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چکیده
تبليغات شهري يكي از مهم ترين شاخه هاي دانش تبليغات و يكي از عناصر سازنده منظر شهري در سكونتگاه هاي انساني به شمار مي
رود به نحوي كه به عنوان بخشي جدايي ناپذير از كالبد شهرها شناخته شده و بخش مهمي از فعاليت هاي تجاري در شهرها به اين
موضوع اختصاص يافته است .بكارگيري صحيح عناصر بصري در ايجاد هويت بصري و تقويت خوانايي تابلو هاي تبليغاتي نقش چشمگيري
دارند .تابلو هاي تبليغات شهري مي تواند نمودي فعال و تاثيرگذار در منظر عمومي يک شهر داشته باشد .هدف از انجام اين پژوهش
شناخت مولفه هاي آسايش بصري و تحليل آن در محدوده خيابان مدرس مشهد به منظور بهره گيري از آن در جهت ارتقا كيفيت منظر
آن بوده است .بدين منظور اطالعات مربوط به تابلوهاي تبليغاتي موجود در خيابان مدرس جمع آوري و با استفاده از روش هاي تحليلي و
با بررسي قوانين و آيين نامه هاي موجود و همچنين مشاهده مورد پژوهشي ،اطالعات حاصل پردازش شده تا با استفاده از روش تحليل
 SWOTراهكارهايي اجرايي براي بهبود وضعيت تبليغات شهري در خيابان مدرس پيشنهاد گردد.نتايج حاصل از اين تحقيق نشان
ميدهد كه ارتقاء سطح مولفههاي آسايش بصري تاثير متقابل و دوسويهاي را بر منظر شهري گذاشته و عدم توجه به آن منجر به
آشفتگي ،ناهمگوني و اغتشاشات بصري محيط ميشود .بر اين اساس تشويق استفاده از تجهيزات مناسب تبليغاتي ،حذف تبليغات
غيرمجاز و پيشگيري از بروز آنها و توجه به نيازهاي صاحبان مشاغل كوچک و همچنين تبليغات موقت محيطي به عنوان پيشنهادهاي
راهبردي اين پژوهش ارائه گرديده اند.
کلمات کلیدي :فضاي شهري ،تابلوهاي تبليغاتي ،منظر شهري ،عناصر بصري ،كيفيت بصري
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Abstract
Environmental advertising is one of the most significant fields of advertising knowledge which makes
city land escapes. The main part of commercial activities is appropriated to urban advertising. Visual
elements have fundamental role in creating visual identity and advertising board legibility. Urban
advertising boards could have effective representation in city public land escapes.
The aim of this study is that identifying the elements of visual harmony and analyzing them in
Modarres street, in Mashhad metropolitan to utilize it in order to escalate the land escape quality of
the street. According to this purpose, advertising board information was gathered and analyzed by
SOWT technique. The results of this study show that the improvement of the level of visual comfort
components has a reciprocal and two-way effect on the urban landscape and failure to pay attention to
it leads to chaos, heterogeneity and visual disturbances of the environment. Thus, this study put in a
proposal to eliminate the illegal advertising and attend the casual environmental advertising in urban
land escape designing.
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مقدمه
سده بيست و يكم ميالدي ،سده انقالب اطالعاتي است و تنوع

توجه شود .شهر مشهد نيز همچون ديگر شهرهاي كشورمان به

رسانهاي يكي از ويژگيهاي اين دوران به شمار ميآيد .در

طور كلي با پيامدهاي ناشي از توسعه تبليغات شهري بر منظر

روزگاري كه به عنوان دورهي ارتباطات شناخته ميشود،

شهري خود روبرو شده است .با آنكه تبليغات يكي از شيوههاي

تبليغات خود را به عنوان يک دانش پيشرفته مطرح كرده و به

زيباسازي منظر شهري به شمار ميرود ،گاهي افراد به اندازه

عنوان يک ابزار مهم براي پيشبرد مقاصد اقتصادي و نفوذ در

توانايي خود ،از فضاهاي شهري بدون توجه به زيباييهاي

بازار كار كاربرد زيادي پيدا كرده است[1] .تبليغات شهري در

بصري براي تبليغات استفاده ميكنند .به همين سبب ضروري

حال حاضر گاهي يک معضل شناخته ميشود و حتي برخي

به نظر ميرسد كه با شناخت ويژگيهاي مطلوب تبليغات

اعتقاد به حذف آن از سطح شهر دارند ،اما به نظر ميرسد

محيطي در فضاهاي شهري ،معضالت و مشكالت جاري در

استفاده مناسب از تبليغات شهري نه تنها باعث تنوع و زيبايي

سطح اين شهر شناسايي شده و براي رفع آنها گامي برداشته

بصري در فضاي شهري ميشود ،بلكه منبع درآمدي مناسبي

شود .سوال اصلي در اين پژوهش اين است كه آيا مي توان به

براي شهرداريها است تا آن را صرف بهينه سازي محيط و

كمک ارتقا كيفيت تابلوهاي تبليغاتي منظر فضاهاي شهري را

ارائهي بهتر خدمات شهري نمايند .ضوابط و استانداردهاي

تحت تاثير قرار داد كه در اين راستا شناسايي مولفه هاي

تبليغات محيطي به اين پيام ها نظم داده وارتباط آسان و

آسايش بصري و نيز نحوه طراحي و به كارگيري عناصر بصري

دلپذيري بين انسان و محيط اطرافش ايجاد مي نمايد .اين

در تابلوهاي تبليغاتي در جهت افزايش كارايي سواالت ديگري

سيستم ،حجم اطالعات موجود در تابلوها را كنترل نموده و

است كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ مناسب براي آن مي

عالوه بر اينكه گرافيک آن را با محيط سازگار مي نمايد ،به آن

باشد .به همين منظور خيابان مدرس مشهد به عنوان يكي از

هويت و ساليق خاص محلي نيز مي دهد .درواقع مي توان

خيابان هاي شهري پر رفت و آمد در شهر مشهد كه تركيبي از

اينگونه بيان كرد كه تبليغات محيطي  ،انعكاس فرهنگ جامعه

فعاليت هاي اداري و تجاري شهري و فرا شهري را در خود

است و درك و بكارگيري صحيح آن موجب زيبايي و نظم

جاي داده است ،براي مطالعه دقيق تر موضوع انتخاب شده

محيط مي شود.

است .علت اين انتخاب قرار گيري خيابان مدرس در مركز شهر

مرورتاريخي گسترش شهرها ،نشانگر اين است كه استفاده از

مشهد و تخصصي بودن نوع فعاليت هاي موجود در آن بوده كه

تابلوهاي ابتدايي براي جلب نظر مخاطب از آغاز رشد و توسعه

اين امر منجر به تنوع شكل گيري تابلوهاي تبليغاتي و عناصر

اصناف ،مرسوم بوده و همپاي گسترش روزافزون جامعه شهري،

به كار رفته درآنها شده است .هدف از انجام اين پژوهش

تابلو ها نيز مدرن ترشده و رهگذران شهري

نظاره گر

شناخت مولفه هاي آسايش بصري و تحليل آن در محدوده

تابلوهايي با شكل و رنگ بهتر بوده اند[ 2].بديهي است كه در

مورد مطالعه به منظور بهره گيري از آن در جهت ارتقا كيفيت

شهرهاي توسعه يافته تر و مراكز استان ها عناصر تبليغات

منظر خيابان مدرس بوده است .فرضيه اصلي در اين پژوهش

شهري استانداردهاي بيشتري نسبت به ساير شهرها دارند؛ ولي

اين است كه به كمک طراحي تابلوهاي تبليغاتي متناسب با

آنچه مهم به نظر مي رسد اين است كه ضعف درتدوين " طرح

فضاي خيابان مي توان منظري جذاب ايجاد و آسايش بصري را

جامع تبليغات شهري" هنوز هم وجود دارد و اصوال عناصر

تامين نمود .به همين منظور اين پژوهش به دنبال دستيابي به

تبليغاتي بصورت ارگانيک ،پراكنده و بدون برنامه ريزي مدون

راهكارهايي است كه بر پايه آن بتوان در محيط هاي شهري

در شهر خودنمايي مي كنند .از جمله نقاط ضعف تبليغات

مشابه با تنوع فعاليتي ،كيفيت منظر را از طريق مولفه هاي

شهري سلب آسايش بصري است كه در منظر شهري بايد به آن

آسايش بصري ارتقا بخشيد.
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ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

محيط هاي شهري ياري خواهد داد .عقيده وي بر اين است كه

مروري بر تجارب پژوهش هاي انجام شده در خصوص نقش

هنر گرافيک به عنوان شاخه اي از هنرهاي تجسمي براي خلق

تبليغات شهري در كيفيت فضاي شهري نشان مي دهد كه

فضاهاي شهري با كيفيت برتر بايد مورد استفاده شهرسازان و

تغيير در تبليغات شهري مي تواند كيفيت فضاي شهري را

معماران قرار گيرد [4] .گرچه بسياري ظهور و بروز تبليغات را

تحت تاثير قرار دهد .نشانههاي عيني و ذهني در طول مسيرها،

همزمان با ظهور وسايل ارتباط جمعي ميدانند ،اما تبليغات از

به نحوي كه براي شهروندان قابل ادراك باشند ،باعث ميشود

زمان انقالب صنعتي به عنوان يک ابزار ارتباطي بازاريابي تكامل

كه شهروند موقعيت خود را نسبت به كل شهر و همچنين

يافته و تبديل به يک هنر و يک علم شده است .تبليغات شهري

موقعيت زماني خود را نسبت به گذشته خود و يا گذشته

به عنوان اصلي ترين عامل تبليغات درقرن اخير و به عنوان

جمعي كه به آن تعلق دارد ،همواره احساس كند .بينظمي و

جديدترين آن ازمولفه هاي سازنده منظرشهري است شهري كه

آشفتگي موجود در تبليغات محيطي هويت بصري متمايز و

در بستر خويش هم زمينه تجارت دارد و هم زمينه سازتبليغات

منحصر به فرد به فضاي شهري ميبخشد [5] .چنانكه مصطفي

درجهت رونق تجارت است [3] .براي اينكه تبليغات شهري در

اسدالهي اشاره مي كند رعايت اصول و مباني صحيح گرافيک

محيط كارايي داشته باشند ميبايست برخي ويژگيها در

محيطي ما را از ناهنجاري ها ،زشتي ها ،بي نظمي هاو آلودگي

طراحي و يا ارزيابي آنها مورد توجه قرار گيرد .خوانايي ،تقويت

هاي بصري كه اكنون در كالن شهرهاي كشور با آن روبه رو

چهره و هويت شهري ،هماهنگي و رعايت سلسله مراتب و

هستيم دور ساخته و در رسيدن به فضاهاي مناسب و زيبا در

تعادل در محيط از اين جمله هستند( .جدول )1

جدول  -1ویژگيهاي مورد انتظار از تبلیغات شهري
خوانایي

ارتفاع و اندازهي مناسب تابلوها و حروف آن ،بهره گيري از حروف و تصاوير ساده و گويا،
محدود بودن تعداد پيامها

تقویت چهره و هویت شهري

توجه به تاريخ شهر ،بافت موجود شهري ،چشم انداز و نقش آينده شهر

هماهنگي

هماهنگي ميان تابلوهاي مختلف و ميان تابلوها و محيط پيرامون و ساير عناصر شهري ،در
نظر گرفتن تابلوها و عالئم شهري به عنوان بخشي از مبلمان شهري

رعایت سلسله مراتب و

اولويت دادن به عالئم هشدار دهنده و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي ،توجه به رابطه ميان

تعادل در محیط

مكانيابي عالئم با نيازها ،انتظارات و توانايي اجراي آنها

منبع [9] :و ][7و ][8

در بند ب ماده  157قانون برنامه سوم توسعهي جمهوري

سال  1571خورشيدي ايجاد شده است .بررسي گرافيک

اسالمي ايران ،ساماندهي و بهينهسازي منظر و سيماي شهر در

تبليغات شهري از ديدگاه شهرسازي و تاثير آن در سيما و منظر

جهت پاسخدهي به نيازها و خواستههاي شهروندان ،نوعي

خيابان موضوعي است كه در ايران پژوهش زيادي در ارتباط با

ضرورت شناخته شده است .عامل نظارتي و متولي تبليغات

آن انجام نشده است؛ يكي از نمونه هاي بررسي اين موضوع در

شهري در اغلب شهرهاي ايران سازمان زيباسازي شهرداري

شهرهاي ايران ،پژوهشي است كه در سال 1584انجام گرفته

است كه با تدوين مالكها و دستورالعملها ،بعد از وزارت

كه وضعيت تبليغات شهري در خيابان چهارباغ عباسي در

فرهنگ و ارشاد اسالمي ،بر چگونگي اين تبليغات نظارت دارد.

اصفهان بررسي شده و با اصول و معيارهاي شهرسازي مقايسه

نخستين سازمان زيباسازي در ايران در شهرداري تهران و در

گرديده است .در اين پژوهش با مطالعه وضعيت تابلوهاي
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تبليغاتي و با در نظر گرفتن ويژگيهاي طبيعي خيابان چهارباغ

تبليغات در اعالن پرداخته است .در اين پژوهش راهبردهاي

و همچنين فرهنگ و سابقه تاريخي شهر ،پيشنهادهايي درباره

مختلف موجود در خصوص اعالن بررسي شده و مهمترين

وضعيت و نحوه استفاده از اين تابلوها ارائه شده است[4 ].

راهبردها در غالب  21راهبرد مورد ارزيابي قرار گرفته اند .پس

اسماعيل صالحي در بررسي بر روي تاثير رنگ در گرافيک

از ارزيابي ،راهبردها بر اساس درصد كاربرد و گروه هاي هدف از

محيطي سه عامل در جهت ايجاد يک اثر موفق در زمينه

اعالن طبقه بندي شده اند .در اين طبقه بندي راهبرد استفاده

گرافيک محيطي را انتخاب محل مناسب ،انتخاب تكنيک

از طراحي حروف با تاكيد بر شكل و محتوا بيشترين كاربرد را

مناسب و ارائه مطلوب محتواي پيام و تاثيرات متقابل آنها بيان

داشته و در باال تري ن مرتبه قرار گرفته اند .بر اساس نتايج اين

مي دارد  .وي پس از بررسي چند نمونه به اين نتيجه مي رسد

پژوهش استفاده تركيبي از راهبردها احتمال تاثير گذاري اعالن

كه گرافيک محيطي بيشتر بر محور فرم استوار است تا رنگ .با

را بيشتر مي كند[12] .در پژوهشي كه در ژاپن انجام پذيرفته

توجه به اينكه اكثر آثار گرافيک محيطي باز نماياننده رنگي

است ،سه ناحيه از شهر اوزاكا به عنوان نمونه موردي انتخاب

هستند كه مبين هويت يک شركت است ،يک طراح با استفاده

شده و وضعيت تبليغات محيطي و منظر شهري در آنها بررسي

از تفكر خالقانه و تمركز بر فرم مي تواند طرحي موفق بيافريند

گرديده است :منطقه تجاري شهر در راستاي خيابان اصلي آن،

 .بايد در نظر گرفت كه عامل رنگ در گرافيک محيطي وابسته

منطقه تفريحي در محور خريد شهروندان و در ميدان ايستگاه

به فرم است ولي اين وابستگي از اهميت خود رنگ به تنهايي

اصلي راه آهن .البته در اين پژوهش بيش از همه عوامل به اثر

نمي كاهد[11] .راضيه حمزوي در پژوهشي با موضوع اثرات

رنگ در محيط شهري مورد مطالعه قرار گرفته و اثر هر رنگ بر

رواني تبليغات شهري به اين موضوع پرداخته كه هيچ طرح

برداشت ذهني شهروندان از محيط شهري ارزيابي گرديده است.

مدون براي تبليغات شهري وجود ندارد و در طرح هاي جامع و

][15در مجموع مهمترين اصول زيبايي بصري كه در طراحي

تفصيلي نيز از مسائلي چون هماهنگ سازي  ،نظارت برنصب

تابلوهاي تبليغاتي بايد در نظر گرفته شود به شرح زير است:

تابلوهاي تبليغاتي خبري نيست .او ادعا مي كند كه در تبليغ ،

الف -عوامل نوشتاري  :عموما بيشتر سطح تابلو ها را عوامل

به عناصر تشكيل دهنده تبليغ توجه كافي و وافي نمي شود .

نوشتاري يا فونت تشكيل مي دهد .نوشتار تابلو بايد راحت

وي عناصر تشكيل دهنده تبليغ را به صورت زير برمي شمارد :

خوانده شود و از طرح معما در طراحي تابلو پرهيز شود .حروف

چه نوع كاالهايي را در چه محيط و با چه شرايط حاكم

و جمالت فارسي باالتر از حروف خارجي و با توجه به پالن

محيطي و در چه ساختار فرهنگي اقتصادي  ،با چه ابزار و

بندي (از نظر پالن بندي و جلب توجه به مخاطب  ،حروف و

واسطه هايي  ،در چه شرايط اقليمي اي و با چه امكاناتي تبليغ

جمالت فارسي اول و حروف و جمالت خارجي در پالن دوم و

مي كنيم  .ميزان شعور ارتباط تصويري مردم و سطح زيبايي

سوم سطح هنري قرار مي گيرد ).با سايز بزرگتر از حروف

شناختي مردم را در نظر نمي گيريم و مي خواهيم با وجود اين

خارجي طراحي مي شود[14].

بي دقتي ها  ،بواسطه تبليغات  ،ضامن بقاي توليد كنندگان

ب -عوامل تصویري :تصاويربكار رفته در تابلو بايد سنخيتي با

باشيم  .او در اين زمينه پيشنهادهايي را در جهت ارتقاي سطح

نوع كاربري مكان داشته باشد و در عين حال مطابق فرهنگ

كيفي ابراز مي دارد :قانونمند كردن فعاليت هاي تبليغاتي و

ملي نيز باشد .بهتر آن است كه تصوير متناسب با موضوع

ضرورت توجه به آنها ،ارائه طرح جامع تبليغات شهري ،انتخاب

فروشگاه در تابلو آناليز و خالصه شود و يا از نشانه هاي

شيوه ونوع تبليغ با توجه به فرهنگ و هويت بومي ،كاهش بار

تصويري و عالئم و يا لوگوي فروشگاه استفاده گردد[13 ].

اطالع رساني تابلوها،كيفيت بخشيدن به نحوه اطالع رساني

ج -رنگ :رنگ يكي از اساسي ترين فاكتورها در تغيير ميزان

تابلوها] [11دكتر رهبرنيا در پژوهشي به بررسي راهبردهاي
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ديده شدن هر عنصر بصري است .رنگ تابلو بايد با درنظر

ديواره نيز در يک واحد همسايگي خط تراز داشته باشند و

گرفتن عوامل زير انتخاب شود:

تا حد ممكن مماس با ديوار باشند و در صورت هرنوع

 -1تناسب موضوع مورد تبليغ با رنگ زمينه تابلو

پيش آمدگي باعث نازيباي سيماي شهر مي شود.

 -2هارموني و كنتراست مناسب رنگ زمينه و رنگ تصوير و
نوشتار
 -5تناسب تركيب رنگي تابلو با تابلوهاي مجاور همچنين
تناسب رنگي آن با ساختمان محل نصب
 -4تناسب تركيب رنگي با هويت و ساختار بومي آن محل
 -3مشابهت تركيبات رنگي در يک صنف براي ايجاد
هماهنگي و هويت بصري][19

 -4اصل زاویه تابلو نسبت به مکان  :خطوط تابلو افقي
وعمودي بايد موازي خطو افقي و عمودي ساختمان باشد.
ايجادزاويه وانحنا در تابلوهاي يک محورباعث اغتشاش
وآلودگي بصري ودرهم تنيدگي تابلوها مي شود.
 -3ابعاد تابلوها :طول تابلو بسته به طول دهانه مكان صنفي
تعريف شده و عرض تابلو حداكثر  131سانتي متر و بر
اساس ساختمان محل نصب و همسايگان تعيين مي شود.

د -نورپردازي  :نور عامل ديدن رنگهاست .از آنجاييكه تابلو

 -9اصل ارتفاع تابلو از کف پیاده رو  :بطور كلي حداقل

هاي مغازه ها در مكانهاي تجاري درهنگام شب بايد از نور و

خط تحتاني تابلو با مالحظات ترافيک پياده از كف پياده

ديد مناسبي برخوردار باشند  ،بهتر است به نورپردازي شهري

رو  2/3متر تعيين مي شودكه البته فاكتورهاي واحد

اكتفا ننموده و تمهيدات مناسبي براي روشنايي آنها در

همسايگي  ،خط تراز تابلوها و ...در اين ضابطه تاثير دارند.

نظرگرفته شود .برخي از اين تمهيدات در متريال هاي مختلف

 -7شکل و فرم تابلوها  :براي ايجاد تنوع بصري استفاده از

ديده شده است[17 ].

فرمهاي مختلف هندسي براي زمينه تابلو بالمانع است.

ه -متریال(جنس تابلو)  :همگام با رشد و پيشرفت تكنولوژي

 -8ارتباط تابلوهاي همجوار اماکن صنفي  :بهتر است

 ،جنسيت هاي بسيار متنوعي براي ساخت تابلوها بوجود آمده

تابلوهايي كه در كنار هم نصب مي شوند بدون فاصله و

است كه در بسياري از آنها نورپردازي جزئي از تابلو است و

سرتاسري براي چند مغازه طراحي و نصب شوند .اگر

نيازي به نور جداگانه ندارند .مانند اليت باكس ها و تابلوهاي

توافقي بين صاحبان امالك صورت نگيرد حداكثر فاصله

نئون .براي ايجاد هماهنگي و هويت بصري بهتر است عالوه بر

ده سانتيمتر است.

انتخاب تركيب رنگي مشترك در يک صنف از جنسيتهاي
مشابه نيز در ساخت و ساز تابلو استفاده كرد[18] .

 -4نصب تابلو روي بدنه ساختمان  :براي كاهش آلودگي و
نازيبايي بصري نصب تابلو روي نماي ساختمان مجاز نمي

و -محل نصب  :اصول زيبايي در نصب تابلوها را مي توان در

باشد . [14 ].مروري بر پزوهش هاي پيشين نشان مي

اين موارد خالصه كرد:

دهد مطالعات صورت گرفته در خصوص تبليغات شهري با

 -1اصل همترازي  :اضالع كليه تابلوها در يک واحد

تاكيد بر شكل و طرح كلي تابلوها بوده و توجه كمتري به

همسايگي باهم همتراز و همراستا باشند.

نقش عناصر بصري به كار رفته در تابلو هاي تبليغاتي در

 -2اصل رابطه تابلو و شیب معبر  :براي ايجاد هارموني در

كيفيت منظر شهري شده است  .به همين دليل در اين

معابر شيبدار بين ضلع تحتاني و فوقاني تابلوها با كف

پژوهش سعي شده است تا با شناسايي مولفه هاي آسايش

معبر در يک واحد همسايگي در فواصل معين خط تراز

بصري و سنجش عالئم بصري موجود در محدوده با آن

تابلوها شكسته شده و نظير خطوط پلكاني طراحي و نصب

مولفه ها ،راهكارهاي طراحي گرافيكي عناصر بصري جهت

مي شود.

ارتقا كيفيت منظر خيابان مدرس ارائه شود .مولفه هاي

 -5اصل پیش آمدگي  :تابلوها بايد از نظر جلوآمدگي از

مورد بررسي كه برگرفته از پژوهش هاي پيشين و
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شماره 1نمايش داده شده است.

پيشنهادات نگارندگان بوده به صورت گرافيكي در تصوير

شکل -1مدل مفهومي تحقیق
منبع[21] :
مواد و روش ها

اين كالن شهر به  15منطقه شهرداري تقسيم شده كه محدوده

در اين پژوهش نحوه برخورد با موضوع در مراحل تحقيق به

مورد مطالعه ،خيابان مدرس مشهد ،در منطقه ثامن اين شهر

صورت مسأله شناسي و بيان توصيفي (به شكل نوشتاري و

قرار گرفته است .اين خيابان به لحاظ عملكردي داراي تركيبي

تصويري) مسأله مورد نظر بوده است .روش تحقيق مورد

از فعاليت هاي تجاري و خدماتي مي باشد .به علت فعاليت

استفاده در اين پژوهش روشي توصيفي ــ تحليلي و به طور

غالب در اين خيابان كه تجاري است قريب به پانزده ساعت در

مشخص ارزيابي است .مشاهده و برداشتهاي ميداني از

شبانه روز فعاليت در اين محدوده ديده مي شود .ساعت  11تا

ابزارهاي اصلي جمع آوري اطالعات مورد نياز پژوهش بودهاند و

 15صبح و  17تا  21بعد از ظهرزماني است كه بيشترين جنب

در كنار آنها از مطالعه اسنادي و كتابخانهاي نيز به قدر كفايت

و جوش در اين فضا جريان دارد و در زمان مياني روز اين

بهره گرفته شده است .به منظور بررسي شاخص هاي كيفيت

تحرك پايين تر است .به علت نوع خدماتي كه در اين خيابان

بصري تابلوها تبليغاتي پرسشنامه هايي تدوين و تكميل شده

ارائه مي شود ،از هر قشر و گروهي از مردم در اين فضا حضور

اند در اين پرسشنامه هاي گويه هايي به منظور ارزيابي دقيق

پيدا مي كنند .اين تركيب عملكردي منجر به شكل گيري

تر شاخص ها انتخاب شده و طبق مقياس  3مرحله اي ليكرت

منظري متفاوت در اين خيابان شده است .با توجه به عرض

ارزيابي شده اند و در پايان با استفاده از جدول نقاط قوت و

خيابان و فاصله ميان تابلوهاي تبليغاتي در بدنه خيابان و عدم

ضعف و فرصت و تهديدها ( )SWOTپيشنهادهايي در قالب

ارتباط مستقيم آنها با يكديگر ،بدنه شمالي به دليل بيشتر بودن

راهبردي براي بهبود و ارتقاي كيفيت منظر شهري در خيابان

تنوع و تعداد تابلوهاي تيليغاتي جهت مطالعه دقيق تر انتخاب

مدرس با رويكرد ويژه به موضوع تبليغات شهري ارائه گرديده

شده است .تصاوير شماره  4تا  8تابلوهاي موجود در اين بدنه را

است.

نمايش مي دهند .موضوع اصلي در اين پژوهش شناخت عناصر

بررسي محدوده مطالعاتي

بصري به كار رفته و سنجش كيفيت و نقش آنها در منظر

شهر مشهد مركز استان خراسان رضوي با  214كيلومتر مربع

خيابان مدرس است به همين دليل تمامي شاخص هاي بيان

مساحت ،در شمال شرق ايران قرار گرفته است .كالنشهر مشهد

شده در چهارچوب نظري در تصاوير مورد ارزيابي قرار گرفته

حدود  5ميليون نفر جمعيت دارد .از نظر تقسيمات شهرداري،

اند .نتايج ارزيابي در جداول  2تا  3آورده شده است.

شکل -2محدوده مورد مطالعه ][21

شکل -5خیابان مدرس ][22

تبلیغات شهري در خیابان مدرس

شکل-4خیابان مدرس ضلع شرقي
منبع[25] :

شکل -3خیابان مدرس ضلع غربي
منبع[24] :
به منظور بررسي ويژگي هاي تابلوهاي تبليغاتي در سطح

داشتن تابلوها بوده اند .براي هر يک از شاخص ها بر حسب

خيابان مدرس مشهد شاخص هايي تدوين شده اند .شاخص ها

پوشش ابعاد گوناگون و مناسب سازي شاخص جهت ورود به

در اين تحقيق شامل الگوي طراحي تابلوهاي تبليغاتي ،هويت و

پرسشنامه ،گويه هاي مناسب طراحي شد .ليستي از شاخص ها

معناداري تابلوها ،كيفيت بصري تابلوها و همخواني و هماهنگي

و گويه هاي طرح شده در جدول شماره 2آورده شده است.
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جدول  -2شاخص ها و گویه هاي تدوین شده براي ورود به پرسشنامه
گويه ها

شاخص ها
الگوي طراحي

هويت و معناداري

كيفيت بصري

همخواني و هماهنگي



ابعاد تابلوها با محل نصب همخواني دارد.



جنس تابلوها با نماي ساختمان همخواني دارد.



تابلوهاي موجود داراي تناسب ابعاد با تابلوهاي همجوار هستند.



ارتفاع تابلوها از سطح زمين متناسب است.



طراحي تابلوها متناسب با هويت ايراني -اسالمي بوده است.



طراحي تابلوها با قدمت منطقه تناسب دارد.



عناصر تصويري به كاررفته در تابلوها خوانا هستند.



متن تابلوها گويا و خواناست.



نورپردازي مناسب جهت سهولت خوانايي در شب انجام شده است.



محل نصب تابلو متناسب با نماي ساختمان انتخاب شده است.



موضوع تابلوها با فرم و رنگ آنها هماهنگي دارد.



ميان تابلوها هارموني و هماهنگي وجود دارد.



ابعاد تابلوها با متن و موضوع هماهنگي دارد.



رنگ و فرم تابلوهاي همجوار متناسب و هماهنگ است.

پس از شناسايي گويه ها و تدوين پرسشنامه ،تعداد

تكميل گرديد .ويژگي هاي فردي پاسخ دهندگان در

 31پرسشنامه در قسمت هاي مختلف اين خيابان

جدول شماره  5آورده شده است.

جدول  -5مشخصات فردي پاسخ دهندگان
مشخصات فردي
جنسيت

سن

تاهل

تحصيالت

درصد فراواني
زن

28

مرد

72

13-51

34

51-41

17

41-31

11

31سال به باال

14

مجرد

41

متاهل

91

بي سواد

1

زيرديپلم

3

ديپلم و فوق ديپلم

51

ليسانس

54

فوق ليسانس و باالتر

51
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به منظور ارزيابي گويه هاي تدوين شده از طيف پنج سطحي

نتايج بدست آمده از پرسشنامه ها به تفكيک شاخص هاي در

ليكرت استفاده شده است .گزينه ها از كامال موافقم ،موافقم،

جداول  4تا  7نمايش داده شده است.

نظري ندارم ،مخالفم تا كامال مخالفم در نظر گرفته شده است.
جدول  -4نتایج و جمع بندي پرسشنامه براي شاخص الگوي طراحي
گويه ها

فراواني
كامال موافقم

موافقم

نظري ندارم

مخالفم

كامال مخالفم

ابعاد تابلوها با محل نصب همخواني دارد.

18

11

3

11

7

جنس تابلوها با نماي ساختمان همخواني دارد.

55

11

1

3

2

تابلوهاي موجود داراي تناسب ابعاد با تابلوهاي همجوار هستند.

11

21

2

11

7

ارتفاع تابلوها از سطح زمين متناسب است

57

3

1

5

4

جدول  -3نتایج و جمع بندي پرسشنامه براي شاخص هویت و معناداري
فراواني
گویه ها

كامالموافقم

موافقم

نظري ندارم

مخالفم

كامال مخالفم

طراحي تابلوها متناسب با هويت ايراني -اسالمي بوده است.

1

5

9

3

53

طراحي تابلوها با قدمت منطقه تناسب دارد.

2

2

2

7

57

عناصر تصويري به كاررفته در تابلوها خوانا هستند.

5

4

3

5

53

متن تابلوها گويا و خواناست.

54

8

1

1

9

جدول  -0نتایج و جمع بندي پرسشنامه براي شاخص کیفیت بصري
گويه ها

فراواني
كامالموافقم

موافقم

نظري ندارم

مخالفم

كامال مخالفم

نورپردازي مناسب جهت سهولت خوانايي در شب انجام شده است.

8

8

4

18

12

محل نصب تابلو متناسب با نماي ساختمان انتخاب شده است.

11

3

2

18

13

موضوع تابلوها با فرم و رنگ آنها هماهنگي دارد.

5

11

2

13

21

جدول  -7نتایج و جمع بندي پرسشنامه براي شاخص همخواني و هماهنگي
گويه ها

فراواني
كامال موافقم

موافقم

نظري ندارم

مخالفم

كامال مخالفم

ميان تابلوها هارموني و هماهنگي وجود دارد.

13

21

5

7

3

ابعاد تابلوها با متن و موضوع هماهنگي دارد.

13

19

3

9

8

رنگ و فرم تابلوهاي همجوار متناسب و هماهنگ است.

19

18

5

9

7
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نتايج بدست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد اكثر شهروندان

نشده است .در خصوص كيفيت بصري نيز اكثر پرسش

معتقدند الگوي طراحي تابلوهاي تبليغاتي در محدوده خيابان

شوندگان معتقدند كيفيت بصري تابلوهاي موجود مناسب

مدرس مناسب بوده است در مقابل به لحاظ هويت و معناداري

نيست اما تابلوهاي موجود داراي هماهنگي و همخواني مناسبي

شرايط بسيار نامناسبي داشته و در طراحي ها توجهي به آن

با يكديگر هستند.

جدول -0بررسي تابلوهاي موجود با ویژگي هاي مطلوبیت تابلوها(برگرفته از چهارچوب نظري)
معيار سنجش
-1جنسيت

وضعيت مطلوب
هماهنگي جنسيت تابلوها با يكديگر و

وضعيت تابلوها در خيابان مدرس
بسيارمتنوع مانند بنر ،فلزي ،اليت باكس و ...

همخواني آن با طراحي و جنسيت نماي
ساختمان همچنين بافت منطقه
-2ابعاد

رعايت همخواني طول يا عرض تابلوها و يا

مستطيل افقي و عمودي در نسبتهاي متفاوت وجود دارند.

هردوي آنها
نصب مستقيما روي ساختمان يا روي زمينه

بصورت برجسته از سطح ديوار و يا باالي ساختمان -بعضي تابلوها خود داراي زمينه و

-5شيوه نصب

جداگانه ،برجسته ،بطور مسطح ،شيبدار

برخي ديگر مستقيما روي بنا نصب شده اند.

نحوه بكارگيري عناصر تصويري و نوشتار،

تابلو فاقد عناصر تصويري بوده و صرفا نوشتار بصورت وسط چين داخل كادر قرارگرفته

نسبت آنها با زمينه و هارموني فضاي تركيب

است.

تناسب فرم و رنگ تابلو با تابلوهاي مجاور

در اغلب تابلوها به ويژگيهاي تابلوي مجاور توجه نشده است.

تناسب موضوع و فرم تابلو

اغلب بدون ارتباط هستند

تناسب موضوع و رنگ تابلو

رنگ تابلو بدون در نظرگرفتن موضوع انتخاب شده است.

تناسب موضوع و ابعاد تابلو

در اغلب تابلوها از كادر مستطيل افقي و ابعاد بصورت سليقه اي انتخاب شده است.

تناسب فرم و رنگ و اندازه تابلو با محل نصب

ساختمان قديمي است با نماي سنگ سفيد و كرم و به رنگ و فرم آن توجه نشده است.

تناسب شيوه نصب تابلوهاي مجاور و

در اغلب تابلوها به همسايگي آنها توجه نشده ،برخي داراي جلو آمدگي و برخي عقب

يكپارچگي طريقه نصب

رفتگي هستند .و ارتفاع نصب در آنها همتراز نيست.

-9عناصر

بكارگيري عناصر تصويري مانند نمادها و

در تابلوها بندرت از تصوير استفاده شده مگر نشانه شركت يا مركز تجاري.

تصويري

نشانه ها براي سهولت خوانايي

-7نورپردازي

تعبيه نور براي سهولت و خوانايي در شب

-4تركيب بندي

-3تناسب

اغلب نورپردازي ندارند؛ گاهي بصورت اليت باكس نورپردازي شده اند.

تابلوها
-8هويت در

هماهنگي در طراحي هويت ايراني اسالمي و

در طراحي تابلوها به هويت محله قديمي مشهد و ساختمان هاي آن توجه نشده و فرمها،

طراحي تابلو

قدمت منطقه

رنگها ،فونتها و متريال تابلوها تركيب نا مانوسي از سنتي مدرن است .تابلوي اصناف

 -4تركيب

هارموني و هماهنگي تابلوها در مجموع

مختلف به يک شكل طراحي شده و هويت مشخصي ندارند.
رنگ ،فرم ،اندازه و محل نصب تابلوها بي تناسب با يكديگرند و شيوه نصب آنها به گونه

بندي در كل

ايست كه اغتشاش بصري ايجاد گرده و از هيچ نظم و قاعده اي پيروي نمي كندو

تابلوها

ناهمگون و نامنسجم و بدون هماهنگي و هارموني هستند.
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یافته هاي پژوهش و نتیجه گیري
با در نظر گرفتن ويژگيهاي تبليغات شهري مطلوب و همچنين

نتايج حاصل از پرسشنامه نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و

بررسي قواني ن و مقررات موجود در سطح شهر مشهد و مشاهده

تهديدهاي موجود درباره منظر شهري در اين محدوده شناسايي

ميداني از محدودهي مطالعه (خيابان مدرس) و نيز بررسي

و در جدول ( SWOTجدول شماره  )4بيان شده است.

جدول  -9شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهاي تبلیغات شهري در خیابان مدرس مشهد
نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت ها

تهديدها

وجود آييننامهاي در

ظرفيت محدود تجهيزات تبليغات شهري

وجود مجموعه ضوابط

عدم رعايت حقوق شهروندي و عدم آگاهي

جهت ساماندهي

نابساماني كلي شكل و فرم و نحوه نصب تابلو

و استانداردهاي خاص

عمومي درباره اهميت تبليغات محيطي در

تبليغات شهري در

هاي تبليغاتي

براي تبليغات شهري

منظر شهري

مشهد

استفاده غير مجاز از تجهيزات شهري براي

تقليد صرف از روشها و الگوهاي تبليغاتي

وجود تجهيزات

تبليغات

ديگر شهرها و كشورها

استاندارد و مناسب

عدم استفاده بهينه از تجهيزات موجود تبليغات

در نظر نگرفتن امكانات براي تبليغات مشاغل

براي تبليغات

شهري

كوچک و تبليغات محيطي موقت

عدم همخواني جنس تابلوها با نماي ساختمان

عدم استفاده از عناصر تصويري در تابلوها

تنوع زياد جنس تابلوها

عدم نورپردازي تابلوها

شيوه نامناسب نصب تابلوها

عدم توجه به الگوهاي طراحي بومي

عدم همخواني عالئم بصري تابلوهاي همجوار
عدم همخواني موقعيت نصب تابلوهاي همجوار

با بررسي هاي صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه مشخص

نورپردازي مناسب نيز در كل محدوده صورت نگرفته و روشنايي

گرديد كه در طراحي تابلوهاي تبليغاتي معيارها و مولفه هاي

صرفا روشنايي حاصل از چراغ هاي نصب شده در خيابان است.

آسايش بصري مورد توجه كمي قرار گرفته اند و در نتيجه در

نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه پايين بودن كيفيت تابلوهاي

محدوده خيابان مدرس تابلوهاي نصب شده تاثير منفي بر چهره

تبليغاتي و عدم رعايت استانداردهاي طراحي منجر به پايين

خيابان داشته و ارتباط كمي با استفاده كنندگان از فضا برقرار

آمدن كيفيت بصري خيابان مدرس شده است .به همين دليل

كرده اند .همچنين بررسي ها نشان مي دهد در تابلوهايي كه

به كمک طراحي تابلوها مطابق با ويژگي هاي مطلوبيت طراحي

در كنار يكديگر قرار گرفته اند ،اصول همجواري تابلوها و

مي توان كيفيت منظر خيابان را ارتقا داده و آسايش بصري را

همبستگي ميان عالئم و نشانه هاي بصري رعايت نشده و هر

تامين نمود .با توجه به جدول ( )5ميتوان پيشنهادهاي

تابلو به صورت مجزا و منفرد طراحي و نصب شده است .متريال

راهبردي زير را در جهت ارتقاي كيفيت منظر شهري خيابان

به كار رفته در تابلوهاي تبليغاتي نيز هماهنگي الزم با جنس

مدرس ارائه داد:

نماي ساختمان هاي موجود در خيابان ندارد به طوري كه با

الف :تشويق استفاده از تجهيزات مناسب تبليغاتي :به نظر مي-

توجه به بافت قديمي محدوده و نماي غالب كه آجري است،

رسد به دليل جايابي نامناسب و يا قيمت غيرقابل قبول

يكي از انواع متريال مناسب جهت استفاده در تابلوهاي تبليغاتي

تجهيزات پيشبيني شده براي تبليغات شهري در مشهد ،بهره-

تابلوهاي مسي به همراه نورپردازي متناسب با آن مي باشد .اين

گيري از آنها نزد مشتريان جذابيت كافي ندارد .با راهكارهايي

در حالي است كه در كل مجموعه چنين طراحي وجود ندارد.

همچون در نظر گرفتن محل مناسب براي نصب تجهيزات

113

تحليل نقش عناصر بصري تابلوهاي تبليغاتي در....

تبليغات شهري ،استفاده از تجهيزات مناسب به تعداد كافي

انتخاب شوند تا بتوان بر اساس نوع خيابان و نيز سرعت تردد

براي تبليغات آموزشي و اطالعات و نقشههاي شهري ،تعيين

در آنها تاثيرات عناصر بصري را بهتر مورد ارزيابي قرار داد.

قيمت منطقي و توجه به هندسهي كلي تابلوها و زيبايي آنها،

همچنين با توجه به اهميت نور و رنگ در طراحي تابلوهاي

مشتريان تبليغات شهري را به استفاده بيشتر از تجهيزات

تبليغاتي به نظر مي رسد در پژوهش هاي آتي بايستي تاثير اين

پيشبيني شده تبليغاتي ترغيب نمود.

دوعامل به صورت همزمان مورد ارزيابي قرار گيرد.

ب :حذف تبليغات غيرمجاز و پيشگيري از بروز آنها :پاكسازي

منابع

جدارهها و اجراي كامل آييننامهي مصوب شوراي شهر مشهد

 -1كالن ،گوردون (نويسنده) .طبيبيان ،منوچهر(مترجم).

درباره تبليغات محيطي ،استفاده از يک نظام هماهنگ و مؤثر

“گزيده منظر شهري” ،چاپ اول،تهران :دانشگاه

براي تابلو و عالئم شهري در محلهاي نصب ،در نظر گرفتن

تهران .1585

خصوصيات فرهنگي و اقليمي در طراحي تجهيزات تبليغاتي،

 -2پاكزاد ،جهانشاه“ .راهنماي طراحي فضاهاي شهري

وضع جرايم نقدي براي برخورد با متخلفان و البته آگاهسازي

ايران” چاپ اول ،تهران :شركت طرح و نشر پيام

عموم شهروندان نسبت به اثرات رواني منظر زشت شهري از

سيما .1584

جمله راهكارهايي هستند كه در اين زمينه ميتوان به كار

 -5قلعه نوعي ،محمود و مدني ،فروغ“ .آشفتگيهاي

گرفت.

بصري مثبت – منفي (نقش تابلوهاي تبليغاتي

پ :توجه به نيازهاي صاحبان مشاغل كوچک و همچنين

فروشگاهها در تغيير شكل منظر شهري ،چهارباغ

تبليغات موقت محيطي :عدم وجود فضاها و تجهيزات الزم و

عباسي اصفهان)” ،همايش ملي منظر شهري .1584

كافي براي صاحبان مشاغل كوچک براي معرفي كاال و خدمات

 -4دويران ،اسماعيل و همكاران“ .سنجش مولفههاي

خود ،استفادهي غير مجاز اين افراد از ساير تجهيزات شهري

آسايش بصري در منظر شهري (با تاكيد بر محله

براي اين امر را موجب شده است .يكي از مهمترين مشكالت

حسينيه اعظم زنجان)” .جغرافيا و مطالعات محيطي.

موجود در خيابان مدرس ،وجود برچسبها و پوسترهاي بي-

دوره اول(.91-43 .1541 )5

شمار در جدارهي خيابان و حتي كف پيادهروهاي آن ميباشد.

 -3زاهدي ،عارفه“ .نقش تابلوهاي تبليغاتي برمنظر

به نظر ميرسد صرف بخشي از درآمد حاصل از نصب بيلبوردها

شهري شيراز” .همايش ملي معماري ،فرهنگ و

كه عايد سازمان زيبا سازي ميشود براي ايجاد فضاها و

مديريت شهري.1542 .

تجهيزات رايگان براي صاحبان مشاغل كوچک ،همچنين

 -9پاكزاد ،جهانشاه“ .راهنماي طراحي فضاهاي شهري

استفاده از طرحهايي براي بيلبوردهاي تبليغاتي كه پايههاي آن

ايران” چاپ اول ،تهران :شركت طرح و نشر پيام

نيز براي نصب آگهي و تبليغات قابل استفاده باشد در كنار

سيما .1584

اندود كردن جدارهها با ماده ضدچسب براي جلوگيري از الصاق
برچسبهاي تبليغاتي ميتواند در اين رابطه راهگشا باشد.
نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد توجه به
عناصر بصري در تابلوهاي تبليغاتي مي تواند تاثير زيادي در

 -7نوح نژاد ،امير“ .تبليغات شهري دانشي گم شده”.
مجله شهرداريها ،سال ششم(.81-74. 1585 .)94
 -8بحريني ،حسين“ .تحليل فضاهاي شهري” .چاپ
اول ،تهران :دانشگاه تهران .1578

افزايش كيفيت مناظر فضاهاي شهري داشته باشد لذا پيشنهاد

 -4قلعه نوعي ،محمود و مدني ،فروغ“ .آشفتگيهاي

مي شود به منظور بررسي دقيق تر موضوع در پژوهش هاي آتي

بصري مثبت – منفي (نقش تابلوهاي تبليغاتي

نمونه هاي تحقيقاتي از خيابان هايي با عملكرد هاي متفاوت
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فروشگاهها در تغيير شكل منظر شهري ،چهارباغ

استان فارس .سال نوزدهم ( -32 .1584 .)93-94

عباسي اصفهان)” ،همايش ملي منظر شهري .1584

.91

 -11صالحي ،اسماعيل“ .آسايش بصري” .تهران:
نشرتهران.1587 .

 -13احمدي ،تقي“ .مهندسي تبليغات محيطي” .چاپ
اول ،تهران :فرازانديش سبز.1584.

 -11حمزوي ،راضيه“ .تابلوهاي تبليغاتي و تاثير رواني آن

 -19نوايي ،حميد“ .نقش رنگ در مفاهيم اجتماعي

در شهر” .گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان

امروز” .ماهنامه منظر ،دوره دوم(.15-11 .1584.)11

استان فارس .سال نوزدهم ( -32 .1584 .)93-94

 -17رسولي ،سارا و رحيم دخت خرم ،سميرا“ .ايجاد

.91
 -12رهبرنيا ،زهرا و مهريزي ثاني ،سميه“ .راهبردهاي
تبليغات در اعالن”  ،مجله هنرهاي زيبا.)59( .
.111-87 .1587
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