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"تصور : ــد مىگوي امريكايىـ ــر منظ ــار معم ــى(Brinkley)ـ برينكل
ــت. منظراس معماران انتظار در ــانى درخش آينده 21ام قرن در مىكنم
وارد ــان مهندس آن از پس بودند، دنيا ــات نج مدعى معماران ــالها س
با امروزه ــتند. نداش زيبايىشناسى از ــتى درس درك ولى ــدند ش عمل
در منظر معمار ــود وج به نياز كه ــتيم هس مواجه ــدى رش به رو آگاهى
دامنه با منظر ــاران معم مىداند. الزم را طراحى مختلف ــتمهاى سيس
و  طبيعى محيط حفظ ــاى دغدغهه به باتوجه و تخصصها از ــيعى وس
دوستدار حال عين در و بهرهبردار نيازهاى كردن فراهم به قادر تاريخى

هستند". محيط
بستر بر ــتان تابس گرم عصر در كه ــالى كهنس درخت صحنه يادآورى
از هركس ــت. اس ــايند خوش هركس براى افكنده، ــايه س باريك خيابانى

و  پاركها تجارى، مراكز بزرگراهها، اطراف ــده ش طراحى جذاب فضاهاى
كه صورتى در و مىبرد لذت ــكونى مس بافتهاى درون جمعى ــاى فضاه
با مناسب تعاملى شود، توجه او گذشته زندگى و ــان انس حضور به درآنها
وظايف از همه اينها مىزند. پيوند خاطراتش به را او و مىكند برقرار وى

است. منظر معمار
جهت را ــر هن و علم اصول ــص، متخص يك ــوان عن به منظر ــار معم
فضاى و طبيعى محيط ميان مديريت و طراحى محيط، تحليل شناخت،

فرهنگ اصول فنى، و علمى مهارتهاى خالقيت، وى مىبرد. بهكار مصنوع
طبيعى، منابع احياى و حفظ گرفتن درنظر با را اجتماعى دانش و جامعه هر
با همراه مفرح، و امن محيطى در زيبا فضاهاى خلق براى مردمى، و تاريخى

مى گيرد. بهكار مناسب عملكردى
گستردهاى ــاغل مش با و دارد ــتهاى رش ميان موجوديتى منظر معمارى
موجود كار و كسب فرصتهاى به دارد ــعى س نوشتار اين ــت. اس ارتباط در
است ارتباط در منظر معمارى با مستقيم غير يا مستقيم كه ــته رش اين در

كند. اشاره
وكارآفرينى وكار كسب فرصتهاى

نو، ايدهاى از ــردارى بهرهب با فرد يك درآن ــه ك ــت اس موقعيتى فرصت،
(shane & baron, 2008) ــىآورد. م وجود به را ارزش ــاد ايج بالقوه عامل
(مقيمى،1387). ــت اس تغيير ايجاد براى فرصت از بهرهبردارى ــى كارآفرين
ــى ارزش ارائه براى تيم يا فرد يك ــانس ش از بهرهبردارى كارآفرينانه، فرصت
(همان) ــت. اس جديد خدمتى يا محصول ارائه ــق طري از جامعه به ــد جدي
كه است واقعيت اين بيانگر توسعهيافته كشورهاى در اقتصادى توسعه روند
اصلى نقشهاى از است، كارآفرينى رشد تأثير تحت جامعه، در اقتصاد رشد
وسيع، مقياس در اشتغال ايجاد به مىتوان اقتصادى ــعه توس در كارآفرينى
(احمدپور؛ كرد. ــاره اش ... و زندگى كيفيت افزايش اقتصادى، تمركز كاهش

مقيمى،1387).
خلق به ــادر ق ــتهاى ميانرش و نو قالبى با منظر ــارى معم ــلم مس قدر
مهندسى شركتهاى است. حوزه اين در فعاالن براى جديدى فرصتهاى
تخصصى صورت به را منظر معمارى خدمات ندرت به كه ايران در ــاور مش
براى را كارآفرينى نظر مورد ارزشهاى مىتوانند درصورتى مىدهند، ارائه
شدن رقابتى به توجه با و زمان گذر در بتوانند كه كنند ايجاد جامعه و خود
در دهند، ارائه نوآورى و بدعت با را خود خدمات كارى، ــته رش هر در بازار
.(Porter, 1980) بود ــد نخواه حصول قابل ــى ارزش ديگر صورت اين غير
و  جديد بازارهاى و مشتريان منابع، براساس مىتواند نوآورى يا بدعت اين
است.  كارآفرينانه اقدام يك اصلى ويژگى ــدكه باش موارد اين از تركيبى يا
ــناخت ش ــتلزم مس خود اين و (kuratko & Ireland & Hornsby, 2001)

است. حوزه يا و صنف هر در فعاليت فرصتهاى كامل
فرصتكسبوكاردرمعمارىمنظر

حفظ و محيط با ــازگارى س بر دنيا در ــاز ساختوس قوانين حاضر عصر در
ــيار بس تأكيد پايدار) منظر و (معمارى معنايى و مردمى فرهنگى، ارزشهاى
و طراحى در را ــوق ف موارد ــود خ تخصص با ــت اس قادر منظر ــار معم دارد.
ــزايى س به نقش محيط با وحدت درايجاد و كند لحاظ ــش تصميم گيرىهاي

باشد. داشته
شده ساخته فضاى و بيرون فضاى ميان ــكالت مش حل منظر، معمار هدف
منظر حفظ از رشته اين در كار و ــب كس گستره اينرو، از ــت. اس بشر ــت دس
زمانىكاربرىنامناسبىداشته، احياىزمينفرسودهاىكه طبيعىكوهستانتا
مديريت، كالن مقياسهاى از حوزه اين در ــغلى ش فرصت ــت. اس تعريف قابل

اقتصــادى رشــد
عوامــل از ســاالنه
ميــزان ســنجش
جوامــع توســعه
شــمار به مختلف
جامعه اخيــر، دهه دو در كــه موضوعى مــىرود.
كرده مشــغول خود به نيز را ايران توســعه درحال
فرصتهاى ايجاد به وابسته همواره پديده اين است.
با منظر معمارى است. جوامع در وكار كسب مختلف
ايجادفرصتهاى قادربه ساختارميانرشتهاىخود،
است. حوزه اين در فعاالن براى وكار كســب مختلف
به وابسته يا مستقل صورت به كه شغلى فرصتهاى
مشاغلديگر(مهندسىمعمارى،طراحىوبرنامهريزى
بر عالوه و كرده عمل ( ... و باستانشناسى شــهرى،
رشداقتصادىبهرشدارزشهاىاجتماعى،فرهنگىو

تاريخىملتهانيزكمكخواهدكرد.
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و مستعمرات زيستگاهها، طبيعى، منابع و محوطهها ــاماندهى س و حفاظت
مقياسهاىخردطراحىفضاىجمعىمقابلمجموعهاى شهرهاىتاريخىتا
انواعمختلفىازطراحىها ميانايندوحدغايى، مسكونىقابلشناسايىاست.
خصوصى و عمومى خدماتى تفريحى، فضاهاى آفرينش جهت جانمايىها و

يافتمىشود.
را متنوعى كارى فرصتهاى يك هر حوزه، اين در مختلف كارى مراحل

: مىكند فراهم
حيطه، اين در : پروژه طراحى براى زمين تخصيص و انتخاب شناسايى،
معمار، مهندسين با بايد و است خود ايده براى زمين دنبال به منظر، معمار
از بهتر استفاده جهت و... زمينشناسى كارشناس ساختمان، و راه متخصص

باشد. ارتباط در زمين
و بررسى به بايد منظر معمار كار، شروع از قبل : امكانسـنجى مطالعات
و بپردازد سايت وطبيعى اقليمى ــرايط ش مالى، تأمين پروژه، اهداف تحليل

بگيرد. درنظر را پروژه بر آنها تأثير
از پس : طرح مديريت و برنامهريـزى جهت طرح اوليه گرافيـك خلق
توپوگرافى، ــامل ش پروژه جزئيات طراحى ــه ب منظر معمار ــنجى، امكانس
رعايت مرحله اين در ــردازد. مىپ و... گياهى ــش پوش حركتى، ــيرهاى مس
... و آثارتاريخى و ــت زيس محيط حفاظت مانند منطقهاى و حقوقى قوانين
در پيشنهادى طرح محيط، با طرح ــازگارى س بررسى از پس ــت. اس الزامى
تأييد جهت طرح، به مربوط گزارشهاى و مطالعات ماكت، ــكيس، اس قالب

مىشود. ارائه كارفرما
توسعه طرح و پيشـنهادى كاربرىهاى كلى، پالن تحليل و بازنگرى
بهرهبردار ــراى ب طرح ــمانداز چش و كلى پالن ــه مرحل ــن اي در : زميـن
بررسى و مطالعه به ذىنفع، افراد و ــازمانها س تا ــود مىش داده نمايش

بپردازند. آن
اغلب اگرچه : آن نگهـدارى و احياء چگونگى زمين، سـاختار بررسـى
آنها از برخى اما مى گيرند، عهده به خود را طرح سرپرستى منظر، معماران
انجام منظر پيمانكار توسط كار اين معموًال و ــوند مىش طرح اجراى درگير

مىشود.
زمينه در ــت فعالي فرصتهاى ميان ــن اي در فوق، مراحل ــه ب توجه ــا ب
(در منظر طراحى براى زمين امكانسنجى و برنامه ريزى ــتگذارى، سياس

فعاليت  و منظر طرح اجراى منظر، عناصر و جزئيات طراحى كالن)، حوزه
است. شناسايى قابل دانشگاهى و آموزشى محيطهاى در

ساخت رشتههاى ديگر بر منظر معمارى رشته در شغلى فرصت امتياز
درانواع است قادر خود تخصص دليل به منظر معمار كه است اين ــاز وس
ــاخت، س پروژههاى ديگر ركود زمان در بنابراين كند. ــت فعالي پروژهها
ــعه توس به اينها همه البته ــت. داش خواهد وجود وى براى فعاليت امكان
است. وابسته جامعه آن اقتصاد در ــده پيش بينىش جغرافيايى و فيزيكى

تا  منظر معماران افزايش گزارشى، در شمالى امريكاى ــغلى ش آمار اداره
. (Blythe, 2007) مىداند. درصد 27 را شمالى امريكاى در 2014 سال

كه رشته اين در كارى مختلف زمينههاى موضوع، تفصيل و تبيين جهت
را نوآورى خلق زمينه و ــود مىش محسوب وكار ــب كس براى فرصتى هريك
: مىشود داده شرح مختصر) (هرچند جداگانه و تقسيمبندى مىكند، فراهم

طراحىمنظرشهرى
برنامه ريزى و ــرى تصميم گي ــهرى، ش منظر ــارى معم كارى ــه حيط
احياء،  ــت جه ــهرى ش اراضى كاربرى ــراى ب ــدت بلندم و ــدت كوتاهم
فرهنگى، شرايط به توجه با آن حومه و شهرها آينده توسعه و ساماندهى

از اغلب حوزه ــن اي در ــت. اس جامعه آن محيطى و مردمى ــى، اجتماع
ليكن ــود. مىش ياد ــهرى ش طراحان و برنامه ريزان عنوان به ــان طراح
و ــت اس ــتهاى رش ميان تعهدى فعاليت، از حوزه اين معتقدند محققان

است. منظر معماران عهده به زمينه اين در فرهنگى احياى و اصالح
تغييرات به توجه با ــهرها ش احياى و تجديد همواره امروز جوامع در
ورودى در ساله هر مثال براى است. نياز مورد اجتماعى زندگى مستمر
طراحى به ــاز ني آن انتقاالت و ــل نق و جمعيت ــد رش دليل به ــهرها ش
پياده و ــواره س مكث مكانهاى و جمعى فضاهاى و عبورى ــيرهاى مس
و طراح دركنار منظر معمار وجود راستا اين در مىشود. احساس جديد
ارتباط و محيط معنايى و بصرى كيفيت ارتقاء جهت ــهرى ش برنامه ريز

است. ضرورى شهر، با آن
دريافت به موفق است ممكن تجربه كسب از پس شهرى منظر طراح
نيز مستقل صورت به كالنشهرى پروژههاى قضاوت درحد باال درجات
كاربرى مورد در ــنهادى پيش سياستهاى بر ــلط تس مثال، براى ــود. ش
و برنامه ريزى و مديريتى مشاغل يا و ــهر ش در آن بودجهبندى و اراضى
و فرهنگى امور مديريت ــهر، ش براى تصميم گيرنده گروههاى با مذاكره
براى سرمايهگذارى برنامه ريزى به قادر نهايت در و شهرها در اجتماعى

بود. خواهد نيز اقامتى و تفريحى آموزشى، فضاهاى ساخت
خصوصى نيمه مؤسسات يا و دولت توسط برخى حوزه، اين در بنابراين
در نيز برخى و شهر شوراهاى و شهردارىها در برخى دولت، به ــته وابس
دولتى غير و دولتى كارفرمايان به را الزم خدمات خصوصى، ــركتهاى ش

مىدهند. ارائه

بافتتاريخىشهرشيراز
بر عالوه بومى، و فرهنگى ارزشهاى حفظ دغدغه و خود تخصص با منظر معمار
به هوا، آلودگى و ترافيك نقل، و حمل اجتماعى، خدمات زمينه در برنامهريزى

مىپردازد. نيز جمعى زندگى احياى و مكان هويت از صيانت
نظر پژوهشكده عكس آرشيو عسكرزاده، محمد : مأخذ
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تاريخى منظر طراحى و ساماندهى
ميان ــاط ارتب ــرارى برق در ــر هن و علم ــرى بكارگي ــى تاريخ ــر منظ
جامعه ــى فرهنگ منظر ــظ حف جهت آن ــراف اط ــط محي و ــاختمان س
آن، زمينه ــس پ گرفتن ــر نظ در بدون ــتانى باس اثر ــك ي حفظ ــت. اس
.(Nadenicek,1997) ــت. ناخواناس موجود حركتى ــيرهاى مس و باغها
تعامل و ارتباط در ــر اث حفظ نيازمند ــت، مل يك تاريخى ميراث ــظ حف
ارزشهاى تاريخى، منظر ــت. اس دوره آن در ــانها انس زندگى و ــهر ش با
مىكشد. تصوير به را گذشته اقوام محيطى و فرهنگى انسانى، اجتماعى،
است. منظر از جزئى تاريخى موجوديت هر حقيقت در (Murphy ,2005)
شاملمىشود.حفظواحياى اينزمينهسطوحگستردهاىرا كسبوكاردر
نامناسباز استفاده جلوگيرىاز ساماندهىو تاريخى، اقامتگاه يكمستعمره،
يك حياط احياى تا و...) كاخ بازار، ، ــجد (مس تاريخى اثر يك اطراف محوطه
مىشوند. ــوب محس حوزه اين در فعاليت زمينههاى از همگى ــنتى، س خانه
تصميم گيرى برنامه ريزى، چگونگى شامل رشته اين در موجود ــاغل مش
عناصر بازسازى و مرمت تاريخى، محوطههاى براى كالن ــتگذارى سياس و
ارتقاى و حفظ جهت محيط، با ــان همس گياهى ــش پوش انتخاب تاريخى،

كيفيتتاريخىمىشود.
گستردهاى تحقيقات و مطالعات به نياز ــته رش دراين فعاالن كه آنجا از
زمينه در كه مهمى شغلى فرصت دارند، ــى باستانشناس و تاريخ زمينه در
اينگونه ــعه توس جهت تحقيق و مطالعه ــت، اس توجه قابل تاريخى منظر
منظر معمارى تاريخى مشخصههاى تفسير و تشريح جمله از است. مناظر
جمعى، فضاهاى و باغها ايجاد ــفه فلس مورد در مطالعه فرهنگى، ــر منظ و
دورههاى در منظر عناصر كاربرد نوع منظر، تكامل و شكل گيرى چگونگى

. ... و مختلف
احياىمنظرباستانى

از موجود شواهد ــازى بازس به دقيقٌا منظر معمارى در كار از زمينه اين
دارد.  باستانشناسى تخصص با نزديكى ارتباط و مىپردازد تاريخى باغهاى
تاريخى باغهاى اصل از باقيمانده شواهد آشكاركردن فعاليت، اين از هدف
و باغها اطراف حصار پياده، مسيرهاى آبى، ــيرهاى مس كشف مانند است.
دانشگاهى و ــى آموزش دوره دنيا، در حاضر درحال گياهان. ــت كاش محل
زمينه اين در كار براى روش ــن بهتري و ندارد وجود حوزه اين در ــى خاص

است. مردمشناسى و باستانشناسى سنتى روشهاى از پيروى
طبيعى منظر طراحى و ساماندهى

فرسايش را كوه صخره باران، سالها برافراشتهاند. درياها از ــر س كوهها
آورده وجود به را ساحلى دشتهاى و شسته دريا سمت به را رسوبات داده،

ضعيف بسيار درآن انسان دخالت كه هستند طبيعى مناظر اينها ــت. اس
حفظ شمارمىروند. به ــرزمين س يك فرهنگى و طبيعى ثروت و ــت اس

(1384 (اسپيرن، است. طبيعى ميراث حفط معنى به طبيعى منظر
زيستگاه تاريخ، طول در آنها موقعيت به ــته بس طبيعى مناظر از برخى
در را خود زندگى طبيعت، به احترام با دوره آن ــان انس و بودهاند ــانها انس

است. گسترانيده آن بستر بر محيط، با سازگارى جهت
فرصتكسبوكاردراينرشتهارتباطنزديكىبامشاغلكارشناسانمحيط،
حافظانمحيطزيست،جنگلدارانو كارشناسانخاك، مهندسينكشاورزى،
صرف اكولوژيكى حفاظت به ــبت نس اغلب آنها دارند. طبيعى منابع مديران
محيطى، ــت زيس آلودگىهاى انواع ايجاد از جلوگيرى جهت طبيعى، منابع
وليكن مىدهند. ــان نش واكنش ... و ــوزى س آتش ــيل، س طبيعى حوادث
را طبيعى مناظر ــعه توس و حفاظت مديريت، خود تخصص با منظر معمار
دارد. عهده به آن ــتانى باس ويژگىهاى و فرهنگ تاريخ، حفظ و احياء جهت
معماران براى را متنوعى فعاليت زمينههاى طبيعى منابع گسترده تنوع
فارغالتحصيالن ــاى راهگش آنها از مواردى ذكر كه ــازد مىس فراهم منظر

: بود خواهد
منظر فرد به ــتمنحصر حفظكيفي حفـظواحياىمنظرروسـتايى:
فرهنگىيك ــتاكولوژيكىو جهتحفظكيفي ــتا، اجتماعىروس طبيعىو
امكانپذيرخواهدبود. برنامه ريزىوطراحىمطلوب، ازطريقمديريت، جامعه
بصرى كيفيت ارتقاى و حفظ مديريت، : چشماندازها احياى و حفظ
است. ارزشمند طبيعى و تاريخى فرهنگى، منابع از حفاظت اندازه به محيط
معنايى غناى و ــى زيبايىشناس آگاهانه، ــعه توس به موضوع اين به ــه توج

كرد. خواهد محيط، كمك
از ذخايرى ملى پاركهاى : ملى پاركهاى طراحى و سـاماندهى
هستند محيطى كيفيتهاى اينها مىروند. ــمار ش به زيستى تنوعهاى
و توسعه مىشوند. محسوب ــرزمين س يك فرهنگى و طبيعى ميراث كه
است. نيازمند حوزه اين متخصصين مديريت به منابع، اين ساماندهى

مسيرهاى شامل : آن مجاور محوطه و آبى مسيرهاى ساماندهى
مىرود. شمار به جوامع طبيعى و فرهنگى ارزشهاى از كه است حياتى

كانالهاى  رودخانه، سد، اطراف زمينهاى نامناسب استفاده از جلوگيرى
آينده ــلهاى نس براى طبيعى ــرمايه س اين حفظ به ... و درياچه و آبى

مىكند. كمك
حفظ،  : عمومى طبيعى زمينهاى و جنگلها از حراست و حفظ
وحش حيات چندگانه كاربرىهاى با طبيعى منابع اين ــترش گس و ارتقاء
به رسيدن جهت دقيق ارزيابى ــتلزم مس محيطى، حساس منابع ــاير س و

ارزشهاى كنار در طبيعت زيبايىهاى حفظ بـا فرهنگى) (منظر طبيعى منظر حفظ
يك فرهنگ و تمدن از سندى تا مىگيرد صورت موجود فرهنگى و انسانى معمارى،

www.patoghu.com : مأخذ باشد. قوم

و آثار مديران ميان در آن بـه عالقه كه اسـت زمينهاى تاريخى منظر حفظ و احياء
است. افزايش به رو فرهنگى منظر طراحان و تاريخى مكانهاى

نظر پژوهشكده عكس آرشيو منصورى، مريم : مأخذ

منظرطبيعىقلعهرودخان،ماسوله منظرتاريخىفهرج،يزد
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احياء بهتر، حفاظت خصوص در مشاوره و مديريت است. بلندمدت پايدارى
كارى فرصتهاى از طبيعى سيستمهاى با مناسب كاربرىهاى پيش بينى و

.(www.asla.org) است. حوزه اين در
ــتى، سرپرس تصميم گيرى، ــام مق در ــد مىتوان طبيعى، ــر منظ ــراح ط
به فوق زمينههاى در ــاوره مش و گزارش ارائه بودجه، مديريت برنامه ريزى،

فعاليتبپردازد.
منظر نگهدارى و طراحى

نياز كه دارد وجود منظر معمارى در نيز ديگرى وكار ــب كس فرصتهاى
اين در تنها را منظر معمارى برخى شايد ندارد. تحقيق و مطالعه سالها به
عناصرطبيعى هريكاز مجاورتبا اينفرصتشغلىدر بخشخالصهكنند.
كارى فرصتهاى گستردگى درك براى است. شناسايى قابل نور) گياه، (آب،
: مىشوند برده نام حوزه اين در طراحى موضوعات از بخشى حيطه، اين در

شهرى و منطقهاى محلهاى، پاركهاى
موضوعى پاركهاى

بازى زمينهاى
ورزشى زمينهاى

و دانشگاه ــتان، بيمارس دولتى، و ادارى فضاهاى موزهها، هتلها، محوطه
... و مسكونى مجموعههاى

گورستان
خيابانها و بزرگراهها حاشيه

پردرآمدترين شمالى درامريكاى 2009 ــال (س پرندگان باغ و وحشها باغ
است). بوده شغل

نه و مىشود ياد منظر» «طراح عنوان به طراحان اين از امريكا جامعه در
فوق طراحىهاى از وسيعتر منظر معمار فعاليت دايره كه چرا منظر، معمار
شهر يك براى مهم تصميم گيرىهاى در وى پيشين مباحث مطابق و است
را كالن حيطه در كار مجوز امريكا در منظر طراح دارد. دخالت نيز جامعه و
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اين در طراحى انجام توانايى آموزشى كوتاه دوره گذراندن با معموًال و ندارد
ارزشهاى و كيفيت بر كه هنرى هر حوزه اين در مىكند. ــب كس را زمينه
آرايش مانند مىرود، شمار به فعاليت براى خاص زمينهاى بيافزايد، محيط
جذابيت بر عالوه كه گياه) ــتن آراس نوع هر و ــكلدهى ش معنى (به گياهان

.(Blythe, باشد.(2007 گذرنيز يا پارك يك هويتبخش مىتواند
آموزشمعمارىمنظر

گروه هر در متخصص به ــاز ني منظر، معماران فعاليت زمينه ــتردگى گس
مىطلبد. را رشتهها اين با مرتبط و مختلف ــى آموزش دورههاى وجود كارى،
خود سوى به را تحقيق و مطالعه آموزش، به عالقهمندان كه ــغلى ش فرصت
امريكا،84 و كانادا در ــگاه دانش و ــكده دانش 59 ،2004 ــال س در كند. جلب
زمينه در كارشناسىارشد، و كارشناسى دورههاى براى درسى مختلف برنامه
پيشنهادى آموزشى برنامههاى مثال براى بودند. ديده تدارك منظر معمارى
كارى فرصت يك موجد خود هريك كه امريكا منظر معمارى دانشكدههاى در

: مىشود زير دورههاى شامل است، مستقل
زهكشى و آب هدايت كاربرد، مباحث شامل راه، مهندسى

آن قوانين و ساخت اصول
منظر اجراى و ساخت

منظر معمارى طراحى نظرى تئورى
منظر معمارى تاريخ

شهرى منظر طراحى و برنامه ريزى
منظر معمارى در اقليم

عمومى مديريت
توپوگرافى و زمينشناسى

خاكشناسى
گياهان نگهدارى و گياهشناسى

منظر معمارى طراحى عملى دروس
جمعبندى

و آگاهى عدم دليل به كه جامعهاى در منظر معمارى تخصص و علم وجود اهميت درك لزوم و شناخت جهت است، تالشى اجمالى، هرچند فوق مباحث
كه مىكند پيشروى گونهاى به شهرها گسترش و توسعه شهرى، طرحهاى عملياتىكردن و مديريت تصميم گيرى، جايگاههاى در كار به آشنا متخصص نبود
عواقب جبران مىشوند. گروهى يا فردى سودجويىهاى فداى نيز موضوعات اين مواردى در حتى و است زيبايى وگاهى عملكرد تنها آن در غالب موضوع
چراغ و نيمكت و درخت از پوشيده شهر، زمين از بزرگى مساحت است. فراوان اجتماعى و اقتصادى هزينههاى صرف مرهون منظر، از صحيح درك عدم

ندارد. وجود انسانها ميان ارتباط براى باارزشى جمعى فضاى وليكن است،
معمارىمنظردانشنوينىدربرقرارىارتباطشهروندانبامحيطاستودرصورتوجودمتخصصيناينرشتهدرجايگاههاىبرنامه ريزى،تصميم گيرى،طراحى

عنوانميراثايرانسربلندمىكند. ارزشهاىانسانىبه هويتو احياىفرهنگ، براىزندگىاجتماعىانسانها، كمكزيادىبه عملياتىكردنطرحها و
اقتصادى رشد براى توليد و فعاليت جديد راههاى مىكند،كشف نزديك عمل به را حرف آنچه است، فراوان بحرانزده اقتصاد از رهايى صحبت كه امروزه
همراه شغلى، فرصتهاى ايجاد امكان منظر، معمارى زمينه در بىشمار فعاليتهاى گستره مردم، جمعى زندگى به توجه و شهرها بىرويه ــد رش با ــت. اس
نيز جامعه در ارزشها ايجاد و فرهنگى اجتماعى، رشد به بلكه مىشوند، اقتصادى رشد سبب تنها نه كه است آورده وجود به را نوآورى و خالقيت ثبت با

كمكمىكند.


