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 چکیذُ

 

-ٔی ٚخٛد ثٝ ا٘ؼبٖ وٝ ٌشددٔی آغبص صٔب٘ی اص فشًٞٙ ٚ ؿٛدٔی فشًٞٙ داسای وٝ ٌشددٔی ا٘ؼبٖ صٔب٘ی اص ا٘ؼبٖ

-ٔی تٕذٖ ٚاسد فشًٞٙ ثب ا٘ؼبٖ اػت. تٕذٖ ،ؿذ لبئُ تأخش ٚ تمذْ ثشایؾ تٛأٖی سا وٝ دس ایٗ ثیٗ آ٘چٝ. آیذ

. ٘یبثذ خٛیؾ ٞٛیت ٚ فشًٞٙ اص ثٟتش ثبِی پشٚاص، ایٗ ثشای ؿبیذ ٚ داسد پشٚاص ثٝ ٘یبص آصادی ٚ سٞبیی ؿٛد ٚ ثشای

 .ثشػب٘ذ ا٘دبْ ثٝ سا خٛیؾ سػبِت ٚ ثٍزاسد ٚخٛد ػشكٝ ثٝ پب تٛا٘ذٔی ٔٙظش ؿٟشی وٝ اػت ای٘مغٝ ایٗ

خضء الیٙفه ص٘ذٌی ؿٟشی ؿذٜ ٚ دس تالؽ اػت ثتٛا٘ذ ای اص ػّٓ ٔٙظش ؿٟشی اػت وٝ ؿبخٝ ٔحیغی ٌشافیه

 ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیظ پیشأٛ٘ؾ استجبط ٔٙبػت ٚ ٔغّٛثی ثٝ ٚخٛد آٚسد.

ٚ تأثیشات آٖ دس ایدبد فضبٞبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ٚ پٛیب  ٔحیغی اخضاء ٌشافیه اص ٌیشیثٟشٜ س ایٗ ٔمبِٝ ٘حٜٛد

 ایٗ دس تحمیك سٚؽ. ؿٛدٔؼشفی ٔی تٟشاٖ، ؿٟش ٞبیی اص ایٗ سٚاثظ دسٌیشد ٚ ٕ٘ٛ٘ٝٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی

ٞبی اخشا ؿذٜ، دس ٌٛ٘ٝ تحّیُ ٚ ٝتدضی اص پغ ٚ اػت اػٙبدی -ایوتبثخب٘ٝ ٔغبِؼٝ ٚ ٔیذا٘ی ثلٛست پظٚٞؾ

 ؿٛد.پبیبٖ ساٞىبسٞبیی دس ساػتبی اػتفبدٜ ٞش چٝ ٔفیذتش اص ٌشافیه ٔحیغی دس فضبٞبی ؿٟشی اسائٝ ٔی
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Environmental graphic and its impact on the townscape today. 

Case Study: Tehran 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

When a man is a man of culture and a culture that begins when a person comes into 

existence. In the meantime what can we distinguish him transposition, civilization. 

Human enters to civilization with culture and needs to fly for the liberation and 

freedom and perhaps for this flight, not found the wing better than culture and her 

identity .This point is that urban landscape can bring into existence and to perform 

prophecy himself. 

Environmental graphic is the branch of science townscape which is an integral part 

of urban life. Is trying to created appropriate communication between humans and 

the surrounding environment. 

In this article be examined how to benefit from environmental graphic element and 

its effects in creating a vibrant urban spaces and dynamic. And introduced examples 

of these relationships in Tehran. The research method in the study is Field research 

and research library–documentation and then analyzed Implement Types, at the end 

provided strategies environmental graphics in urban space for use more useful. 
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وشدٖ  فشٍٞٙی ػبوٙبٖ دس فضبٞبی ؿٟشی إٞیتی ثشاثش ثب ثشعشف ٚ سٚحی أشٚصٜ ثشعشف وشدٖ ٘یبصٞبی سٚا٘ی،

اػت.  أشٚص ؿٟشٞبی اكّی  ؿٟشٚ٘ذاٖ، اص اٞذاف پٛیب ثشای ٚ خالق ٔحیغی ایدبدآٟ٘ب داسد.  فیضیىی٘یبصٞبی 

 ٚ ػبصدٔی ثشلشاس استجبط آٖ ثب ؿٟش دس ؿٟشٚ٘ذ اػت وٝ ضیچی اِٚیٗ ٚ اػت ؿٟش ٞٛیت ؿٟشی ثیبٍ٘ش ٔٙظش

 سفتبسی ٚ سیضی ثش٘بٔٝ ػبختبس دس ٘ظٕی ثی ؿٟش ثیبٍ٘ش ٔٙظش سیختٍی . ثٟٓپزیشدٔی تبثیش اص آٖ ثی ٚلفٝ ثلٛست

ؿٛد. دس ایٗ ثیٗ یىی اص ٞبی سٚا٘ی ٚ فیضیىی ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ٔٛخت ٔیٚ ثٝ تجغ آٖ ٘بٞٙدبسی  اػت ؿٟش

ٔحیغی دس فضبٞبی ؿٟشی اػت ٌشافیه حث تأثیشٌزاس دس ٘ظٓ دادٖ ثٝ ٔٙظش ؿٟشی اػتفبدٜ ثحب ٚ ٔٙبػت اص ٔجب

فضبٞبی ؿٟشی اص خ3ّٕٝ اٌش  وٝ ٔی تٛا٘ذ تأثیشات ٔثجتی دس ایدبد  ساثغٝ ٔٙبػت ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیظ داؿتٝ ثبؿذ.

استجبط ػٙبكش حبضش دس ٔحیظ دس استجبط ثب  اص ٘ظش صیجبیی ثلشی ٔٙبػت ثبؿذ ٚ ٚ ػیٕب ٚ خذاسٜ آٟ٘ب ٞب خیبثبٖ

دس  .فضب ٞٓ ثٝ ِحبػ وبسوشدی ٚ ٞٓ ثٝ ِحبػ ػّٕىشدی داسای پٛیبیی ثیـتشی خٛاٞذ ثٛدیىذیٍش سػبیت ؿٛد، 

ٞٙدبس سفتبس افشاد سا تحت تأثیش  وٙٙذ ٚ سؿذ دس ؿشایظ ٘بثٝ ٞب سؿذ ٔی ٞٙدبسی ٘بثٝ دس فضبٞبی افشادغیش ایٙلٛست 

 دٞذ.  لشاس ٔی

 ٔیبٖ دس سا ٔلشف سفتبس ٞبی تجّیغبتیپیبْ ٌزاس٘ذ،ٔی ثیشأت ٞبا٘ؼبٖ رٞٗ ٘بخٛدآٌبٜ ثش ؿٟشی سً٘ ٞب دس فضبٞبی

خبعش  ثٝ سا ِغبفت ٚ ٔالیٕت، ٘شٔی خـٛ٘ت، خٙؼـبٖ، ٚ خغٛط ثب ٞب ػبختٕبٖ ٞذ، ٕ٘بیدٔی ؿٟشٚ٘ذاٖ تغییش

 ثٝ اختٕبػی سٚاثظ ثٝ تٛخٝ .ػبصد ٔی ثشلشاس ٔٙغمی استجبط ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ؿٟش ٔٙبػت ثیٗ ؿٟشی ٔجّٕبٖ ٚ آٚس٘ذٔی

 فضبٞبی ػبصی صیجب ٚ تحَٛ دس ساػتبی ٔٙظٛس اػت، ثذیٗ ؿٟشی فضبی تحَٛ دس ٚ پٛیبیی ثٝ پشداختٗ ٔؼٙبی

 ایٗ ٔـبسوت ثب ٚالغ دس ٔی ثبؿذ.  ؿٟشی عشاحی ٚ ٔحیغی ٌشافیه عشاحی ٕٞبٍٞٙی ٔـبسوت ٚ ٘یبص ثٝ ؿٟشی،

 ٔحیظ ثٝ ٚ وبٞؾ داد سا ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ سٚا٘ی ٔٙفی آثبس ؿٟش، دس ثلشی صیجبیی ٞبی یدبدا ثب تٛاٖ ٔی حٛصٜ دٚ

 .ثخـیذ ا٘ؼدبْ ٚ ٘ظٓ ؿٟشی

 

 

  هحیطی گشافیک تبسیخچِ

 حیغٝ دس سا ثلشی ػٙبكش اص ٔتٙٛػی ثؼیبس عیف ٚ داسد ٚػیؼی ٚ ٌؼتشدٜ ٔؼٙبی ٔحیغی شافیهاص آ٘دب وٝ ٌ 

 وّی ثغٛس. ذؿ لبئُ ٍ٘بسیتلٛیش لذٔت ثٝ ایتبسیخچٝ آٖ ثشای تٛأٖیدس ٘تیدٝ  دٞذ،ٔی خبی خٛد تؼشیف

 ػًٙ ٚ ٞب وتیجٝ ٔلشیبٖ، للشٞبی ٚ لجشٞب تضییٙبت ٞیشٌّٚیف، خغٛط ٞب، پیىتٌٛشاْ ٞب، ایذئٌٛشاْ تٕبٔی

 ٞبیػتٖٛ ٘یض ٚ خٛیؾ ٕ٘بیی لذست ٞبیكحٙٝ ٚ ٞبپیشٚصی وـیذٖ تلٛیش ثٝ دس ٞخبٔٙـی پبدؿبٞبٖ ٞبی٘جـتٝ

 ٌشافیه وبسٞبی تشیٗٔمذْ خضء ثبیذ سا ػٕٛٔی ٔؼبثش دس ثبػتبٖ ٔلشیبٖ ٔزاٞت تشٚیح ثشای «اثّیؼه» ٍٙیػ

 ٌبسد٘ش خیٕض ؿذ، ٘بْ كبحت عشاحی دس وٝ ٌشافیىی عشاح اِٚیٗ اػت، روش ثٝ الصْ. آٚسد حؼبة ثٝ ٔحیغی

 .(6ٚ2ٚ91ف96113ایّٛخب٘ی،)ثٛد اٍّ٘یؼی
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 ٚ خشاؿیذٖ ٔؼٙبی ثٝ اكُ دس آٖ سیـٝ وٝ اػت وشدٖ سػٓ ٚ ٘ٛؿتٗ ٔؼٙی ثٝ ٌشاف یٛ٘ب٘ی ٔلذس دس شافیهٌ  

 .(moazen.iiiwe.com)دا٘ٙذٔی تدؼٕی ٞٙشٞبی اص ایؿبخٝ سا ٌشافیه. اػت وشدٖ حه

ه ٌشافی دس اسائٝ تؼشیف ٌشافیه ٔحیغی آٖ سا ثبیذ اص اسوبٖ ٟٔٓ ٚ اكّی ص٘ذٌی اختٕبػی ٚ ؿٟشی لّٕذاد وشد.

ثب تٛخٝ ثٝ . ثبؿذثیشٌزاسی ثش اٍِٛٞبی سفتبسی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٔٙدّٕٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔیأٔحیغی ٔٛثشتشیٗ اثضاس ثشای ت

تٛا٘یٓ چٙیٗ ػٙٛاٖ ٔٛضٛع ٌؼتشدٜ عشاحی ٌشافیه ٔحیغی اٌش ثخٛاٞیٓ تؼشیفی ٘ؼجتبً خبٔغ اص آٖ اسائٝ دٞیٓ، ٔی

یب عشد ؿذٜ اص آٖ ثٝ ٔٙظٛس اسائٝ ٔحیغی ٔغّٛة ٚ ٌشفتٝ ؿذٜ دس ٔحیظ وبس ٔدٕٛػٝ ػٛأُ ثلشی ثٝ »وٙی3ٓ

 .(639611ایّٛخب٘ی،«)دسپی آٖ ٞؼتیٓ دس اٚ پذیذ آٚسد وٝ ٔٙبػت تب ثش ٔخبعت اثش وٙذ ٚ سفتبسی سا

 3اػت ؿذٜ اؿبسٜ ٔٛسد چٙذ ثٝ تؼشیف ایٗ دس

 ٌزاس، ثیشأت ثلشی ػٛأُ ٔدٕٛع( اِف

 ٘ظش، سدٔٛ ثلشی ػبُٔ تـذیذ ثشای صائذ ثلشی ػٛأُ حزف( ة

 ثبؿٙذ، داؿتٝ ٔحیظ آٖ ثب ثبیذ ثلشی ػٛأُ وٝ تٙبػجی ٚ ٔحیظ ٔٛضٛع(ج

 سفتبسی اٍِٛی دس ٌزاسی اثش ایٗ وٝ ؿٛد ٚالغ ثشؤٔ ٔخبعت سٚاٖ ٚ سٚح دس چٙبٖ وٝ عٛسی ثٝ ثٛدٖ ثخؾ اثش(د

 .ؿٛد ٕ٘بیبٖ اٚ

ی ٚ ؿٟشی لّٕذاد وشد. حضٛس دس تىٕیُ تؼشیف ٌشافیه ٔحیغی، آٖ سا ثبیذ یىی اص اسوبٖ اكّی ص٘ذٌی اختٕبػ

ٞبی ٞٙشٞبی تدؼٕی دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ اص عشیك ٌشافیه ٔحیغی ٔیؼش اػت. ٌشافیه ٔحیغی عشاحی ٚ خّٜٛ

ثیش ثش اٍِٛٞبی سفتبسی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ؿٟش٘ـیٗ اػت. ٌشافیه ٔحیغی یه پذیذٜ اختٕبػی أثشتشیٗ اثضاس ثشای تؤٔ

ّی ٚ لٛٔی، فشٍٞٙی، لشاسدادٞبی اختٕبػی، آداة ٚ ػٙٗ، اػت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ فضبػبصی تلٛیشی، خلبیق ٔ

 (.3239615ٞبی ػیبػی ٚ التلبدی خبٔؼٝ لبثُ تحّیُ ٚ ثشسػی اػت)ػجذاِحؼیٙی،ٌشایؾ

ی ٞبی خبكی اػت وٝ ٔدٕٛػٌٝشافیه ٔحیغی تّفیمی اص ٌشافیه، ٔؼٕبسی، عشاحی داخّی ٚ صیجبیی ؿٙبػی

وٙذ، ٔحیغی فشحجخؾ ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ اسٔغبٖ آٚسدٜ تش ٔیش ٚ وبسثشدیتآٟ٘ب ٔحیظ ص٘ذٌی ٔب سا صیجبتش، دِٙـیٗ

 (.9639613پبن،وٙذ)ویبٖٞبی الصْ، دس صٔبٖ ٔب كشفٝ خٛیی ٔیٚ ثٝ ٚاػغٝ سإٞٙبیی

دٞی ٚ اػتفبدٜ اص فضبی ٌشافیه ؿٟشی یب ٔحیغی استجبط ػّٕی چیذٔبٖ ٚ ٔٙظش یه ؿٟش ٚ دس ٘تیدٝ ؿىُ

 (.99639627ػٕٛٔی ؿٟش اػت)كّٛاتی،

 

تٛاٖ ٌفت تجّیغبت ٔحیغی ثٝ ػٙٛاٖ یه تجّیغ غیشوالٔی دس ٔجحث استجبعبت ثب تٛخٝ ثٝ تٛضیحبت اسائٝ ؿذٜ ٔی

(، Price(، لیٕت)Place(، ٔىبٖ)Product( یؼٙی ٔحلَٛ)4Pساثغٝ راتی ثب ػٙبكش ثبصاسیبثی چٟبس پی )

اختٕبػی، ٔزٞجی ثشلشاس اػت ٚ ثش تشٚیح ٞذف ( داسد ٚ ظٟٛس آٖ ثیـتش ثب تبثیشات فشٍٞٙی ٚ Produceتشٚیح)

 (.6639627ٕ٘یٗ، خبف تبویذ ثیـتشی داسد)غفبسی
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ٞبی التلبدی ػبصی اص أىب٘بت ؿٟشی، تؼٟیُ فؼبِیتتؼٟیُ دس أش استجبعبت، ثٟجٛد اٚضبع سٚا٘ی ٚ أٙیتی، آٌبٜ 

ٞبی ٔختّف ػیبػی، اختٕبػی، تدبسی ٚ س ػشكٝٚ ػجٛس ٚ ٔشٚس، وبٞؾ تـٙدبت ػلجی ػٕٛٔی، تجّیغبت د

 (.61تٛا٘ذ ثبؿذ)ٕٞبٖ،فشٍٞٙی اص ٟٕٔتشیٗ اٞذاف ٌشافیه ٔحیغی ٔی

 

 دس هٌظش شْشی هحیطی گشافیک کبسبشد

ٌؼتشؽ ٚ سؿذ ؿٟشٞب ٚ ٔتشاوٓ ؿذٖ فضبٞبی ؿٟشی ٔٛخت ؿذٜ، ص٘ذٌی دس ایٗ ٌٛ٘ٝ ؿٟشٞبی ثضسي دچبس 

بسج اص ٔٙضَ ثٛدٜ ٞبی ؿٟشی ٚ خحضٛس ٞش چٝ ثیـتش ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ٔحیظتحٛالتی ٌشدد. اصخّٕٝ ایٗ تحٛالت 

سػذ ٚ ایٗ أش فشكتی اػت وٝ عشاحبٖ ٌشافیه ثیشپزیشی ٔحیظ ثش ا٘ؼبٟ٘ب ثٝ حذاوثش ٔیأثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛس ت اػت.

 وٙٙذ.ٞبی خٛد سا ػّٕیبتی ٔحیغی ثتٛا٘ٙذ ثشاػبع اكَٛ صیجبیی ؿٙبختی ٚ ػّٕىشدی ثٝ عشاحی پشداختٝ ٚ ایذٜ

شافیه ٔحیغی اص یه ػٛ ثخؾ ٟٕٔی اص ٔحیظ ٚ اؿیبء پیشأٖٛ خٛد سا ثش ٔجٙبی ٔؼیبسٞب ٚ اٍِٛٞبی صیجبیی ٌ

ٞبی دیٍش ی، صثبٖ ٌشافیه ثب ٔحیظ ٚ اؿیبء ٚ ا٘ؼبٖدٞذ ٚ اص ػٛی دیٍش ثٝ ٚاػغٝؿٙبختی ٌشافیه ؿىُ ٔی

آسایذ ٚ سا ؿىُ دادٜ ٚ ٔیثـش خذیذ « ی ٚخٛدخب٘ٝ»وٙذ. ثذیٗ ٌٛ٘ٝ ٌشافیه ٔحیغی ٌفتٍٛ ٚ استجبط ثشلشاسٔی

ای خبف ثّىٝ ثٝ ٔثبثٝ صثبٖ تلٛیشی ٔـتشن، دس داد ٚ ػتذٞب ٚ ٔجبدالت فشٍٞٙی ٚ تدبسی، ٘ٝ فمظ دس خبٔؼٝ

 (.9339612ؿٛد)اػذاِٟی،ثیٗ خٛأغ ٔختّف، ثٝ وبس ٌشفتٝ ٔی

 ٞبی صٔیٙٝ ٚ ثٛد خٛاٞذ ٌؼتشدٜ ٘یض آٖ شاتتأثی ٚ فؼبِیت دأٙٝ ٔحیغی، ٌشافیه ٌؼتشدٜ ثؼیبس حیغٝ ثٝ تٛخٝ ثب

 3وٙیٓ خالكٝ وّی صٔیٙٝ چٟبس دس سا آٖ اكّی وبسثشدٞبی تٛا٘یٓٔی أب دٞذ،ٔی پٛؿؾ سا ٔتٙٛػی

 
 
 
 
 
 
 

 (.9139611ایّٛخب٘ی،)ٔأخز پبی33ٝ وبسثشدٞبی اكّی ٌشافیه ٔحیغی    9ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 

    

٘ؼبٖ اص ٔحیظ پیشأٛ٘ؾ ٚاثؼتٝ ثٝ ادسان ثلشی اػت ٚ ٕٞٛاسٜ تحت ٞبی اتشیٗ دسیبفتثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ اكّی

ٞبی تلٛیشی أىبٖ ثشلشاسی استجبط ثب ٔحیظ پیشأٛ٘ؾ سا ٌیشد، دادٜتأثیش ٔحیظ ٚػٛأُ تلٛیشی آٖ لشاس ٔی

 دٞبی سإٞٙبیی تلٛیشی ثشای دػتشػی ثٝ أبوٗ ٔٛسد ٘ظش ثٝ ٚخٛد آٚسوٙذ وٝ دس ٟ٘بیت تذٚیٗ ٘ظبْفشاٞٓ ٔی

ای اص ػٙبكش اعالع سػب٘ی دس ٌشافیه ٔحیغی ثٝ ػٙٛاٖ ثخـی اص ٌشافیه ٔحیغی دس تالؽ اػت وٝ ٔدٕٛػٝ

 (.3239629تلٛیشی ٕ٘بدیٗ سا ٔتٙبػت ثب وبسوشدٞبی ٔىبٖ ٚ ٔحیظ ؿٟشی ٕٞؼٛ ػبصد)سؿٛ٘ذ،
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 دس ٘تیدٝ سد ٚ دلت ٚ ٘ظٓ ػشػت، ٞذایت، سػب٘ی، اعالع دس تٛا٘ذ ٔی اػتب٘ذاسد ٚ ٔٙبػت ٔحیغی ٌشافیه

 ٚ ؿٙبػب٘ٝصیجبیی ٚ سٚا٘ی آثبس ٕٞشاٜ  ثٝ صٔبٖ، اص ٚسی ثٟشٜ دس صیجبئی ٚ سٚا٘ی آثبس ٕٞشاٜ  ثٝ صٔبٖ، اص ٚسی ثٟشٜ

 (.9939613وشیٕی،) ثبؿذ  داؿتٝ تٛخٟی لبثُ ٘مؾ خبٔؼٝ افىبس ٚ سفتبس ثٟجٛد

 

ٔٙظش ؿٟشی، عشاحی كٙؼتی، خبٔؼٝ  ٌشافیه ٔحیغی تالؽ داسد تب ثب یبسی خؼتٗ اص ػّْٛ ٔختّفی ٔب٘ٙذ عشاحی

ای خذیذ ٚ خاللب٘ٝ اص فضب ٚ فشْ سا دسٔمبثُ ٔخبعت لشاس ٞبی ػّٕی ٕٞٛاسٜ تدشثٝؿٙبػی، استجبعبت ٚ فٙبٚسی

ٞبی صیجبیی ؿٙبػب٘ٝ ثٝ ٚخٛد آٚسد. دس ٔدٕٛػٝ ٌشافیه دٞذ تب ثٟتشیٗ وبسوشد سا اص ِحبػ ثیبٖ استجبعی ٚ اسصؽ

ؿٛد ٚ ثبیؼتی دس عشاحی ػالئٓ، ا٘تخبة حشٚف، اخشا ٚ ٖ اكّی آٖ ٔحؼٛة ٔیٔحیغی ٞش ػٙلشی خضء اسوب

 (.0739629ٔٛاد ٚ ػبختبس ٟ٘بیی ثٝ ٞٛیت ٚ ٔبٞیت ٔىبٖ اؿبسٜ ٚ تٛخٝ ؿٛد)سؿٛ٘ذ،

 

ٌیشد. دس ٌشافیه ٔحیغی ٚ ٔجبحث آٖ، عشاحی ٔجّٕبٖ ؿٟشی ثب تٛخٝ ثٝ ػٛأُ صیجبیی ٔحیظ خبٔؼٝ كٛست ٔی

آٚسدٖ ٔحیظ صیجبی ثلشی، ٕٞبٍٞٙی ٔغّٛة ٔحیظ ص٘ذٌی، آسأؾ ثخؼی ثٝ ٔخبعت ٚ ٔجّٕبٖ ؿٟشی فشآٞٓ 

ٞبی سٚا٘ی افشاد خبٔؼٝ سا ٔذ ٘ظش داسد. ٔشدْ ثٝ عٛس غشیضی ثٝ صیجبی، تؼبدَ، تٛاصٖ ٚ آساػتٍی وبٞؾ دغذغٝ

د لشاس تٕبیُ ٚ اص صؿتی ٚ ٘بٞٙدبسی پشٞیض داس٘ذ. حضٛس دس ٔحیغی وٝ ٕٞٝ ػٙبكش آٖ دس خبی ٔٙبػت خٛ

وٙٙذ ثشای ٞش ؿٟشٚ٘ذی ٌشفتٝ ٚ تٕبٔی ػٙبكش ثلشی ثٝ عٛس ٕٞبًٞٙ تبثیشات اكِٛی ٚ دسػتی سا سػبیت ٔی

 (.07وٙذ)ٕٞبٖ،ٞبی ص٘ذٌی سٚصٔشٜ سا ثٝ آسأؾ ٚ ػالٔت سٚا٘ی ثذَ ٔیٞب ٚ دغذغِٝزت ثخؾ اػت ٚ خؼتٍی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Mohnk,2006:104) 3ٔأخزآٖ   اثؼبد ٞبی ٔختّف ٌشافیه ٔحیغی ٚ خٙج3ٝ 6ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 
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 دس شْش تْشاى هحیطی گشافیکبشسسی 

ٞبی ٔٛفك اص ، تمؼیٓ ثٙذی اص ثشخی ٕ٘ٛ٘ٝؿذدس ادأٝ ثشاػبع ٔجبحث ٌشافیه ٔحیظ ؿٟشی وٝ دس ٔجب٘ی ٔغشح 

، ٛدؿٔیا٘ذ ٔؼشفی ٘مؾ ٔٛثشی داؿتٝتٟشاٖ عشاحی ٌشافیه ٔحیظ وٝ دس خّك فضبٞبی ػشص٘ذٜ ٚ پٛیبی ؿٟشی 

 3اػت صیش تشتیت ثٝ ٔٛاسد

 ٞب٘مبؿی دیٛاسی ٚ دیٛاس ٘ٛؿت 

 ثیّجٛسدٞب ٚ تبثّٛٞب 

 ٞبدیٛاس 

 ٕٝٞبی ؿٟشیٞب ٚ تٙذیغٔدؼ 

 ػٕٛٔی ٚ ایؼتٍبٜ اتٛثٛع ٘مُ ٚ حُٕ ٚػبیُ یثذ٘ٝ ٌشافیه 

 ٓٞبپشچ 

 ٞبیعشح ٌشٜٚ دس( Billboard) ثضسي تجّیغبتی تبثّٛٞبی ٔب٘ٙذ ٔٛاسدی ثٙذیتمؼیٓ ایٗ دس وٝ اػت روش ثٝ الصْ

-ٔی لشاس ٚ٘مُ حُٕ ٚػبیُ یثذ٘ٝ ٌشافیه ٌشٜٚ دس ػٛپشثبع ٚ آٌٟی اتٛثٛع ٚ ثضسي اثؼبد ثب ٌشافیىی

 (39611٘ٛسٚ٘ی،ػتبسٜ.)ٌیش٘ذ

ثبیذ دلت وشد وٝ دس ایٗ ٔمِٛٝ تجّیغبت ٔحیغی سا ثب ٌشافیه ٔحیغی اؿتجبٜ ٍ٘شفت، چشا وٝ تجّیغبت ٔحیغی 

 تٛاٖ تمؼیٓ ٕ٘ٛد3زاس ثش ٌشافیه ٔحیغی اػت ٚ آٖ سا ثٝ دٚ دػتٝ وّی ٔیخٛد یىی اص اخضای تبثیش ٌ

ٞبی ؿٟشی، اتٛثٛع اػتٙذ، تبثّٛٞبی ٔغبصٜ ٞب، تبثّٛٞبی سٚی ٞٛایی، تّٛیضیٖٛفضبی خبسخی3 ٔثُ ثیّجٛسد، 

 ٞبی تجّیغبتی ٚ غیشٜ.ؿٟشی، ثبِٗ

 ، ٔتشٚ، فشٚدٌبٜ ٚ تشٔیٙبَ ٚ غیشٜ.فضبی داخّی3 وّیٝ تبثّٛٞبی تجّیغبتی دس فضبٞبی ػشپٛؿیذٜ ػٕٛٔی

ٞب، ػغُ تٛاٖ اص وبسثشد ػالئٓ سإٞٙبیی ٚ سا٘ٙذٌی، خظ وـیٌشافیه ٔحیغی ػالٜٚ ثش تجّیغبت ٔحیغی فٛق ٔی

ٕ٘بٞب ٚ وبسوشدٞبی فشدی ٚ خٕؼی ٞب، اةٞب، ٔجّٕبٖ ؿٟشی، ٘ٛع خذاَٚ، احدبْ، تضئیٙبت ؿجب٘ٝ ٚ ٘ٛسپشداصیصثبِٝ

 (.6639627ٞب، ٕ٘بدٞب ٚ غیشٜ ٘بْ ثشد)غفبسی ٕ٘یٗ،ٗٞب، عشاحی ٚیتشیٔحُ

 

 ّب:ًقبشی دیَاسی ٍ دیَاس ًَشتِ

ا٘ذ. ػغٛح ٔؼغح دس ٔىبٖ ٔٙبػت ٞبی ٌشافیه ٔحیغیٞب اص لذیٕی تشیٗ ٔٛضٛع٘مبؿی دیٛاسی ٚ دیٛاس ٘ٛؿتٝ

-غٛح سا ثشای ثجت پبسٜٞب ثٝ دالیُ ٔتفبٚتی ٕٞیـٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ػٕٞیـٝ دػٛتی ثٛدٜ اػت ثشای اثشٌزاسی ٚ ا٘ؼبٖ

ؿٛد ثٝ وبس ثشدٖ ا٘ذ. أب آ٘چٝ اص ٌشافیه ٔحیغی ثب ٔفْٟٛ خذیذ اػتٙجبط ٔیای اص تفىشات خٛیؾ عشاحی وشدٜ

تجّیغ وبال یب خذٔبت،  ة( ثٝ تلٛیش وـیذٖ  ٞبی سٚی ػغٛح دیٛاسٞب ثٝ ٔٙظٛس اِف(تلبٚیش ٚ ٘ٛؿتٝ

ٔٛضٛػبت فشٍٞٙی، ػیبػی، اختٕبػی، ٌبٞی عٙض،  ج( تغییش دادٖ اٚضبع یىٙٛاخت ٚ وؼُ وٙٙذٜ ػغٛح ثّٙذ ٚ 

 (3039611ٚػیغ اص عشیك تلٛیش یب ٘ٛؿتٝ ثٛدٜ اػت.)ایّٛخب٘ی، 
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تقسین بٌذی اٍلیِ اسائِ ًوَد کِ تَاى بب تَجِ بِ هَاسدی کِ دس شْش بشداشت شذُ یک دس ایي ًوًَِ هی

 شًَذ.هی ریل ّب شبهل هَاسدّبی دیَاسی ٍ دیَاس ًَشتًِقبشی کلیشخص ًوبئین بِ طَس ه

 

 تصبٍیش افشاد بشجستِ هلی ٍ هیٌْی .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبسیخی ّبییبدٍاسُتصبٍیش القبء کٌٌذُ  .2

 

 

 

 

 

 

 

 اًتضاػی ٍ هفَْهیتصبٍیش   .3

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 سػبِت ٌشاٜثضس3 ػشِـٍش ٔٙفشدیٙبوی، 9 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 ثضسٌشاٜ آیت اهلل ػؼیذی، ؿٟذا3 تلٛیش 6 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 ،ؿٟیذ صیٗ اِذی3ٗ 6 ؿٕبسٜ تلٛیش

 ثضسٌشاٜ صیٗ اِذیٗ 

 

 ؿٟیذ ثبوشی ثضسٌشاٜ، یبدٚاسٜ خًٙ تحٕیّی3 1 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

خیبثبٖ ، یبدٚاسٜ خ3ًٙ 5 ؿٕبسٜ تلٛیش

 ؿٟیذ ثبوشی  ٘یشٚ، ثضسٌشاٜ

 

 خٕٟٛسی اػالٔی، ثضسٌشاٜ یبدٌبس أب3ْ 3 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 عٛثی ثشج ،آثبد خٙت3 0 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 ٘تضاػی، ثضسٌشاٜ ؿٟیذ اؿشفی اكفٟب٘ی3 عشح ا2 ؿٕبسٜ تلٛیش ، ثضسٌشاٜ ؿٟیذ ػتبسیٞب پشٚا٘ٝ پشٚاص3 1 ؿٕبسٜ تلٛیش
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 سٌتی ٍ تبسیخی ّبیالْبم گشفتِ اص شْش تصبٍیش .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصَیش هٌبظش طبیؼی .5

 

 

 

 

 

 

 

 ّبی هزّبی ٍ فشٌّگیًَشتِ .6

 

 

 

 

 

 

 ٔغٟشی ٚ ػٟشٚسدی ساٜ چٟبس تمبعغ3 97 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 خذاسٜ خٙٛثی ٔیذاٖ آصادی96 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 ؿشیؼتی -اسؿبد حؼیٙی3ٝ 99 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 ٘شػیذٜ ثٝ فشحضاد -3 ثضسٌشاٜ یبدٌبس أب96ْ ؿٕبسٜ ٛیشتل

 

 ثضسٌشاٜ آیت ااِٝ ػؼیذی3 91 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 ػتبسی ثٝ ٕٞت ؿشقثضسٌشاٜ 3 95 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 ٕٞتؿٟیذ 3 ثضسٌشاٜ 93 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 ٕٞت ثضسٌشاٜ ؿٟیذ3 90 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 ٔیذاٖ سػبِت91 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 ثضسٌشاٜ ؿٟیذ ٕٞت3 92 ؿٕبسٜ تلٛیش
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 بیلبَسدّب ٍ پَستشّب:

ای اػت تب ٘بظش ثتٛا٘ذ ثب ؿٛ٘ذ ٚ وبسایی آٟ٘ب ثٝ ٌٛ٘ٝا٘ذ وٝ دس استفبع خبكی ٘لت ٔیثیّجٛسدٞب ػغٛح ثضسٌی

ٞب سا ثٝ ساحتی ثخٛا٘ذ ٚ پیبْ تلٛیشی آٖ سا دسن وٙذ ثشای ثٝ بد ٚ اص فبكّٝ دٚس اعالػبت سٚی آٖػشػت صی

 ا٘ذ3ٌیش٘ذ وٝ ثٝ ؿشح ریُٞبی ٔتفبٚتی ثٟشٜ ٔیٕ٘بیؾ دس آٚسدٖ ا٘ٛاع تجّیغبت اص ثیّجٛسدٞب ثٝ سٚؽ

ٚ غیشٜ وٝ ٍٕٞی  LEDیدیتبِی . د3. ثه الیت  5.٘ئٛ٘ی  1. پشیضٔب )ػٝ ٚخٟی(  6. ػٝ ثؼذی ٌشداٖ  6.ػبدٜ 9

ٚ تجّیغبت  چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ثیّجٛسدٞب ٚ ِٕپٛػت ثٙشٞبی .ٞؼتٙذ ٞبا٘ذ ثشای اسائٝ ٞشچٝ ثٟتش ٚ صیجبتش پیبْساٞىبسٞبیی

 اخشا ٚ ٘لت ؿذٜ دس ػغح ؿٟش تٟشاٖ خٟت آٌبٞی ٚ اعالع سػب٘ی تجّیغبتی ثٝ كٛست صیش اػت.  حدٕی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّب:دیَاس

تشیٗ فضبٞبیی وٝ ٌشافیه ٔحیغی ثیـتشیٗ ػغح سا ثشای ثیبٖ دس اختیبس داسد دیٛاسٞبػت. دیٛاسٞب یىی اص ثضسي

.دیٛاسٞبی داخّی؛ ٔشثٛط ثٝ فضبی داخّی ثٙبٞب. 6. دیٛاسٞبی ثیشٚ٘ی؛ ٔشثٛط ثٝ فضبٞبی ثیشٖٚ ٚ 39 ا٘ذدٚ ٌٛ٘ٝ

 ٞبی ٔحیغی اػتبثیش آٖ دس ٕ٘بیؾ ٌشافیهدس پظٚٞؾ ا٘دبْ ؿذٜ تبویذ ثشسٚی دیٛاسٞبی ثیشٚ٘ی ٚ ت

 (.5239611)ایّٛخب٘ی،

 دیٛاسٞبی ثیشٚ٘ی3

ؿخق خبف  تش٘ذ. اص آ٘دبیی وٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ فضبٞب دس اختیبسوٙٙذ، پغ ػٕٛٔیعجؼبً ٔخبعجبٖ ثیـتشی سا خّت ٔی

٘ؼت. ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ ػبصٔبٖ صیجبػبصی داثبؿذ ٚخٟٝ ػٕٛٔی دس ؿٟش داس٘ذ ٔی تٛاٖ ٔتِٛی آ٘شا ؿٟشداسیٕ٘ی

 -ٞبی ؿٟشی ثب سػبیت ٔؼبئُ فشٍٞٙیٞبیی ثشای استمبء ویفیت ٔٙظشؿٟشی ٚ صیجبػبصی ٔحیظفضبٞب فشكت

 ثبؿذ. ثب ایٗ ٚخٛد عشاح ٍٞٙبْ خّك اثش ٚظیفٝ داسد ػٛأّی سا دس ٘ظش ٌیشد3ٞٙشی ٔی

 ثضسٌشاٜ ٔذسع3 67 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

3 ثضسٌشاٜ ؿیٟذ 66 ؿٕبسٜ تلٛیش 3 خیبثبٖ ِٚیؼلش66 ؿٕبسٜ تلٛیش وشدػتب3ٖ ثضسٌشاٜ 69 ؿٕبسٜ تلٛیش

 ٕٞت

 

 3 ثضسٌشاٜ ٘یبیؾ61 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 ثضسٌشاٜ ٘یبیؾ65 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 ثضسٌشاٜ چٕشا63ٖ ؿٕبسٜ تلٛیش
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 ٔؼشفی ٔٛضٛع، ٔٛاسد خبف دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد.تجّیغ یب دس  .9

 ٞبی ٔختّف.اعشاف ٚ ٔخبعجبٖ دس ٌشٜٚاستجبط عشح ثب ٔحیظ  .6

آٚسد ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ایٗ وبسٞب دس ؿٟش ایٗ دیٛساٞبی ثیشٚ٘ی فشكتی ثشای ایدبد ٞٙشٕ٘بیی، ٞٙشٔٙذاٖ فشاٞٓ ٔی

ٚ  وبؿی سٚی ثش عشح ٚ ؿىؼتٝ وبؿی اص ٌیشی ثٟشٜ عشیك اص سٚ ػٛاسٜ ٞبیپُ ثذ٘ٝ ٚ ٞب دیٛاسٜ تضئیٗ دسصٔیٙٝ

-ٚ ایدبد چـٓٞب پُصیش ذٞی ٚ صیجبیی ٚضؼیت ثٝ ػبٔب٘خاللب٘ٝ الذاْ ؿبسٜ ٕ٘ٛد. ایٗ تٛاٖ أی ٞبی ثشخؼتٝعشح

 دٞٙذ.ا٘ذاصٞبی دَ ٘ٛاص وٝ ٔضأیٗ ٔختّفی سا ٕ٘بیؾ ٔی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّبی شْشی:ّب ٍ تٌذیسهجسوِ

ٞب ٚیظٌی وّی ٔدؼٕٝ ؿٛ٘ذ ثذٖٚ ؿه اص ٕٞبٖآثبس حدٕی وٝ دس ؿٟشٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بدٞبی ٞٙشی ٘لت ٔی

ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ خبعش اِضأبت ٚ أب ٘ىتٝ ایٙدبػت وٝ آثبس ؿٟشی دس ؿٟش ثٝ ٕ٘بیؾ ٌزاؿتٝ ٔیثشخٛسداس٘ذ 

ٞب اػٕبَ ؿٛد. اص ػٛی دیٍش ٔٛاسدی وٝ ٞٙشٔٙذ دس لتضبئبت ؿٟشی ثبیذ دس ػبخت ٚ پشداخت ایٗ ٘ٛع ٔدؼٕٝ

ای ثب چٝ ؿشایغی ٘لت ت ٚ ثشاػبع ایٙىٝ دس چٝ ٔٙغمٝوٙذ ٔتفبٚت اػٞبی ؿٟشی اػتفبدٜ ٔیػبخت ٔدؼٕٝ

دس حمیمت، ٔدؼٕٝ ؿٟشی دس یه ٕ٘بیـٍبٜ ٞٙشی دائٕی ثب ٔخبعجیٗ  ؿٛد.خٛاٞذ ؿذ، پشداخت آٖ ٔتفبٚت ٔی

 3 ثضسٌشاٜ ؿٟیذ ٕٞت60 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 ثضسٌشاٜ ؿٟیذ ٕٞت61 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 خیبثبٖ ِٚیؼلش62 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 ثضسٌشاٜ ؿٟیذ ٕٞت67 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 ٔذسعثضسٌشاٜ ، ایشا٘ی ٌٍّـت پشٚط3ٜ 66ٚ  69 ؿٕبسٜ تلٛیش
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آیذ، ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٞٓ دس استمبی دا٘ؾ تدؼٕی خبٔؼٝ ثٝ ٔشاتت ٔٛثشتش اص ػبیش ؿٕبس ثٝ ٕ٘بیؾ دس ٔیثی

 (.139610،ٞبػت)سٞٙٛسدٔدؼٕٝ

 تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اؿبسٜ ٕ٘ٛد3ؿٟشی تبثیشٌزاس اػت، ٔی ٞبیوٝ دس عشاحی ٔدؼٕٝاص خّٕٝ ػٛأّی 

 ٞبی ؿٟشی دس ٔىبٖ ٔٙبػت اصؿٟش.خبٕ٘بیی ٚ ٔىبٖ یبثی ٔدؼٕٝ .9

 سػبیت ٔمیبع اثش ایدبد ؿذٜ ثب پیشأٖٛ. .6

فشًٞٙ ٔحّٝ ٚ ؿٟش ثبیذ ٔٛسد  الّیٕی، آِٛدٌی،اثشثب ٔحیظ پیشأٖٛ اص خّٕٝ ػٛأُ  یٕٞبٍٞٙی اخضا .6

 تٛخٝ لشاس ٌیشد.

ٕٞبٍٞٙی اثش ثب فشًٞٙ ٚ ٞٛیت ؿٟشی ٚ آداة سػْٛ ٔٙبعك ؿٟشی ٚ ٕٞچٙیٗ ثشلشاس وٙٙذٜ استجبط ثب  .1

 .ثبؿذ ٔشدْسٚحیبت خٕؼی 

 فضب. یه سٚحیٝ تمٛیت ثب دس فضب خبف سٚحیٝ اِمبء ٚ ؿذٜ تؼشیف ٞٛیت ٚ ٔىبٖ حغ ایدبد .5

ا٘ذ ٚ دس ثلیشت ؿٟشٚ٘ذاٖ تبثیشٌزاس ثٛدٜ ٚ اص ٕٞیٗ سٚ داسای إٞیت دیذٖ خّك ؿذٜآثبس حدٕی غبِجبً ثشای 

 حؼبػی حبَ ػیٗ دس ٚ ثؼیبس ٟٔٓ ٔحُٕ ؿٟشی ٞبی ٔدؼٕٝ وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی ٔدٕٛع دسای خٛاٞذ ثٛد.ٚیظٜ

 اص ؾػبصی ثی ٔدؼٕٝ..."3اػت ٔؼتمذ ٔٛس ٞٙشی وٝ چٙبٖ اػت، فضبٞبی ػٕٛٔی ثٝ دٞی ٞٛیت ٚ صیجبػبصی دس

 (.039615)ٔٛس،"اػت تٛدٜ ثٝ ٔتؼّك ، ٞٙشی(اػت دسٚ٘ی ثیبٖ ثٝ ٔحذٚد ػٕٛٔی عٛس ثٝ وٝ) ٘مبؿی

 ٚ ثلشی ویفیت استمبی وـٛسٔبٖ، غٙی، ٔب٘ٙذ تٕذٖ ثب وـٛسٞبیی دس ٚیظٜ ثٝ ؿٟشی، ٔدؼٕٝ اص وبسوشدٞبی یىی

 دس ٔىبٖ تبسیخی فشٍٞٙی ٚ ٞبی داؿتٝ ٚ ػٙبكش اص ٞٙشٔٙذ اػت ٘یبص اِجتٝ وٝ ؿٟشی اػت؛ ٔحیظ فشٍٞٙی

 (.5239612)پٛسٔٙذ ٚ ٔٛػیٛ٘ذ،وٙذ اػتفبدٜ خٛد اثش اخشای ٚ عشاحی

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثضسٌشاٜ ؿٟیذ اؿشفی اكفٟب٘ی –3 تمبعغ ثضسٌشاٜ ؿٟیذ ٕٞت 66 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 ثضسٌشاٜ وشدػتب61ٖ ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 ثضسٌشاٜ ٘یبیؾ65 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 چٟبسساٜ پبسن ٚی63 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 ثضسٌشاٜ ٕٞت60 ؿٕبسٜ تلٛیش
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 ایستگبُ اتَبَس:اتَبَس ٍ 

 إٞیت ٘مّیٝ ٚػبیُ سا٘ٙذٌبٖ ٚ سإٞٙبیی ٔؼبفشاٖ ٚ ٞذایت ثؼذ ثٝ ٕٞٝ اص ثیؾ فضبٞب ایٗ ٔحیغی عشاحی دس

 ٞذایت ثش ػالٜٚ ٔحیغی عشاحبٖ ٌشافیه ٚالغ دس. ٌیش٘ذٔی خبی ثؼذی اِٛیت دس دیٍش ٔؼبئُ ٚ دٞٙذ ٔی

-وٙٙذ)وبظٕی ٚ خّیُ خّك سا صیجبیی فضبی ٘یض ثلشی ِحبػ اص ثبیذ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ، ػشیغ ٚ دسػت

ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اػت  تٟشاٖ ٔٛاسدی اػت وٝ أشٚصٜ دس وال٘ـٟشاتٛثٛع اص خّٕٝ  ایؼتٍبٜ .(6139627صادٜ،

اص آثبس ٌشافیىی  ،ٚ فشًٞٙ ػبصی اػتفبدٜ اص حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔیثلشی ایٗ ایؼتٍبٜ ٞب ثشای ایدبد خزاثیت ٚ دس 

ٞبی ٞب ثٝ فشْؿٛد. ٘ٛع دیٍشی اص تجّیغبت ٔحیغی تغییش ؿىُ ایؼتٍبٜثب ٔضأیٗ فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی اػتفبدٜ ٔی

یٙٝ ثٛدٜ ٚ وٕتش دس ؿٟشٞبی ایشاٖ اص آٖ اػتفبدٜ وٝ ایٗ ٘ٛع اص تجّیغبت پش ٞض ٚیظٜ ثب ٔفْٟٛ تجّیغبتی خبف اػت.

-اتٛثٛعثبؿٙذ. ٞبی ٔتحشن ٔیتجّیغبت ثشسٚی ٚػبیُ ٘مّیٝ ٔشثٛط ثٝ ٌشٜٚ ایدبد استجبط تٛػظ ػٛطٜ ٔی ؿٛد.

-تٛا٘ٙذ ثب عشاحیٞبیی ٞؼتٙذ ثشای تجّیغبت ٔتحشن دس ػغح ؿٟش وٝ ثٝ ساحتی ٔیٞبی ؿٟشی اص خّٕٝ فشكت

 د ثبؿٙذ.خبرة افشاٞبی ٚیظٜ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 پشچن:

ای دس ٔٙظش ؿٟشی ثٍزاس٘ذ. ایٗ ٘ٛع ٞبی خبف تبثیش ٚیظٜپشچٓ ٞب اص ٔٛاسد دیٍشی ٞؼتٙذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ ثب عشح

ٞبی خزاة ٔی تٛا٘ٙذ دس اثؼبد ٚ ٞب ٚ عشحٌشد٘ذ ٚ ثب داؿتٗ سً٘ػالئٓ اغّت اص خٙغ ٘بیّٖٛ ٚ پبسچٝ تٟیٝ ٔی

 چٟبستٛاٖ ایٗ ٘ٛع اص ٌشافیه ٔحیغی سا ثٝ ٌیشی دس ٔٙبظش داؿتٝ ثبؿٙذ، ٔیثیشات چـٓٞبی ٔتفبٚت تبا٘ذاصٜ

 دػتٝ تمؼیٓ ٕ٘ٛد.

 . پشچٓ ّٔی1 . پشچٓ تـشیفبتی6 ٞبی ٔزٞجی. پشچ6ٓ  ٞبی تضئیٙیپشچٓ .9

 

 

 

 

 سػبِت -3 خیبثبٖ ٍٞٙب61ْ ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 3 ثضسٌشاٜ ػتبسی 62 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 تجّیغبت ػیبس ثش سٚی اتٛثٛع ٞب3 19ٚ  17 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 پشچٓ تضئیٙی3 16 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 پشچٓ ٔزٞجی3 16 ؿٕبسٜ تلٛیش

 

 پشچٓ ّٔی 11ٚ153 بسٜؿٕ تلٛیش
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 ًتیجِ گیشی

ٞبی ا٘ذ ٚ دس ٔىبٖبسی ثٛدٜؿٟشٞب ٔحیظ ثی سٚح ٚ ٔشدٜ ٘یؼتٙذ ٚ دس عَٛ تبسیخ ثـش ٕٞٛاسٜ ٔشوض ٔجبدالت تد

ا٘ذ. اوثش ؿٟشٞب ثب یىذیٍش دس سلبثت ثٛدٜ ٚ ٞؼتٙذ.پیـشفت ػٕٛٔی ٘ـب٘ی سا ثٝ ػٙٛاٖ ػٕجُ لذست ٔؼشفی وشدٜ

ٚ سؿذ ؿٟشٞب ثبػث ؿذٜ تب ٘یبص ثٝ اسػبَ پیبْ ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ ثیـتش ٕ٘بیبٖ ؿٛد. أشٚصٜ ػالئٓ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ 

ٞبی ؿٟشی ٚ غیشٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ٞب، پٛػتشٞب، تٙذیغبثّٛٞبی تجّیغبتی، دیٛاس٘ٛؿتٞب، تثؼیبسی اص خّٕٝ ثیّجٛسد

-ٞبی حیبتی ٚ ضشٚسی ٚ اعالع سػبٖ سا ثٝ ٕ٘بیؾ دس ٔیوٙٙذ ٚ اغّت پیبْثغٛس ٔذاْٚ ثٕجبساٖ اعالػبتی ٔی

ٙذ ٘ٝ تٟٙب ٞبی ٌشافیىی دس ؿٟش ثٝ كٛست لبثُ تٛخٝ ٚ ٔٛفمیت آٔیضی ٌؼتشؽ یبثاٌش ػالئٓ ٚ عشحآٚس٘ذ. 

ٞبی ؿٟشی تبثیش ثؼضایی ٌشدد ثّىٝ دس استمبء ویفیت ٔحیظٔٛخت تبثیشٌزاسی ٔغّٛة دس رٞٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔی

 خٛاٞذ داؿت.

تش، دس یه وـٛس ای اص فشًٞٙ سایح یه ؿٟش ٚ دس اثؼبد ٌؼتشدٌٜشافیه ٔحیظ ؿٟشی آیٙٝ ٌؼتشدٜ دس ٘تیدٝ

تش اٌش ؿٟشی تٛػظ ٌشافیه دٞذ. ثٝ ػجبست ػبدٜٔی اػت ٚ تٕبٔی ٘مبط ضؼف ٚ لٛت آٖ، فشًٞٙ سا ٘ـبٖ

ی فشًٞٙ سایح ؿٟشٚ٘ذاٖ آٖ ؿٟش اػت وٝ دس ٔحیظ ظبٞش ؿذٜ ی خّٜٛسػذ ایٗ ٘تیدٝؿٟشی آٖ صیجب ثٝ ٘ظش ٔی

 اػت. 

سیضی ؿٟشی، ٞبی ثش٘بٔٝی دس ؿبخٝؿٟشػبصوبسؿٙبػبٖ تٛا٘ٙذ دس وٙبس ٔؼٕبساٖ،  عشاحبٖ ٌشافیه ٔحیغی ٔی

ٞبی ؿٟشی دس  وبس عشاحی ٚ ػبخت ٚ ػبص ٔحیظ ا٘ذس ٚ دیٍش ػٛأُ دػت ٔٙظش ؿٟشی عشاحی ؿٟشی،

ٞب ٔحیغی تٛخٝ دس ایٗ ٌٛ٘ٝ عشاحی .ٔثٕش ثٕشی داؿتٝ ثبؿٙذ ػبٔب٘ذٞی كحیح ػٙبكش ٌشافیىی ٔحیغی، فؼبِیت

 تٛا٘ذ دس ایدبد عشح خٛا٘بیی ثؼتش ؿٟش ٔؤثش ثبؿذ3ثٝ ٔجبحث صیش ٔی

 خٛا٘ؾ آػبٖ سا داؿتٝ ثبؿذ عشح ثبیذ لبثّیت ؿٙبػبیی ٚ 

  ٚ ً٘عشح ٌشافیىی ثبیذ ثٝ آػب٘ی خٛد سا اص اعشاف ٔدضا ٕ٘ٛدٜ ٚ خٛا٘بیی الصْ سا چٝ ثٝ ِحبػ فشْ، س

 ٔلبِح ٚ غیشٜ داؿتٝ ثبؿذ ٚ ٔدضا ٚ ٔؼتمُ ثٝ ٘ظش سػذ.

ثب  ،ه ٔحیغیٔغبِؼٝ ٔٙبثغ ٔؼتجش، سػبیت اكَٛ ٚ ٔجب٘ی كحیح عشاحی ٌشافی ٔؼّٓ اػت ٔٛاسد ثبال اص عشیك 

ثٝ فضبٞبی ؿٟشی  دػت یبفتٙی اػت. دس ایٗ كٛست ؿٙبختی ٚ سٚا٘ـٙبختی ٞبی صیجبیی ٌیشی اص خٙجٝ ثٟشٜ

ٞبی كٙؼتی ٚ  آسأؾ، آػبیؾ، ٘ـبط ٚ تحُٕ ا٘ؼبٖ، دس ٔحیظ بتؿٛ٘ذ وٝ ٔٛخجٔی ای عشاحی ٚ خّك ٌٛ٘ٝ

 .آٚس٘ذسا فشاٞٓ ٔیص٘ذٌی ٔبؿیٙی أشٚص 

 

 

 هٌببغ:

، ٔدّٝ ػّٕی هحیط بشسسی ًقش ػٌبصش هحیطی دس کیفیت بصشی فضب گشافیک(. 9612ْ.) ٚ اػذاِٟی .9

 .09-07خشداد، كق  ،ٚیظٜ ٘بٔٝ ٟ٘بد تٛػؼٝ تٟشاٖ ،0 ٔٙظش، ؿٕبسٜ

 فبعٕی. ، تٟشاٖ، ا٘تـبساتهحیطی گشافیک (.9611)ْ. ٚ ایّٛخب٘ی .6
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 ٞٙشٞبی - صیجب ٞبیٞٙش ، ٘ـشیٝهجسوِ سبصی دس فضبّبی شْشی(. 9612.)ٚ ْ ح ٚ ٔٛػیٛ٘ذ ٚ پٛسٔٙذ .6
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