
گــزارش

گزارش دومــین همایش ملـی معماری منظـر

الناز چیت ساززاده1

بیــش از یــک دهــه اســت کــه دانش و هنر معمــاری منظر به عنوان یک رشــته دانشــگاهی و تخصص حرفه ای ادبیات رو به رشــد 
خــود را در ایــران تبییــن نمــوده و جایــگاه منحصربه فــردی در میان گرایش هــای طراحی محیطــی ازجمله معمــاری،  برنامه ریزی 
و طراحــی شــهری دارد. ایــن نکتــه در حالــی مطــرح اســت کــه رشــد شهرنشــینی، افزایــش تراکم جمعیــت در ســکونت گاه های 
انســانی، اســتفاده فزاینــده از منابــع طبیعی و ضرورت همزیســتی بــا محیط، جهت گیری های پژوهشــی و حرفــه ای معماری منظر 
را بیــش از گذشــته عمــق و معنــا بخشــیده اســت. البتــه همســو با رشــد برنامه های درســی در رشــته معمــاری منظــر، محورهای 
 تخصصــی همایش هــا و اجاس هــا در داخــل کشــور نیــز در زمینه هــای 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 تعریف هــای پایــه و دامنــه نظــری 

ایــن رشــته در آبــان مــاه 1387 برگــزار کــرد.
در مرحلــه بعــد، بــا توجــه بــه گســترش کمــی و کیفــی رشــته معمــاری منظــر در کشــور، دومیــن همایــش ملــی معمــاری منظر 
بــا هــدف گســترش زمینه هــای پژوهشــی و ارتقــاء علمــی، مخصوصــًا تبییــن رویکردهــای تخصصــی متأخــر و میان رشــته ای 
ــده« در روزهــای نوزدهــم و بیســتم اردیبهشــت ماه 1395، در دانشــکده  ــران: حــال و آین ــوان »معمــاری منظــر در ای ــا عن ب

معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد.

اهداف همایش

ــن  ــر یافت ــد ب ــا تأکی ــر ب ــاری منظ ــی معم ــش مل ــن همای ــت، دومی ــی و محیط زیس ــرایط بوم ــت ش ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
پژوهشــی، آسیب شناســی موانــع موجــود در  بین رشــته ای، شناســایی ظرفیت های  و  زمینه های تخصصــی مشــترک 
ــازمان  ــرو، س ــازی، وزارت نی ــر وزارت راه و شهرس ــی )نظی ــتگاه های اجرای ــگاه ها و دس ــان دانش ــترک می ــای مش همکاری ه
ــط  ــی مرتب ــای تخصص ــایر حوزه ه ــا س ــات ب ــادل اطاع ــور تب ــت و به منظ ــوده اس ــهرداری ها و ...( ب ــت، ش محیط زیس

برنامه ریــزی و ســازمان دهی شــده اســت. اهداف دیگر برگــزاری ایــن همایــش:
- ارتقاء سطح دانش علمی و فنی معماری منظر

- معرفی شیوه های نوین آموزش در حوزه معماری منظر 
- یافتن زمینه های تخصصی مشترک و بین رشته ای

- تبیین فعالیت ها، شرح خدمات حرفه ای و گزارش تجربه های پژوهشی و کارگاهی
- معرفی فناوری های نو، فنون جدید ساخت، بهره برداری و نگهداری فضاهای سبز و عرصه های باز عمومی

- شناسایی کمبودها و موانع موجود بر سر راه همکاری های مشترک میان دانشگاه و دستگاه های اجرایی و نظارتی
ــر  ــای منظ ــر )در مقیاس ه ــط و منظ ــت محی ــازی و مدیری ــتای بهس ــی در راس ــی و جهان ــن بوم ــای نوی ــی تجربه ه - معرف

شــهری، منظــر راه، معمــاری و ...(

۱ - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
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- نشر مقاله های علمی و کاربردی

محـورهای همایش

محورهــای اصلــی دومیــن همایــش ملــی معمــاری منظــر کــه پژوهشــگران ایــن عرصــه بنــا بــر نظــر کمیتــه علمــی بــه ارائــه 
مقالــه در آن پرداختنــد عبارت انــد از:

1. آموزش معماری منظر
- رویکردهای نو در معماری منظر ایرانی

- رویکردهای جهانی و محلی در آموزش معماری منظر
- فن ها و رویکردهای آموزشی معماری منظر

- تجربه های آموزش معماری منظر
- هنر و فرهنگ اسامی-ایرانی در آموزش معماری منظر

2. رویکردهای حرفه ای معماری منظر
- فرآیندهای طراحی در حرفه معماری منظر

- چگونگی پیوند نیازهای حرفه به آموزش معماری منظر
- چالش های حرفه معماری منظر

- معرفی و نقد پروژه های اجرایی معماری منظر در داخل کشور
- حوزه های مفهومی و حرفه ای مشترک با سایر رشته ها

- حوزه های مغفول در حرفه: تفکرات گمشده در مصادیق واقعی
- ارزیابی پس از اجرا: چرخه اتصال پژوهش-آموزش-حرفه 

3. یافته های نو در معماری منظر
- راهبردهای مدیریت جامع منابع آبی در منظر و توسعه پایدار

- برنامه ریزی و معماری منظر راه و منظر بزرگراهی
- فناوری های نوین در معماری منظر

- سایر زمینه های پژوهشی
- برگزارکنندگان همایش

دومیــن همایــش ملــی معمــاری منظر، توســط گــروه معماری منظر- دانشــکده معماری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
هســته پژوهشــی منظــر و طراحــی بوم گرا- 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 هیئت علمــی دانشــکده معماری و شهرســازی دانشــگاه 
ــر و  ــه علمــی همایــش، متشــکل از جمعــی از اســاتید مجــرب دانشــگاه های برت ــن اعضــای کمیت شــهید بهشــتی و هم چنی

مجــری رشــته معمــاری منظــر بــوده اســت.

همایـش در یک نگاه

در ایــن همایــش، یــازده پنــل تخصصــی بــا رویکردهــای مختلــف معمــاری منظــر برگــزار شــد. در ایــن پنل  هــا، مقاله هــای 
ــخنان  ــا س ــه ب ــار در رابط ــؤال های حض ــدن س ــس از مطرح ش ــه پ ــد و در ادام ــه ش ــت داوران ارائ ــوی هیئ ــب از س منتخ
ــری از  ــرح مختص ــه ش ــد ک ــده می پرداختن ــای ارائه ش ــدی مقاله ه ــد و جمع بن ــه به نق ــر هیئت رئیس ــای ه ــده، اعض مطرح ش

ــده اســت. ــه آم ــا در ادام ــن برنامه ه ای
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برنامـه روز اول: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
سـخنرانـی های افتتاحیه همایش

ــر گــروه معمــاری منظــر دانشــگاه شــهید  ــی، مدی ــر ســید حســن تقوای ــی، دکت ــرآن و ســرود مل ــت ق ــس از قرائ در آغــاز پ
ــر  ــد ب ــان و تأکی ــای متخصص ــاره چالش ه ــخنانی درب ــر س ــاری منظ ــی معم ــش مل ــی همای ــن علم ــر دومی ــتی و دبی بهش
ــتاد  ــیبانی، اس ــدس ش ــد. مهن ــه کردن ــی ارائ ــن دانشــگاه ها و دســتگاه های اجرای ــکاری بی ــای مشــترک و هم ــن حوزه ه یافت
ــری  ــای فراگی ــاری منظــر، حیطه ه ــه دانشــگاهی معم ــکاری جامع ــز ضمــن تشــکر از هم ــاری منظــر نی و پیشکســوت معم
ــاخت های  ــاورزی، زیرس ــر کش ــر، منظ ــی منظ ــگاه کنون ــون جای ــی چ ــه مباحث ــوده و ب ــان نم ــار بی ــته را به اختص ــن رش ای
ــد. ــی معمــاری منظــر اشــاره کردن  شــهری و درنهایــت نقــش مقــاالت ارائه شــده در ایــن همایــش در تغییــر وضعیــت کنون

دکتــر اکبــر زرگــر، رئیــس دومیــن همایــش ملــی معمــاری منظــر و رئیــس دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید 
بهشــتی، در ادامــه در بــاب مســائلی چــون مشــکات معمــاری امــروز، عــدم توجــه بــه کیفیــات محیطــی و منظــر روســتایی 
و بومــی و به کارگیــری پتانســیل جوانــان بــرای بهبــود وضعیــت حاضــر صحبــت کردنــد. همچنیــن دکتــر محمــد طهرانچــی، 
رئیــس دانشــگاه شــهید بهشــتی، بــا مطــرح کــردن ســؤاالتی بنیادین دربــاره انســان، فنــاوری    ومعمــاری و منظر تصریــح کردند 
کــه بایــد از علــم نــو و رویکردهــای گذشــته اســتفاده کــرد. بــا پایــان ســخنرانی های آغازیــن همایــش، نشســت های تخصصی 

آغــاز شــد کــه بــه دلیــل هم زمانــی بعضــی نشســت ها، از بیــان مبســوط آن هــا در ایــن گــزارش صرف نظــر شــده اســت.

نشـست اول

اعضای هیئت رئیسه: مهندس شیبانی، دکتر برق   جلوه و دکتر تقوایی
مقاالت ارائه شده:

1. تبیین رویکرد منظرین؛ سخنران: دکتر سید امیر منصوری
2. زیرساخت سبز؛ سخنران: دکتر پانته آ حکیمیان و دکتر آزاده لک

ــا  ــدس ســامان صب ــه معماری؛ ســخنران: مهن ــوزش دروس پای ــم طراحــی منظــر در آم 3. چالش هــای ساده ســازی مفاهی
و دکتــر حمیــد ندیمــی

نشـست دوم

اعضای هیئت رئیسه: دکتر بهرامیان، دکتر رزاقی و دکتر شاه چراغی
1. آموزش الهام از مصادیق در طراحی معماری منظر؛ سخنران: دکتر محسن فیضی، مهندس لیا علی   پور

2. اثــر محیــط یادگیــری بــر آمــوزش معمــاری منظــر بــرای دانشــجویان معمــاری منظر؛ ســخنران: دکتــر رمضــان کانــی، 
مهنــدس یاســمن چریانــی، مهنــدس مریــم مهــدی پــور

ــاء گردشگری؛ ســخنران:  ــی و ارتق ــت بوم ــای هوی ــی در احی ــان ســازی زیرســاخت های طبیع ــری رویکــرد عی 3. به کارگی
مهنــدس هــادی پنــدار، مهنــدس شــقایق غامــی

نشـست سوم

اعضای هیئت رئیسه: دکتر آزاد، دکتر شیبانی و دکتر منصوری
1. مقایســه تطبیقــی بــاغ شــرقی و بــاغ تیمــوری بــا نگاهــی بــه مینیاتورهــای دوره تیموری؛ ســخنران: دکتــر مهــدی زندیــه، 

مهنــدس بهشــته جعفــری و مهنــدس مریــم زاهــدی
2. چیستی باغ شهر؛ سخنران: دکتر الدن اعتضادی

3. بازشناسی مفهوم کاربردی منظر؛ سخنران: دکتر سید حسن تقوایی، مهندس نرجس زیودار و مهندس لیلی بهرامی
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نشـست چهارم

اعضای هیئت رئیسه: مهندس خراسانی زاده، دکتر شرقی و دکتر فردانش
ــر  ــخنران: دکت ــورن استرالیا؛ س ــگاه ملب ــر در دانش ــاری منظ ــته معم ــی رش ــه آموزش ــوای برنام ــاختار و محت ــل س 1. تحلی

ــفید ــدی خان                      س مه
2. بازنمایی منظر؛ بررسی درون مایه درس بیان تصویری در رشته معماری منظر؛ سخنران: دکتر امیر سمیاری

ــدس  ــی، مهن ــینا رزاق ــر س ــاری منظــر طــی دوره 10 ساله؛ ســخنران: دکت ــی معم ــاالت بین الملل ــوای مق ــل محت 3. تحلی
ســارا منیــری.

نشـست پنجم

اعضای هیئت رئیسه: دکتر رضوی، دکتر زندیه و دکتر مهدوی
1. الگــوی بــاغ ایرانــی و تأثیــر آن در منظرســازی معاصر؛ ســخنران: مهنــدس مهــدی شــیبانی، مهنــدس ســمیرا غفوریــان، 

مهندس ســروناز شــریفی
ــی  ــا ایران ــر هم ــخنران: دکت ــان و مکان؛ س ــتر زم ــده در بس ــای گم ش ــاخت مکان ه ــاز س ــر: ب ــط و منظ ــی محی 2. طراح

بهبهانــی، مهنــدس زیبــا شــیرزاد
3. گیاه پاالیــی رویکــردی نویــن در طراحــی پایــدار منظــر صنعتــی بــا تأکیــد بــر بهــره وری اقتصادی؛ ســخنران: مهنــدس 

مریــم ایاســه، دکتــر محســن کافــی، دکتــر محمدرضــا طاهــری
ــر  ــرقی، دکت ــی ش ــر عل ــخنران: دکت ــای آن؛ س ــناخت چالش ه ــعه و ش ــرد توس ــا رویک ــهری ب ــر ش ــاورزی در منظ 4. کش

ــی ــه موالی ــدس مرضی ــژاد، مهن ــدی ن ــن مه جمال الدی

نشـست ششم

اعضای هیئت رئیسه: دکتر اعتضادی، دکتر خاک زند و دکتر نوروزیان ملکی
ــدس ســولماز  ــی، مهن ــدس مهســا حبیب ــراث طبیعی؛ ســخنران: مهن ــزی منظــر در محوطه هــای می 1. چارچــوب برنامه ری

حســن زاده
2. چالش های آموزش طراحی معماری منظر به شیوه مشهود سازی؛ سخنران: دکتر آزاده شاه چراغی

ــا  ــدس حمیدرض ــخنران: مهن ــر مصنوع؛ س ــان در منظ ــناختی نابینای ــه های ش ــر نقش ــه ب ــای رایح ــش فض ــی نق 3. بررس
ــش ــد ایران من ــر محم ــوری، دکت ــان پ قهرم

ــدس یاســمین  ــاغ ایرانی؛ ســخنران: مهن ــات ب ــر حی ــر آن ب ــارک و تأثی ــد تاریخــی شــکل گیری مفهــوم پ 4. بررســی رون
راشــدی، مهنــدس امیــر میراحمــدی

نشـست هفتم

اعضای هیئت رئیسه: دکتر رضوی، دکتر کافی و دکتر مبرقعی
1. مقایسه وضعیت گرمایی فضاهای بار در پنج اقلیم متفاوت؛ سخنران: دکتر منصوره طاهباز

2. شناســایی عوامــل مؤثــر در طراحــی پیوســته های ســبز ســاختمان های مســکونی بــا رویکــرد کاهــش انرژی؛ ســخنران: 
مهنــدس دیبــا قاضیــا، دکتــر ســید باقــر حســینی، دکتــر ســید عبــاس یــزدان فــر

3. معیارهای ارزیابی طرح های احیای فضاهای طبیعی درون شهر؛ سخنران: مهندس مریم یوسفی نجف آبادی

۵۵
-۵

ره۶
شما

۱۶۷



برنامـه روز دوم: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
ادامــه نشســت ها روز دوشنبه 20 اردیبهشــت ماه برگــزار شــد و در آغــاز پــس از قرائــت آیــات قــرآن مجیــد و پخــش ســرود 
جمهــوری اســامی ایــران، بــه افــراد حاضــر در ســالن خوش آمــد گفتــه شــد و از اعضــای هیئت رئیســه هشــتم دعــوت بــه 

عمــل آمــد تــا بــه جایــگاه خــود بیاینــد و ســخنرانی های نشســت های روز دوم آغــاز شــود.

نشـست هشتم

اعضای هیئت رئیسه: دکتر اعتضادی، دکتر حبیبی، مهندس شیبانی و دکتر تهرانی
ــر  ــی زاده، دکت ــی مصطف ــدس مصطف ــاغ ارم شیراز؛ ســخنران: مهن ــی ب ــد و منظــر در انتظــام فضای ــر دی ــی تأثی 1. بازخوان

مجتبــی انصــاری
2. جایــگاه منظــر در فرهنــگ و ادبیــات فارسی؛ ســخنران: دکتــر احمدعلــی فرزیــن، مهنــدس ریحانــه خــرم روئــی، مهندس 

امیــن خــان محمدی
3. منظــر ســروهای تاریخــی ایــران، احیــای منظــر فرهنگــی ســرو کهن ســال منگابــاد مهریز؛ ســخنران: مهنــدس احســان 

شــریعتمداری، دکتــر محمدرضــا مهربانــی گلزار

نشـست نهم

اعضای هیئت رئیسه: مهندس رامینه، مهندس صدریا و مهندس فرزین
1. مسیر در برابر مسیر؛ سخنران: مهندس مهرداد ایروانیان

2. معمــاری منظــر دریاچــه چیتگــر، مــرور فرآینــد طراحــی و چالش هــای اجرایی؛ ســخنران: مهندس محســن خراســانی زاده، 
دکتــر مرتضــی ادیب

3. چارچــوب بهســازی منظــر حاشــیه رودخانه هــای شــهری بــا توجــه بــه خدمــات اکوسیستم؛ ســخنران: دکتــر ســید حســن 
تقوایــی، دکتــر نغمــه مبرقعــی، مهنــدس شایســته علی دوســت

نشـست دهم

اعضای هیئت رئیسه: دکتر تقوایی، دکتر جاوید روزی و دکتر صرافی
1. معمــاری راه: رویکــردی نویــن در ارتقــاء کیفیــت نظــام حمل ونقــل درون و برون شهری؛ ســخنران: دکتــر محمــد ســعید 

ایــزدی، مهنــدس شــقایق صدیــق وزیری
2. طرح منظر راه: مروری بر ضوابط بین المللی؛ سخنران: دکتر فرزین فردانش

3. تأثیر کمربند حائل سبز در کاهش آلودگی صوتی در حاشیه بزرگراه های شهری؛ سخنران: مهندس فرشاد رزمگاه

نشـست یازدهم

اعضای هیئت رئیسه: دکتر ابراهیم، دکتر حکیمیان و مهندس خراسانی زاده
1. بررســی تطبیقــی جایــگاه بوم شناســی و آمــوزش معمــاری منظــر در دانشــگاه های تهــران، از ایــده تــا عمل؛ ســخنران: 

مهنــدس کیــوان کیانــی، دکتــر مهــدی خــاک زنــد
2. حیات اجتماعی سبز راه ها، ایهام و آزموده ها؛ سخنران: دکتر نیلوفر رضوی

3. سرنوشت راه های تاریخی ایران؛ سخنران: مهندس فرامرز پارسی
4. جغرافیای گیاهی ایران و ارتباط آن با تنوع گونه های گیاهی زینتی؛ سخنران: دکتر ولی اله مظفریان
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كارگاه تخصـصی راه

یکــی از برنامه هــای مهــم جانبــی همایــش، برگــزاری کارگاه منظــر راه، توســط آقایــان دکتــر ســید حســن تقوایــی و آقــای 
ــان وزارت راه در  ــی از کارشناس ــاری منظــر و جمع ــاتید معم ــا حضــور دانشــجویان و اس ــه ب ــود ک ــش ب ــن فردان ــر فرزی دکت

بعدازظهــر روز دوم برگــزار شــد. گــزارش کامــل ایــن کارگاه در همیــن شــماره هفــت شــهر منتشــر گردیــده اســت.

مراسم اختتامـیه

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 
ــاالت ارائه شــده و دانشــجویان  ــی، مق ــه علم ــه اعضــای کمیت ــی ب ــاری منظــر، جهــت تشــکر و قدردان ــی معم ــش مل همای

مشــارکت کننده در برگــزاری همایــش اهــدا شــد.
در ایــن مراســم از اســاتید پیشکســوت و پایه گــذار 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 شرکت کنندگان پایان پذیرفت.

کارگاه هــای آموزشــی و تخصصــی بخــش مهمــی از هــر همایــش بــه شــمار می رونــد. 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 اردیبهشــت ماه 
1395 در 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 ارائــه ی تعاریــف، کاربردهــا و چارچوبــی بــرای ارزیابی بصــری پرداختند. 
به عنــوان نمونــه مــوردی در ایــن بخــش تحلیــل و آنالیــز ارزیابــی بصــری محــور تهــران – دیزیــن بــرای شــرکت کنندگان 

در کارگاه ارائــه شــد.
ــتر  ــری، بس ــای بص ــت جلوه ه ــه کیفی ــده از راه ازجمل ــف ارزیابی ش ــای مختل ــاس ویژگی ه ــر اس ــوردی، ب ــه م ــن نمون در ای
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 به عنــوان نمونــه عرصــه ای مــورد تحلیــل 

قــرار گرفــت.
ــری در  ــت نتیجه گی ــد؛ و درنهای ــه ش ــد و... پرداخت ــی مخــروط دی ــا، ارزیاب ــه بررســی آســیب ها و فرصت ه ــر عرصــه ب در ه
جــدول SWOT، بــرای هــر یــک از تأثیــرات نامطلــوب بصــری، راهــکاری در قالــب حــذف، جبــران و کاهــش ارائــه گردیــد.

در مرحلــه بعــدی مهم تریــن مشــکات جــاده تهــران – دیزیــن مــورد بررســی و نقــد جمعــی توســط شــرکت کنندگان قــرار 
گرفــت. امنیــت پیــاده، کیفیــت ســاخت و نگهــداری )مصالح-فرســایش-جزئیات(، شــیب بنــدی و دیوارهــای حائــل کنــار جــاده 
)ســازه ها ازلحــاظ بصــری نامناســب(، عــدم رعایــت حریــم رودخانــه، عــدم خوانایــی، تبلیغــات محیطــی نامناســب، نورپــردازی 
نامناســب در شــب، عــدم توجــه بــه حیات وحــش و زیســتگاه های جانــوران، بی توجهــی بــه روان آب هــای ســطحی و عــدم 
توجــه بــه جانمایــی فاضــاب ســاختمان ها و ... ازجملــه مهم تریــن مشــکات ایــن راه هســتند کــه نیازمنــد ارائــه راهکارهایــی 

بــرای بهبــود هســتند.
درنهایــت تعــدادی از مهم تریــن راهکارهــا بــرای بهبــود منظــر راه و معمــاری جــاده تهــران دیزیــن، بــا توجــه بــه چهــار عامــل 

اقتصــادی، زیبایی شناســی، ایمنــی و اکولــوژی پیشــنهاد شــد.
ســخنران بخــش دوم کارگاه منظــر راه آقــای دکتــر ســید حســن تقوایــی بودنــد کــه موضــوع ارائــه ایشــان »اهمیــت طراحــی 
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ــود. ــر لبه هــا و جداره هــا و جلوه هــای بصــری« ب ــد ب ــا تأکی منظــر بزرگــراه و آزادراه ب
ــود.  ــف ب ــا و لبه هــای راه در مقیاس هــای مختل ــل جداره ه ــه ایشــان، بررســی مســائل منظــر راه از قبی ــه نخســت ارائ مرحل
ــدن  ــول مان ــون راه و مغف ــط پیرام ــا و محی ــری لبه ه ــای بص ــت جلوه ه ــش کیفی ــش کاه ــن بخ ــده در ای ــئله مطرح ش مس
جلوه هــای منظــر در فرآینــد طراحــی بزرگراه هــا و آزادراه هــا اســت کــه بــا وجــود فناوری هــای نــو و دقــت در مســائل فنــی 

در ســاخت راه هــا در ایــران، مشــهود اســت.
بررســی تصاویــر و ســکانس های حرکــت، دیــد و منظــر در مســیر اتوبان هــا نشــان دهنده کم توجهــی بــه ایــن موضــوع اســت. 
بررســی نمونه هــای داخلــی و خارجــی موفــق نشــان دهنده اهمیــت ایــن موضــوع بــرای افزایــش کیفیــت منظــر راه اســت. در 
ــژه شــبکه زیرســاخت های  ــی و به وی ــط طبیع ــی، بوم شــناختی، ارزش هــای محی ــان نقــش منظــر، مؤلفه هــای طبیع ــن می ای

طبیعــی و مصنــوع بســیار بااهمیــت و در طرح هــای راهبــردی و کان تعیین کننــده اســت.
در بخــش پایانــی ضمــن ارائــه برخــی معیارهــای بهســازی و چارچــوب طراحــی منظــر در داالن بزرگراهــی، نقــش کلیــدی 
ــع  ــه تجمی ــی ازجمل ــت و راهکارهای ــرار گرف ــورد بررســی ق ــوع م ــی و مصن ــت جلوه هــای بصــری طبیع ــی، کیفی منظــر بوم
ــتاهای  ــهرها و روس ــا ش ــراه ب ــی بزرگ ــگ تطبیق ــی و فرهن ــداری محیط ــدی، پای ــرای کارآم ــی ب ــن فن ــاخت های نوی زیرس

ــد. ــنهاد گردی ــران پیش ــعه در ای درحال توس
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