گــزارش

گزارش دومــین همایش ملـی معماری منظـر
الناز چیتساززاده
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بیــش از یــک دهــه اســت کــه دانش و هنر معمــاری منظر بهعنوان یکرشــته دانشــگاهی و تخصص حرفهای ادبیات رو به رشــد
خــود را در ایــران تبییــن نمــوده و جایــگاه منحصربهفــردی در میان گرایشهــای طراحی محیطــی ازجمله معمــاری ،برنامهریزی
و طراحــی شــهری دارد .ایــن نکتــه در حالــی مطــرح اســت کــه رشــد شهرنشــینی ،افزایــش تراکم جمعیــت در ســکونتگاههای
انســانی ،اســتفاده فزاینــده از منابــع طبیعی و ضرورت همزیســتی بــا محیط ،جهتگیریهای پژوهشــی و حرفـهای معماری منظر
را بیــش از گذشــته عمــق و معنــا بخشــیده اســت .البتــه همســو با رشــد برنامههای درســی در رشــته معمــاری منظــر ،محورهای
تخصصــی همایشهــا و اجالسهــا در داخــل کشــور نیــز در زمینههــای پژوهــش و آمــوزش ایــن رشــته ،در حال رشــد هســتند.
در ایــن راســتا گــروه معمــاری منظــر در دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا توجــه بــه ســوابق موجود
آموزشــی و پژوهشــی ،اولین همایــش ملــی معمــاری منظــر را بــا هــدف معرفــی ،تبییــن تعریفهــای پایــه و دامنــه نظــری
ایــن رشــته در آبــان مــاه  ۱۳۸۷برگــزار کــرد.
در مرحلــه بعــد ،بــا توجــه بــه گســترش کمــی و کیفــی رشــته معمــاری منظــر در کشــور ،دومیــن همایــش ملــی معمــاری منظر
بــا هــدف گســترش زمینههــای پژوهشــی و ارتقــاء علمــی ،مخصوصـ ًا تبییــن رویکردهــای تخصصــی متأخــر و میانرشــتهای
بــا عنــوان «معمــاری منظــر در ایــران :حــال و آینــده» در روزهــای نوزدهــم و بیســتم اردیبهش ـتماه  ،۱۳۹۵در دانشــکده
معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد.
اهدافهمایش
بــا توجــه بــه اهمیــت شــرایط بومــی و محیطزیســت ،دومیــن همایــش ملــی معمــاری منظــر بــا تأکیــد بــر یافتــن
زمینههای تخصصــی مشــترک و بینرشــتهای ،شناســایی ظرفیتهای پژوهشــی ،آسیبشناســی موانــع موجــود در
همکاریهــای مشــترک میــان دانشــگاهها و دســتگاههای اجرایــی (نظیــر وزارت راه و شهرســازی ،وزارت نیــرو ،ســازمان
محیطزیســت ،شــهرداریها و  )...بــوده اســت و بهمنظــور تبــادل اطالعــات بــا ســایر حوزههــای تخصصــی مرتبــط
برنامهریــزی و ســازماندهی شــده اســت .اهداف دیگر برگــزاری ایــن همایــش:
 ارتقاء سطح دانش علمی و فنی معماری منظر معرفی شیوههای نوین آموزش در حوزه معماری منظر یافتن زمینههای تخصصی مشترک و بینرشتهای تبیین فعالیتها ،شرح خدمات حرفهای و گزارش تجربههای پژوهشی و کارگاهی معرفی فناوریهای نو ،فنون جدید ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری فضاهای سبز و عرصههای باز عمومی شناسایی کمبودها و موانع موجود بر سر راه همکاریهای مشترک میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی و نظارتی معرفــی تجربههــای نویــن بومــی و جهانــی در راســتای بهســازی و مدیریــت محیــط و منظــر (در مقیاسهــای منظــرشــهری ،منظــر راه ،معمــاری و )...
 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

 نشر مقالههای علمی و کاربردیمحـورهایهمایش

همایـش در یک نگاه
در ایــن همایــش ،یــازده پنــل تخصصــی بــا رویکردهــای مختلــف معمــاری منظــر برگــزار شــد .در ایــن پنلهــا ،مقالههــای
منتخــب از ســوی هیئــتداوران ارائــه شــد و در ادامــه پــس از مطرحشــدن ســؤالهای حضــار در رابطــه بــا ســخنان
مطرحشــده ،اعضــای هــر هیئترئیســه بهنقــد و جمعبنــدی مقالههــای ارائهشــده میپرداختنــد کــه شــرح مختصــری از
ایــن برنامههــا در ادامــه آمــده اســت.
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محورهــای اصلــی دومیــن همایــش ملــی معمــاری منظــر کــه پژوهشــگران ایــن عرصــه بنــا بــر نظــر کمیتــه علمــی بــه ارائــه
مقالــه در آن پرداختنــد عبارتانــد از:
 .۱آموزش معماری منظر
 رویکردهای نو در معماری منظر ایرانی رویکردهای جهانی و محلی در آموزش معماری منظر فنها و رویکردهای آموزشی معماری منظر تجربههای آموزش معماری منظر هنر و فرهنگ اسالمی-ایرانی در آموزش معماری منظر .۲رویکردهای حرفهای معماری منظر
 فرآیندهای طراحی در حرفه معماری منظر چگونگی پیوند نیازهای حرفه به آموزش معماری منظر چالشهای حرفه معماری منظر معرفی و نقد پروژههای اجرایی معماری منظر در داخل کشور حوزههای مفهومی و حرفهای مشترک با سایر رشتهها حوزههای مغفول در حرفه :تفکرات گمشده در مصادیق واقعی ارزیابی پس از اجرا :چرخه اتصال پژوهش-آموزش-حرفه .۳یافتههای نو در معماری منظر
 راهبردهای مدیریت جامع منابع آبی در منظر و توسعه پایدار برنامهریزی و معماری منظر راه و منظر بزرگراهی فناوریهای نوین در معماری منظر سایر زمینههای پژوهشی برگزارکنندگان همایشدومیــن همایــش ملــی معمــاری منظر ،توســط گــروه معماری منظر -دانشــکده معماری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی،
هســته پژوهشــی منظــر و طراحــی بومگرا -دانشــکده معماری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی ،برگزارشــده اســت.
دبیــر علمــی همایــش دکتــر ســید حســن تقوایــی مدیــر گــروه معمــاری منظــر دانشــکده معمــاری و شهرســازی ،دبیــران
اجرایــی همایــش دکتــر مرتضــی ادیــب و دکتــر ســعید نوروزیــان عضــو هیئتعلمــی دانشــکده معماری و شهرســازی دانشــگاه
شــهید بهشــتی و همچنیــن اعضــای کمیتــه علمــی همایــش ،متشــکل از جمعــی از اســاتید مجــرب دانشــگاههای برتــر و
مجــری رشــته معمــاری منظــر بــوده اســت.

برنامـه روز اول ۱۹ :اردیبهشت ۱۳۹۵
سـخنرانـیهای افتتاحیه همایش
در آغــاز پــس از قرائــت قــرآن و ســرود ملــی ،دکتــر ســید حســن تقوایــی ،مدیــر گــروه معمــاری منظــر دانشــگاه شــهید
بهشــتی و دبیــر دومیــن علمــی همایــش ملــی معمــاری منظــر ســخنانی دربــاره چالشهــای متخصصــان و تأکیــد بــر
یافتــن حوزههــای مشــترک و همــکاری بیــن دانشــگاهها و دســتگاههای اجرایــی ارائــه کردنــد .مهنــدس شــیبانی ،اســتاد
و پیشکســوت معمــاری منظــر نیــز ضمــن تشــکر از همــکاری جامعــه دانشــگاهی معمــاری منظــر ،حیطههــای فراگیــری
ایــن رشــته را بهاختصــار بیــان نمــوده و بــه مباحثــی چــون جایــگاه کنونــی منظــر ،منظــر کشــاورزی ،زیرســاختهای
شــهری و درنهایــت نقــش مقــاالت ارائهشــده در ایــن همایــش در تغییــر وضعیــت کنونــی معمــاری منظــر اشــاره کردنــد.
دکتــر اکبــر زرگــر ،رئیــس دومیــن همایــش ملــی معمــاری منظــر و رئیــس دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید
بهشــتی ،در ادامــه در بــاب مســائلی چــون مشــکالت معمــاری امــروز ،عــدم توجــه بــه کیفیــات محیطــی و منظــر روســتایی
و بومــی و بهکارگیــری پتانســیل جوانــان بــرای بهبــود وضعیــت حاضــر صحبــت کردنــد .همچنیــن دکتــر محمــد طهرانچــی،
ـاوری ومعمــاری و منظر تصریــح کردند
رئیــس دانشــگاه شــهید بهشــتی ،بــا مطــرح کــردن ســؤاالتی بنیادین دربــاره انســان ،فنـ 
کــه بایــد از علــم نــو و رویکردهــای گذشــته اســتفاده کــرد .بــا پایــان ســخنرانیهای آغازیــن همایــش ،نشسـتهای تخصصی
آغــاز شــد کــه بــه دلیــل همزمانــی بعضــی نشسـتها ،از بیــان مبســوط آنهــا در ایــن گــزارش صرفنظــر شــده اســت.
نشـستاول
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اعضای هیئترئیسه :مهندس شیبانی ،دکتر برقجلوه و دکتر تقوایی
مقاالت ارائهشده:
 .۱تبیین رویکرد منظرین؛ سخنران :دکتر سید امیر منصوری
 .۲زیرساخت سبز؛ سخنران :دکتر پانتهآ حکیمیان و دکتر آزاده لک
 .۳چالشهــای سادهســازی مفاهیــم طراحــی منظــر در آمــوزش دروس پایــه معماری؛ ســخنران :مهنــدس ســامان صبــا
و دکتــر حمیــد ندیمــی
نشـستدوم
اعضای هیئترئیسه :دکتر بهرامیان ،دکتر رزاقی و دکتر شاهچراغی
 .۱آموزش الهام از مصادیق در طراحی معماری منظر؛ سخنران :دکتر محسن فیضی ،مهندس لیال علیپور
 .۲اثــر محیــط یادگیــری بــر آمــوزش معمــاری منظــر بــرای دانشــجویان معمــاری منظر؛ ســخنران :دکتــر رمضــان کالنــی،
مهنــدس یاســمن چریانــی ،مهنــدس مریــم مهــدی پــور
 .۳بهکارگیــری رویکــرد عیــان ســازی زیرســاختهای طبیعــی در احیــای هویــت بومــی و ارتقــاء گردشگری؛ ســخنران:
مهنــدس هــادی پنــدار ،مهنــدس شــقایق غالمــی
نشـستسوم
اعضای هیئترئیسه :دکتر آزاد ،دکتر شیبانی و دکتر منصوری
 .۱مقایســه تطبیقــی بــاغ شــرقی و بــاغ تیمــوری بــا نگاهــی بــه مینیاتورهــای دوره تیموری؛ ســخنران :دکتــر مهــدی زندیــه،
مهنــدس بهشــته جعفــری و مهنــدس مریــم زاهــدی
 .۲چیستی باغ شهر؛ سخنران :دکتر الدن اعتضادی
 .۳بازشناسی مفهوم کاربردی منظر؛ سخنران :دکتر سید حسن تقوایی ،مهندس نرجس زیودار و مهندس لیلی بهرامی

نشـستچهارم
اعضای هیئترئیسه :مهندس خراسانی زاده ،دکتر شرقی و دکتر فردانش
 .۱تحلیــل ســاختار و محتــوای برنامــه آموزشــی رشــته معمــاری منظــر در دانشــگاه ملبــورن استرالیا؛ ســخنران :دکتــر
مهــدی خانســفید
 .۲بازنمایی منظر؛ بررسی درونمایه درس بیان تصویری در رشته معماری منظر؛ سخنران :دکتر امیر سمیاری
 .۳تحلیــل محتــوای مقــاالت بینالمللــی معمــاری منظــر طــی دوره  ۱۰ساله؛ ســخنران :دکتــر ســینا رزاقــی ،مهنــدس
ســارا منیــری.
نشـستپنجم
اعضای هیئترئیسه :دکتر رضوی ،دکتر زندیه و دکتر مهدوی
 .۱الگــوی بــاغ ایرانــی و تأثیــر آن در منظرســازی معاصر؛ ســخنران :مهنــدس مهــدی شــیبانی ،مهنــدس ســمیرا غفوریــان،
مهندس ســروناز شــریفی
 .۲طراحــی محیــط و منظــر :بــاز ســاخت مکانهــای گمشــده در بســتر زمــان و مکان؛ ســخنران :دکتــر همــا ایرانــی
بهبهانــی ،مهنــدس زیبــا شــیرزاد
 .۳گیاهپاالیــی رویکــردی نویــن در طراحــی پایــدار منظــر صنعتــی بــا تأکیــد بــر بهــرهوری اقتصادی؛ ســخنران :مهنــدس
مریــم ایاســه ،دکتــر محســن کافــی ،دکتــر محمدرضــا طاهــری
 .۴کشــاورزی در منظــر شــهری بــا رویکــرد توســعه و شــناخت چالشهــای آن؛ ســخنران :دکتــر علــی شــرقی ،دکتــر
جمالالدیــن مهــدی نــژاد ،مهنــدس مرضیــه موالیــی
نشـستششم

نشـستهفتم
اعضای هیئترئیسه :دکتر رضوی ،دکتر کافی و دکتر مبرقعی
 .۱مقایسه وضعیت گرمایی فضاهای بار در پنج اقلیم متفاوت؛ سخنران :دکتر منصوره طاهباز
 .۲شناســایی عوامــل مؤثــر در طراحــی پیوســتههای ســبز ســاختمانهای مســکونی بــا رویکــرد کاهــش انرژی؛ ســخنران:
مهنــدس دیبــا قاضیــا ،دکتــر ســید باقــر حســینی ،دکتــر ســید عبــاس یــزدان فــر
 .۳معیارهای ارزیابی طرحهای احیای فضاهای طبیعی درون شهر؛ سخنران :مهندس مریم یوسفی نجفآبادی
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اعضای هیئترئیسه :دکتر اعتضادی ،دکتر خاک زند و دکتر نوروزیان ملکی
 .۱چارچــوب برنامهریــزی منظــر در محوطههــای میــراث طبیعی؛ ســخنران :مهنــدس مهســا حبیبــی ،مهنــدس ســولماز
حسـنزاده
 .۲چالشهای آموزش طراحی معماری منظر به شیوه مشهود سازی؛ سخنران :دکتر آزاده شاهچراغی
 .۳بررســی نقــش فضــای رایحــه بــر نقشــههای شــناختی نابینایــان در منظــر مصنوع؛ ســخنران :مهنــدس حمیدرضــا
قهرمــان پــوری ،دکتــر محمــد ایرانمنــش
 .۴بررســی رونــد تاریخــی شــکلگیری مفهــوم پــارک و تأثیــر آن بــر حیــات بــاغ ایرانی؛ ســخنران :مهنــدس یاســمین
راشــدی ،مهنــدس امیــر میراحمــدی
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برنامـه روز دوم ۲۰ :اردیبهشت ۱۳۹۵
ادامــه نشس ـتها روز دوشنبه  ۲۰اردیبهش ـتماه برگــزار شــد و در آغــاز پــس از قرائــت آیــات قــرآن مجیــد و پخــش ســرود
جمهــوری اســامی ایــران ،بــه افــراد حاضــر در ســالن خوشآمــد گفتــه شــد و از اعضــای هیئترئیســه هشــتم دعــوت بــه
عمــل آمــد تــا بــه جایــگاه خــود بیاینــد و ســخنرانیهای نشس ـتهای روز دوم آغــاز شــود.
نشـستهشتم
اعضای هیئترئیسه :دکتر اعتضادی ،دکتر حبیبی ،مهندس شیبانی و دکتر تهرانی
 .۱بازخوانــی تأثیــر دیــد و منظــر در انتظــام فضایــی بــاغ ارم شیراز؛ ســخنران :مهنــدس مصطفــی مصطف ـیزاده ،دکتــر
مجتبــی انصــاری
 .۲جایــگاه منظــر در فرهنــگ و ادبیــات فارسی؛ ســخنران :دکتــر احمدعلــی فرزیــن ،مهنــدس ریحانــه خــرم روئــی ،مهندس
امیــن خــان محمدی
 .۳منظــر ســروهای تاریخــی ایــران ،احیــای منظــر فرهنگــی ســرو کهنســال منگابــاد مهریز؛ ســخنران :مهنــدس احســان
شــریعتمداری ،دکتــر محمدرضــا مهربانــی گلزار
نشـستنهم
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اعضای هیئترئیسه :مهندس رامینه ،مهندس صدریا و مهندس فرزین
 .۱مسیر در برابر مسیر؛ سخنران :مهندس مهرداد ایروانیان
 .۲معمــاری منظــر دریاچــه چیتگــر ،مــرور فرآینــد طراحــی و چالشهــای اجرایی؛ ســخنران :مهندس محســن خراســانی زاده،
دکتــر مرتضــی ادیب
 .۳چارچــوب بهســازی منظــر حاشــیه رودخانههــای شــهری بــا توجــه بــه خدمــات اکوسیستم؛ ســخنران :دکتــر ســید حســن
تقوایــی ،دکتــر نغمــه مبرقعــی ،مهنــدس شایســته علی دوســت
نشـستدهم
اعضای هیئترئیسه :دکتر تقوایی ،دکتر جاوید روزی و دکتر صرافی
 .۱معمــاری راه :رویکــردی نویــن در ارتقــاء کیفیــت نظــام حملونقــل درون و برونشهری؛ ســخنران :دکتــر محمــد ســعید
ایــزدی ،مهنــدس شــقایق صدیــق وزیری
 .۲طرح منظر راه :مروری بر ضوابط بینالمللی؛ سخنران :دکتر فرزین فردانش
 .۳تأثیر کمربند حائل سبز در کاهش آلودگی صوتی در حاشیه بزرگراههای شهری؛ سخنران :مهندس فرشاد رزمگاه
نشـستیازدهم
اعضای هیئترئیسه :دکتر ابراهیم ،دکتر حکیمیان و مهندس خراسانی زاده
 .۱بررســی تطبیقــی جایــگاه بومشناســی و آمــوزش معمــاری منظــر در دانشــگاههای تهــران ،از ایــده تــا عمل؛ ســخنران:
مهنــدس کیــوان کیانــی ،دکتــر مهــدی خــاک زنــد
 .۲حیات اجتماعی سبز راهها ،ایهام و آزمودهها؛ سخنران :دکتر نیلوفر رضوی
 .۳سرنوشت راههای تاریخی ایران؛ سخنران :مهندس فرامرز پارسی
 .۴جغرافیای گیاهی ایران و ارتباط آن با تنوع گونههای گیاهی زینتی؛ سخنران :دکتر ولی اله مظفریان

کارگاه تخصـصی راه
یکــی از برنامههــای مهــم جانبــی همایــش ،برگــزاری کارگاه منظــر راه ،توســط آقایــان دکتــر ســید حســن تقوایــی و آقــای
دکتــر فرزیــن فردانــش بــود کــه بــا حضــور دانشــجویان و اســاتید معمــاری منظــر و جمعــی از کارشناســان وزارت راه در
بعدازظهــر روز دوم برگــزار شــد .گــزارش کامــل ایــن کارگاه در همیــن شــماره هفــت شــهر منتشــر گردیــده اســت.
مراسماختتامـیه
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مراســم اختتامیــه همایــش بــا ســخنرانی آقــای دکتــر مســعودی ،معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه شــهید بهشــتی و جمعــی
از اســاتید برجســته معمــاری منظــر و دانشــجویان ایــن رشــته از سراســر کشــور برگــزار شــد و در ایــن مراســم ،تندیــس دومیــن
همایــش ملــی معمــاری منظــر ،جهــت تشــکر و قدردانــی بــه اعضــای کمیتــه علمــی ،مقــاالت ارائهشــده و دانشــجویان
مشــارکتکننده در برگــزاری همایــش اهــدا شــد.
در ایــن مراســم از اســاتید پیشکســوت و پایهگــذار رشــته معمــاری منظــر در ایــران ،آقایــان مهنــدس مهــدی شــیبانی و آقــای
مهنــدس محســن خراســانی زاده تقدیــر بــه عمــل آمــد.
درنهایت این همایش با قرائت بیانه پایانی همایش و امضای آن از سوی شرکتکنندگان پایان پذیرفت.
کارگاههــای آموزشــی و تخصصــی بخــش مهمــی از هــر همایــش بــه شــمار میرونــد .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع منظــر
راه ،کارگاهــی بــا عنــوان منظــر و معمــاری راه توســط آقایــان دکتــر فرزیــن فردانــش و دکتــر ســید حســن تقوایــی پیشــنهاد و
در برنامــه همایــش قــرار گرفــت .ایــن کارگاه در بعدازظهــر دومیــن روز همایــش ملــی معمــاری منظــر بیســتم اردیبهشـتماه
 1395در دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد .مخاطبــان ایــن کارگاه جمعــی از اســاتید و
دانشــجویان و نیــز تعــدادی از کارشناســان متخصــص وزارت راه بودنــد.
در بخــش اول ایــن کارگاه ،دکتــر فرزیــن فردانــش ،بــه ارائـهی تعاریــف ،کاربردهــا و چارچوبــی بــرای ارزیابی بصــری پرداختند.
بهعنــوان نمونــه مــوردی در ایــن بخــش تحلیــل و آنالیــز ارزیابــی بصــری محــور تهــران – دیزیــن بــرای شــرکتکنندگان
در کارگاه ارائــه شــد.
در ایــن نمونــه مــوردی ،بــر اســاس ویژگیهــای مختلــف ارزیابیشــده از راه ازجملــه کیفیــت جلوههــای بصــری ،بســتر
قرارگیــری راه ،رابطــه جــاده و رودخانــه و جــاده و کوهســتان ،تداخــل بــا بافــت شــهری و  ،...ایــن محــور بــه پنــج بخــش
عمــده (اوشــان ،فشــم ،میگــون ،شمشــک ،دربندســر) تفکیــک شــد و از هــر بخــش بهعنــوان نمونــه عرصـهای مــورد تحلیــل
قــرار گرفــت.
در هــر عرصــه بــه بررســی آســیبها و فرصتهــا ،ارزیابــی مخــروط دیــد و ...پرداختــه شــد؛ و درنهایــت نتیجهگیــری در
جــدول  ،SWOTبــرای هــر یــک از تأثیــرات نامطلــوب بصــری ،راهــکاری در قالــب حــذف ،جبــران و کاهــش ارائــه گردیــد.
در مرحلــه بعــدی مهمتریــن مشــکالت جــاده تهــران – دیزیــن مــورد بررســی و نقــد جمعــی توســط شــرکتکنندگان قــرار
گرفــت .امنیــت پیــاده ،کیفیــت ســاخت و نگهــداری (مصالح-فرســایش-جزئیات) ،شــیب بنــدی و دیوارهــای حائــل کنــار جــاده
(ســازهها ازلحــاظ بصــری نامناســب) ،عــدم رعایــت حریــم رودخانــه ،عــدم خوانایــی ،تبلیغــات محیطــی نامناســب ،نورپــردازی
نامناســب در شــب ،عــدم توجــه بــه حیاتوحــش و زیســتگاههای جانــوران ،بیتوجهــی بــه روان آبهــای ســطحی و عــدم
توجــه بــه جانمایــی فاضــاب ســاختمانها و  ...ازجملــه مهمتریــن مشــکالت ایــن راه هســتند کــه نیازمنــد ارائــه راهکارهایــی
بــرای بهبــود هســتند.
درنهایــت تعــدادی از مهمتریــن راهکارهــا بــرای بهبــود منظــر راه و معمــاری جــاده تهــران دیزیــن ،بــا توجــه بــه چهــار عامــل
اقتصــادی ،زیباییشناســی ،ایمنــی و اکولــوژی پیشــنهاد شــد.
ســخنران بخــش دوم کارگاه منظــر راه آقــای دکتــر ســید حســن تقوایــی بودنــد کــه موضــوع ارائــه ایشــان «اهمیــت طراحــی

منظــر بزرگــراه و آزادراه بــا تأکیــد بــر لبههــا و جدارههــا و جلوههــای بصــری» بــود.
مرحلــه نخســت ارائــه ایشــان ،بررســی مســائل منظــر راه از قبیــل جدارههــا و لبههــای راه در مقیاسهــای مختلــف بــود.
مســئله مطرحشــده در ایــن بخــش کاهــش کیفیــت جلوههــای بصــری لبههــا و محیــط پیرامــون راه و مغفــول مانــدن
جلوههــای منظــر در فرآینــد طراحــی بزرگراههــا و آزادراههــا اســت کــه بــا وجــود فناوریهــای نــو و دقــت در مســائل فنــی
در ســاخت راههــا در ایــران ،مشــهود اســت.
بررســی تصاویــر و ســکانسهای حرکــت ،دیــد و منظــر در مســیر اتوبانهــا نشــاندهنده کمتوجهــی بــه ایــن موضــوع اســت.
بررســی نمونههــای داخلــی و خارجــی موفــق نشــاندهنده اهمیــت ایــن موضــوع بــرای افزایــش کیفیــت منظــر راه اســت .در
ایــن میــان نقــش منظــر ،مؤلفههــای طبیعــی ،بومشــناختی ،ارزشهــای محیــط طبیعــی و بهویــژه شــبکه زیرســاختهای
طبیعــی و مصنــوع بســیار بااهمیــت و در طرحهــای راهبــردی و کالن تعیینکننــده اســت.
در بخــش پایانــی ضمــن ارائــه برخــی معیارهــای بهســازی و چارچــوب طراحــی منظــر در داالن بزرگراهــی ،نقــش کلیــدی
منظــر بومــی ،کیفیــت جلوههــای بصــری طبیعــی و مصنــوع مــورد بررســی قــرار گرفــت و راهکارهایــی ازجملــه تجمیــع
زیرســاختهای نویــن فنــی بــرای کارآمــدی ،پایــداری محیطــی و فرهنــگ تطبیقــی بزرگــراه بــا شــهرها و روســتاهای
درحالتوســعه در ایــران پیشــنهاد گردیــد.
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