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 چكیده
قرار  یطیمح کیگراف طهیاست )و هر دو در ح یطیمح غاتیتبل یهاشاخه ریاز ز یکیکه  یشهر غاتیمبحث تبل

باشد. با توجه به  رگذاریتاث زیشهر ن یمایس تیفیاز جمله ک گرید یهابر جنبه تواندیم غات،ی( عالوه بر جنبه تبلرندیگیم

و  تیریدارد و در واقع در همه جا حضور دارد، چنانچه مد یریگچشمانسان نقش  یدر زندگ غاتیامروزه تبل نکهیا

بلکه ناخواسته سبب  گذارد،یشهر م یمایو س تیبر هو ینه تنها اثر منف رد،یراستا صورت نگ نیدر ا یدرست یزیربرنامه

که  ینقشو  یشهر غاتیتبل گاهیخواهد شد. مقاله حاضر با توجه به جا زین نیساکن یهرج و مرج و عدم آرامش و راحت

 - یفیتوص قیو روش تحق یکاربرد قیاست. نوع تحق رفتهیشهر داشته باشد، صورت پذ یمایس تیفیدر ارتقاء ک تواندیم

از  زیشهر ن یمایس ییبایو ز تیفیک ،یشهر غاتیکه در کنار نقش تبل دهدینشان م قیتحق جی. نتاباشدیم یلیتحل

 یمبان ،یمورد نظر، با توجه به اصول شهرساز غاتیالزم است که طراح در کنار تبل نیبرخوردار است. بنابرا یادیز تیاهم

  یراستا مدل مفهوم نیمد نظر قرار دهد. در ا زیشهر را ن یمایس تیفیموارد مرتبط، ک گریو د یشناس ییبایز ،یبصر

 است. دهیارائه گرد یکاربرد یشنهادهایتحقق آن پ یو در راستا نیپژوهش تدو

 

 شهر یمایس ،یطیمح کیگراف ،یطیمح غاتیتبل ،یشهر غاتیتبل کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
ها اصلی و بعضی فرعی و برخی دیگر نقش زیباسازی و تکمیل  در فضای شهرها عناصر مختلفی وجود دارد که برخی از آن

ا در راسلتای هلدز زیباسلازی تلوان عناصلر شلهرها رکننده را به عهده دارند. حال در بسیاری موارد با طراحی هوشمندانه می

که درواقع امروزه جزء الینفلک و جدانشلدنی از  اشاره نمودتبلیغات شهری توان به این دسته میاز سمت و سو بخشید. شهری، 

و تاثیر مضاعف بر مخاطبین خود، حداکثر تلالش خلود را  تبلیغاتی که برای عقب نماندن از چرخه رقابت باشد.میسیمای شهر 

حلال آنچله در . احاطه کنلد بیشتر و بیشتر روز به روز با پیشرفت تکنولوژی و با کمک ابزارهای گوناگون اطراز ما راکند تا می

که چنانچه بلا اصلول و ضلوابط همخلوانی  ،تاثیر این عناصر بصری بر سیمای شهر است ،پرده شودبه فراموشی سنباید این بین 

سلاکنین  تواندمی نه تنها ه رعایت اصول و مبانی صحیح طراحی،در حالی ک .آوردتاثیرات مخربی به وجود خواهد  ،نداشته باشد

بلکه سبب خلق فضاهایی مناسب برای سلکونت و  ،های بصری دور سازدها و آلودگینظمیها، بیها، زشتیشهرها را از ناهنجاری

این عناصر به نحوی عم  کننلد تلا سلیمایی  این وظیفه طراحان خواهد بود که در طراحی .شودارتقاء کیفیت سیمای شهر نیز 

البته الزم  ها داشته باشند.در برخورد با آن زیبا به شهر دهند به طوری که شهروندان احساس آرامش، درک منسجم و راحتی را

آن بایلد بلرای سلاکنین  ،به ذکر است که تنها جنبه زیباسازی نباید مد نظر قرار گیرد، بلکه برای ایجاد محیط مناسب یک شهر

ایلن  البتله اصول مختلفی از جمله اصول شهرسازی، مبانی بصری، ایمنی، ترافیک، حفظ هویت و ... نیز مد نظر قلرا گیلرد کله

 ه صورت گذرا به آن اشاره شده است.گنجد و فقط بموارد در حیطه این پژوهش نمی
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اسلت، سلعی و فضلای شلهری مطللو  هر سیمای ش ،در نوشتار حاضر پس از مرور مبانی نظری که شام  تبلیغات شهری

و تحلی  پیراملون آن پرداختله شلود. در خاتمله، در به بحث  ،مدل مفهومی و توضیحات مورد نیاز پژوهش ارائه خواهد شد تا با

رهلای با ذکر چند نمونه از تبلیغات شهری که در جهت ارتقاء کیفیت سلیمای شلهر موفلق بلوده اسلت، بله راهکاهمین راستا 

 رداخته خواهد شد.پیشنهادی پ

 

 سوال اصلی تحقیق -۲
تقلاء توان با استفاده از این تبلیغلات در اربا توجه به جایگاه تبلیغات شهری و فراگیر بودن آن در تمامی سطح شهر، آیا می

 ؟کیفیت سیمای شهر اقدام نمود
 

 تحقیق اصلیفرضیه  -3
ایلن تبلیغلات  رسدبه نظر می .بردبهره میهر در سطح شجهت پوشش کام   و متنوعی از ابزارهای مختلف تبلیغات شهری

اصول و ضوابط شهرسازی و معماری، اصول حفظ هویت شهر و اصول زیبایی  اصول مبانی بصری،توجه به عوام  موثری چون با 

بایسلت در ارتقلاء داشلته باشلد. در واقلع می به فضای شهری مطلو  نقش بسزایی سیمای شهرتواند جهت تبدی  می، شناسی

یفیت سیمای شهر، عالوه بر هدز اصلی هر تبلیغ که رساندن پیامی هدفمند به مخاطبین است، موارد عنوان شلده را نیلز در ک

 نظر گرفت.
 

 قیتحق نهیشیپ -4
انجلام  یادیلز یپژوهشل یهلا، مقاالت و طرحیو به خصوص مبلمان شهر یطیغات محیا تبلیو  یطیک محینه گرافیدر زم

در ادامله  .پرداخته شده است یطیک محیاز گراف یز به عنوان بخشین یغات شهرین مطالعات به تبلیاز ا یشده است که در برخ

 شود:یها اشاره ماز آن به تعدادی

 در شماره هفتم مجله  1۸۳۱در سال  یاسدالله یفضا که توسط مصطف یت بصریفیدر ک یطینقش عناصر مح یبررس

شلده اسلت و  یدگیمکان رسل یمایو س یغات شهری، تبلیطیمح کین متن به گرافیده است. در ایمنظر به چاپ رس

 یت جملع بنلدیلو در نها یشلهر غاتیتبل ی، به بررسیطیک محیگراف یکاربرد یهارامون حوزهیپ یحاتیبعد از توض

 (1۸۳۱، یپرداخته شده است. )اسدالله یکل

  ط یو محل ی، مرملت، شهرسلازیرمعما یش ملین هماین راستا در دومیدر هم یقیدر تحق 1۸۱۸سارا داوده در سال

 یطیک محیو گراف ییبای، به مفهوم زیشهر ییبایز بر یطیمح غاتیتبل ک ویگراف ریتاث یدار، با عنوان بررسیست پایز

 (1۸۱۸قرار داده است. )داوده، یط را مورد بررسیمح ییبایک بر زیر گرافیپرداخته و پس از آن تاث
 شلهرها  تیلهو و مایس در ،یشهر منظر گاهیجا و نقش بر یلیهمان سال، تحل در یاز در مقالهینژاد و همکارانش نزال

و  ین در توانمندسلازینلو یهلاش افقین هملایاند که در اولل، انجام دادهیشهر یباشناسیز تا بایز شهر را با عنوان از

نلژاد و سلت. )زالده ایبه چاپ رس ییو روستا یست شهریط زیو مح ی، انرژی، عمران، گردشگریدار معماریتوسعه پا

 (1۸۱۸همکاران، 
 شیراز در هملایشل یشلهر منظلر بر یغاتیتبل یهاتابلو نقش یبا عنوان بررس یادر مقاله 1۸۱۲در سال یزاهد عارفه 

ن یلراز اشلاره دارد، در ایدر سلطح شل یغلات شلهریتبل یهایژگیو یبه بررس یشهر تیریمد و فرهنگ یمعمار یمل

نکه چه قلدر یو ا یمعرز کاربر یو تابلوها یغات شهریط، تبلین فهم مخاطب از محزای  میاز قب یپژوهش به  موارد

کننلد، پرداختله شلده اسلت. یجلاد میرا ا ییت فضلایفیشوند و چه کیده میزان دیر دارند چه مید مخاطب تاثیدر د

 (1۸۱۲،ی)زاهد
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شلهر بله  یمایت سیفیک یدر ارتقا یرغات شهیتبل یمذکور، به بررس یک از اثرهایچ ید که هدهیها نشان میکن بررسیل

تواند در اولویت بعد از پیام رسانی، در نظر داشلته که تبلیغات می جنبه زیباسازی اص  بهموده است. در نن یدگیطور خاص، رس

مورد  یهااما در بدنه مقاله ،خوردین مشابه با موضوع نوشتار حاضر به چشم میهرچند عناو در واقع، .باشد، پرداخته نشده است

 ن پژوهش پرداخته نشده است.یمورد نظر در ا یغات شهریگاه تبلیو جا ین مدل مفهومی، به تدویبررس
 

 مبانی نظری -5

 تبلیغات شهری -5-1

ک یلکله گراف یعیگسلترده و وسل یبلا توجله بله معنلا»نماید: مسعود ایلوخانی در کتا  گرافیک محیطی خود عنوان می

بله  یاخچلهیآن تار یم بلرایتوانیدهد، میم یف خود جایطه تعریرا در ح یر بصراز عناص یار متنوعیف بسیدارد و ط یطیمح

 یطلیغلات محیتبل یهاکه از شاخه یغات شهریخچه تبلی( در واقع تار۱، ص1۸۳۳، یلوخانی)ا «م.یقائ  شو یرنگاریقدمت تصو

بله طلور  ن دانست.یزم ین روینخست یهاتوان مربوط به تمدنیز میرد را نیگیقرار م یطیک محیر مجموعه گرافیاست و در ز

در  یپادشلاهان هخامنشل یهاها و سنگ نبشتهبهیان، کتیمصر ینات قصرها و قبرهایکه در تزئ ییها و ابزارهاروش یتمام یکل

خاصله آن زملان  یطیک محیتوان جزء گرافیز میشده است را نیاستفاده م یسنگ یهاان باستان بر ستونیج مذاهب مصریترو

 رد. )همان( ک یتلق

انجلام گرفلت، از آن جملله بله کلار  یغات شلهریسطح تبل یفیباالبردن و ارتقاء ک یبرا یادیز یهاکوشش 1۳11در دهه 

از  یاریبسل ،هلاسلال ان. در هملهلا بلودسلردر مغلازه ی، خصوصا تابلوهلایریتصو یژکتورها و تاباندن نور به نمادهاوگرفتن پر

اقلدام کردنلد.  اس بزرگیاز محصوالت خود با مق یحجم یهابه ساخت نمونه ییاروپا یاالت متحده و کشورهیفروشندگان در ا

شلاهد  1۱11  دهله یل. در اواگرفلتمی قلرار ر تلرددیدر مسل ییهلابهاسردرها و هم به طور گردان با ار یهم برا ها،این حجم

ن ی( اهمانها نصب بود. )یها و خوراکیدنیواع نوشو ان ی، وسائ  بهداشتیعموم یغات کاالهایها تبلم که بر آنیبود ییلبوردهایب

ه امروزه شلاهد ابزارهلای منحصلر بله فلردی کچنانشرفت بوده و هست. یهم گام و رو به پ ،یتکنولوژدار شتا شرفت یروال با پ

 ،شلاره شلدهملان طلور کله ا ،در اصل د. های طراحان را دارارات و خالقیتهستیم که به خوبی توانایی تحقق بخشیدن به ابتک

ن یهمچنل فرهنگ و اقتصاد هر جامعه اسلت. در ارتقاء ینقش مهم یدارا یطیغات محیاز تبل یابه عنوان شاخه یغات شهریتبل

، یآموزشل مختلفلی چلون یهلاامیلتواند پیکه م ییهااز راه یکیدر واقع  .بر عهده داردنیز ها را امیفه انتقال پیوظاین تبلیغات 

، ی)اسلدالله اسلت. یغات شهری، تبلهدد مردم قرار دیرا به سهولت در معرض د یاسیو س ی، تجاریاد، اقتصی، اجتماعیفرهنگ

1۸۳۱) 

تواند میکه باشد، میغات در سطح و بدنه شهر یتبل یقاب  اجرا برا یکیزیعناصر فابزارهای مختلف و شام   یتبلیغات شهر

 ود:توان به موارد زیر اشاره نمیها مآن از جمله ررس شهروندان قرار گیرد.یدر تبه راحتی 

 (بیلبورد) تبلیغاتی بزرگ تابلوهای 

 تابلوهای دیواری 

 (وجهی سه و چهاروجهی تبلیغاتی جایگاه) آلومینیومی تابلوهای 

 بعدی سه گردان تابلوهای 

 بنرها و دیجیتال یهاتابلو وجهی شش تابلوهای 

 تابلوها یشهر یون هایزیتلو(ی LED  وLCD) 

 مترو و اتوبوس یهاایستگاه غاتیتبلی پوسترهای 

 (اتوبوس داخ  تبلیغات) پوستر ترانزیت 

 های تبلیغاتیدستگیره 
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 ی  حم  و نق بدنه وسا یغات رویتبل 

  دیواری یهاپان 

 یغاتیتبل یاستندها 

 ی بامتابلو 

 ساختمان و کسبه یتابلو 

 ی ساختماننما 

 ...و 

م یباز( و حلر ی)فضا یشهر یکه در فضا یطیغات محیهرگونه تبل توان استنباط نمود کها توجه به مطالب عنوان شده میب

مجوز  ید از شهردارینصب سازه آن با یگذارد و برایر میتاث یما و منظر شهریشود و بر سیشهر انجام م یو استحفاض یخدمات

 شود.یمحسو  م یغات شهریتبلجزء الزم اخذ شود، 

ت بلا آن یلکله خالقیحضلور دارد و هنگامابزارهای مناسب بر اساس محیط  بااست که در همه جا  یارسانه ،غین نوع تبلیا

ر یتحت تلاثد افراد را توانیها مطیمحاین . نمایدیجاد میا ،اندکه قبال وجود نداشتهرا  یدیجد یغاتیتبل یهاطیب شود، محیترک

را مخاطبین تواند همچنین می باشد.ر میدر سطح شهر برخوردا پیام خود از امتیاز پوشش سراسرید و در رساندن دهخود قرار 

 د.دهاشند تحت تاثیر خود قرار ترین ساعات روز تا زمانی که دیگر در فضای بیرونی شهر نباز ابتدایی

 

 سیمای شهر -5-۲

کاربرد دارد، در واقع اطالعات پلردازش شلده  "Image of the City"ن یشهر که غالباً در برابر واژگان الت یمایاصطالح س

 یروانل - ی، عوام  اجتماعیشهر یمای. در سردفرد نقش دا یر ذهنیاست که در ادراک و تصو ییو آن فضا بودههن انسان در ذ

 (11۲، 1۸۳۳. )پاکزاد، کندمی دا یپ ینقش اساس یو جمع یو تجار  فرد یت فردیمانند شخص

 ین املریبر انسان است. بنلابرا یشهر یهان شاخصهیگذارترریشهر، از تاث ینیشهر به عنوان نمود ع یمایگر سید یانیبه ب

 یاملر یشلهر یمایانسان به سل یو خاطرات ذهن یطی، تجار  محینه فکریزم ی. چرا که وابستگاست وابسته به مخاطب خود

 یاز فضلاها ین مطلب اسلت کله تجربله انسلانیشهر، روشن کننده ا یماینه سیر است. مطالعات صورت گرفته در زمیانکار ناپذ

و  یکلیزیشلهر بلر دو بعلد ف یکالبد یماین سینه کالبد است. بنابرایک زمیا یو  ینیط عیک محیدر  ی  حضور وحاص یشهر

 (67، 1۸۳۱و رضازاده،  ییبایگذارد. )زیر میتاث یط شهریانسان از مح یو روان یذهن

از  یکله تملام علوامل داردیعنوان مل شهر یمایس یستیف از چیدر تعر شهر(، یمایمترجم کتا  س) ینیدکتر منوچهر مز

وسلته و دسلته یکله بله صلورت پ یو خاصه در حلالت یآن است، بصورت انفراد ید و چشم قادر به تماشایآید میشهر که به د

در اشاره بله  یود. دهی  میشهر را تشک یماید، سکنین عام  با هم( عم  میا چندیب چند یاز زمان ترک یا)در لحظه یجمع

هوا و  یشهر به اندازه فشار آلودگ یمای، فشار سیامروز یده شهرهایچیستم پیدارد که در سیوان مز عنیشهر ن یمایت سیاهم

بله را ز پنج عام  که عبارت است از راه، لبه، گره، نشانه و محلله یسنده کتا  مذکور نینچ نوین لیکو ت دارد.یمسائ  مشابه اهم

 (1۸۳8نچ، ی)لکند. یشهر قلمداد م یمایس یعنوان عوام  اصل

ن یاز محققل یملثال برخل شهر ملوثر هسلتند. یمایدر بوجود آوردن س یها و عوام  مختلفدگاهید ،طور که اشاره شدهمان

 یمایت سلیلفیک یدر ارتقا ین عناصر، سعیا یبا ارتقا اند کهموثر دانسته یشهر یمایس ینچ را در شک  دهیعناصر پنجگانه ل

، یموضلوع یها یو پتانس یمکان یهاضرورت یاز به وجود برخیآل، عالوه بر ندهیا یشهر یمایش سیدایشهرها دارند. در واقع پ

و  ی)منلوچهردهلد.  یآنلان( جلا یر ذهنلیتا آن فضا را در ذهن شهروندان )تصو دارددر فضا  یگرید یهاتیفیاز به وجود کین

 (.6، 1۸۱۲همکاران، 

و در ادامه آن بله  یطیک محیتوان به گرافین جمله میاز ا ار باشد.گذریها تاثتیفین کید بر اتوانیم یادیابزارها و عناصر ز

د و زنلیم یخود دست به هر ترفند یگرفتن از رقبا یشیده شدن و پیکه جهت د ییهاها و فرماشاره کرد. رنگ یغات شهریتبل



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 
 

 8 

 یک شلهریوا اگر گرافیباد شد. و به گفته قکنیفا میشهر ا یمایت سیفیدر حفظ و ارتقاء ک یریچنانچه اشاره شد نقش چشمگ

ن یلو اگذارد، یم ییر بسزایمردم تاث یکند، و اگر مناسب باشد در فرهنگ بصریقه مردم را بد مینامتناسب باشد، به تبع آن، سل

 ط بر مخاطب است.یر محینشان دهنده تاث

شلهروند  یمندتیذکر است که رضاالبته الزم به  .بردین میرا در شهرها از ب ییبایروح زمغشوش،  ییدر اص  وجود فضاها

بله مکلان آنلان  یجاد احساس عالقه مندیبلکه در ا ،گذاردیآنان اثر م یید نه تنها بر آرامش و کارایبدون ترد یشهر یمایاز س

ت دارد. یلز اهمیلن یو اجتملاع یبلکه در ابعلاد روانل ،ستیت نیز اهمئحا یشهر تنها از بعد هنر یماین سیز موثر است. بنابراین

کله چنانچله بلر  ،شلودینه محسو  مین زمیاز عوام  مهم در ا یکی یغات شهریتبل (۲44، 1۸۱۲، یرانیان و زال نژاد و ای)نظر

 .گذار استریشهر تاث یمایت سیفیدر ارتقاء ک ،اساس اصول انجام شود

 

 فضای شهری مطلوب -5-3

 قلانونیتلوان نملی، مختللف هلایپژوهشر تعریف شده د هاییارها و شاخصهبا وجود مع ،هاطراحی مطلو  شهردر زمینه 

در قیلاس بلا های فضایی اشاره دارد که البته ها و کیفیتبه ضرورت هاتعریف. یکی از این مشخص و ثابت در این مورد ارائه کرد

ین معیارهلایی ترکی از مهمی» گفت، توان. میشودتر میاند قاب  لمسهایی که در این راستا صورت گرفتهموارد مشابه و فعالیت

و ایلن  دانسلتهلای عملومی شلهری موجلود در آن کیفیت عرصله را شودهای شهری لحاظ میی شهرها و محیطکه در ارزیاب

و  رفیعیلان) «شلودای میزان مطلوبیت شهرها محسو  ملیواقعیت اجتنا  ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار سنجشی بر

، خوانلایی، نفوذپلذیری، دسترسلی، راحتلی، گونلاگونیام  موارد مختلفی از جمله های فضایی شفیتیک( ۸8، 1۸۱1همکاران، 

 د.باشحس تعلق، غنای حسی و ... می پذیری، حیات شبانه،تنوع، انعطاز آسایش، ایمنی، سرزندگی، امنیت،

 هلای فضلاییکیفیلت هلا وار بر سیمای شهر از جمله تبلیغات شهری، باید براساس ضلرورتگذ، تمامی عوام  تأثیرواقع در

نیازها و هویت شهر و شهروندی باید منطبق بر د و همچنین پنجگانه لینچ تاثیری متقاب  دار بر عناصرطراحی گردد. این عوام  

 .ثیر مثبت خواهد داشتشهری مطلو  تادر ایجاد فضای  ،دباشد. به شرط آنکه عوام  یادشده به این صورت طراحی شو

 

 یل مفهومو ارائه مدل یبحث و تحل -6
در محلدوده گرافیلک   (که یکی از کلمات کلیدی این پژوهش اسلت)بنابر مدل مفهومی ارائه شده، جایگاه تبلیغات شهری 

سلیمای  آید و چشم قلادر بله تماشلای آن اسلتتمام عواملی از شهر که به دید میبه  شود کهمالحظه می .مشخص شده است

همچنلین بایلد در طراحلی  ا جزئی از سیمای شهر قلمداد کرد.ن تبلیغات شهری رتوامی ،اساس این بر گردد.شهری اطالق می

بله تبلع آن در  وهای فضایی که در ایجلاد فضلای شلهری مطللو  های فضایی و کیفیتتبلیغات شهری مواردی چون ضرورت

تبلیغلات در سلیمای شلهر املری بودن رگذار یتاثتأم  و توجه فراوان قرار داد. در واقع  رداست را مو موثرکیفیت سیمای شهر 

شناسلی و زیبلاییضوابط شهرسازی و معماری، حفلظ هویلت شلهر  انکار ناپذیر است و این مهم چنانچه با اصول مبانی بصری،

 توان گامی در ارتقاء کیفیت سیمای شهر برداشت.همراه باشد، می
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عناصر پنج گانه لینچ
راه

لبه

نشانه

گره

محله

                      

               

گوناگونی
خوانایی
نفوذپذیری
دسترسی
راحتی
امنیت
آسایش
ایمنی
سرزندگی
تنوع
.و  ..

          
     

ابزارهای تبلیغات شهری
بیلبورد

تابلوهای چند وجهی

تلویزیون های شهری

پوسترهای تبلیغاتی

تبلیغات بدنه خودروها

دستگیره های تبلیغاتی

پان  های دیواری

استندهای تبلیغاتی

تابلوی بام

تابلوی ساختمان وکسبه

نمای ساختمان

.و  ..

و حریم ( فضای باز)تبلیغاتی که در فضای شهری 
خدماتی و استحفاضی شهر انجام می شود و بر 
سیما و منظر شهر تاثیر می گذارد و برای نصب 
.سازه آن باید از شهرداری مجوز الزم اخذ شود

آید و  تمام عواملی از شهر که به دید می
.چشم قادر به تماشای آن است

        

           

          

یاز و هویت  باید منطبق بر ن
.شهر و شهروندی باشد

 

 
 شهر یمایت سیفیارتقاء ک مدل مفهومی :1 ریتصو
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 یغات شهریه تبلیشهر بر پا یمایت سیفیجهت ارتقاء ک ییشنهادات و راهكارهایپ یبندجمع -7
را هلدز یلز بنلد بلود.یپااصول عنلوان شلده  این به نسبت دیبا ،شهر یمایبر س یغات شهریرگذار بودن تبلیبا توجه به تاث

بر شهر  یرات جانبیبه تاث ین هدز توجهیحال چنانچه ا انتخا  اوست.ر بر یت تاثیدر نها با مخاطب و، برقراری ارتباط غاتیتبل

ر یل. ملوارد زگردیلدخواهلد  یادهیلو مشلکالت عد ییتر عنوان شد سبب هرج و مرج و ناخواناشیطور که پهمان ،نداشته باشد

 شلود.یتلر وار عنلوان میت به صلورتموارد  نیا .است آنشهر در ارتباط با  یمایت سیفیدر جهت کمک به ارتقاء ک یشنهاداتیپ

   آن آورده شده است.یها در ذحات آنیر، توضیاست که در موارد ارجاع شده به تصاو ذکرالزم به 

 آن یو ابزارها یغات شهریدر هرگونه تبل یو معمار یت اصول شهرسازیرعا 

 تلوازن،  ت آن ممکلن اسلت تعلادل،یعدم رعا دهد ویرا شک  م یه هر هنریکه پا یاصول) یبصر یت اصول مبانیرعا

 (ن ببردیو نظم را از ب یهماهنگ

 آن انجام شده و شلناخت  یدر مورد چگونگ یادیاست که مطالعات ز موضوعاتیاز جمله ) یشناسییبایت اصول زیرعا

 (است موثرار یز بسیشهر ن یمایس یباسازیآن در ز

 تواند بلا مخاطلب خلود ارتبلاط ینم ،م آن در نظر گرفته نشودیت و اقلیکه هو یشهر)ت شهر یت اصول حفظ هویرعا

 (برقرار کند

 هر شهر ییفضا یهاتیفیها و کورتتوجه به ضر 

  های فضایی با نیاز و هویت شهر و شهروندیها و کیفیتورتضرانطباق 

 ردیگیغات در آن قرار میکه تبل یابر اساس منطقه یبصر یکپارچگیجاد یدر صورت امکان ا 

 یک منطقه نشود )توجه به آلودگیسبب اغتشاش در  کهبه طوری یغات شهریتبل یبه استفاده درست از ابزارها توجه 

 (یبصر

 یباسلازیز نقلش - پتلونیل شلرکت: ۲ ریتصو) ز داشته باشدین یباسازیکه نقش ز یغاتیتبل یطراح ،در صورت امکان 

 (محصول غیتبل بر عالوه سبز یفضا

 یا کلاربریل ی، صلنعتی، تجلاریمناطق مورد نظر از منظلر مسلکون ییفضا یهاتیفیغات بر اساس کیانتخا  ابزار تبل 

 (کانادا و کایآمر متحده االتیا یکشورها نیب مشترک مرز: ۸ ریتصو) خاص

 (ینیب موزن غیتبل: 4 ریتصو) ت فضایفیت و کیاستفاده از امکانات و عناصر شهر با توجه به موقع 

 ز صورت یغ مورد نظر نیاهداز تبل یشهر در راستا یمایس ییبایکه عالوه بر ز یعیطب یو نورها یاستفاده از نورپرداز

 ( یعیطب نور از استفاده مو، رنگ غیتبل: 8 ریتصو) ردیگ
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 محصول غیتبل بر عالوه سبز یفضا یباسازیز نقش - پتونیل شرکت: ۲ ریتصو

 

از روشی مناسب برای نفوذ در ذهلن  تبلیغ توسط شرکت لیپتون برای محصول چایی سبز که با شک  دادن به بوته گیاهان

در  .باز را نیز عهده دار شده اسلتو عالوه بر تبلیغ محصول مورد نظر خود، نقش زیباسازی فضای  ،مخاطب خود بهره برده است

در  ،های تبلیغاتی متعارز و عالوه بر تبلیلغ محصلول کله هلدز اصللی طلراح اسلتواقع این نوع تبلیغ بدون استفاده از رسانه

 مفید واقع شده است.زیباسازی فضای شهر 

 

 
 کانادا و كایآمر متحده االتیا یکشورها نیب مشترک مرز: 3 ریتصو

 

نشلده  یطراحل ایلنوشلته  یزیآن چ یقرار دارد که رو ییو کانادا تابلو کایمتحده آمر التیا یکشورها نیدر مرز مشترک ب

را  هیزنلده از آسلمان کشلور همسلا یریتصلو کننلدیتلابلو نگلاه مل نیبه ا یکشورها وقت نیاست، بلکه شهروندان هر کدام از ا

ملوثر بلوده  فرهنگ کی غیفضا و منطقه مورد نظر در تبل تیفیمناسب بر اساس ک دهیابزار و ااز  استفاده. در این طرح نندیبیم

 بوده است. گریکدیکردن مردم دو کشور به  کینزد، هدزدر واقع . است
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 ینیب موزن غیتبل: 4 ریتصو

 

پاناسونیک بلا توجله بله ایلن  خاطره آمیزی است.حسی در آن کار مهای عصبی پیرایش موهای بینی به دلی  وجود رشته

الینفک شلهر اسلت و در  های برق که جزئی از عناصراز کاب  ،موزنسیستم ایمنی باالی دستگاه  درآوردنمهم برای به نمایش 

 هلاآندهی به سامان  ،های برق وجود داردکه آشفتگی سیمهایی در مکان کهآن بهره برده است. حال شود،سیمای آن دیده می

 عالوه بر تبلیغ محصول گامی در ارتقاء کیفیت سیمای شهر نیز برداشته خواهد شد.در این صورت  شود.مینیز کمک 

 

 
 و مصنوعی یعیطب نور از استفاده مو، رنگ غیتبل: 5 ریتصو

 

به طبیعی بودن مواد تشکی  دهنده محصول ملورد نصب شده در تفرجگاهی ساحلی که با توجه  بیلبورد تبلیغاتی رنگ مو،

ای طراحی شده است که با برش فضایی از تصویر، در طول شبانه روز، فضلایی متفلاوت بلر اسلاس تلن رنگلی نلور نظر، به گونه

ای طلوع و غرو  خورشید در این روال، خدشله د خط افق،نبدون اینکه عنصری از طبیعت مان ،کندطبیعی روز و شب ایجاد می
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و دستیابی بله  سب با استفاده از عوام  طبیعی در رساندن مفهوم مورد نظر به مخاطبای مناایدهاین تبلیغ محیطی، وارد کند. 

 را به نمایش گذاشته است.هدز 

 

 :یریجه گیو نت یبندجمع -8
 طراحلان، کله اسلت یضلرور للذا. اسلت برخوردار ایالعاده فوق تیاهم از انسان زندگی برای سالم طییمحداشتن  امروزه

 الزم ییبلایز منطلق و نظم، از همواره آن در ستنیز و زندگی طیشرا که کنند، طراحی ایگونه به را آن نیمتخصص و مسئوالن

 باشلدمی رسان اطالع و دهنده آموزش کییگراف عناصر گرید و هانشانه عالئم، از مملو جهان شهرهای اکنون هم. باشد برخوردار

 محسلو  اقتصلادی توسلعه ابزار و مقررات و نیقوان درآوردن اجرا به برای انیمجر و رانیمد دهنده اریی و منظ جادیا عام  که

 و هلاروش افتنیل حلال در وسلتهیپ و ،هسلتند رقابت در گریکدی با گردشگری و تجارت نهیزم در جهان مهم شهرهای. دشویم

 مراکلز و هلاسلاختمان ساله همه حال نیع در. هستند دکنندگانیازدب توجه جلب و ییراهنما یتر براایگو و ترجذا  هاینشانه

 رییتصلو هاینشانه. دکنیم ارائه را تریخالقانه و دتریجد طییمح کیگراف مشابه،  یدال به که دشومی ساخته ایدن در ارییبس

 هلایآگهی عملومی، و یخصوصل املاکن بلرای نوشلتاری و رییتصلو تیهلدا هایستمیس رانندگی، و ییراهنما عالئم خدماتی،

 نقل  و حمل  و تلردد املر در  یتسله ی،یراهنما خدمات، ارائه در را رییانکارناپذ و مهم اریبس نقش گرید مورد هاده و تجارتی

 اندرکاردسلت عوام  گرید و شهرسازان معماران، کنار در توانندمی طییمح کیگراف طراحان. دکنمی فایا رسانی اطالع و شهری

 عناصلر تاسل ستهیشا. ندینما تیفعال طی،یمح کییگراف عناصر حیصح ساماندهی در شهری هایطیمح ساز و ختسا و طراحی

 و ناختیشل ییبایز هایجنبه از رییگ بهره با خدمات، ارائه و کاربرد در مناسب تیفیک از برخورداری بر عالوه طی،یمح کیگراف

 هلایطیمحل در انسلان، اسلتقامت و تحمل  و نشلاط ش،یآسلا امش،آر موجب که دشو خلق و طراحی ایگونه به روانشناختی،

 (1۸۳۱، ی)اسدالله .دباش امروز نییماش زندگی و صنعتی

تلوان ملی ،گلذار اسلتعوام  مختلفی بر سیمای شلهر تاثیرو با در نظر گرفتن این نکته که با توجه به مطالب عنوان شده 

د از توانلو ملید، ای تنگاتنگ با شهروندان دارابطهو در واقع ر استزی تبلیغات شهری جزء الینفک شهرهای امرونتیجه گرفت، 

 د. بر سیمای شهر باش موثرارد مو

 یمایسلازنده سل یهان آن، از مولفلهیدتریلر و به عنوان جدیغات در قرن اخین عام  تبلیتریبه عنوان اصل یغات شهریتبل

گذار و هیت سلرمایازمند رضلایت خود نیموفق یغات در راستاین تبلیکه ا سپرد یز به فراموشین موارد را نیاد ینبا اما .شهر است

ن یلت دارد. ایار اهمیمخاطبان بس یریگ، جلب توجه و هدزیغات شهریدر اص  در تبل. مخاطب خود است یهان خواستهیتام

 گلرید یهانلهیدر زم یمناسب یهارصتتواند فراهم کننده فیپردازد، میژه میو ییکاال یکه به معرفغات، عالوه بر آنینوع از تبل

 .باشدمیز ین پژوهش نیا یکه هدز اصل است شهر یمایت سیفیکجمله ارتقاء آن ازباشد.  نیز

، استفاده از ابزار مناسب یگذاری، جایاصول و ضوابط مناسب در طراح یریتوجه و به کارگ توان اذعان داشت،یجه میدر نت

که خود از عوام  مهم ایجاد فضلای شلهری مطللو  )منطبق بر آن  ییفضا یهاتیفیها و کو در اص  با در نظر گرفتن ضرورت

عناصر از  یجزئ یغات شهریتبل ،هر صورت . بهکرد یانیشهر کمک شا یمایت سیفیبه ارتقاء ک توانیغات میعالوه بر تبل ،(است

و در داشلته باشلد ا مخدوش کننلده ی یباسازینقش ز، ا کاهش دهدیش یمردم را افزا یتواند سطح سواد بصریشهر است که م

توانند با توجه به پیلام تبلیلغ، مصلالح و ابلزار، م  و درایت میمی تأ. طراحان با کبگذاردن خود یبر مخاطب یرات متفاوتیک  تاث

یلن ملورد کله هلای ایکی از بهترین نمونله رز محصول در این راه قدم بردارند.وصیات باصجایگاه آن و حتی با در نظر گرفتن خ

از جملله بلارز محصلول چلای،  تر نیز به آن اشاره شد، تبلیغات محیطی چای سبز لیپتون است که با توجه به خصوصیاتپیش

ل در خلق فضایی مناسب، در باال بردن کیفیلت سلیمای در فنجان از دو مشخصه محصو سرو این نوشیدنیتولید شده از گیاه و 

 واقع هدز اصلی طراح بوده است، اشاره نمود.شهر عالوه بر تبلیغ محصول که در 
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نبایلد بلر چهلار اصل  عنلوان شلده  ،دگیرع در درجه دوم اهمیت قرار میالزم به ذکر است این جنبه از تبلیغات که در واق

در ارتقاء کیفیلت سلیمای مبانی بصری( که اصول زیبایی شناسی و اصول هویت شهر، اصول حفظ )اصول و ضوابط شهرسازی، 

 د.ای وارد کنر است، اختالل و خدشهاگذتاثیرشهر 
 

 مراجع -8-1
 .1۸۳۱تهران، ، 61صفحه ، 6، مجله منظر، شماره «فضا یت بصدیفیدر ک یطیعناصر مح نقش یبررس» ،ی، مصطفیاسدالله [1]

، داریلت پاسلیط زیو مح ی، شهرسازیش معمارین همایدوم ،«یشهر ییبایز بر یطیمح غاتیتبل ک ویگراف ریتأث یبررس» داوده، سارا، [۲]

 .1۸۱۸مهر  1۲همدان، 

 یش مللین هملایاول ،«یشهر یباشناسیز تا بایز شهر از» ،ومرثی، کیالهرفتحیم د عسگر،ی، سیالهرفتحینژاد، کاوه، کاکوان، رضا، مزال [۸]

 .1۸۱۸مرداد  ۱ن، ، همداییو روستا یست شهریط زیو مح ینرژ، ایگردشگرعمران،،یدار معماریو توسعه پا ین در توانمنسازینو یهاافق

 ۲۲، کلرج، یت شلهریری، فرهنگ و مدیمعمار یش ملیهما ،«رازیش یشهر منظر بر یغاتیتبل یها تابلو نقش یبررس» ، عارفه،یزاهد [4]

 .1۸۱۲اسفند 

 .1۸۳۳،یانتشارات فاطم ،، چاپ اول، تهرانیطیک محیگراف مسعود، ،ینلوخایا [8]

 .1۸۳۳، یدیانتشارات شه ، چاپ اول، تهران،یشهر یند طراحیو فرآ ینظر یپاکزاد، جهانشاه، مبان [7]

ت یریملدفصللنامه مطالعلات  ، «ناطق شهر تهران و رفتار شهروندانم یبصر یماین سیرابطه ب یبررس»، هیرضازاده، راض ره،ی، نییبایز [6]

 .1۸۳۱، سال دوم، شماره اول، یشهر

 .1۸۱۲ت دانشگاه تهران، انتشارا، تهران، چاپ نهم، منوچهر، ینی، ترجمه مزشهر یمایس، نینچ، کویل [۳]

 ین کنفلرانس مللیاولل ،«شلهر یمایبه سل یت بخشیدر هو یشهر مبلمان ینقش طراح» نا،ینو، فالح، می، میتی، نگار، هدایمتوچهر [۱]

 1۸۱۲دار، مشهد مقدس، یپا یشهر یو فضاها یمعمار

 1۸۱۲، یان، انتشارات نشر دانشگاهها، تهر، مسائ  و چالشی، شهروز، مبلمان شهریرانینژاد، کاوه، اان، اصغر، زالینظر [11]

بررسلی تطبیقلی رویکردهلای سلنجش کیفیلت در طراحلی »، روجلا، علی پور، مسعود، خادمی، علی اکبر، تقوایی، مجتبی، رفیعیان [11]

 .1۸۱1، تهران، ۸8 -4۸، ص 4شماره ، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، «فضاهای عمومی شهری
[12] http://mohiti.com 

[13] http://ariakayhan.persianblog.ir/post/1808

[14] http://www.ideyab.com/idea.php?design=1960 

[15] http://mohiti.com/ -kolestan

 

 

 
 

 


