبندیطبقهسطوحبهمی تواندبعداین

.گردداطالقنیزنواحیبوموگیاهیپوشش
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ناهمگنی زیستگاه
.استشدهبحثمتنوعیروش هایباومختلفنویسندگانتوسطمنظرسیمایدرمنابعلکه هایناهمگنی

لکه ها،اطارتبلکه ها،شناسیپویاییلکه،نوعتنوعوغنابهمی توانمنابع،لکه هایناهمگنیجنبه هایمیاندر
.کرداشارهحاشیهتباینوحاشیه ایاثرنفوذپذیری،گذرگاه ها،شدگی،لکهلکهلکه ها،افتادگیدور
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ویژههگونیکبرایمنظرسیماییکطولدرمحیطیشرایطناپیوستگیدرجهصورتبهزیستگاهناهمگونی
.می گرددتعریف
یاالتسومنابعمغذی،موادانرژی،پویاییوجریاننیزوگیاهیساختاروترکیبشاملمی تواندمحیطیشرایط

.باشد(هواوآب)
درتندنسبتاشکستگی هایصورتبهیا(Ecotone)کشینهبومصورتبهزیستمحیطیشرایطدرناپیوستگی ها

جغرافیایینواحیدرشرایطترمشخصبندیدرجهبایاو،(Cocline)دگرگونیبومصورتبهمحیطیشرایط
.می پذیردصورتبزرگتر
انسانای(آبی هایبخشحاشیه هاییاخاکتیپتغییراتمانند)طبیعیصورتبهمی توانندناپیوستگی ها

.باشند(گرفتهآتشجنگل هاییازدهشخمعلفزارهایحاشیه هایمانند)ساخت

مرتبطژهویبه)منظرسیمایدر(گیاهیپوششلکه هایمعموال)زیستگاهناهمگنیدرجهبردالشدگیلکهلکه
-گونهتحالیکلزومااست،زیستگاهبامرتبطاصطالحاینکهجاآناز.است(منابعلکهاندازهوافتادگیدوربا

.استویژه

وجودهبجزایرمدیریتوتحقیقدربزرگتریچالش هایمحیط هاوزیستگاه هاجزییافتادگیجدااثراتارزیابی
.می آورد

می شودنامیدهشناختیبومپیوستگیگاهیکهاستزمانیشدگیلکهلکهناهمگونی،دیگرنوع.
یهناح(مسنوبالغجنگلیکمثال)ویژهمحیطیکآندرکهدرجه ایبهدارداشارهشناختیبومپیوستگی

.می کنداشغالزمانطولدرراویژه ای
آنهبسپسو(وسیعقطعیااراضیتبدیلهمانند)گرددگسیختههمازسالکهنجنگلسازگانبومیکاگر

.شوندمنقرضمحیط هاییچنینبهمرتبطاصلیگونه هایازبسیاریاستممکنشوددادهمجددرشداجازه
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کلیختارساتغییراتنهومحیطیشرایطدرخفیفناپیوستگی هایبهمی تواندشدگیلکهلکهوناهمگونی
.شوداطالقتوالیمرحلهوگیاهی

:مثال
اهدهمشبزرگدرختانهایاشکوبمیانکهآنچههمانندمی باشد،تودهیکدرونگیاهیپوششافقیتفکیک
Within-stand)توده ایدرونشدگیلکهنامبهشدگیلکهلکهنوعاین.می شود Patchiness)آلفایتنوعیا
.می شودنامیدهگیاهیساختار

اشکوب هاینیازمند(Arboreal)درخت زیگونه هایمعکوسبطوراحتماالجنگل هادرشدگیلکهلکهنوعاین
تحترا(ندهستجنگلیاشکوب هایدرپیچیدهمعبرهایبرمتکیکهجوندگانیونخستی هابرخیمانند)پیوسته

.می دهدقرارتاثیر
Macaca)شیریدممیمون:شاملهستندشرایطیچنیننیازمنداحتماالکهگونه هایی silenus)جنگل هایدر

Arborimus)درختیقرمزول هایاست،انقراضخطردرکههندجنوببارانیسبزهمیشه Longicaudus)در
Ratufa)هندیپیکرغولسنجاب هایوشمالیآمریکایغرببرگسوزنیجنگل های indica)،بهمتعلق
.هستندهند،قارهشبهمرطوبسبزهمیشهوکنندهخزانجنگل های

وجنگل(Gap)حفرهبهنسبتاستممکنولیهستند،جنگلمتراکماشکوبنیازمندکهدیگریگونه های
Presbytis)درازدممیمونشاملباشندداشتهکمتریپذیریآسیباشکوبانفصال johni)پرندهسنجابو

Petaurista)پیکرغول petaurista)شمالیپرندهسنجابوهندجنوبدر(Glaucomys sabrinus)آمریکای
.هستندشمالی
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ه هایالیارتفاعییاعمودیتفکیکگرفته،صورتآنرویمحدودیمطالعهکهشدگیلکهلکهدیگرجنبه
.استجنگلتحتانیاشکوب هایوپوشش هاتاجمانندگیاهیپوشش

:مثال
مکنمحتیمسئلهاین.داردهمبستگیپرندگانگونه هایتنوعباجنگلتودهساختارعمودیناهمگنیدرجه
یهتغذوپروازپوششتاجزیرکهراجنگلساکنشکارگرانتوسطمنظرسیماهایوتوده هاازاستفادهاست

Buteo)پهنبالسارگپه.دهدقرارتاثیرتحتمی کنند، platypterus)دستهاینازجنگلیجغدهایبرخیو
.هستند

آتشو داریجنگلمهندسیمانندگیاهیپوششمدیریتتاثیرتحتمی تواندگیاهیپوششالیهتفکیکوتنوع
.گیردقرارمراتعوجنگل هاسوزی

Huston(1994)تموجودااندازهوتحرکوگونه ایرقابتبامی تواندمحیطفیزیکیناهمگنیکهدادنشان
.باشدداشتهمتقابلاثرگونه ایتنوعتعیینبرایزنده

اندارانجبهنسبتمتحرکجاندارانمیانرقابتیطردممانعترویکمتریتاثیرفضاییناهمگنیمدل،ایندر
.داردبی حرکت
شدتباوجثهکوچکیاتحرککمگونه هایباوباالفیزیکیناهمگنیبامحیط هاییدرگونه ایتنوعبنابراین،

.استمقداربیشترینپایین،رقابت

.نمودتغبیریزنمنابعدسترسیقابلیتیازیستیمحیطشرایطدرزمانیتغییراتبهمی توانرازیستگاهناهمگنی
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موفق باشید


