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تحلیل  فضاهای  شهری با  رویکرد  گرافیك محیطی 
)مطالعه ی موردی: محله ی چرخاب(

دكتر فرشته احمدی1، مهندس فروز وافی2

چکیده
امروزه شهرها به صورت وسیعی گسترش یافته اند و روز به روز بر تعداد افراد ساکن در آن ها افزوده می  شود و میزان وابستگی انسان به محیط 

پیرامون، برای تأمین نیازهای مادی و معنوی خویش، بیش  از گـذشته احساس می  شود. در نتیجه نیاز به سیستم های هدایت بصری نظم یافته که براساس 
قوانین علمی گرافیک محیطی در فضاهای شهری  تدوین یافته باشند، بیش از گذشته احساس می  شود. این نیاز در کشوری مانند ایران که سابقه ی نه 

چندان طوالنی در آموزش و اجرای پروژه های گرافیک محیطی داشته دو چندان است.
حال پرسش این است که آیا گرافیک شهری توانسته با مخاطب خود که شهروندان می   باشند ارتباط برقرار کند و بر رفتار آن ها تأثیرگذار باشد؟ در 

این پژوهش و در راستای دست یابی به اهداف تحقیق، ابتدا به تعاریف کلی و مبانی نظری هنر گرافیک محیطی در شهر و ارتباط آن با افزایش کیفیت 
فضای شهری و در ادامه به بررسی مصادیقی از گرافیک شهری پرداخته ایم. در آخر با هدف بررسی گرافیک محیطی در فضاهای شهری، قسمتی از 

شهر اصفهان و ارائه ی پیشنهادات و نتایج حاصل اشاره شده  است. 
کلید واژ ه ها: گرافیک محیطی، گرافیک شهری، فضای شهری، زیبایی شناختی.
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مقدمه
باعث  دارد  پیوندی که میان زندگی و محیط ما وجود 
و  فهم  قابل  به وضوح  محیطی  گرافیک  نام  به  کلیتی  شده 
درک باشد. اشکال، ابعاد، فضاهای موجود میان ما و محیط 
پیرامون ما، به خودی خود خواسته یا ناخواسته گاهی سبب 
جذب این محیط می   گردد. گرافیک محیطی نوعی طراحی است 
ما می   باشد.  پیرامونی  با محیط  هنرهای تجسمی  رابط  که 
امکانات  از  بردن  لذت  و  جذب  انگیزش،  سبب  طراحی  این 
می   باشد، که تماماً به سبب ابزارهایی هستند که باعث خلق این 
هنر می  گردند. گرافیک محیطی از جمله ی این ابزارها است. 
استفاده از گرافیک شهري در مساحت فضاي داخلي خانه ها 
و فضاي بیروني آن ها؛ یعني کوچه ها، خیابان و...، در تزیین 
و زیبا سازي ادارات، اماکن عمومي و...، براي تمامي افراد در 
کلیه ی سطوح اجتماعي و در هر سني به نوبه ی خود مؤثر 
بوده و مورد نیاز واقع مي شود و در ساختار محیطي مناسب 
و مطلوب نقش به سزایي دارد. محیط مناسب یعني فضایي  که 
بشر بتواند در آن جا فارغ از فشارهاي ناخواسته ی زندگي 

رشد کرده و شکوفا شود.
گرافیک محیطی باعث افزایش ادراک، ساخت و شناخت 
هویت بصری یک سرزمین یا یک فضای شهری می   گردد که 
بنا به تقسیمات و تفاوت نژادی و قومی ممکن است دارای 

تنوع و تفاوت هایی نیز باشد.
موضوع گرافیک محیطی بدان جهت حائز اهمیت است 
که فضای شهری جزیی از زندگی انسان هاست، انسان ها 
سبب  دلنشین،  و  مطلوب  فضاهای  در  خود  حضور  با 
سرزندگی آن فضا می   شوند. بنابراین برای این که فضاهای 
شهری سرزندگی خود را از دست ندهند و پویا و دارای 
جاذبه ی بصری باشند، همواره باید دارای گرافیک مناسبی 

باشند.

روش تحقیق
در این تحقیق با استفاده از مطالعه ی کتاب ها، نشریه ها و 
مقاله های گوناگون در این زمینه، تجزیه  و تحلیل  اطالعات به 
دست آمده و نتیجه گیری از آن ها تهیه و تدوین  شده است. 
براساس  انتقادی،  تئوری  پروژه  این  تحقیق  نوع  همچنین 
رویکرد کاربری، به روش تحلیلی و توصیفی و با ابزارهای 

اندازه گیری بررسی اسنادی، مشاهده و محاسبه می  باشد.

پيشينه ی تحقيق
»بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در  چارئی  و  نورخواه 
نورآرایی در گرافیک محیطی شهری )با نگاهی به ایران(« بعد 
از تعاریف مربوط به نور و نورپردازی، گرافیک محیطی و 
بررسی نور در گرافیک محیطی ایران بیان کرده که در هنر 
گرافیک امروز، نورآرایی و نورپردازی و بحث های مرتبط با 
آن در تبلیغات و طراحی گرافیک محیطی در فضاهای شهری 

و داخلی بسیار مورد توجه طراحان قرار گرفته است.
امیر عبدالحسینی در پژوهشی دیگر با عنوان »گرافیک  
محیطی، تصویر جامعه« بیان کرده، گرافیک  محیطی در کنار  
انتقال  پیام ها  و مفاهیمی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
می  دهد، موظف است  فضایی سالم، پرنشاط و قانع کننده برای 

سکنه ی شهر فراهم آورد.
با  زمینه  این  در  دیگری  پژوهش  در  صلواتی  مرجان 
عنوان »تأثیر گرافیک محیطی در ارتباطات شهری« بیان کرده: 
با به کارگیری مناسب رنگ در فضای شهری می   توان به شهر 
چهره ای هماهنگ و موزون بخشید و یک وحدت و انسجام 

عمومی در گرافیک محیطی شهر ایجاد نمود.

مبانی نظری پژوهش
تعريف فضای شهری

فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره ی 
شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه، از 
آن  شهری  فضاهای  می  شود.  ادراک  کار  محل  تا  منزل 
دسته از فضاهای باز عمومی اند که در تعامل اجتماعی بین 

شهروندان با هم و با محیط رخ می  دهد. ]3[

مفهوم گرافيك محيطی
طراحی گرافیک محیطی عبارت است از مجموعه ی عوامل 
بصری به استخدام گرفته شده در محیط یا طرد شده از آن، 
اثر کند و  بر مخاطب  تا  ارائه ی محیطی مطلوب  به منظور 

رفتاری را که در پی آن هستیم در او پدید آورد.  ]1[
از  یکی  باید  را  »آن  گرافیک محیطی  تعریف  تکمیل  در 

ارکان اصلی زندگی اجتماعی و شهری قلمداد کرد«.]9[
صلواتی چنین تعریف می  کند: »گرافیک شهری یا محیطی 
ارتباط عملی چیدمان و منظر یک شهر و در نتیجه شکل دهی 

و استفاده از فضای عمومی شهر است.« ]8[
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انواع گرافيك محيطي
گرافیک محیطي را مي توان از لحاظ نمایش به دو دسته 

تقسیم نمود: 
1- گرافیک محیطي مسطح یا دو بعدي

دو  به صورت  و... معموالً  دیوارنگاری  پیکتوگرام ها،     
بعدي نمایش داده مي شوند که گرافیست مي تواند با عالیم 
ساده اي که نه تنها براي تمامي ملیت ها قابل فهم باشد، حتي 

افراد بي سواد نیز از آن بهره ببرند، بیان کند. ]10[
2- گرافیک محیطي حجمي یا سه بعدي

معموالً طراحان گرافیک یا در آثار خود از حجم استفاده 
و  ایجاد  پي  در  دیگر،  تکنیک هاي  از  استفاده  با  یا  و  کرده 
تداعي آن مي باشند؛ که این گونه موارد در طراحي سر در 
سینماها، پاساژها، مجسمه ها و حتي در شعارهاي دیواري با 
سایه زدن و استفاده از خطوط کمکي، سعي در تداعي حجم 

داشته اند. مانند POP، اشکال و احجام نمایشي. ]10[

تقسيم بندي ديگر گرافيك محيطي
گرافیک شهری بر حسب نوع استفاده از فضاهای مختلف 

به دو دسته تقسیم می  گردد:

تصویر2: دیوارنگاریتصویر 1: پیکتوگرام 

تصاویر 3 و 4: سه بعدی یا حجمی

تصویر5: باجه    

تصویر6: نماي معماري

1- گرافیک محیطي فضاي باز 
گرافیک محیطي فضاهای باز که در کل به طراحي هاي 
در  و  مختلف  اماکن  از  بیرون  در  فضاي شهري  گرافیکي 
فضاي باز گفته مي شود، خود شامل دو بخش عمده است که 

هر کدام زیر مجموعه هاي خاص خودشان را دارند.

گرافیک محیطي اطالع رسان
الف( تابلوها و نشانه هایی با معني نمادین )پیکتوگرام ها(
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ب( نشانه ها و طراحي هاي راهنمایي و رانندگي
ج( تبلیغات )دیواري، بدنه وسایل نقلیه و...(

اسامي  نمایشگاه ها،  )فروشگاه ها،  معرفي  تابلوهاي  د( 
خیابان ها وکوچه ها، مؤسسات و...(

گرافیک محیطي در خدمت زیبایي و عملکرد
دکه ی  تلفن،  باجه ی  اتوبوس،  )ایستگاه  باجه ها  الف( 

روزنامه فروشي و...(
ب( نماهاي معماري )از نظر مواد، رنگ، ابعاد، طرح و...(

ج( آب نماها )و گلکاري ها(
د( نورپردازي ]4[

2- گرافيك محيطي فضاي بسته
گرافیک محیطي محیط هاي بسته که مي توان آن را به طور 
جداگانه از نظر اطالع رساني و زیبایي تفکیک کرد، در مجموع 

شامل دسته هاي زیر مي شود:
الف( ویترین ها    

تصویر7: آب نما

تصویر8: ویترین  

تصویر9: غرفه ها

تصویر10: محیط های خانگی

ب(غرفه ها، فضاهاي نمایشگاهي و فروشگاه ها
ج( محیط هاي اداري، آموزشي، فرهنگي و تفریحي

د( محیط هاي خانگي ]4[

ظهور گرافیک محیطی در اسالم
آیات  و  قرآن  معجزه  ی  و  اسالم  ظهور  با  هم زمان 
قرآنی، تأثیرات بسیاری در محیط پیرامون و در جامعه  ی 
مسلمانان شکل گرفت که متأثر از قرآن بود. از آن جمله 
می  توان به کاشی کاری های مساجد، کتابت قرآن با خطوط 
زیبا برروی دیوارها و مکان   های مذهبی و مقدس مسلمانان 

نام برد. ]7[
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شاید یکی از مهم ترین نمودهای هنر اسالمی، معماری 
فرهنگ های  تأثیر  می  تواند  باشکوه،  عمارت های  این  باشد. 
متفاوت در درون تمدن اسالمی را نشان دهد. به عنوان مثال 
عناصر رومیـ  بیزانسی، در معماری شمال آفریقا و اسپانیای 
اسالمی، در کاخ الحمراء در گرانادا، یا در مسجد جامع قرطبه 

به خوبی قابل مشاهده است. ]2[
تصویر13: مبلمان شهری

تصویر11: مسجد سلطان احمد 

تصویر 12: مسجد پیامبر)ص(

گرافیک محیطی و نقش آن در فضاهای شهری
گرافیک محیطی باید نشان دهنده ی هویت هر شهر باشد و 
طبق هویت تاریخی، فرهنگی و هنری آن شهر طراحی شود. 
گرافیستی که می  خواهد در خصوص گرافیک محیطی شهری 
تالش کند، باید مطالعه در خصوص آن شهر داشته و بدون 
آشنایی با هویت تاریخی و فرهنگی شهر نباید به گرافیک 

محیطی آن شهر بپردازد. ]9[
گرافیک محیطی در صورت رعایت اصول می  تواند باعث 

افزایش کیفیت فضاهای شهری شود. ]2[

گرافيك محيطی و مبلمان شهری
در گرافیک محیطی، طراحی مبلمان شهری با توجه  به  
عوامل زیبایی محیط جامعه  صورت می  گیرد. مبلمان شهری، 
فراهم آوردن محیط زیبای  بصری، هماهنگی مطلوب محیط 
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زندگی، آرامش بخشی به  مخاطب و کاهش دغدعه های روانی 
افراد  جامعه  را مدنظر دارد. حضور در محیطی  که همه ی عناصر 
آن در جای مناسب خود قرار گرفته و تمامی  عناصر بصری 
به طور هماهنگ ، تأثیرات  اصولی و درستی را رعایت می  کنند، 
برای هر شهروندی لذت بخش است و خستگی و دغدغه های 
زندگی روزمره را به آرامش و سالمت روانی بدل می  کند. ]11[

رنگ و نور در گرافيك محيطی
   یکي از مهم ترین عوامل در زمینه ی گرافیک محیطي، توجه 
به کارگیري نورپردازی و رنگ در محیط هاي  تأثیرات و  به 
مختلف است. نورها اثر متفاوت در محیط ایجاد مي کنند . نقطه ی 
دید ناظر ، مقدار نور که به آن مي تابد و زاویه ی دید ناظر، 
عواملي هستند که باید رعایت شوند و ترکیبي زیبا با هم داشته 

و داراي طرحي خوب و استاندارد باشد. ]2[ 

تصویر 14: نورپردازی

تصویر 16: خط کشی عابر پیاده در طرح شانه

تصویر17: خط کشی عابر پیاده با استفاده از اسامی

تصویر15: رنگ

تصویر18: هنرخیابانی 

آن ها  دارند،  انسان  بر  توجهی  قابل  تأثیرات  رنگ ها 
بودن  فعال  یا  انفعال  ناراحتی،  احساس سالمتی،  می  توانند 
را ایجاد کنند. طراحی هوشمندانه ی رنگ در فضا، می  تواند 
موجب تأثیرگذاری بر افکار و عواطف اشخاص، ارتقای سطح 
نیرودهندگی، جلب توجه و هم چنین تنظیم کننده ی متن اصلی 

فضا باشد. ]6[
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تصویر 22تصویر 21

تصویر20: طراحی ایستگاه اتوبوس تصویر19: تبلیغات شهری 

تصاویر 21و 22: هنر محیطی، پارک الله ی تهران )اپک تایمز( 

جدول 1: انواع کاربردهای گرافیک محیطی
ويژگی هالزومكاربردها

كاربرد 
تبليغی

ابزاری برای تبليغ يک كاال يا يک 
جريان تجاری يا  فكری

- توجه به فرهنگ، عوامل، عناصر و نمادهای هر فرهنگ - توجه به محتوا و شكل 
مناسب تبليغ - پرهيز از ايجاد اغتشاش و آلودگی بصری - ايجاد نوعی استقالل 

شخصيت فرهنگی - توجه به نوع مكان و نوع مخاطب - رعايت تناسب مكان مورد نظر با 
طرح منتخب

كاربرد 
آموزشی

به علت حضور بيش تر مردم بيرون 
از خانه، فضای شهری مكان 

مناسبی برای آموزش است

- آموزش مستقيم، مثل به كارگيری عباراتی كه بعضاً در اذهان راحت تر جای می  گيرد 
- از طريق تصوير كه ممكن است با نگاهی طنزآميز مطرح شده باشد

كاربرد 
هدايتی و 
راهنمايی

احساس نياز به هدايتی مناسب در 
فضاهای عمومی امروز

- برای عموم مردم ساده و مفهوم باشند
- اندازه ی آن ها  بايد متناسب با فاصله ی ناظر باشد

- توجه به تركيب بندی رنگ ها  به گونه ای كه در ميان عناصر بصری به راحتی ديده شوند

كاربرد تفننی
مشكالت روحی و روانی 

شهرنشينان  به علت زندگی 
يكنواخت كالن شهرها و شلوغی 

ايجاد محيط های جذاب توسط متوليان امور شهری، طراحان شهری، معماران، شهرسازان 
و طراحان محيطی 

ساماندهی 
شهری

افزايش خوانايی و جلوگيری از 
اغتشاش

-طراحی فضايی مانند خيابان ها، بناها و مكان های عمومی و پارك ها 
- طراحی فضاهای خصوصی مانند نمای ساختمان های مسكونی و فضای سبز شخصی
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مصادیق گرافیک محیطی
به شکل شانه طراحی  پیاده در تصویر 1  خطوط عابر 
شدند که هدف از این نوع طراحی، تبلیغ برای آرایشگاه بوده 
است. ولی در تصویر2 که مربوط به کشور انگلیس است، 
با نام کسانی که در اثر حرکت نکردن از روی خطوط عابر 
کشته شده اند، خطوط عابر به وجودآمده اند. ]5[ همان طور که 
می  بینیم نمونه ی اول جنبه ی تبلیغی و نمونه ی دوم جنبه ی 

آموزشی گرافیک شهری را نشان می  دهد.
این اثر در ضلع جنوب شرقی میدان ونک واقع شده و 
اجرا کننده ی آن مهدی قدیانلو می  باشد. نوع مخاطب کار پیاده 
و سواره، تکنیک به کار رفته، رنگ اکرلیک و مصالح استفاده 
شده، سیمان است. این اثر دارای ابعادی به  طول15 متر و 
عرض 10 متر است. همچنین نوع مکان که نقاشی در آن انجام 

گرفته تجاری می باشد. ]5[
سبزی و نمای کارت پستالی این اثر در تضاد با فضای 

شهری، ذهن را مشغول خود می  کند و در عین حال دورنمای 
نقش شده با استفاده از خطای با صره و پرسپکتیو، واقعی 
بودن فضا را به مخاطب القا و با کاستن از شلوغی محیط در 

ذهن ایجاد آرامش می  کند. ]19[
شرکت تولید رنگ کوپس بر دیوارهای خارجی خود، طرحی 
ازمحصوالت شرکت را قرارداده است. این طرح با ابعاد بزرگ 
ورنگ زرد شفاف خود، از فاصله ی بسیار دور جلب نظر می  کند 
و چشم را به سمت خود می  کشد. در این طرح قدرت پوشش  
دهندگی رنگ های این شرکت نیز به رخ بیننده کشیده می  شود. ]5[

ایستگاه اتوبوس در برزیل، طراحی آن بر مبنای طرح های 
فرم  محور  حول  طراح صرفاً  وخالقیت  است  فوتوریستیم 

حرکت کرده و به رنگ اهمیت چندانی نداده  است. ]5[
قاب های رنگارنگی که عابران را تشویق به متفاوت دیدن 
مناظر می   کنند. این قاب ها واقع در پارک الله ی تهران هستند. این 

دست از کارها بیش تر مخاطب را به تعامل دعوت می  کنند. ]5[

جدول2: اهداف، راهبرد و سیاست های اجرایی
سياستراهبردهدف

به كارگيری عناصر ايجاد دلبازیسرزندگی
- نور و روشنايی جهت بهره ی بهينه از نورآفتاب و نورپردازی عرصه ی فضا در شبطبيعی

پويايی

- امكان رؤيت عاليم، نشانه ها، تابلوها و... در تقاطع هاوضوح در تقاطعروان بودن
- استفاده از نورپردازی متناسب در تقاطع ها

در فضاتنوع
- استفاده از متريال متفاوت و دارای رنگ های جذاب در به كارگيری گرافيک محله

- استفاده از المان و مبلمان شهری گوناگون در محله
- تطابق فرم و عملكرد كاربری ها با استفاده از رنگ

- تقويت و ساماندهی ديوارنگاری خالقانه در بدنه های شاخص خياباندر كالبدنقش انگيزیخاطره انگيزی
- ايجاد فضاهای همگانی با گرافيک محيطی خاص

در مبلمان شهریدر كالبدانعطاف

- پرهيز از به كارگيری مبلمان صلب، جای گير و غير قابل جابه جايی
- ايجاد تمهيداتی برای نصب آسان مبلمان شهری در مواقع لزوم

- پرهيز از به هم ريختن يک دستی فضا توسط درختان و پوشش گياهی
- توجه به پاسخ دهندگی محيط

پيوستگی در يكپارچگی
- ايجاد پيوستگی در يكپارچه بودن تابلوها و عاليم شهریپيوستگی در بدنه هاعناصر كالبدی

امكان جذب  تجمع پذيری
ديده شدن آسانشهروندان

- استفاده از رنگ در تبليغات و تابلوهای مغازه جهت جذب مشتری
- استفاده از المان های شهری زيبا و با هويت در محله

- ايجاد تمهيداتی برای ديوارنگاری خالقانه و زيبا
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تصویر 23: موقعیت محله ی چرخاب و محدوده ی مورد بررسی

بررسی محدوده ی مطالعاتی ؛محله ی چرخاب
محله ی چرخاب در منطقه ی 3 شهر اصفهان و از ضلع 
شمالی به خیابان آمادگاه، از غرب به خیابان چهارباغ عباسی، 
از شرق به خیابان چهارباغ خواجو و در قسمت جنوبی به 

خیابان کمال اسماعیل محدود می  شود. ]16[
از ویژگی های دیگر این محله، دارا بودن شمار عظیمی از 
بناهای عمومی و مسکونی با ارزش تاریخی و معماری می  باشد 
که در امتداد محورهای شهری پراکنده هستند. این بناها به همراه 
بافت های مسکونی با ارزش تاریخی و معماری، از مشخصه های 

اصلی محله ی چرخاب در این منطقه محسوب می  گردد. ]17[
در ادامه به بررسی منظر بصری و تحلیل گرافیک محیطی 

در محله می  پردازیم:

بیانیه ی چشم انداز
محله ی چرخاب، محله ای است سرسبز، سرزنده و پویا 
که شرایط زندگی برای انسان ها در این محله از تکنیک های 
الزم گرافیک محیطی برخوردار شده است. این محله مملو از 
عالیم، نشانه ها، تابلوها و دیگر عناصر گرافیکی راهنمایی و 
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جدول3: تحلیل SWOT گرافیک محیطی محله چرخاب )محدود مورد طراحی(
Sنقاط قوت    Wنقاط ضعفOنقاط فرصتTنقاط تهديد

S1: در دسترس بودن تابلوهای 
شهری در محله

O1: امكان هماهنگی و عبور و مرور 
شهری ومحلی شهروندان

W1: استفاده از متريال نامناسب جهت گرافيک 
محيطی و قرارگرفتن نامناسب تابلوها در بعضی 

از نقاط محله

T1: افزايش تابلوهای معرفی با 
متريال نامناسب در محله

T1:اخالل در نظم محيط شهری

S2: استفاده از مبلمان شهری 
W2: عدم وجود مبلمان شهری در اطراف مادیزيبا 

O2: امكان استفاده از مبلمان شهری زيبا 
جهت باال بردن سطح گرافيک محيط در 

اطراف مادی و سطح محله

O3: امكان ايجاد جايگاه مناسب جهت W3: عدم وجود جايگاه مشخص برای تبليغات
تبليغات محيطی

T2: ايجاد آلودگی بصری در صورت 
وجود تابلوهای تبليغاتی در يک 

محدوده

S3: وجود آب نمای زيبا در يكی 
از بازارچه های محله و گلگاری 

زيبا در سطح محله 

W4: جاری نبودن آب در بيشتر آب نماهای 
محله

O4: امكان ايجاد آب نماها و گلكاری زيبا 
در پروژه ی محور چهارباغ

W5: قديمی و خراب بودن بعضی تابلوهای 
راهنمايی و تبليغاتی در سطح محله

O6: راهنمايی مردم با ساده ترين شكل 
)خوانا نمودن تابلوهای راهنمايی(

T3: نازيبا شدن چهره ی محله به 
سبب آشفتگی بصری ميان تابلوهای 

قديمی و جديد راهنمايی و يا 
تبليغاتی

S5: استفاده از رنگ قرمز برای 
تبليغات و تابلوی مغازه ها سبب 

جذب مشتری

O7: امكان تقويت عامل رنگ در گرافيک 
محيطی محله

S6: ديوارنگاری زيبا در كاربری 
W6: عدم وجود طرح های زيبا در ديوارنگاری آموزشی )دبستان(

شهری

O8: ايجاد ديوارنگاری زيبا و خالقانه 
در محله

’O8: امكان جذب بيش تر كودكان و 
عموم شهروندان به نگاه كردن آن

T4: تأثير مخرب بر روان و رفتار 
شهروندان

W7: پايين بودن ميزان تبليغات در وسايل حمل 
و نقل عمومی 

O9: امكان توجه به تبليغات مناسب در 
وسايل حمل  و نقل 

S1

W1W3W5

W6

W7

O9

S2S3S5S6
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جدول4: راه ها و تکنیک های گرافیک محیطی و فواید آن  

تصاوير راهكارها و تكنيك های 
گرافيك محيطی

1- استفاده از نورپردازی و رنگ 
مناسب در تابلو های تبليغات و مغازه ها:

- ايجاد سرزندگی           
- افزايش خوانايی

- ايجاد تنوع با نورپردازی و بازی با 
رنگ ها

- ايجاد تابلوها با سايزهای يكسان

2- طراحی گرافيكی و رنگ آميزی 
طرح های خالقانه در جداره های فعال 

محله:
- افزايش سرزندگی                

- ايجاد حس خاطره انگيزی
- ايجاد هويت و حس مكان       

- افزايش گوناگونی و انعطاف پذيری
- نورپردازی مناسب جداره ها در شب

3- ايجاد مكان هايی برای تبليغات:
- افزايش خوانايی                

- جذب شهروندان به خواندن تبليغات
- افزايش سرزندگی              

- كاهش تشنجات بصری

4- ايجاد المان های شهری در نقاط 
حساس محله:

- افزايش خوانايی و تصوير ذهنی       
- ايجاد حس خاطره انگيزی
- ايجاد زيبايی بصری در محله

 - افزايش هويت و حس تعلق به مكان
- تشويق به اجماع و مكث شهروندان

5- استفاده از بنرها، بيلبوردها و 
تابلوهای مختلف:

- افزايش ايمنی                   
- روان بودن جريان گرافيكی

- سهولت در رفت و آمد       
- افزايش خوانايی

6- استفاده از آب نماهای موزيكال با 
نورپردازی:

- افزايش سرزندگی         
- افزايش حس تعلق به مكان

- افزايش زيبايی بصری
- تشويق به جذب شهروندان به مكث 

و ديدن

تصویر24  : نمونه ی مقطع عرضی گرافیک 
محیطی پیشنهادی مادی

تصویر 25: نمونه مقطع عرضی گرافیک 
محیطی پیشنهادی خیابان
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تبلیغاتی است که عامل ایجاد نظم و یاری دهنده ی مدیران و 
برنامه ریزان و طراحان، برای به اجرا در آوردن قوانین و 
مقررات و ابزار توسعه ی محله در شهر محسوب می  شود. 
و  اصول  رعایت  با  چرخاب،  محله ی  محیطی  گرافیک 
فنون شهرسازی و گرافیکی مناسب، نقش اطالع رسانی و 
زیباسازی محله را در فضاهای شهری به خوبی ایفا نموده 
گرافیک  می  باشد.  شهروندان  نیازهای  تمام  پاسخ گوی  و 
با  محله،  با  میان شهروندان  ارتباط  در  محله  این  محیطی 
استفاده از  تابلوهای راهنمایی شهری و تبلیغاتی، وظیفه ی 
وظیفه  ی  عالوه  به  و  مخاطب   به   اطالع رسانی   و  راهنمایی  
زیباسازی  محیط شهری را به خوبی ایفا کرده  و برعهده  

گرفته  است. 
یکی از نقاط قوت گرافیک محیطی این محله، نورپردازی 
مناسبت های  تفکیک  به  محله،  در سطح  ماهرانه  و  خالقانه 
روزانه و ماهانه ی تقویم سال و دیوارنگاری زیبا و متناسب 

با فرهنگ این شهر می  باشد.

نتیجه گیری
امروزه به سبب عوض شدن چهره ی شهرها و کیفیت 
نیاز  یک  به  صورت  محیطی  گرافیک  آن ها،  ساکنان  زندگی 
بودن  کارا  در  نقشش  که  نیازی   در آمده  است،  ضروری 
بخواهیم  اگر  بنابراین  نیست.  انکار  قابل  شهری  فضاهای 
ذوق و سلیقه ی شهروندان یک شهر را بفهمیم، می  بایست به 
گرافیک محیطی در آن شهر توجه کنیم و ببینیم چگونه از 

گرافیک شهری بهره جسته اند.
به منظور بهبود وضعیت کیفیت محیط شهرها، متولیان 
با هنرمندان گرافیک، طراحان و  امور شهری طی همکاری 
دیوارها،  طراحی  تابلوها،  برای  باید  شهری  برنامه ریزان 
در  که  عناصری  دیگر  و  المان ها  و  مجسمه ها  آب نماها، 

پژوهش از آن ها یاد شد برنامه ریزی و طراحی کنند.
پایه ی ضوابط  بر  بیش تر  محیطی  گرافیک  در  ضوابط 
غربی و بین المللی تکیه دارد؛ در حالی که اگر به هنر بومی 
می  تواند  شود،  توجه  محالت  یا  شهرها  امروز  نیازهای  و 
تأثیرگذارتر و با هویت تر باشد. انتخاب موضوعات مناسب 
برای نقاشی روی دیوار، بسته به دسته بندی اجتماعی، تزیینی 
و هنری و... متفاوت است؛ اما انتخاب موضوع باید براساس 
بررسی های زیبایی شناسی، روان شناسی و نیازهای اجتماعی 

مردم باشد.
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