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 چکیده

وع منظر وجود نکند. دو ترین فضاهای شهری است. کیفیت منظر یک خیابان، کیفیت فضا را مشخص میخیابان به عنوان یکی از مهم

منظر مربوط  به عناصر طبیعی موجود دردارد، منظر سخت و منظر نرم. منظر سخت عناصر مصنوع در فضای شهری است و منظر نرم 

هنمای طراحی هدف کلی از انجام این پژوهش تدوین راشود. تبلیغات محیطی نیز جزئی از عناصر مصنوع در فضای شهری است. می

حقیق به روش کار در این ت دهدشت است.شهر منظر شهری با هدف ساماندهی تبلیغات محیطی در خیابان شهید نورالدینی در 

استفاده شده است و همچنین ای های میدانی و کتابخانهاز روشعات جهت گردآوری اطال .تحلیلی است-ت کیفی و توصیفیصور

ش حاکی ن پژوهنتایج ایانجام گرفته است.  ها و تهدیدهاتحلیل اطالعات به وسیله جدول تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت تجزیه و

یت ارتفاع و ابعاد باید بر اساس اصول و ضوابط انجام شود. این اصول و ضوابط شامل رعااز آن است که: ساماندهی تبلیغات محیطی 

  باشد.یابی آنها متناسب با نیازها، رعایت سلسله مراتب و .... میمناسب تابلوها و مکان

 

 

 ، منظر شهری، تبلیغات محیطی، خیابان شهید نورالدینی.کلمات کلیدی: فضای شهری

                                                           
کارشناسی ارشد طراحی شهری با عنوان تدوین راهنمای طراحی منظر شهری با هدف ساماندهی تبلیغات محیطی با راهنمایی دکتر برگرفته از پایان نامه  1

 انجام شده است. 1397فرشته احمدی، که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در سال 



 مسئله مقدمه و بیان -1

باشند یعنی جایی که فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی می

شهروندان در آن حضور دارند. در این فضا فرصت آن وجود دارد که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شوند و برخوردهای از پیش 

افراد در یک محیط اجتماعی جدید با هم اختالط یابند. بنابراین شرط اساسی برای اینکه یک فضای تدوین نیافته، به وقوع بپیوندند و 

(. امر تبلیغ در کشور 1385ماعی صورت گیرد )پاکزاد، عمومی، فضای شهری محسوب شود، این است که در آن تعامل و تقابل اجت

؛ )مبهوت تبدیل به یک شغل پولساز شده است رد، نوع سطحی آنما از دیرباز قبل از اینکه در راستای یک تخصص علمی قرار بگی

های تبلیغاتی هستند، لذا تاثیرات فرهنگی، روحی و روانی این گونه (. مخاطبان تبلیغات محیطی ناگزیر از دیدن پیام1392کاشانی،

ری استاد ارتباطات و رسانه دانشگاه تهران (. خانم دکتر بیتا شاه منصو1392)استوار ، تبلیغات بر شهروندان امر غیر قابل انکار است 

 کیدر حال حاضر هایی نظرات زیر را دارند: در مورد ضوابط و مقرارات حاکم بر تبلیغات محیطی و تالش برای ایجاد این چنین قانون

وزارت فرهنگ و  نکهیرغم ا ی. علشودیم فیمختلف تعر یهاکه از آن زمان در سازمان ییهانامهنییآ ،وجود داردنامه نییآ یسر

 نیقوان یسر کی ها،یشهردار ایو  مایها مثل صدا و سسازمان یکسریفرهنگ جامعه است اما  یاصل یعنوان متول بهی ارشاد اسالم

هستند که در  ییهااز جمله سازمان مایو صدا و س هایگفت شهردار توانیم ی. به عبارتکنندیو مقررات خاص خودشان را اعمال م

شناخته نشوند  نیضوابط تحت عنوان قوان نیکه ا شودیامر موجب م نی. همکنندیم یرویپ یضوابط داخل یکسریاز  غاتیتبل نهیزم

رو اگر نیداشته باشد. از ا تواندینباشد، ضمانت اجرا هم نم نونآنچه که تابع قا نیکنند. بنابرا رییتغ طیو شرا تیریمد رییو با تغ

 شوندیعوض م نیقوان نیا یمشکل چیکند، بدون ه را عوض یطیمح غاتیبخواهد ضوابط مربوط به تبل یشهردار

(http://zibasazi.ir)های یابان نورالدینی در شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. این خیابان یکی از خیابان. خ

های موجود در آن تجاری هستند، به همین دالیل تبلیغات محیطی تاثیرات زیادی بر دهدشت است که اکثریت کاربریپرتردد شهر 

گذارد. در این خیابان عناصر تبلیغاتی تابع ضوابط شهری نیستند و بنا به درخواست صاحبان کاال منظر شهری خیابان مذکور می

 ویتی را به دنبال دارند. هشوند که اغتشاش بصری و بیساخته و نصب می

 

 اهمیت موضوع -2

ریزان شهری تبدیل شده است. فضاهای عمومی گذاران و برنامهامروزه ارتقا کیفیت محیط شهری به یکی از اهداف اصلی سیاست

فرهنگی و های شهری به عنوان یکی از عناصر مهم شکل دهنده فرم اصلی شهر، نماد دهند که خیابانترین بخش را تشکیل میمهم

باشند. همچنین با توجه به اینکه خیابان یکی از عناصر اصلی های شهری میاجتماعی و برقرار کننده ارتباط فضایی و اتصال فعالیت

تشکیل دهنده ساختار شهری است، عالرغم ایفای نقش ترددی تاثیر بصری زیادی در ذهن شهروندان دارد. تابلوها به عنوان جزئی از 

کنند. این نوع تبلیغات اگر بر اساس ضوابط رسانی به ارتقاع کیفیت بصری محیط کمک میعالوه بر نقش اطالعمبلمان شهری 

گذارند. همانگونه که گفته شد تبلیغات محیطی از عناصری است که بر منظر مکانیابی نشوند تاثیرات منفی بر منظر، به جای می

های شهر دهدشت است به این دلیل که بیشتر نورالدینی که یکی از خیابان گذارد بر همین اساس خیابان شهیدشهری تاثیر می

های موجود در آن تجاری هستند، دارای تبلیغات محیطی فراوانی است که اکثر این تبلیغات بدون ضابطه و قوانین مشخص، کاربری

های بصری فراوانی را به دنبال دارد و منفی آلودگی گذارند که این تاثیراند و تاثیرات منفی بر سیما و منظر شهری مییابی شدهمکان

http://zibasazi.ir/


است. نهایتا با توجه به مشکالت و مسائل ناشی از تبلیغات محیطی بدون ضابطه در خیابان  منظر خیابان را دچار آشفتگی بصری کرده

 نورالدینی شهر دهدشت، ضرورت دارد برای ساماندهی این نوع تبلیغات ضوابط و مقررات تدوین نمود.

 

 تحقیق اهداف -3

 .تدوین راهنمای طراحی منظر شهری در خیابان نورالدینی دهدشت با هدف ساماندهی تبلیغات محیطی 

 .معرفی مولفه های  اثرگذار بر منظر شهری و تبلیغات محیطی 

 سواالت تحقیق -4

 ساماندهی تبلیغات محیطی تدوین نمود؟توان راهنمای طراحی منظر شهری در خیابان نورالدینی دهدشت را با هدف چگونه می 

 های اثرگذار بر منظر شهری و تبلیغات محیطی کدامند؟مولفه 

 های تحقیقفرضیه -5

 های مثبت و منفی در این با مطالعه ضوابط حاکم بر عناصر تبلیغات شهری در داخل و خارج از کشور و تحلیل مصادیق و نمونه

 توان دست یافت.ظر شهری با هدف ساماندهی تبلیغات محیطی میزمینه به راهنمای مناسبی برای من

 های مهم در تبلیغات محیطی های اثرگذار بر منظر شهری توجه به هویت، تاریخ، بافت و نقش آینده شهر است. مولفهمولفه

 ....است. یابی آنها متناسب با نیازها، رعایت سلسله مراتب ورعایت ارتفاع و ابعاد مناسب تابلوها و مکان

 

 پیشینه تحقیق -6

تبیین و بررسی تجارب طراحی شهری با تاکید بر مبلمان "ای تحت عنوان ( در مقاله1396شاهی محمدی ؛ کالنتری خلیل آبادی )

کمیت و کیفیت عناصر مبلمان را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که، تاثیر مبلمان شهری بر کیفیت مناظر شهری  "شهری

های مختلف رنگ، راحتی، یابی صحیح، هماهنگی با بافت سنتی و تاریخی، پاسخگویی به نیاز اقشار و گروه)مکان از جمله:شهری 

 .تاثیر بسزایی بر کیفیت مناظر و فضاهای شهری دارد عملکرد مناسب و ... (

حلی را جهت ایجاد نظم تبلیغات چاپی راه "تاثیر تبلیغات محیطی بر منظر شهری"ای تحت عنواننامهپایان( در 1396مهدوی )

 روان اثرات و روح بر بصری نماید و به این نتیجه رسید که، اغتشاش)کاغذی( در منظر شهری و آسایش بصری شهرندان ارائه می

 .گذاردمی جای بر مخربی

درخیابان  شهری تبلیغات یمساله "شهری فضای منظر در شهری تبلیغات نقش بررسی"ای تحت عنوان( در مقاله1395صید بیگی )

 هایشاخه ترینمهم از یکی شهری و به این نتیجه رسیده که، تبلیغات نمایدرا بررسی می شهری بر منظر آن پیامدهای و ولیعصر

 جدایی بخشی عنوان با که نحوی به رود.می شمار به انسانی هایدر سکونتگاه شهری منظر سازنده عناصر از یکی و تبلیغات دانش

 یابد.می اختصاص موضوع این به شهرها در تجاری هایفعالیت از مهمی بخش و شناخته شده شهرها کالبد از ناپذیر



امام  ابانیخ یمنظر شهر یطراح یراهنما نیتدو"ای تحت عنوان در مقاله( 1395زاده انگنه )زاده طرف ؛ آفتاب؛ اسماعیلعبداهلل 

هایی جهت تدوین راهنمای منظر شهری خیابان امام ارومیه فضاها و چگونگی اعمال روش سعی در شناساندن منظر عینی در "هیاروم

دارند و به این نتیجه رسیدند که، منظر شهری، اولین سطح برخورد و ارتباط میان شهروندان و محیط شهری است که از طریق آن 

 های شهری هستند.یابد، خیابانکنند از جمله فضاهایی که این منظر شهری در آن حیات میشهر را درک می

 در سنت بازتاب و ارزیابی به "تهران شهر محیطی نوشتار در تبلیغات سنت بررسی"ای تحت عنواننامه( در پایان1394محمدی )

در  نوشتار و قرارگیری حروف و اجراء نحوه و انجامد و به این نتیجه رسید که، نوعمی تهران شهر محیطی تبلیغات بصری عناصر

 تبلیغات عالوه در سنتی نقوش و خطوط از کند. استفادهمی ایفا بیننده و جذب تاثیرگذاری در مهمی بسیار نقش تبلیغات محیطی،

 .شودمی امروزه در تبلیغات آن حفظ و سنتی هنر ترویج مخاطب، باعث بر تاثیرگذاری بر

های مرتبط با مکان و فضای شهری در منظر تابلوهای اصناف با شاخصهبررسی تطبیقی "ای تحت عنواننامه( در پایان1394پورسینا )

پذیری تابلوهای شهری در تداوم بخشی به هویت در منظر گذار در سنجش میزان انطباقتاثیرهای بررسی مولفهبه  "شهری اصفهان

تبلیغاتی در ابعاد بزرگ هستند که به واسطه نصب ها، نوعی اعالن پردازد و به این نتیجه رسید که، تابلوهای تجاری مغازهشهری می

های شهری ثمره ترکیب ها همانند سایر رسانهدهند. این رسانهدر فضاهای عمومی شهری، مخاطبان زیادی را تحت پوشش قرار می

ریخی شهرها، نیاز به اصول و باشد. لذا چگونگی استفاده از این عناصر در تابلوها، بر بافت تاعناصری مانند فرم، رنگ، بافت و مواد می

 ای دارد.ظوابط ویژه

ترکیبی از مباحثی پیرامون مبانی تبلیغات، مبانی رنگ ارائه "مهندسی تبلیغات محیطی"( در کتابی تحت عنوان1393احمدی )

و هنری برای پردازد و نیز ظوابط فنی دهد و همچنین به تاثیرات تبلیغات محیطی بر شهرها و شناخت فضاهای تبلیغاتی میمی

ها و اغتشاشات رسد و آلودگیدهد و به این نتیجه رسید، که، امروزه بیشترین آسیبی که به شهرها میتبلیغات محیطی ارائه می

 زند، نبود ظوابط هنری و فنی در حوزه تبلیغات شهری است.بصری را دامن می

 ارائه و بررسی به "شهر بصری اشباع به با توجه محیطی تبلیغات موثر هایروش بررسی"ای تحت عنواننامهدر پایان( 1393ضیائی )

 سبز فضای درون تبلیغاتی جدید ارائه روش همچنین و تهران شهر بیلبوردها در و تبلیغات جدیدی برای راهکارهای پیشنهادات یا

 تابلوهای نصب باعث شهرها افقیو  عمومی رشد امروزه، سازهای و ساخت در پردازد و به این نتیجه رسید که، تنوعمی هاپارک

 دگرگون را منظر شهری و سیما تا اندداده هم دست در دست ه همه.... کو شده  جدید اقتصادی های مؤلفه پیدایش و صنفی، تبلیغاتی

 کنند.

این  "AHPبندی انواع تبلیغات محیطی در سطح شهر تهران با استفاده از تکنیک رتبه"ای تحت عنواننامهدر پایان( 1393)فروزان 

تبلیغات محیطی در سطح شهر تهران بندی انواع ر در موقیت تبلیغات محیطی و رتبهپژوهش به شناسایی معیارها و عوامل موث

ای اثر بخش است. بیلبورد به عنوان اثر ای رسانههای جامع از مکانیزمپردازد و به این نتیجه رسید که، تبلیغات محیطی آمیختهمی

های بعدی ترین نوع تبلیغات محیطی در اولویت اول قرار دارد، مبلمان، رسانه جایگزین، تبلیغات گذری به ترتیب در اولویتبخش

 قرار دارند.

 

 



 مبانی نظری -7

 هایحوزه گفتمان در چارچوب مستمر صورت به و ذهنی( درک شهودی )درون شکل به علمی صنعتی، هنری و هایرشته در همه

 اجزا، تعداد ، انواع اجز نسبت یا اجزا انواع حاصل تواندمی فضای شهری یفیت(. ک1379شود )گلکار، می برده کار مزبور واژه کیفیت به

)پاکزاد، ها هستند خیابانترین فضاهای شهری یکی از مهم (.1386مطالعه باشد )پاکزاد،  مورد فضای آنها و کلیت بین ایرابطه

 عنوان به خیابان واقع (. در1389ی آن بستگی دارد )خادمی، هاخیابان کیفیت بیشتر به شودمی برداشت شهر از کیفیتی که(. 1393

 شودمی محسوب آن هایویژگی و خصوصیات تمام نمایانگر شهر، از برشی مثابه و بوده زنده و پویا عنصری شهری، فضای عمومی یک

منظر شهری هم قابل دیدن و ادراک کردن است و عینیت دارد و هم دارای فرم و عملکرد و معنا است )پاکزاد،  (.1391)نیری، 

منظر به دو  2003(. به تعبیر کرمونا در سال 1385(. این واژه در طراحی شهری به ترکیب توده و فضا اشاره دارد )گلکار، 1385

، سایه، توپوگرافی، به عناصر مصنوع در فضای شهری و منظر نرم به عناصری طبیعی مثل نورصورت است، نرم و سخت. منظر سخت 

 شده است: نشان داده عناصر تشکیل دهنده منظر شهری 1 (. در نمودار1385شود )محمودی، مربوط می .....پوشش گیاهی و

 

 (1393( عناصر تشکیل دهنده منظر شهری )پاکزاد، 1نمودار )

 تبلیغات محیطی است.  ،(، یکی از عناصر مصنوع که منظر شهری را تشکیل میدهد1385محمودی ) به نقل از

شود )خداداد حسینی؛ روستا؛ گیرد، تبلیغات محیطی گفته میها صورت میهای عمومی، فضاهای باز و خیابانبه تبلیغاتی که در مکان

رهای گوناگون بصری و نمایش و ابالغ هر نوع پیام با استفاده از ابزا تبلیغات محیطی عبارت است از ارائه (.1389شجاعی، خلیلی 

 .(1392)استوار، 

 



 مزایای تبلیغات محیطی -8

 تکرار و دائمی حضوربه دلیل  سریع آگاهی ایجاد. 

  برخورداری از نمای فوق العاده 

 .به دلیل اندازه وسیع آن، ارتباط زیادی با مخاطبان برقرار خواهد شد 

 دهند )نمایش مکرر تصاویر(.توالی تصویری خوبی ارائه می 

  ساعته 24نمایش 

 شود؛ همچنین تصاویر، نقش مکملی در تبیین پیام تبلیغات دارند.به عنوان یک رسانه، موجب ایجاد آگاهی در بینندگان می 

  (.1384ن، انتقال پیام یا موقعیت سنجی به صورتی ساده و کامال قوی به مخاطبان )دنیسو 

 نواقص تبلیغات محیطی -9

 .هزینه زیاد 

 .شرکت های تبلیغات محیطی نیاز به برنامه های بلند مدت دارند 

 .باد و باران می تواند آنها را تخریب کند 

 مکان ها ممنوع شود، و حتی نصب آنها در برخی از کنند خوشایند تلقی نمیاین نوع تبلیغات در نزد افرادی که در بیرون کار می

 (.1384است )دنیسون، 

 

 چارچوب نظری برای تبیین مولفه های منظر شهری با هدف ساماندهی تبلیغات محیطی -10

به تعبیر کرمونا، منظر به دو صورت نرم و سخت است. منظر سخت به عناصر مصنوع در فضای شهری و منظر نرم  به عناصری طبیعی 

سیستم منظر شهری در چهار مرحله شکل میگیرد. در مرحله اول، محیط شهری توسط فرد درک (. 1385مربوط میشود )محمودی، 

 فرد، محیطی ذهن های داده دوم براساس مرحله گیرد. در می قرار  شناخت مورد فرد توسط شهری محیط دوم، مرحله میشود. در

 سوم، ذهن مرحله میدهد. در محیط را به معینی معنای و ساخته محیط از تصویری قبلی خاطرات و تجارب ذهنی، های طرحواره

کند می پیدا منفی یا و مثبت عاطفی محیط واکنش به آن نسبت ارزیابانه و تاثری فرایندهای مبنای و بر  محیط شناخت براساس فرد

( 1989; Nasar, 1998,Hubbard)ًمنظر محتویات اساس بر فرد شهری، انسان و محیط میان تعامل از چهارم مرحله در . نهایتا 

سیستم منظر شهری در تعامل انسان با محیط نشان  2در نمودار  (.1387زند )گلکار،  می دست معینی رفتار به ارزیابانه خود-ذهنی

 داده شده است:

 
 (1387محیط )گلکار، -انسان میان ( سیستم منظر شهری در فرایند تعامل2نمودار )



که در آزادراه ها، بزرگراه ها و به طور کلی در اماکن عمومی  ،(1393تبلیغات است احمدی )های تبلیغات محیطی یکی از زیر مجموعه

مورد نصب و بهره برداری قرار میگیرد. تبلیغات محیطی از یک طرف با منظر شهری در ارتباط است و از طرفی با تبلیغات و اقتصاد، 

 لحاظ موقعیت دارای صرفه اقتصادی باشد.  به عبارتی عالوه بر زیبایی، تناسب، هویت و جذابیت باید از

منظر شهری و تبلیغات »با مروری که بر ادبیات تحقیق به عمل آمد، مجموعه گسترده ای از مفاهیم و عناصر وابسته به مفهوم کلیدی 

 تبلیغات بطضوا شاخص ها و تدوین و اجزا آن آشکار شد. برای انتظام دادن تبلیغات محیطی در منظر شهری به رعایت« محیطی
 آورده شده است: 1معیارهای سنجش تبلیغات محیطی در جدول  محیطی نیاز است.

 (1392؛ بحرینی، 1393( متغیرهای پژوهش )پاکزاد، 1جدول )

 معیارها و متغیرهای پژوهش

 ها و تناسباتاندازه 

ارتفاع و اندازه مناسب تابلوها  -

 و حروف آن.

  گرافیک 

تصاویر بهره گیری از حروف و  -

ساده و گویا، محدود بودن تعداد 

 پیامها.

 

 هماهنگی 

هماهنگی میان تابلوهای مختلف و  -

میان تابلوها و پیرامون و سایر عناصر 

شهری، در نظر گرفتن تابلوها و عالئم 

شهری با عنوان بخشی از مبلمان 

 شهری.

  رعایت سلسله مراتب و تعادل در

 محیط 

دار دهنده و اولویت دادن به عالئم هش -

تابلوهای راهنمایی و رانندگی، توجه به 

یابی با نیازها، انتظارات روابط میان مکان

 .و توانایی انجام آن

ها، تقویت چهره و هویت شهری،  پیام تعداد بودن تبلیغات محیطی بر اساس اندازه و تناسبات تابلوها و حروف آن، محدودپس 

چاربچوب نظری  4در نمودار  (.1392؛ بحرینی، 1393)پاکزاد، ارزیابی و سنجش قرار میگیردهماهنگی و رعایت سلسله مراتب، مورد 

موثر در اثربخشی  اصولنورالدینی دهدشت است، لذا  با توجه به اینکه محدوده مورد مطالعه، خیابان تحقیق نشان داده شده است.

 تبلیغات محیطی خیابان به شرح زیر است:

  سطح تابلو و عرض معبر ،دتناسب بین ابعاایجاد 

 تناسب بین تابلو و فرهنگ شهر 

 تناسب و هماهنگی بین تابلو و موقعیت نصب 

 تناسب طرح گرافیکی و نوشتار تابلو با نوع فعالیت 

 رعایت سلسله مراتب در تابلوها 

 عدم مسدود نمودن چشم انداز خصوصی بنا 

 عدم حواس پرتی برای رانندگان 

 . .... عدم تجاوز تابلوها و تبلیغات بازرگانی به حریم فضاهای فرهنگی و آموزشی و 

 استفاده از مواد و سازه مناسب 

 های کوتاه مدتهای شهری جهت مناسبتاستفاده از تلویزیون 

 رعایت مسائل حقوقی جهت نصب تابلوها 



 

 ( چارچوب نظری تحقیق4نمودار)

 

 نورالدینی با توجه به سازمان فضایی موجود و تبلیغات محیطیشناخت خیابان  -11

 موقعیت خیابان مورد مطالعه )شهید نورالدینی( در شهر دهدشت -11-1

محدوده مورد نظر از میدان مرکزی شود. هایی است که به میدان مرکزی دهدشت وصل میخیابان شهید نورالدینی از جمله خیابان

موقعیت خیابان نورالدینی  دهد.شکل زیر موقعیت این خیابان را نشان میشود و در تقاطع خیابان شهید مدرس امتداد دارد. شروع می

 نشان داده شده است: 1در نقشه 

 
 در شهر دهدشت نورالدینی ( موقعیت خیابان1) نقشه

 

 حرکت و دسترسی -11-2

نشان  خیابانحرکت و دسترسی وضعیت  2باشد. در نقشه شماره کننده میخیابان شهید نوراالدینی از نوع خیابان جمع و پخش 

 داده شده است:

تبلیغات محیطی به 
عنوان یکی از عناصر 

تشکیل دهنده 
(منظر عینی)منظر

رعایت اصول و ضوابط  
ظر من)تبلیغات محیطی 

(ذهنی

ارزیابی بر اساس 
متغیرهای موجود در 

تبلیغات محیطی

(ارزیابانه-منظر ذهنی)

یغات کیفیت مطلوب تبل
محیطی در منظر شهری

(محصول)



 

 نورالدینی ها در خیابان( وضعیت دسترسی2) نقشه

 دانه بندی -3-11

وضعیت دانه بندی  خیابان نشان داده شده  2در نقشه شماره  محدوده مورد مطالعه دارای توده ساختمانی به هم پیوسته ای است.

 است:

 
 خیابان نورالدینی در دانه بندی وضعیت (3) نقشه

 



 تعداد طبقات -11-4

دهد. ساختمانها دو، سه و چهار طبقه نیز در خیابان مذکور وجود بخش وسیعی از خیابان نورالدینی را بناهای یک طبقه تشکیل می

زیر پنج سال در انتهای خیابان ) ( قرار دارند که شامل  دارد. به طور کلی بناهای یک طبقه بیشتر از سایر طبقات وجود دارد. بناهای

در نمودار  اند.سال هستند که این ساختمان ها یک و دو طبقه 15بانک و فروشگاه مواد غذایی است، بقیه بناها دارای قدمتی باالی 

 تعداد طبقات در خیابان نشان داده شده است: 4درصد طبقات و نقشه  5

 
 ات ساختمانی درخیابان( درصد طبق5نمودار )

 
 خیابان نورالدینی طبقات در وضعیت( 3نقشه )

 

 

یک طبقه
60%

دوطبقه
32%

سه طبقه
4%

چهار طبقه
4%

یک طبقه

دوطبقه

سه طبقه

هار طبقه چ



 کاربری اراضی -11-5

اکثرا تجاری هستند. چند کاربری مختلط تجاری مسکونی، اداری مسکونی، تجاری، اداری  نورالدینی کاربری های موجود در خیابان

 خیابان نشان داده شده است: کاربری اراضی 2در نقشه شماره  و آموزشی نیز در خیابان وجود دارد که روی نقشه مشخص شده اند.

 
 خیابان نورالدینی کاربری اراضی در وضعیت( 4)نقشه 

 بناها خط آسمان -6-11

 1در شکل شماره شود. ها قوی میآسمان نامناسبی است که در بعضی از قسمت خیابان شهید نورالدینی دارای خط هر دو نمای

 وضعیت خط آسمان خیابان نشان داده شده است:

 
 نورالدینی خیابان در ( خط آسمان1شکل )

نامناسب است و سمت راست آن به دلیل  اینکه خط آسمان توسط نمای جنوبی این خیابان به دلیل اینکه سمت راست آن آزاد است، 

باشد. نمای شمالی از طرف چپ مناسب شود و همینطور نسبت ارتفاعات نیز رعایت شده مناسب مییک ساختمان بلندتر قطع می



نامناسب و ضعیف )به  است )به دلیل تناسب ارتفاعات ساختمانها و قطع شدن خط توسط یک ساختمان بلندتر( و از سمت راست نیز

 .دلیل عدم تناسب ارتفاع در ساختمان

 تحلیل وضع موجود تبلیغات محیطی در خیابان شهید نورالدینی دهدشت -12

اند اند و هر یک از تابلوها در یک ارتفاع قرار گرفتهدر خیابان نورالدینی تابلوها بر اساس سلیقه کسبه و سفارش دهندگان نصب شده -

این  2ل نماید. در شکسازه تابلو بدون اکران مانده، که این به نوبه خود آلودگی بصری ایجاد میو همچنین نیستند(  تراز)در یک 

 وضعیت نشان داده شده است:

 

 ( وضعیت تابلوهای تبلیغاتی در خیابان شهید نورالدینی2شکل )

برخی از تابلوها نیز در ارتفاع زیاد نصب شده  برخوردارند.خیابان شهید نورالدینی از گرافیک محیطی پایینی  ها دربرخی جداره -

 این وضعیت نشان داده شده است: 3ل در شک شود.که این موجب کاهش کارایی تابلو می

 

 ( وضعیت تابلوهای تبلیغاتی در خیابان شهید نورالدینی4شکل )



 :نشان داده شده است 4وضعیت در شکل  اکثر تابلوهای نصب شده در این خیابان با یکدیگر هماهنگ نیستند. این -

 

 ( وضعیت تابلوهای تبلیغاتی در خیابان شهید نورالدینی4شکل )

 

 ها و تهدیدهای فرا روی تبلیغات محیطی در خیابان شهید نورالدینی دهدشتتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت -13

 ( جدول تحلیل  نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید5جدول )

تجزیه و تحلیل 

منظر خیابان 

نورالدینی بر اساس 

 تبلیغات محیطی

 ویژگیهای بالقوه ویژگی های بالفعل

 

 نقاط قوت

 

 نقاط ضعف

 

 فرصت

 

 تهدید

حمل و نقل و 

 دسترسی

  رعایت سلسله مراتب در

 (1تابلوها )

  وجود تابلوی راهنمای

 (2مسیر در انتهای خیابان )

  عدم جانمایی مناسب تابلوی

معرف معبر در ابتدای خیابان 

(3) 

  امکان انتقال تابلوی معرف

 معبر به گوشه سمت راست

  امکان جهت یابی  صحیح

به واسطه وجود تابلوی 

 راهنمای مسیر

 

  امکان خطر تصادف برای

رانندگان در حین دنده عقب به 

دلیل پیدا نکردن به موقع 

 تابلوی معرف معبر 

استفاده از رنگ سرد در   زیست محیطی

 برخی از تابلوها

 

  استفاده از رنگ زرد در برخی

 از تابلوها

  نصب تابلو بر روی جداره بنا 

  عدم استفاده از مصالح

 مناسب در تابلوهای تبلیغاتی

  امکان ایجاد حس خوب به

مخاطب به دلیل استفاده از 

رنگ سرد در اقلیم گرم و 

 خشک دهدشت

  امکان ایجاد حس نامطلوب

به واسطه استفاده از رنگ های 

 گرم در تابلوها

  امکان محدود نمودن تابش

 نور به داخل ساختمان 

   امکان کاهش دوام تابلو در

 برابر عوامل اقلیمی



وجود تابلوی هماهنگ با   کاربری و فعالیت

 (10کاربری )

  بافتهای فعال با کاربریهای

 تجاری 

  عدم هماهنگی تابلوی معرف

کاربری با نوع فعالیت کاربری 

(12) 

  ارتفاع زیاد تابلو نسبت به

 (13سطح زمین )

  امکان افزایش کارایی تابلو

 به جهت هماهنگی با فعالیت

  امکان کاهش کارایی تابلو

نسبت به انتقال پیام به دلیل 

 عدم هماهنگی با فعالیت

  امکان دیده نشدن و یا سخت

 دیده شدن تابلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دید و منظر

  وجود خالقیت در تابلوها

(4) 

  استفاده از رنگ های

 (10متضاد در تابلوها )

  تنوع دیدهای پی در پیبه

واسطه وجود کاربریهای 

 (5گوناگون )

 ( 8عرض نامناسب تابلو) 

  عدم استفاده از مصالح

مناسب برای ساخت تابلوی 

 (14تبلیغی )

  عدم هماهنگی میان تابلوها

(4) 

  عدم برچیدن سازه تابلوی

 (15تبلیغاتی )

  تبلیغ نامناسب بر روی تیر

 (16برق )

  کج شدن تابلوهای بازدارنده

(1) 

  جانمایی تابلوها بر روی سقف

(8) 

  نصب تابلو بر روی جداره بنا

(4) 

  استفاده از دو یا چند تابلو

 تبلیغاتی برای یک کاربری

  عدم هماهنگی جهت تابلوها

(13) 

 عدم وجود خالقیت 

  عدم جذابیت و زیبایی در

 گرافیک محیطی )دیوار نویسی(

  نبود زیبایی در گرافیک

 برخی از تابلوها

  محدود نمودن دید  تابلو

 توسط تابلوی مجاور 

  عدم خوانایی فونت برخی از

 تابلوها

  عدم استفاده مناسب از

ی دکور بیرونی تبلیغات بر رو

 کاربریها 

  عدم دید مناسب به تابلو به

 دلیل  وجود درخت

  عدم رعایت اصل تجمیع 

 عدم ارتفاع مناسب پایه تابلو 

  امکان افزایش زیبایی و

کارایی تابلو  به واسطه 

 خالقیت و تضاد رنگی 

  امکان اصالح درخت برای

زیباتر شدن و دید بهتر به 

 ورشتابلو کاربریهای مجا

  امکان افزایش اغتشاش

بصری و عدم دوام تابلو به 

واسطه استفاده از مصالح 

 نامناسب برای تابلو مانند پارچه

  امکان افزایش اغتشاش

بصری به واسطه نبود هماهنگی 

در اندازه و ابعاد تابلوها و 

همینطور امکان عدم انتقال 

پیام در بعضی از تابلوهای 

کوچکتر نسبت به تابلوی 

 کناری

  امکان افزایش اغتشاش

های بصری به دلیل وجود سازه

 تابلوی تبلیغاتی 

  امکان ایجاد اغتشاش بصری

 از نبودن تابلوها به دلیل تر

  امکان افزایش اغتشاش

بصری به واسطه چند تبلیغ 

 برای یک کاربری

  امکان افزایش اغتشاش

بصری به دلیل جهتگیری 

 گوناگون تابلوها

  امکان کاهش سرزندگی در

خیابان به واسطه گرافیک 

محیطی نامناسب چه در تابلوها 

 و چه در جداره ها

 ه امکان کاهش انتقال پیام ب

دلیل مسدود شدن زاویه دید به 

 وسیله تابلوی دیگر

  امکان کاهش خوانایی به

 واسطه ناخوانا بودن فونت ها

  امکان ایجاد اغتشاش بصری

 به دلیل وجود پایه تابلو

  امکان ایجاد حس ترس برای

افراد به دلیل ارتفاع کم سطح 

 زیرین تابلو 



وجود فونت های ساده و   کالبدی

 (4خوانا در نوشتار تابلوها )

  استفاده از گرافیک

 (5محیطی )دیوار نویسی( )

  استفاده از مبلمان شهری

 (6برای تبلیغ )

  استفاده از اجناس برای تبلیغ

(7) 

  عدم هماهنگی میان تابلوها

(8) 

  عدم مکانیابی مناسب دکه

 (1روزنامه فروشی )

  فرسودگی تابلو تبلیغاتی

 (9کاربری )

  نصب تابلو بر روی جداره بنا

(4) 

  عدم ایمنی در جانمایی

 (10تابلوی )

  عدم مکانیابی صحیح تابلو

(11) 

  پتانسیل نقاشی و گرافیک

ها متناسب با محیطی جداره

 فرهنگ و هویت شهر 

  پتاسیل تبلیغ بر روی بدنه

مبلمان شهری جهت بهینه 

و زیبا نشان دادن این  بیشتر

 هامبلمان

  امکان ایجاد مزاحمت برای

افراد پیاده به واسطه وجود 

 رو ها در پیادهاجناس کاربری

  امکان دیده نشدن یک تابلو

در کنار یک تابلو دیگر به دلیل 

 عدم هماهنگی در ابعاد و اندازه

  امکان برخورد با افراد یا

 اتومبیل به واسطه وزش باد

  امکان دیده نشدن تابلو

توسط مخاطب به دلیل محدود 

 بودن دید

 

 ها و تهدیدهاجدول تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتتصاویر مربوط به  -1-13

 



 

 

 چارچوب طراحی شهری -14



 جمع بندی

 فرضیه های پژوهش آزمون بررسی

های مثبت و منفی در این زمینه خارج از کشور و تحلیل مصادیق و نمونهبا مطالعه ضوابط حاکم بر عناصر تبلیغات شهری در داخل و 

 )مورد تایید( توان دست یافت.ا هدف ساماندهی تبلیغات محیطی میبه راهنمای مناسبی برای منظر شهری ب

نیازها، رعایت سلسله مراتب و .... یابی آنها متناسب با های مهم در تبلیغات محیطی رعایت ارتفاع و ابعاد مناسب تابلوها و مکانمولفه

 )مورد تایید( است.

 نتیجه گیری

 داخلی و خارجی به ضوابط و راهنمای هایو نمونه تحلیل مصادیق نمود و بااین پژوهش به صورت عملی یک خیابان را بررسی 

کند ه را تایید کرده و بیان می. نتایج این پژوهش نیز این گفتکردمنظر شهری جهت ساماندهی تبلیغات محیطی دست پیدا  طراحی

های مهم در تبلیغات محیطی جزو مولفه در محیط تابلوها ها و تناسبات، گرافیک، هماهنگی و رعایت سلسله مراتب و تعادلاندازهکه 

(، صید بیگی 1396فرخی راد و همکاران )های که این نتایج با نتایج به دست آمده از پژوهش است که همواره باید به آنها توجه شود.

این پژهش به صورت در  ،ذکر شده در این است که هایو .... همخوانی دارد و تفاوت این پژوهش با پژوهش( 1393دی )احم(، 1395)

 شود.عملی )نمونه موردی( یک خیابان انتخاب شده و روی آن، ضوابط جهت ساماندهی تبلیغات محیطی پیاده می

 جهت بهبود وضع موجود یپیشنهادات

 در زیر پیشنهاداتی برای ساماندهی تبلیغات محیطی جهت بهبود منظر شهری خیابان شهید نورالدینی آورده شده است:

 .ایجاد تناسب هماهنگی بین تابلوها از نظر ابعاد، اندازه، ارتفاع و همجواری با تابلوهای دیگر 

 وشتار تابلو.ایجاد تناسب بین سطح تابلو و ن 

 .استفاده از مصالح مناسب جهت ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی 

 .به کار بردن گرافیک زیبا و جذاب در تابلوها 

 ای که تابلوهایی که در یک جداره قرار دارند در تراز هم نصب تابلوهای معرف کاربری بر روی بام یا باالی سردر کاربری، به گونه

 قرار گیرند.

 متر باشد. 5/2ل ارتفاع  سطح زیرین تابلوها حداق 

 .تراز تابلوها در یک ارتفاع 

 

 

 



 منابع

 (، مهندسی تبلیغات محیطی، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات فراز اندیش سبز.1393احمدی، تقی ) -

 انتشارات رازنامه. چاپ اول، تهران،،یطیمح کی، هنر گراف(1392) بیاستوار، مس -

 تهران. دانشگاه چاپ نهم، تهران، انتشارات شهری، فضاهای (، تحلیل1392حسین )بحرینی،  -

شهری در ایران، چاپ هفتم، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری،  فضاهای طراحی (، راهنمای1393پاکزاد، جهانشاه ) -

 شهیدی.

 .تهران شهیدی، انتشارات شهری، طراحی باب در مقاالتی (،1386جهانشاه ) پاکزاد، -

 (.53ازی و معماری آبادی، شماره )(، سیمای شهر، آنچه کویین لینچ از آن می فهمید، فصلنامه شهرس1385پاکزاد، جهانشاه ) -

ه نامهای مرتبط با مکان و فضای شهری در منظر شهری اصفهان، پایان(، بررسی تطبیقی تابلوهای اصناف با شاخصه1394پورسینا، حجت ) -

 کارشناسی ارشد رشته نقاشی، دانشکده تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.

 چاپ اول، انتشارات طحان. شهری، هایخیابان (، مطلوبیت1389محمدرضا ) لیلیان، ؛آرین امیرخانی، روجا؛ علیپور، مسعود؛ خادمی، -

 (، تبلیغات از تئوری تا عمل، چاپ اول، تهران، انتشارات حروفیه.1389خلیلی شجاعی، وهاب ) ؛خداداد حسینی، حمید؛ روستا، احمد -

 (، راهنمای تبلیغات، ترجمه جالل کاکایی، چاپ اول، موسسه فرهنگی هنری مانیار.1384دنیسون، دل ) -

هری با تاکید بر مبلمان شهری، اولین همایش (، تبیین و بررسی تجارب طراحی ش1396شاهی محمدی، شیما؛ کالنتری خلیل آبادی، حسین) -

 سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی.

های نوین پژوهشی در مهندسی المللی یافته(، بررسی نقش تبلیغات در منظر فضای شهری، دومین کنفرانس بین1395صید بیگی، صادق ) -

 عمران و معماری و مدیریت شهری.

نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده شهر، پایان بصری اشباع به با توجه محیطی تبلیغات موثر هایروش (، بررسی1393هام )ضیائی، ال -

 هنر و معماری گرافیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

، فصلنامه هیامام اروم ابانیخ یمنظر شهر یطراح یراهنما نی، تدو(1395 ) دیزاده انگنه، وحلیاسماع و آفتاب، احمد ؛زاده طرف، اکبرعبداهلل -

 (.20)، سال پنجم، شماره یطیو اطالعات مح ایجغراف

نامه کارشناسی ارشد مدیریت ، پایانAHPبندی انواع تبلیغات محیطی در سطح شهر تهران با استفاده از تکنیک (، رتبه1393فروزان، عاطفه ) -

 انشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی.بازرگانی گرایش بازرگانی، د

نمونه موردی: شهری ) منظر شکل تغییر در هافروشگاه تبلیغاتی تابلوهای (، نقش1390فروغ ) مدنی، آرمین؛ بهرامیان، محمود؛ نویی، قلعه -

 (.2) شمارۀ اول، پژوهشی(، سال علمی فصلنامۀ )دو هنر تطبیقی مطالعات نشریۀ ،(عباسی چهارباغ خیابان

 شهرسازی، و معماری دانشکده شهرسازی، پایدار، گروه رویکرد تا تزیینی رویکرد از تحول شهر؛سیر بصری (، محیط1387گلکار، کوروش ) -

 (.4) شماره ، پنجم سال محیطی،  بهشتی، علوم شهید دانشگاه

 (.53شهری، نشریه آبادی، شماره ) (، مفهوم منظر1385گلکار، کوروش) -

 (.32شهری، مجله صفه، شماره ) طراحی کیفیت سازنده هایمولفه (، 1379گلکار، کوروش ) -



(، تبلیغات  شهری و ساماندهی عناصر تبلیغاتی در فضای شهری، اولین کنفرانس ملی معماری و 1392مبهوت، محمد رضا؛ کاشانی، عادل ) -

 فضاهای شهری پایدار.

گرافیک،  گرایش تصویری ارتباط رشته ارشد کارشناسی نامهتهران، پایان شهر محیطی تار در تبلیغاتنوش سنت (، بررسی1394محمدی، ندا ) -

 فرهنگ. و علم دانشکده هنر و معماری، دانشگاه

 (.53، شماره ) (، منظر شهری: مروری بر چند نظریه، مجله آبادی1385سعید )محمودی، امیر -

 صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا. طراحی ارشد نامه کارشناسیمحیطی بر منظر شهری، پایان(، تاثیر تبلیغات 1396مهدوی، زهرا ) -

 (.101) شماره سبز، پیام ماهنامه ولیعصر، خیابان شهری منظر در اصلی چالش طراحی، گسست (،1391فرنوش ) مخلص، زهرا؛ نیری، -

- Hubbard, H.V(1989)، New Parkways, Urban Design Jornal, NO.38.P.P:133-141. 
- http://zibasazi.ir/fa/commentarticle/item/3746. 
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