
:موارد زیر را مورد تأکید قرار میدهدراه هـای شـهری و  برون شــهری با رویــکرد بومـی سـازی بین المللی منـظر اولیـن کنفـرانس 

بـه نــام خـدا

بیـــانیـــــــــه

راه با هدف توجه به ابعاد اجتماعی راهمنظر (1

. راه با نظر به نقش راه در تأمین نیازهای انسان در طول تاریخ و  تامین امنیت سفر، به دنبال تقویت رابطه تعاملی انسان و راه استمنظر -1-1
.راه با شناسایی میراث فرهنگی در حوزه راه ها تقویت ابعاد معناشناسانه را مالک عمل قرار می دهدمنظر -1-2
.  به نیاز حمل و نقل، تسریع حرکت آزادانه در کنار افزایش کیفیت های بصری راه ها از اولویت های منظر راه استپاسخ -1-3
.  د کنو طراحی هوشمندانه راه ها به ویژه در محل های تالقی با عرصه های سکونتگاهی شهر و روستا، هویت اجتماعی راه ها را ارتقاء و تقویت میساماندهی -1-4

.  به تقویت ظرفیت های محیطی راه ها در تثبیت نقش راه ها به عنوان مقصد گردشگری راهگشا استتوجه -2-1
. به عنوان کریدورهای اکولوژیک در بستر سرزمین باید در مقیاس های متفاوت مورد توجه قرار گیرندراه ها -2-2
ساماندهی و طراحی راه ها توجه به مالحظات محیطی هم چون حفظ محیط زیست، توجه به نقش طبیعت، ابعاد بوم شناسانه و تقویت فرایندهای در -2-3

. اکولوژیک منظر از دیگر اولویت های منظر راه است

راه با هدف توجه به ابعاد محیطیمنظر ( 2

زیبایی شناسی لومعلوم فنی و مهندسی راه جهت تأمین امنیت مسافران، تسریع و تسهیل فرایند حمل و نقل در کنار دانش های حوزه معماری ومنظر راه و سایر عقطعا -3-1
.  نقش مکمل دارد

.  به تمامی ابعاد فنی و ذهنی در تعیین اهداف برای ساماندهی و طراحی منظر راه ها راهگشا استتوجه -3-2

راه با هدف توجه به ابعاد فنی و عمرانیمنظر ( 3

منظر ریلی( 4

.مسیرهای راه آهن به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی و اکولوژیک در بستر سرزمین باید در مقیاسهای مختلف مورد توجه باشد-4-1
ل به آشتی و تعامل ابتقمنظر مسیرهای ریلی نه تنها بخشی مهم از خاطرات و تعلقات سفرهای ریلی را تشکیل می دهد بلکه رابطه بافتهای مجاور با مسیر ریلی را از-4-2

.سوق می دهد
.  در محدوده ورودی شهرها هویت شهری و اجتماعی شهرها را ارتقاء و تقویت می کندبه ویژه توجه و ساماندهی هوشمندانه مسیرهای ریلی -4-3


