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1 Ecology- ولی ما در سراسر این نوشتار همان واژه اکولژی ، مترادف اکولژی بوم شناسی استواژه فارسی 

.                                                                                                                         را بکار ميبریم  



 3

        من نديدم دو سنوبر را با هم دشمن ......... 
  من نديدم بی بی سايه اش را بفروشد به زمين

  رايگان می بخشد نارون شاخه خود را به کالغ      
  شکفد هرکجا برگی هست شور من می

   بوته خشخاش شستشو داده مرا در سيالن بودن
  تا بخواهی خورشيد    تا بخواهی پيوند      تا بخواهی تفسير............

     و به بوئيدن يک بوته بابونهمن به سيبی خوشنودم   
  عت به پرد       و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرونو نخواهيم مگس از سر انگشت طبي............

  ..........رم نبود زندگی چيزی کم داشتو بدانيم اگر ِک
  سهراب سپهری                                                                                                        

  .) سهراب قابل تحسين استطبع و نگرش اکولژیکی            (                                                            
  

" اول خود شناسی، بعدًا خداشناسی" ما با عبارتهمه به جرأت ميتوان گفت که تقریبا :پيش گفتار
ا باید به این حقيقت هم اذعان کرد که در محتوی این عبارت کمتر غور کرده ایم ام. آشنائی داریم

یا به قسمت اول عبارت سخت چسبيدیم و بقيه واقعيت . یا بسيار شتابزده با آن برخورد نموده ایم
به پشيزی را  یا در قسمت دوم آن غوطه ور شدیم و قلمروی خود شناسی ،را انکار کردیم

 تمام هستی ها و قلمروی معنا را به زیر چنگ نيک بختی شيفتهنای خویش خودیا به تم. شماردیم
ضروی پشت یا هستی را در نيستی خود پنداشته به دنيای واقعی و   کشيدیم  وفردیو شکوه 
ولی نه، اگر دقيق تر بگوئيم، ما هر کدام با یک درک نسبی از خود و خدا در راستای  .کردیم

اگر این دو قلمرو در راستای یکدیگر در ارتباط نا . ادامه ميدهيمپندارمان به تجربه زندگی 
  . دیگری می انجامدشناخت یکی به غنای در شناخت گسستنی قرار دارند باید قبول کنيم که تعميق 

رشد جهش وار برخوردهای علمی هم در عصر مدرن در عين اینکه درستی عبارت باال را 
به در ژرفای هر دو قلمرو هره گيری از راهبردهای علمی با ب سعی دارد تا ًاصحه ميگذارد جد
انسان را های کيهان و  از قلمروهای هستی ساده ای سلسله مراتب 1شکل .  کاوش به پردازد
  . با ابزارهای علمی خاص خود قابل پژوهش هستندهر کدام نشان ميدهد که 

ات متشکل است مشکل اگر در این مبحث که انسان از قلمروهای جسم، تن، ذهن، روح و ذ
شناخت علمی و حقيقی در تمام این " خداشناسی"و " خودشناسی"نداشته باشيم باید به پذیریم که 

شناخت مرحله مند از سطح پائين جسمانی هستی تا به سطح عالی . قلمروها را ملزم ميکند
 به مانند اصوال پروسه شناخت. را تسهيل می کند" خود شناسی، خداشناسی"روحانی آن، پروسه 

 شناخت قلمروئی در ارتباط با حجره پيشين و ، تو در توئی است که در هر حجره آنهایحجره 
 در شناخت قانونمندی های قلمروی رایج) بوم شناسی(علم اکولژی. گردد می  ميسرپسين آن

رابطه موجودات زنده با یکدیگر و با محيط زیست . جسمانی و زیستی به پژوهش می پردازد
 این قلمروها شناخت در قلمروی ذهنی و روحانی را در شناخت. مطالعه اکولژی استوضوع م

موجب آگاهی عميق انسان در قلمروی ذهنی و روحانی انسان شعورمند غنی تر، ژرف تر کرده، 
  .گردیده و او را در شناسائی جوهر حقيقت هدایت ميکند
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مطالعه در هر . ندترسيم شده اپياز را دارند های که نسبت به هم حکم اليه  کايناتدر اين شکل به اختصار قلمروهای هستی  -1شکل 

الزمست يادآوری شود که قلمروی فرادست  قلمروی فرودست را در خود شامل داشته ولی . قلمرو روش علمی خود را اقتضاء ميکند

 .را تسهيل ميکندی باالئی قلمرودر  شناخت ،دست يابی به شناخت در قلمروی پائينی. پيشرفت ميکندبه ورای آن 

  
 دیگر اکولژی از جمله اکولژی ژرف و نواعآنطوری که هدف این نوشتار کوتاه نيز هست به ا

 این مبحث را در ابعاد وسيع تر و رایجاکولژی انتگرال که با حفاظت از اندوخته های اکولژی 
 تعميق آگاهی که  جائیاز آن . می پردازیمد نعميق تر انسانی و روحانی پی گيری و پویش ميکن

 طبيعت و عناصردرک ما نسبت به گردش  ارتقاء ضامن به رموز محيط زیستها و دست یابی 
  .ه ميکنم مطالعه این دیباچه را توصي آن خواهد بودرقص موزونشرکت در 

در این نوشتار کوتاه اصطالحات، طبقه بندی ها و موضوعات مورد مطالعه اکولژی به اختصار 
در فصل های آینده بطور مفصل و دقيق به موضوعات اختصاصی خواهيم . ندمعرفی ميشو

  .پرداخت
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 از واژه 1866 در سال )Ernst Haeckel(کله برای اولين بار زیست شناس آلمانی :تعريف
 و "خانواده" به معنای oikos ميکند که ترکيبی از دو واژه ی التين استفاده )oekologie(اکولژی
logosیا طبيعت و خانواده  نهاکولژی در جمع به دانش مطالعه خا.  است"مطالعه"عنای  به م
  . شدپذیرفته
مطالعه اینکه چگونه و چرا در : " اکولژی را چنين تعریف ميکند1972 در سال )Krebs(سکرب

  ". یافت ميشود2مکانی ارگانيسم
  : کته اشاره ميکندبه دو ن" 3کشاورز در آسمان" در کتاب )Robert A. Heinlein(هاينلين

  ،روابط بين ارگانيسم و محيط زندگی آنبررسی علم الف، اکولژی عبارتست از 
که همواره اکولژی با آن روبرست اینست که شما نمی دانند مطالعه را از کجا  ب، مسأله ای

 .  شروع کنيد زیرا که همه چيز با هم در اتباطند
:  چنين ذکر ميکند)Macfadyen, 1957(نماکفدي با نقل از )Kormondy, 1996(کورموندی

اکولژی به روابط متقابل بين ارگانيسم ها، گياهان و حيوانات با محيط  زندگيشان می پردازد؛ "
اینکه اصولی وجود دارد یک . استبر این روابط  به جهت کشف اصول حاکم مطالعه این روابط 

 ميدان پژوهشی یک اکولژیست.  اعتقادی اکولژیست استگزیدهفرض اساسی و یا بعبارتی یک 
شرایطی از جمله . کمتر از پهنای کل شرایط زندگی گياهان و حيواناتی که تحت نظارتند نيست

خصلت فيزیکی و  و نوعشانموقعيت سيستماتيک آنها، عکس العمل آنها نسبت به محيط، هم
آزاده تام یک ند باید پذیرفت که یک اکولژیست چيزی به مان. شيميائی محيط بی جان اطراف خود

 4به گنجينه های موثق دانشمندان گوناگون از جمله زیست شناساناو بنابر تمایلش  . االختيار است
یعلم گياهی و جانوری، کارشناسان  ، ]7ميکروبيولژیست[، 6، فيزیولژیست5طبقه بند

ه  و حتا جامع12دان، شيمی 11، فيزیکدان10، زمين شناس9، کارشناسان هواشناسی8رفتارگرایان
 حقيقتا برای اکولژیست .دبرد ميزن دست یافته و مورد قبولتاسيسرشته های سایر  و 13شناس

   ".ار کنددر کجا مهرا به ميل شخصی ] گریز زدن/ آوارگی[مشکل بزرگيست که این سرگردانی
  

زندگی از تعاریف فوق بسادگی ميتوان نتيجه گرفت اکولژی که عمدتا مصروف مطالعه 
 کشف است هدفی بجز در ارتباط با یکدیگر و محيط زیست )وی زیستقلمر(موجودات زنده

رشته سایر و پلی بين مستقل  به عنوان یک رشته علمی اکولژی. ندارداصول حاکم بر این روابط 

                                                  
که در هم آهنگی ساختاری و عملکردی از توانائی زندگی در محيط اطراف ) جیا نسو(ارگانيسم عبارتست از مجموعه اندام ها  2

  .برخوردارست
3 FARMER IN THE SKY, Robert Heinlein 
4 biologist 
5 taxonomist 
6 physiologist 
7 microbiologist 
8 behaviorist 
9 meteorologist 
10 geologist 
11 physicist 
12 chemist 
13 sociologist 
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  .و پذیرفته شده استشده  تاسيسهای علوم 
  شکل گيری کره زمين و ظهور پديده زيست 

 بيليون سال 4.1 بر این باور است که حدود زمينه کردر مورد شکل گيری  شده نظریه پذیرفته 
پيش کره زمين به همراه خورشيد و ستارگان و کهکشان ها از ميان انفجار توده ابرهای 

پدید آمده )  و غيرهگوگرد ،یدریک، ازت، اسيد کلرکبخارآب، گاز کربنيک، متان، آمونيا( گازی
ند که عامل ریزش باران و پيدایش با سرد شدن تدریجی کره زمين ابرها شکل ميگير. است

. دگير شکل ميخشکی)  بيليون سال قبل2.5 تا 3.8بين ( بيليون سال بعد1.3. اقيانوس ها ميشوند
پدیده زیست ی کشف شده انجام گرفته است حکایت از وجود فسيل ها مطالعاتی که بر روی 

يشود و هوا مملو از گاز های یافت نمهنوز  در این دوره اکسيژن .دارددر این دوره باکتری ها در
 که بوجود مياید بيليون سال قبل برای نخستين بار اکسيژن از راه فتوسنتز 2.5حدود . ی استسّم

از این . اشاره دارد فتوسنتز عامل  بعنواننوعی خزه آبی متمایل به سبزوجود به مطالعه فسيل ها 
ی از جمله جوی بسيار مهم زمينی و است که رخدادها ميليون سال قبل 550دوره به بعد تا حدود 

 ميليون سال 550در طول این .  بوقوع پيوسته استپيدایش قاره ها، تعادل غلظت اکسيژن و غيره
آثار . یافت ميشود  و نسل های انسان بر روی سطح زمينجانوراناست که تنوع زیستی گياهان، 

 ميليون سال 1.5 تا 2.2 زمانی  در فاصله)homo habillis(اولين نسل انسان مدرن هوموهابيليس
  . دوره ها در جدول زیرآمده استزمين شناسی اصطالحات .پيدا شده استقبل 

  
Pre- Cambrian Period: 4.1 billion- 550 million years ago 

1. Hadean Period(or hellish period):4.1 ~ 3.8 billion years ago 

2. Archean Period: 3.8~ 2.5 billion years ago 

3. Proterozoic Period: 2.5 billion~ 550 million years ago 

Cambrian Period: 550~500 million years ago 

  
   کره زمين-مرمرآبی

بعد از عطارد و (سومين سياره نزديک به خورشيد
 قطر زمين  . ميليون کيلومتری150در فاصله ) زهره

  .  نظر بزرگی سياره ازپنجمين ، کيلومتر12756.3
، اکسيژن %34.6آهن : کره زمين عبارتند ازترکيبات 

، نيکل %12.7، منگنز %15.2، سيليکن 29.5%
  . %0.05، تيتانيوم %1.9 گوگرد،2.4%

کره زمين در اکولژی هميشه به همراه ارگانيسم زنده 
اين مجموعه است که به کره زمين خاصيت . مطرح است

. ودن را منسوب ميکندزنده بودن، هوشيار و با شعور ب
 و سالمت محيط زيست  زيبائی کره زمينپايداریبه اميد 

   .برای تمام موجودات زنده بر روی آن
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محور عمدی در شکل .  تحوالت سلسله مراتبه ای الیه های کاینات را نشان ميدهد2 شکل
يکه محور افقی  در حال،مذکور، گاهنبارتکامل الیه های کاینات، ژرفای هر الیه را حکایت ميکند

 حوزه هاینطریه کلی تکامل بر این باور است که .  را بازگو ميکندجسمانیآن وسعت فضای 
. دنتکامل می پذیرتحول و قبلی های مختلف کاینات یکی پس از دیگری و بر پایه موجودیت الیه 

 موجودیت الیه جدید برای تداوم .به عبارتی ظهور الیه قبلی پيدایش الیه پسين را ممکن ميکند
 . بنای آنرا تشکيل ميدهد حفاظت کندسنگخود و تکامل به سطح باالتری باید از الیه قبلی که 

عالوه بر انسان  .مسئوليت جامعه انسانی در حفاظت از الیه های پيشين کاینات بارز است
صيانت و نگهبانی از تنوع و سالمت اعضای الیه خود مسئوليت حفاظت از تنوع، سالمتی و هم 

  . و قلمرو زمين را نيز بدوش ميکشدجوآهنگی الیه های قلمرو زیست، قلمرو 
آگاهی به این اصول و مفهوم های علمی و فلسفی ما را در ارزیابی و حل معضالت محيط زیست 

   .یاری خواهد داد
  

  
  .  هرم اليه های ساختار کاينات-2شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  

 قلمرو زمين

جوقلمرو  

قلمرو زیست

 اکنون قلمرو اجتماع

فضای اشغال شده وسعت

ش
سير افزاي

 
گاهنباری سن  کاينات

"انفجار بزرگ"  
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اوليهتوليد کننده   
 

  اوليهمصرف کننده
 
  مصرف کننده ثانوی
 
 مصرف کننده ثالث
 
 

 کننده الشه خور و تجزيه
 مواد زائد
 

  
  اکولژی هایطالعه و طبقه بندی موضوعات مورد م

موجود زنده از  ،)biosphere(در قلمروی زیست -ارگانيسم: الف
 و جانور و درختگرفته تا به و خزه دریائی  ، قارچیک باکتری

 ارگانيسم ها و سایریک انسان بوسيله تبادالت گوناگون با باالخره 
. دازدمی پرخود  تکثير و نگهداری، رشدمحيط اطراف به امر 

هر گونه تغييری چه از ناحيه محيط و یا دیگر ارگانيسم ها بر این 
سرنوشت موجودیت ارگانيسم نتيجتا بر و حياتی سه پدیده 

 ارگانيسم در .؛ميگذارد) فارغ از نوع منفی یا مثبت تاثير (تاثير
 یا مصرف ،14)اتوتروف(محيط زیست یا توليد کننده 

و ) باکتری، قارچ( زائد موادکننده تجزیه ، یا15)هتروتروف(کننده
  و توليد کنندهگياهان از گروه موجودات زنده . است الشه خور
آخرین . ندگان هست و انسان همگی مصرف کننده حيوانات

زنجيره ارتباط که با مرگ آن است  16 شکارچی مصرف کننده
  . تغيير می یابد دیگرجانوربه نفع غذائی 

در مصرف  .روابط متنوعی دارندو توليد کننده ه هم سبت ب مصرف کننده نمقام در نوراناج
، یا )آهو و گوسفند(، یا رقيب یکدیگرند)کلونی زنبورها(همکاری دارند با همیا  محصول

رابطه با هم یا و دارند، ) مورچه و سوسک(، یا با هم رابطه پارازیتی) و گلزنبور(همزیست اند
سایر ارگانيسم  با  البته رابطه انسان با محيط زیست و یا.دارند )آهو و گرگ(چی و شکارشکار
نرژی تنها ا  از خصوصيات ویژه ای برخوردارست که محدود به روابط بر محور غذا و ها

  . دارداگانهد تامّلی جنيست و خود نياز به
به جداول ( رشته مستقل اکولژی شناخته شده است200 تا بحال بيش از - طبقه بندی اکولژی-ب

ح یکایک آنها از حوصله این دیباچه کوتاه  که تشری) نگاه کنيد３２～２９ضميمه در صفحات 
در .  و مفيد در بحث اکولژی انتگرال به آنها اشاره خواهيم کردرما به طور مختصا. خارج است

 17دادسون. اینجا از شش نوع اکولژی رایج که بطور وسيع شناخته و پذیرفته شده است نام ميبریم
ميتوان به برخوردهائی از جمله . د کردچهار سبک برخورد عمده با مقوله اکولژی را پيشنها

) مانند دریا، بيابان، جنگل و غيره(مکانی، )مانند گياه، حيوان، ميکروب(مفهومی، ارگانيسمی
 شاملبرخورد مفهومی .  نام برد)ری، آکادميک، مدیریت، کشاورزی و غيرهمانند نظ(یوکاربرد

   :زیرستاکولژی  شش رشته
a (اکولژی فردی)Individuals Ecology( : تک تک ارگانيسم در رابطه با زندگی مطالعه

 اکولژی مربوط استیک ارگانيسم  به  فيزیولژی؛ آنچه را اکولژی فردی ميگویندمحيط زیست 
   . ميشودناميده )Physiological Ecology( فيزیولژیک

b ( اکولژی رفتاری)(Behavioral Ecology: رفتار دسته و گروهی از ارگانيسم ها بررسی 
                                                  
14 Producers or autotrophs 
15 Consumers or heterotrophs 
16 predator 
17 Stanley Dodson 
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مطالعه زندگی و رفتار یک مورچه، یک درخت و یا یک باکتری . اکولژی رفتاری ناميده ميشود
  .  از یک یا چند نوع ارگانيسم در رابطه با محيط در این طبقه جای ميگيردگروهییا 
d (اکولژی جمعيت)Population Ecology( : مطالعه تغييرات جمعيت ) ،افزایش، کاهش

بررسی  .می نامند اکولژی جمعيت حيط زیست مشخص را در میک نوع ارگانيسم) مهاجرت
 اکولژی نوع این از مناسب ی محيط اطرافشان ميتواند مثالدر رابطه با  ا زنبورهتغييرات جمعيت

  .باشد
 c ( جامعهاکولژی)Community Ecology( : ارگانيسم ها و  متفاوتی از گروه هایرابطه بين

و پالنکتون ها  نهنگ دریائی ،رابطه بين ماهی ها . استمشهور جامعهاکولژی محيط زیست به 
  .در محيط دریا موضوع مطالعه این اکولژی ميباشد

 e ( اکولژی اکوسيستم)Ecosystem Ecology( : در ابعاد فردی، جمعی و یک سيستم مطالعه
  . ميگوینداکولژی اکوسيستم را با انتقال انرژی و مواد در محيط زیست دررابطه  اجتماعی

f ( منظرهاکولژی)لنداسکيپ()Landscape Ecology( :سترده اکوسيتم ها بر روی روابط گ
  .معروف است لنداسکيپ اکولژی  بهمتفاوتارگانيسم های ترکيب زمين های گوناگون با قطعات 

  . تقسيم بندی شود19 اکوسيستم  ماکرویا و18 اکوسيستم یک اکوسيستم ممکنست به ميکرو
 توپبيومحيط زیست یا  به ميکند برای ارگانيسم امکان پذیر را نمحيطی که امر زیست

)biotope(به بيومموجودات زنده که توپ از مجموعه بيویک.  اصطالح ميشود )biome( 
   . شده استتشکيل )abiotic( زندهغير  موجوداتد ون ميشواصطالح

  یا جسمانی21 ارگانيسم ترکيبی از عناصر بی جانزندگیمحيط  -20يوتوپمحيط زيست يا ب -پ
قلمروی .  ميباشد)یا قلمروی زیست (22جاندارو موجودات ) physiosphere قلمروی فيزیکی(

، )atmosphere(جو )قلمروی(، )hydrosphere(  آب)قلمروی( شامل یا غير جاندارفيزیکی 
  . و رخدادهای طبيعی ميشود، امالح ، نور)lithosphere( خاک)قلمروی(

  
)  در سد75(ن آن کوچکترین شکی وجود ندارد حدود سه چهارم که در اهميت حياتی بودآب

با وجود .  در سد آن در اقيانوس ها انباشته است97بيش از  لیسطح کره زمين را می پوشاند و
برای انسان آن  در سد  0.014ت نمک تنها  بدليل باال بودن غلظاقيانوس ها  در منابع غنی آب

و فلزات  امالح ،نمکنظير قال خاک بهمراه محتویات وزش باد باعث انت. قابل استفاده است
کمتراز سه درسد آب کره زمين روی سطح زمين در رودخانه .  به آب اقيانوس ها ميشودسنگين

  یا مصرف بی رویهکمبود. ها، برکه ها ویا بشکل یخبندان ها در مناطق سردسير یافت ميشود
 باعث آبو آلودگی ) رخدادهای طبيعیدر و سونامی  سيل ،باران ها(، افزایش بی حد آنآب

  .دنشبکه زیستی ميشواختالل در 
  
هوا عالوه بر نقش .  نيزبمانند آب در شبکه زیستی از اهميت انکار ناپذیر برخوردارستهوا

                                                  
18 microecosystem 
19 macroecosystem 
20 biotope 
21 abiotics 
22 biotics 



 10

و  محيط زیست جویبرجسته ای که در امر تنفس گياهان، جانوران و انسان دارد سبب تغييرات 
 شيميائی و بی اتدر ترکيبو آلودگی کمبود، تغييرات . يشودنيز مجذب اشعه های مضر خورشيد 

 ترکيب گازی هوا. زیستی ميکند ایجاد مشکالت از جمله درجه گرما و فشار هواثباتی فيزیکی 
 : در حالت طبيعی عبارت است از

 CO2= 0.03%,  N2= 78%,  Ar=1%,  O2=21%,  H2O=0.1% 
 بوسيله گياهان  عمدتًااست و زندگی مناسب در ترکيب گاز های هوا مقدار اکسيژن ثابت و

  :حاصل ميشودزیر از راه  فعل و انفعاالت فتوسنتزی  سطح اقيانوس ها، مخصوصًا خزه های
6CO2 + 6H2O + light       C6H12O6 + 6O2…..(1) 

 خشکی از %29 سطح اقيانوس ها و تنها از %71حدود اکسيژن هوا طبق بررسی های علمی 
 . گازکربنيک از مهم ترین علل افزایش دمای هوا بشمار می آیدميزانافزایش  .متصاعد ميشود

  .است 23خانه ای گازهای گل شماررا جذب ميکند و در گاز کربنيک انرژی خورشيدی 
  

.  قلمروهای هوا، آب، خاک و زیست استتالقیخاک محل .  زندگی غير ممکنستخاکبدون 
  حيات گياهان، جانوران و انسانتسهيل و آلی جهت  ترکيبات معدنی و تهيه ذخيرهخاک در امر 

عالوه بر اکسيژن، هيدرژن و کربن که ترکيبات آلی و اصلی بدن . نقش بارزی ایفا ميکند
 ، پتاسيم)Mg(نگنز منظيرعناصر شيميائی از ناچيزیر مقداند، موجودات زنده را تشکيل ميده

)K(،کلسيم )Ca(، نيتروژن)N( ،آهن)Fe( ،گوگرد)S(در خاک بمقدار الزمکه همگی يره  و غ 
خاک در  شبکه پيچيده ریشه درختان گسترش. دنارگانيسم زنده یافت ميشو ترکيب درموجودند 

سنتز اسيدهای آمينه و شکل گيری پروتئين در گياهان . بجهت دست یابی به مواد غذائی است
در درون خاک ادی  زی و باکتری های  جانورانحشرات،.  خوارستگياهمنبع تغذیه حيوانات 

   . تغذیه کننددرختاناز مواد شيميائی خاک ، اجزاء زندگی ميکنند تا 
 را جنگل ها، یک سوم آنرا باتالق، چمنزار و یبد نيست یادآوری کنيم که یک سوم سطح خشک

کوه و جلگه ها و غيره بيابان، نواحی سنگالخی،  دیگررا و یک سوم ،دشت ها تشکيل ميدهند
  .تشکيل ميدهند

  
  از نور خورشيد واستفادهگياهان با .  عامل اصلی در زنجيره غذائی گياهان بشمار می آیدنور
نگاه )1(شيميائی فرمول به [ميکنند و اکسيژن )قند( توليد گلوکز)photosynthesis( فتوسنتزعمل
، رشد ارگانيسم ها امکان پذیر ميکند و هم سایر زندگیرا برای تنفس وتغذیه  که هم ]کنيد
  . خود گياه عملی ميشودتکثر و دارینگه

 نور خورشيد %9.  در سد نور خورشيد به سطح زمين ميرسد1-4باید یاد آوری کنيم که تنها 
درسد باالئی از اشعه مادون قرمز جذب بوسيله الیه ُازون جذب ميشود، و ) اشعه ماوراء بنفش(

برها، یخ و اقيانوس ها در  از نور مرعی بوسيله ا%35حدود . بخار آب و گاز کربنيک ميشود
ميشود تا نور خورشيد مستقيمًا به سطح ذوب یخ ها در قطب شمال باعث . فضا منعکس ميشود

  .آن شود زمين تابيده وعامل گرمای

                                                  
23 Greenhouse gases 
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 گفته جانورزنده اعم از گياه، باکتری و  ارگانيسم  زائدمواد به )توده های زيستی(24سبيوما
اوليه مواد  یا به عنوان منابع سوختاکثرًا  ولی دناردو داروئی مصرف غذائی برخی ميشود که 
چوب و شاخه های خشک درختان، ميتوان برای نمونه از .  مورد استفاده قرار ميگيرنددر صنایع

فرآورده عاج فيل، پوست حيوانات، و سدها کاغذ، ، ابریشم، پنبه،  حيواناتمدفوع و ادرارکنده، 
خی محصوالت صنعتی از جمله متانول، اتانول و دیزل که بر. نام برد گياهی و حيوانی دیگر

ذغال  ،ذغال. استفاده ميباشندقابل ا انرژی زس عنوان بيومابه ریشه در ارگانيسم زنده دارند 
س ارگانيسم زنده شکل ميگيرند بيومایا نفت که در زیر زمين بر اثر تغييرات شيميائی سنگ 

  . بشمار نمی آیند
  
  ت با هم طبيععناصر ائتالف -ج

را در محيط زیست و انرژی رابطه بين ارگانيسم ها بر محور مواد غذائی  -25زنجيره غذا
ممکنست قابل ذکر است که رابطه ارگانيسم زنده با محيط اطرافش البته  .زنجيره غذائی مينامند

لوژیک وبيولژیک و عملکرد فيزی پيچيدگی ساختار محدود به مواد غذائی و انرژی نشده، و با
 از  ای سادهنمونهاجازه بدهيد با ارائه . این رابطه در ابعداد کمی و کيفی تغيير کندجود زنده مو

  )1تصویر( شروع کنيمدر بيوتوپ ارگانيسم زنجيره هم آهنگ
ان گياهبرگ سبز . طوریکه از شکل درک ميشود ما با دو پدیده در اکوسيستم روبروهستيم همان

 بی جان از جمله گاز کربنيک، اکسيژن، توپر دیگر در بيوبا استفاده از نور خورشيد و عناص
 -1: می پردازد که به توليد) فتوسنتز(به عمل سنتز) از هوا و خاک(اتههيدرژن و امالح فسف

 می )اجزاء قابل تغذیه گياه( مواد غذائی گياهی-2و ) متابوليسم و الزم برای تنفسحرارت(انرژی
 تعریف GPP(26(اوليه توليد شده گياهان به توليد ناخالص  انرژی و مواد غذائیمجموعه.  انجامد
  . ميشود

  
  
  
  
  
  
  

   چرخه گردش مواد و-1تصوير 
  دن انرژیآزادش

  
  
  

                                                  
24 biomass 
25 food chain 
26 Gross Primary Products(GPP) 

  توليد کنندگان

  )  گياهان(

نرژی خورشيدیا

  کنندگانمصرف

کنندگانتجزيه   

)باکتری،قارچ ها(  

 حرارت

 حرارت

 حرارت

 حرارت

 مواد شيميائی
انيدريد کربنيک، اکسيژن،(  

)هيدرژن، امالح  

 حرارت
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 اجزاء .و یا بازسازی نيست قابل جمع آوری مصرف ميکندخود که گياه در متابوليسم انرژی 
 بوسيله  خورانگياه درون و بيرون خاک، و )27يهمصرف کننده اول( خورانگياهگياهان بوسيله 
 بوسيله دیگر  و گوشت خوران بوسيله جانوران بزرگتر، و جانوران بزرگتر28گوشت خوران

تا در زنجيره غذائی حداکثر .  مصرف ميشود) گان ثانوی، سومی و غيرهمصرف کنند(جانوران 
ه جانوران دراین زنجيره اکوسيستم از راه عمل دفع و یا تجزی. شش مصرف کننده دیده ميشود

باکتری ها و قارچ ها .  شکل اوليه به طبيعت باز ميگردانندبهمواد مجددا عناصر آلی و معدنی را 
 و به مانند گياهان از توليد ،سهم بسزائی دارند) سنتزشيميائی(در تجزیه و انحالل مواد شيميائی
 رايطتحت شگردش و باز توليدی مستمرمواد غذائی در بيوم . کنندگان نخستين بشمار می آیند

  . امکان پذیر ميشود مکانی و جوی مساعد
 انرژی نور خورشيد باز توليد نميشود ولی -1: از این اکوسيستم ساده نتيجه ای که حاصل ميشود

 گردشبدون وجود انرژی نوری .  اصلی و حياتی را بازی ميکندنقشدر چرخه زیستی 
 گياهان عالوه بی شک.  غذائی اند گياهان توليد کننده انرژی و مواد-2. متوقف ميشوداکوسيستم 

توليد  را نيز خود مورد نيازبر نور خورشيد با جذب آب، اکسيژن و امالح معدنی مواد جدید و 
 تنفس و یا صرفکه از محيط جذب ميکنند را و مواد غذائی قسمتی از انرژی گياهان . ميکنند

 29 یا اتوتروفاوليهتوليد کنندگان در نتيجه گياهان بعنوان  . ميکنندخود  رشد و تکثير،متابوليسم
این . منتقل ميکنند 30یا هتروتروف را به مصرف کننده ی از انرژی دریافتی خودکمتر انرژی 
 انرژی الزم برای منهایتوليد ناخالص NPP(31 )(اوليهبه توليد خالص و مواد غذائی انرژی 
بيشتر باشد تا   فتروهترو از تعداد اتوترفهميشه به عبارتی باید . تعریف ميشود) متابوليسم
 در سد و 1-15طبق تحقيقات انجام شده تنها . پایدارعمل کندو بطور سالم  غذاانرژی و گردش

در زنجيره . تر به سطح غذائی باالتر منتقل ميشود از سطح پائينو غذا  درسد انرژی 10ميانگين 
خواهد قابل انتقال ده مصرف کنندومين مصرف کننده به  ازاولين  در سد انرژی 10بعدی تنها 

انرژی و  به هرم انرژی و مواد غذائیانتقال انرژی یا منبع غذائی در زنجيره  صحيح روش. بود
  ).3شکل (مواد غذائی تعریف ميشودهرم یا 
  
  
  
  
  
  

   نيز اکوسيستمدرها م  ارگانيسشمار .مواد غذائی، انرژیانتقال  هرم سالم -3شکل 
  .همانندی داردسير 

                                                  
27 herbivores 
28 carnivores 
29 autotrophs 
30 heterotrophs 
31 Net Primary Product(NPP)=Gross Primary Product- Respiration 

نندهتوليدک  

 مصرف  کنندگان
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منحصر به خود ) 33 به مصرف خود ارگانيسمکل توليدنسبت  (32ليد توهر ارگانسيم دارای بازده
گياهان .  درسد است2حدود ) استخوان داران( در سد، سخت تنان20 نرم تنان بازده توليد. است

 استخوانداران به پائين بودن بازده توليد. را دارا هستند در سد 30-85در حد بيشترین بازدهی، 
  .ی تعادل درجه حرارت بدن آنان استجهت سوزاندن انرژی فراوان برا

 رابطه ارگانيسم ها با یکدیگر در محيط زیست هميشه به شکل زنجيره ساده و -34شبکه غذا
 متشکل از ، پيچيده و بجای یک زنجيرهمعموالدر حقيقت این رابطه .  آمد نيستخطی که در باال

وسيستم ها شده است هر قدر طبق تحقيقات وسيعی که روی اک. شبکه ای درهم تنيده و متنوع است
بيشتر باشد محصول ) کننده، ثانوی و تجزیه اوليهتوليد کننده، مصرف کننده (تنوع ارگانيسم ها

که غذائی در محيط بيابان  شب3 تصویر در .بيشتر خواهد بودنيزجذب گاز کربنيک  بيشتر و
ات خاص خود  گوناگون دارای مشخصشبکه های غذائی در محيط های زیست. ترسيم شده است

 و شرایط جوی بر نوع و ترکيب ارگانيسم ها و رابطه زندگینوع محل . )5، 4 تصاویر(ميباشند
  .بين آنها تاثير می گذارد

اگر تعداد روباه مثال . دارد نوسان عدم توازن و توازن بين حالتیک شبکه غذائی هميشه در  
در . تن جوندگان و مارمولک ها ميشود رفبينکاهش یابد بر تعداد مار افزوده ميشود که باعث از 

ولی . ميگرددگياهان موجب از بين رفتن شمار زیادی از نتيجه تعداد حشرات افزایش می یابد که 
سبب افزایش عقرب و عنکبوت ميشود که عقاب ها بر اثر نابودی مارمولک ها افزایش حشرات 

  . يگرددمنهایتا با تغذیه عقرب و عنکبوت بر تعدادشان افزوده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .به کمبود فضای سبز و ترکيب حيوانات توجه کنيد. نمونه ای از شبکه غذائی در بيابان -.3 تصوير

                                                  
32 Net Production Efficiency 
33 Production/assimilation(ingestion-excretion) 
34 food web 

ولکمارم  

 عنکبوت

 مار

 عقرب

روباه
 عقاب

  جوندگان حشرات

 مارمولک
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عقاب ها با کمبود غذا  مواجه ميشود که باعث گرسنگی و مرگ آنها خواهد  نهایتا افزایش بی حد

حيط م که در جانوریبه .  ميشودکنندهالشه آنها نصيب الشه خورها و باکتری های تجزیه . شد
  . ميگویند)Niche( نيچتاثير ميگذاردچرخه شبکه غذائی بر  شکارچی مقام درزیست خود 

                                   

  

   درختان مخروطی شبکه غذائی در محيط جنگل-.4 تصوير
  

  
  .نشان داده شده است) تروف(پنج سطح غذائی.  شبکه غذائی در خاک-.5 تصوير
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در صفحات پيشين بيشتر در باره خدمات غذائی، آب و انرژی  ما -تمبحران در چرخه اکوسيس
اکوسيستم عالوه بر این خدمات خاصيت تنظيم و خود گردانی  از جمله . اکوسيستم توضيح دادیم

اکوسيستم موضوع تجربيات فرهنگی از جمله . تنظيم شرایط جوی، آب و بيماری را دارد
 این بسامانی هایناتمام بحث در مورد .  نيز هستاتوی، آموزش و معن و تفرجزیباشناسی، تفریح

آن در  خدمات اکوسيستم و عوامل تغيير دهنده  (.خدمات از حوصله این نوشتار خارج است
  .) جدول های زیر خالصه شده است

 که زیست ارگانيسم زنده را در چرخه اکوسيستم با عامل کلی سهبه به اختصار این قسمتدر 
  . تغييرات جوی-3  وبحران مصرف -2 ،بحران توليد -1. اشاره ميکنيم مشکل روبرو ميکنند

  
  
  

   اکوسيستمر دعوامل مستقيم تغييرات
  تغييرات در استفاده و پوشش زمين محلی .1
 دخول یا حذف انواع ارگانيسم ها .2
 کاربرد فن آوری .3
، آبياری، هاکاربرد کود(مصنوعاتدخول  .4

 )سموم
 درو محصوالت و مصرف منابع .5
 تغييرات جوی .6
آتشفشان (عوامل طبيعی، فيزیکی، زیستی .7

  )ها، جهش های تکاملی
  
  
  

اکوسيستم) هدايای(خدمات  
غذا، آب، الياف، سوخت:  تدراکات.1  
تنظيم شرایط جوی، آب،   : تنظيم. 2  

 بيماری ها                            
معنوی، زیباشناسی،  :فرهنگی. 3

    تفریح، آموزش                     
  توليد آوليه، پرورش خاک: حمایت. 4

  اکوسيستمدر عوامل غير مستقيم تغييرات 
  جمعيت .1
جهانی شدن، تجارت، بازار و (اقتصادی .2

 چارچوب خط مشی ها
 حکومت، نهادها،( سياست اجتماعی .3

 )چارچوب قانون
 علم و فن آوری .4
باورها، گزینه های ( فرهنگی و دینی .5

  )مصرف
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ز توليد کنندگان  گياهان و موجودات ذره بينی که اصدمه بهودی و کاهش، ناب : توليدبحران .1 
 16 بيش از هر ساله . ميشودبيوتوپ م بشمار می آیند باعث افت توليد دردر اکوسيستاصلی 

مصرف بی حد چوب در کشورهای صنعتی از عمده علل . ميليون هکتار جنگل از بين ميرود
عامل پرورش بی حد دام در چمنزار و دشت ها   از طرفیضمنا.  می آیدشمارب قطع درختان

  . به بيابان ميشود فضای سبز تبدیلدیگر
یکبار . دميگرد آن مغذی مواد نابودی زمين و فقر باعث برداشت ممتد محصولافراط در کشت و

  . بسختی صورت ميگيرد بهبود آن  شود و برای زراعت نامناسبمغذی از مواد خالیکه خاک 
. تقاضا برای مواد غذائی را افزایش ميدهدبطور نسبی ایش جمعيت  افز:مصرفبحران . 2

می  افزایش  در صد 1.6 ميليارد تخمين ميزنند که با نرخ ساالنه 6.4جمعيت جهان را در حدود 
رخ افزایش جمعيت مخصوصا در کشورهای فقير آسيائی، آفریقا و آمریکای جنوبی باال ن. یابد
بمراتب بيشتر از کشورهای   در کشورهای پيشرفته صنعتی البته ميانگين افزایش مصرف .است

  . فقير است
باالی مستقيم مصرف  افراط درماهی گيری و آب،  ،فراورده های گياهی رویهمصرف بی 

ترکيب و با تغيير این نوع محصوالت را کاهش ميدهد بلکه حجم نه تنها ، محصوالت دریائی
    .بر روی اکوسيستم وارد ميکند ناپذیری گشتبرجانداران اثرات منفی تنوع 

بيشتری دارند مردم در کشورهای فقير به محيط زیست مجاور خود وابستگی از آنجائی که 
تغييرات اکوسيستم و کاهش در تعداد و تنوع ارگانيسم ها در این محيط ها، چه در نتيجه برداشت 

 مواد غذائی و انرژی بی حد محصول باشد و چه حاصل تغييرات جوی، آنها را با کمبود مزمن
  .مواجه ميکند

 هم از عواملی بشمار می آید که بر روی چرخه گردش شبکه  36چی و شکار35شکاررابطه 
از مصرف کنندگان نهائی بشمار می آیند شکارچی  درندگان . غذائی و اکوسيستم تاثير ميگذارند

شکارچی فزایش شمار  اباتحقيقات بسيار نشان ميدهد که .  ميشوندشکارکه مستمرا سبب کاهش 
 ميشود و این کاهش از طرفی سبب کاهش و نابودی خود حيوانات درنده کم شکار از تعداد ها

 يت اغلب در بين وضعچی و شکارشکار است که رابطه بين به همين علت.ميگرددشکارچی 
  .است در نوسان  عدم توازن  و توازن

. نندگان کاهش یافته و یا نابود ميشوند خواه ناخواه مصرف کمحصولکاهش و یا نابودی در اثر 
در اغلب موارد با کم شدن جمعيت مصرف کننده توليد در اکوسيستم به روند قبلی و سالم خود 

  .باز ميگردد
محور در این منحنی  .داران را مورد توجه قرار ميدهيمجان ازدیادمنحنی برای نمونه          

 .داده شده است نشان جاندارزم برای افزایش المحور افقی زمان جاندار و عمودی تعداد 
  .مشاهده ميشود جانداران تعداد در روند افزایشآستانه اشباع هميشه 

  
  
  

                                                  
35 prey 
36 predators 
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    حد اشباعدر جانداریا ازدیاد                                    رشد 
  .رسيد متوقف ميشودکه 

  
  
  
  
  

   سریع استجاندار رشد ابتدا                                 
  از حد اشباع ناگهانبعد                                   ولی 

  .                                  کاهش می یابد
  
  

   و پس آهسته استابتدا                                 رشد در 
   اشباع درجه بهمدتی طوالنی از                                  

  .دگرد  و متعادل میرسيده                                 
  
  
 و یا توليددر بحران عوامل جوی طبيعی و مصنوعی که سبب  : و محيطی تغييرات جوی-3

  :ميشوند عبارتند ازمصرف 
 گرم شدن محيط زیست بر اثر افزایش گاز کربنيک، به ویژهتغييرات در درجه گرمای محيط، 

بی حد کربنيک حاصل مصرف افزایش گاز. ن و غيره قابل ذکرند بخارآب، فلورمتان،
، آتش )ذغال، ذغال سنگ، نفت، بنزین، گازوئيل و غيرهمنابع سوختی فسيلی از جمله (انرژی

 سبببر اثرگرما نيز ذوب یخ ها . دنرا داربسزائی  سهم نگل ها در گرم کردن محيطسوزی ج
 سطح دریا و روان شدن سيل بر روی زمين باال آمدنا باعث ذوب یخ ه.  ميشودافزایش حرارت

باال تخمين زده اند که .  که عامل تخریب و نابودی موجودات جاندار و بی جان ميشودميگردد
  .     ميليون انسان ميشود110 یک متر سطح دریا بر اثر ذوب یخ ها سبب نابودی آمدن

 ميشود که تاثيرات مضری ر هنگام بارندگید  PH 5.0(37(گاز کربنيک باعث باران های اسيدی
  . اکوسيستم داردگياهان و جانوران روی 

باد . روی اکوسيستم داردبر  قابل توجهی ات تاثيرگردبادهاوزش بادهای شدید موسمی، طوفان و 
و شده و طوفان های شدید باعث انتقال مواد درون خاک از جمله فلزات سمی به آب اقيانوس ها 

خریب فضای سبز و مهاجرت این نوع تغييرات جوی باعث ت. دآن می گردموجب آلودگی 
  .  وحشرات ناقل بيماری ها هم ميشودحيوانات 
 و کم آبی، تغييرات در نسبت غلظت گازهای هوا و تصاعد گازهای سمی و اشعه دگینکاهش بار

                                                  
  . استPH 5.4~5.6 باران معمولی و بدون آلودگی کمی اسيدی با  37
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وی فضای ربر  ،شرایط جنگیپرتاب موشک و بمب درچه از راه نشت و یا های رادیواکتيویته 
  .ميگذارندای  قابل مالحظه ات تاثير جانوران و انسان و سالمتسبز

 ترکيبات خاک زمين بر اثر جریان سيالب ها که گاهی حاصل روند بيابانی شدن جنگل تغييرات
ریزش زمين و شستشوی خاک بر اثر سيالب ها . و نابودی فضای سبزاند قابل توجه استها 

  . می گرددبرای کشت نا مناسب و در نتيجه ترکيبات آنها را تغيير داده 
کمک به روند بيابانی از یک طرف  کهميشود   باعث خشکی سطح زمينی بی رویهها سازیسد
را به دنبال می ها که نابودی ماهی  ستکم آبی رودخانه هاعلت   است و از طرف دیگرشدن
  . آورد

 بحران در توليد، يار ازجملهکه بر اثر فاکتورهای بسست نسل جانورانی اجدول زیر نمونه 
  .در حال نابودی اندمصرف و تغييرات ناگهانی و مخرب جوی 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعداد انواع در حال نابودی  تعداد کل انواع  
  1000  10000  پرندگان
  1100  4400  پستانداران
  115  232   هاميمون
  800  24000  ماهی
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  38اکولژی انسانی
زئی از طبيعت در عين اینکه از خصوصيات مشترک با بقيه هستی های  به عنوان جانسان

قلمروی ذهن، روح، (طبيعت در قلمروی جسمانی و زیستی برخوردارست به سبب داشتن شعور
انسان نيز به مانند حيوانات از . به ویژگی ها و ظرفيت های خاص خود  مجهز است) ذات

زمان  انسان ميتواند  نياز دارد ولی هم تن خود و تکثيرنگهداری رشد، خصوصيات غریزی
از این .  در محيط زیست دخالت کند و مسبب نتایج مثبت و منفی در آن بشودبصورت پویا

دیدگاهست که وجوه روابط اقتصادی، اجتماعی و اشتراکات فرهنگی و هوشياری های فردی نيز 
  . آینددر ارتباط با محيط زیست موضوع مطالعه اکوسيستم انسانی بشمار می

در بسياری از دانشگاه های جهان با تاسيس دانشکده اکولژی انسانی به تحقيق و گسترش آموزش 
برای نمونه در دنباله به معرفی چند دانشگاه و برنامه درسی و . در این زمينه دست زده اند

  :تحقيقاتی آنها می پردازیم
  ، دانشکده اکولژی انسانی-دانشگاه توکيو. 1

html.1sub/jp.ac.tokyo-u.m.humeco.www://http  
سموميت عصبی (يوم بر روی جنين و نوزادگين از جمله جيوه و کادن تاثيرفلزات سن-   الف

  ،)فلزات
   تاثير کيفيت آب و هوا بر روی سالمتی مردم در کشورهای در حال رشد،-   ب
  العه وضع تغذیه، رشد و فعاليت های بدنی در کشورهای در حال رشد،مط -   پ
 زندگی، وضع تغذیه و ساختار امراض روش تاثير پروژه های توسعه اقتصادی بر روی -   ج

  .در کشورهای آسيائی و کناره دریای مدیترانه
   دانشکده اکولژی انسانی-39دانشگاه ایالتی اوهيو. 2

top#php.departments/edu.osu.hec://http  
   بخش علوم مصرف کننده،-الف
   بخش رشد انسان و علوم خانواده،-    ب
  . بخش تغذیه انسان-    پ

   دانشکده اکولژی انسانی-40دانشگاه وریژه براسل. 3
MEKO/be.ac.vub.www://http/ 
   و اکولژی انسانی،جامعه -    الف
   اصول مدیریت و قوانين محيط زیست، -    ب
   تندرستی انسان و محيط زیست،-    پ
  .عملی محيط زیست مدیریت -    ج

   دانشکده اکولژی انسانی-41)کانادا(دانشگاه مانيتوبا. 4
ecology_human/faculties/ca.umanitoba://http/  

   علوم نساجی،-    الف
                                                  
38 Human Ecology 
39 The Ohio State University 
40 Vrije Universiteit Brussl 
41 University of Manitoba, Canada 
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   علوم اجتماعی خانواده،-     ب
   علوم تغذیه انسان،-     پ
 .یافتهتلفيق /  برنامه اکولژی انسانی-     ج

  
  42اکولژی ژرف

. یا دینی استواژه ژرف در مقابل قشری حاکی از یک برخورد درونی، مينوئی، روحانی و  
منابع غذائی  گردشبر محور تنها بمانند حيوانات یا ارگانيسم های دیگر اکوسيستم با انسان رابطه 

اکوسيستم ضمنا برای انسان موضوع هنر، زیباشناسی، فراگيری در رشته های .  نيستو انرژی 
 غير قابل نخدمات اکوسيستم در روند تعالی تجربيات دینی و روحانی انسا. مختلف علمی است

طبيعت در اکولژی کل برخورد دینی یا روحانی با یک برپایه چنين تعبيریست که  .انکارست
      .مطرح ميشود) روحانی(ژرف

اکولژی قشری بر پایه انسان ":  بشنویم43کاپرااجازه بدهيد تعریف اکولژی ژرف را از زبان 
بمانند سرچشمه تمام ارزش ها اکولژی قشری انسان را . محوری یا مرکزیت انسان استوار است

. نسبت ميدهد "مصرفی"و " ابزاری"تنها ارزش طبيعت به در فراز یا برون طبيعت  قرارداده و 
اکولژی .  انسان و بقيه هستی ها را از محيط زیست طبيعی جدا نمی کند،در مقابل اکولژی ژرف

از پدیده شبکه مانند یک بلکه ب ایزوله شدهاشياء ای از به بعنوان مجموعه نه ژرف جهان را 
اکولژی ژرف ارزش ذاتی تمام .   مينگرداندهائی که بطور بنيادی با هم مرتبط  و وابسته 

می   مشخص در این بافت زندگیتارموجودات زنده را تائيد ميکند و انسان را تنها به مانند یک 
  ."پندارد

چه ل نشده است بلکه هر نه فقط ح، اگر چه علمی،مسایل محيط زیست با برخوردهای موجود
تنها با یک تحول شعوری و تغيير بنيادی در نگرش ماست .  بر وخامت آن افزوده ميشودبيشتر

اوليه و سنتی برگشت به بينش و ارزش های اخالقی . که ميتوان برای این مسایل راه حل پيدا کرد
اء کاینات جان و جسم اجزاز ظت افموعه هم آهنگ و واحد فرض ميکند ح را مجکيهانکه 

بنائی این ساختار عظيم به آهنگ خود زیرتسليم تمام آحاد . امکان پذیر ميشودمنجمله خود انسان 
  . ایده و منش اکولژی ژرف است،گردان طبيعت

در او .  اولين کسی بود که سنگ بنای دیدگاه یا پارادایم اکولژی ژرف را بر زمين نهاد44نائس
در عين تاثير پذیری از فلسفه اسپينوزا از مکتب بودیسم  )نروژ( استاد فلسفه دانشگاه اوسلومتِس

 .بودنيز  محيط زیست جنبشگر وچاالک ینائس کوه نوردضمنا . گاندی الهام ميگرفت و ماهاتما
  :  مينامد این چنين تعریف ميکند45او فلسفه اکولژی خود را که  اکوسوفی

                                                  
42 deep ecology 
43 Fritjof Capra یکی از پيشکسوتان .  است1939فيزیکدان آمریکائی و دانشمند نظریه سيستم ها، متولد 

ه سيستم ها در تجزیه و تحليل مسایل کاربرد نظری. نظریه های اکوسيستم در عصر مدرن حاضر بشمار می آید
به چند کتاب معتبر او اشاره ميشود که به زبان های بسياری ترجمه گردیده . اکوسيستم موضع مشحص اوست

: است  
1.The Tao of Physics,  2.The Turning Point,  3.The Web of Life 
44 Arne Dekke Eide Naess(born 1912) 
45 ecosophy 
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فلسفه ای .  استیعادل اکولژیکو ت) هارمونی(هم آهنگی فلسفه ،مقصود من از واژه اکوسوفی"
؛ شامل تمام هنجارها، قوائد، قياس  است جا افتادهعرفخرد که کامال ) یا(بعنوان یک نوع سوفيا

.  مناسبات جهان ما دارنديت ارزش و فرضيه هائيست که در ارتباط با وضعبرتری یرشعاها، 
بينی  ش توصيف و پي اینکهست نهایک تجویز است که خردخط مشی خرد همانا مقصود از 

 کهمی پردازد  بسياری یاهنه فقط به آشکار کردن متغيير یک اکوسوفی ظرفيت های. علمی
 برتری بلکهاست آلودگی، منابع، جمعيت و غيره " حقایق"مربوط به  عمدهتفاوت های  حاصل

  "ارزشها را نيز صحه ميگذارد
 عملی مبادرت می به صدور یک پالتفرم 46ّشنِس نائس با همکار خود 1984باالخره در سال 

  : ورزند که مشتمل بر هشت ماده ميباشد
این . ندندم و غير انسان بر روی زمين فی نفسه ارزشانسانزندگی   شکوفائی وسالمتی . 1

  .برای اهداف انساناست دنيای غير انسانی بخشی  منفعت از صرف نظرارزش ها 
فی ا یاری ميرساند، خود به شناخت این ارزش هغنای و تنوع اشکال زندگی در عين اینکه  .2

 .ندنفسه از ارزش برخوردار
 حياتی نيازهای  ارضایبرایتنها مگر انسان حق ندارد این غنای و تنوع را کاهش بدهد  .3

 .خود
. شکوفائی زندگی و فرهنگ انسان با کاهش قابل توجه جمعيت انسانی هم خوانی دارد .4

 .شکوفائی زندگی غير انسانی چنين کاهشی را طلب ميکند
هم وخيم تر  بيش از پيش وضعخالت کنونی انسان در دنيای غير انسانی افراطی است و این د .5

 .ميشود
خط مشی نو بر ساختارهای اقتصاد پایه، فن آوری و . بنابراین خط مشی انسان باید تغيير کند .6

خواهد  مناسباتی که حاصل ميشود با وضع کنونی عميقا تفاوت. ایدئولژیکی تاثير ميگذارد
 .داشت

 آرزوی رشد نهتغييرات ایدئولژیکی عمدتا شامل ارج گذاشتن به کيفيت زندگی است  .7
 و 47کالنیک هوشياری قابل توجه ای حاصل خواهد شد که بين . استاندارد باالی زندگی

 . تفاوت قایل شود48عظمت
آنهائی که با موارد باال اشتراک عقيده دارند مستقيم و غير مستقيم التزام دارند که برای  .8

   .تغييرات مقتضی بکوشند
  
  
  
  
  

  

                                                  
46 George Session 
47 big 
48 great 
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 تجریدی خود بيرون حالت  تعبيرات  فلسفی اکولژی از49با پيدایش و گستره نظریه سيستم ها
تجربيات و عمل ورزی نوی را آغاز  استدالالت علمی نظریه سيستم ها با تجهيز بهمی آید و 

ر که بمانند حجرگان تو دبر پایه نظریه سيستم ها جهان ما از سيستم ها ترکيب شده است  .ميکند
 سيستم کوچک درون سيستم بزرگ و سيستم بزرگ درون ؛تو در درون یکدیگر جای ميگيرند

هر سيستم از اجزاء خود شکل ميگيرد ولی یک سيستم جمع ساده . سيستم بزرگتر و تا به بينهایت
انی با که اشائه دهنده یک برخورد سيستماتيک و شاید کيهاکولژی ژرف  .اجزاء خود نيست

م خود را ّهکه موجود  بينشنسبت به سيستم ها مدرن نظریه پشتوانه با مساله محيط زیست بود 
 برخوردار امتياز و مقبوليت بيشتری از مصروف ترميم اجزاء تخریب شده اکوسيستم ميکرد 

   .شد
 نقاط ضعف بسياری در آن یافت ميشد ،با وجود نکته های مترقی و قابل توجه در این نگرش

در اکولژی ژرف بين مخلوقات . که بعدا مورد انتقادات شدید دیگر نظریه پردازان  قرار گرفت
هيچ امتيازی برای هيچ ذره ای در . خدا از یک سنگ گرفته تا به انسان تفاوتی وجود ندارد

 و کارآئی و فن هوشمندی ها،  ها توانائیبنابراین چاره ای نيست که تمام . طبيعت وجود ندارد
. در گذشته، حال و آینده انکار کنيم انسان را در تغيير و تحوالت محيط زیست  هایآوری

بنابراین باید انسان را به مانند اجزاء منجمد به تسليم و فرمانبری از گردش طبيعی طبيعت تشویق 
  .کرد وبس

در پيوند و یکپارچکی با طبيعت  عرفانی و روحانی خود را نهایت بينشاکولژی ژرف چون 
در اکولژی  . قرار گرفتاکولژی انتگرالجو می نمود مورد انتقاد و خرده گيری های سخت جست

به ورای هستی های مادی یا با تلفيق تمایالت خود و طبيعت ژرف انسان با شعور که مایل بود 
 روح عرفانی و جوهر بی همتای ازلی خود را تجربه کند به سطح جسم رده،تمام طبيعت پرواز ک

روحانيت در اکولژی ژرف محدود به ذوب در طبيعت خام . يوانی سقوط ميکندو بيولژی ح
  .این بحث را در اکولژی انتگرال دنبال ميکنيم. ميشود

  
  
  

                                                  
49 SystemsTheory برتاالنفی.نظریه سيستم ها در مقابل دیدگاه آناليتيک قد علم ميکند )Ludwig von Bertalanffy ( در

آگاهی بر واقعيت .  بحث سيستم ها را مطرح کرده و مفهومات آنرا معرفی ميکند1940مقام یک زیست شناس برای اولين بار در سال 
 برای دسترسی به تحليلیاز زاویه دید .  و سيستم ها متفاوت است)تحليلی( یک مجموعه در دو نطریه آناليتيکساختاری و کارکردی

در کل تنها الزمست تا تمام اجزاء ترکيب کننده این سيستم یکایک بطور جداگانه از ) مثل بدن انسان یا یک کامپيوتر(حقيقت یک سيستم
به . رابطه سيستم با محيط یا سيستم ها ی دیگردر این نگرش مد نظر نيست. ق قرار گيرندنظر ساختاری و کارکردی مورد مطالعه دقي

در مقابل، نظریه سيستم ها با بی اعتنائی به اجزاء . عبارتی به اعتقاد این نظریه، سيستم از سوی پائين توسط اجزاء اداره می شود
بنابراین نظریه . ی کل یک سيستم و روابط بين سيستم ها می پردازدمتشکله و روابط بين آنها بيشتر به مطالعه متمرکز روی چگونگ

یک سيستم بزرگتر با مرز مشخص در درون خود سيستم . یک سيستم از سوی باال مدیریت خود را به عناصر متشکله تحميل می کند
ها حاوی مفهومات مشترکی از جمله سيستم . های فرعی بی شماری را محتوی دارد که نسبت به هم رابطه بين سيستمی برقرار ميکنند

سلسله ) attractor(، آتراکتور)boundary(، مرز)throughput(، اندرآیند)output(، برآیند)input(درآیند
مفهومات و اصول . ، اطالعات، هدفمندی سيستم، خودگردانی، خودسازماندهی، فيدبک و غيره می باشند)hierarchy(مراتب

عث شده است که این زمينه خود را به رشته خاصی از علوم محدود نکرده بلکه در تمام عرصه های مشترک در نظریه سيستم ها با
فتگی، مدل های  بسيار از جمله علوم پيچيدگی، آشنظریه سيستم ها در زمينه های. فيزیکی، زیستی و اجتماعی و معنوی کاربرد پيدا کند

يار و جان مصنوعی، علوم اجتماعی و غيره پيشرفت چشمگيری کرده کامپيوتری، کاوش شبکه های عصبی، ساخت ماشين های هوش
  .است
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  )تلفيقی(50اکولژی انتگرال
 بينش های پيش مدرن نامش بر می آید در صدد است تا اکولژی انتگرال همانطور که از

اکولژی شاخه های (ا دست آوردهای عصر مدرنرا ب) باورهای متافيزیکی و دینی طبيعت(
 نموده، راهبردی جهانی در ، هم آهنگ و متعادل تلفيق) و غيرهاکولژی ژرف( و پسامدرن)سنتی

 اکولژی انتگرال هرگز در صدد ایجاد چيزی یکنواخت، واحد .ددهحل مساله محيط زیست ارائه 
  . انتگرال استاکولژی   آرمانموضع وتنوع و تکثروحدت و هم آهنگی در . و یکپارچه نيست

ميتوان آنرا به یک روش هم آهنگ . اکولژی انتگرال یک مفهوم و یا یک پارادایم نوی نيست
موجود اکولژی تعبير و برخورد های کننده و در برگيرنده بخش های مثبت و کارآمدتر مفهومات 

  . کرد
در کتاب است که  51ن ويلبرکانتگرال کلی  که در دنباله می آید بر گرفته از تفکر جستاری

   .  به تفصيل گشاده شده است52"سکس، اکولژی، روحانيت"
 نوشته اسيورن هارگنز به 53" يک اکولژی چشم اندازها-اکولژی انتگرال"با رجوع به مقاله ما 

  . می پردازیمگونه اکولژیمعرفی این 
 به مبحث اکولژی اشاره  مربوط)به جدول های ضميمه نگاه کنيد(چشم انداز 200در این مقاله به 

ولی . فعال اجتماعی هستندشده است که بسياری از آنها دارای انجمن، ژورنال و نهادهای 
از و بوده، متاسفانه بسياری از آنها از وجود یکدیگر بی اطالع، بی عالقه به شناخت یکدیگر 

توانائی ها و ی از کالبدهائی با تنوع و تکثر بسيار که بی شک حاک. ند اکراه دارهمکاری با هم
در که ست  آنهابودنپاره پاره و منزوی خصلت بجهت ولی در این عرصه است فعاليت وسيع 

بی شک نا هم .  و تقليل گرانه مشاهده ميشود انهگرانه و خنثی ضع ستيزجویاموبرخی ميانشان 
ست آهنگی در ميان این خيل عظيم سبب کاهش توانائی بالقوه آنها در حل معضالت محيط زی

  .ميشود
مستقل جمعبندی شده که ) خطوط( موضوع25 شاخه اکولژی در 200با یک بررسی کلی این 
این چهار بعد در واژنامه . و یا بعد مستقل طبقه بندی ميشود) 1جدول (مجددا در چهار طيف

 .شناخته شده است 54کوادرنتویلبر به 
 مدرسه 200ی است که از بين هر موضوع کلی در این جدول حاوی سه تا پنج چشم انداز اکولژ

البته نویسنده متذکر ميشود که باقی مانده چشم انداز ها هم از ). 2جدول (اکولژی انتخاب شده است
  .مضمون یکنواخت برخوردارند که ميتوان بطور داوطلبانه آنها را جایگزین کرد

  .ه اند دقت کنيد شدبقه بندیط نوع چشم انداز که در چهار کوادرنت 75 ميتوانيد به 3در جدول 
  
  
  

                                                  
50 Integral Ecology 
51 Ken Wilber   -. عالقه مندان ميتوانند در باره ویلبر و آثار نوشتاری او در همين منزلگاه مطالعه کنند
http://www.hcn.zaq.ne.jp/caedj409/kenwilber.html 
52 Sex, Ecology, Spirituality- The spirit of evolution, Shambhala 2000  
53 Integral Ecology- AN ECOLOGY OF PERSPECTIVES- by Sean Esbjorn-Hargens 
54 quadrant    -یک چهارم-
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                                             کوادرنت تجربیکوادرنت رفتاری

 ی      کوادرنت فرهنگکوادرنت سيستم ها                                 
  چهار کوادرنت اکولژی و برخورد های موجود-1جدول 

  
به عبارتی هر واقعيتی در بعد . به باور ویلبر ميتوان به هر واقعيتی از چهار منظر نگریست

 انتگرال مصمم است تا تمام چهار نظریه است که )کوادرنت(زمان و مکان دارای چهار وجه
هر چشم اندازی که این  ). 4 دولج(گرفته به هم آهنگی آنها به پردازدوجه را شامل کند، یا فرا 
این چهار بعد که چهار . ف کننده استشته باشد یک سویه، ناکامل ومنحرچهار وجه را مدنظر ندا

  : نيز ناميده ميشوند در مبحث اکولژی عبارتند ازکوادرنت
ارگانيسم ) ظاهری(زیولژی و فياکوسيستم ها از رفتار: )UR( کوادرنت دست راست فوقانی

این ارگانيسم ها هر یک عضواکوسيستم اند نه . تشکيل شده است) گرفته تا انسان ازباکتری(ها
   .جزئی از آن

رفتارسيستم  از سيستم های طبيعتی عالوه براکوسيستم ها : )LR(کوادرنت دست راست تحتانی

   برونی-منفرد
 Scientificعلمی 
 Acousticسمعی 

 Behavioralرفتاری 
 Medicalپزشکی 

  Representationalگزینی  یاننما

   آن                                      

  درونی-منفرد
 Somatic جسمانی

 Psychological شناسیروان 
 Therapeutic درمانی

 Aesthetic زیبا شناسی
 Spiritualروحانی 

  من

  آن ها                                      
 Historicalتاریخی 

 Socialاجتماعی 
 Economicalاقتصادی 

 Technological فنی   
 Evolutionary  تکاملی
 Ecological یاکولژیک

 Agricultural اورزی کش
 Geographical  ائیجغرافي

   Complexity  علم پيچيدگی

  برونی-جمعی

  ما

 Culturalفرهنگی 
 Linguistic زبان شناسی

 Philosophical فیسوويلف
 Ethicalاخالقی 

 Religiousدینی 
 Esotericعرفانی 

 
  
 

   درونی-جمعی
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  .متاثر ميشوندنيز  اعضای اکوسيستم های مدریتی اجتماع 
  

  
  . چشم انداز 200از بين   چشم انداز نمونه در اکولژی75 ليست -2جدول     
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  . رشته بررسی علمی آن 75 چهار کوادرنت اکولژی و -3جدول 
UR: upper right, LR: lower right, UL: upper left, LL: lower left 
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  . چهار کوادرنت و مشخصات آنها-4جدول 
  

دارای  )جانداران و غير جانداران(هر عضوی از اکوسيستم: )LU(کوادرنت دست چپ فوقانی
جربه، اراده و نيت و تحواس، احساس، عاطفه،  دریافت، (خاصيت معنوی یا درونیدرجاتی از 
  .اند) هوشياری

اعضای یک اکوسيستم با ارتباط های متقابل به اشتراکات : )LL(کوادرنت دست چپ تحتانی
  . و تفاهمات مشترک دست می یابند، درونی، عاداتمعنوی

ميتوان  هر یک . به بررسی بعدی از ابعاد اکوسيستم می پردازدرشته های متفاوت هر کوادرنت 
هر کدام از این خطوط، اکوسيستم را در چون . ناميداکوسيستم  یا جویبارخطرا از این ابعاد 

  سطوح در بعد زمان و مکان مورد مطالعه قرار ميدهد بنابراین باید از سطوح گوناگون تکاملی
 با خطوطبنابراین ما در هر کوادرنت از . يز صحبت کردیا مراحل رشد و تحول اکوسيستم ن

  . ی برخوردار خواهيم شدل تکامسطوح
در پدیده محيط یا شرایط جوی  )State(ری که الزمست به آن اشاره شود موقعيتمفهوم دیگ
گرمسيری، شرجی، خشک و غيره از نمونه های موقعيت شرایط زیست بشمار می . زیست است

  . آیند
از جمله ند ا محيط زیست ميتوسنخ. نيز حائز اهميت است محيط زیست )Type(تايپسنخ یا 

  . باشددریائی و غيره باتالقی، کوهستانی، جنگلی، بيابانی، 
 است؛خيلی ساده ميتوان از ابعاد رفتاری، کوادرنتبنابراین هر پدیده محيط زیستی دارای چهار 

 و هر  تکاملیسطوح با خطوطدارای هر کوادرنت  که ،تجربی، فرهنگی و اجتماعی نام برد
  .  معلوم استتايپ مشخص و موقعيت سطح دارای

از تمام کوادرنت ها، تمام خطوط، تمام سطوح، تمام هم آهنگ و منجسم مدل ویلبر ترکيبی 
 AQAL(55(موقعيت ها و تمام تایپ هاست که در شکل ساده آن به تمام کوادرنت ها، تمام سطوح

 بعد انجام پنجاین تمام با در نظر گرفتن بوط به این حوزه هم باید حل مسایل مر. معروف است
گو اینکه کاربرد این دستورالعمل در حل معضالت محيط زیست بسيار پيچيده و شاق به . شود

                                                  
55 All Quadrants All Level(AQAL) 

    )باطنی (درانت دست چپاکو  )ظاهری (کوادرنت دست راست

  )عينی(آن
  ) واقعيت-علم-کرداری(

  )ذهنی(من
  ) زيبائی-هنر -نّيتی(

  فردیم

  )بيناعينی(آن ها
 ) قانون- نظريه سيستم ها-اجتماع(

  )بيناذهنی(ما
  ) خوب- اخالق-فرهنگ(

  جمعی
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به حل نميتواند روند ی خارج از این چارچوب کارشناسان بر این باورند که هرنظر می آید ولی 
  .جامدانبيبنيادی مسایل محيط زیست 
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   چشم انداز در اکولژی200  کامل ليست-ضميمه
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