
 

 یبصر تیفیک بهبود در یکاربر معرف یتابلوها گاهیجا یبررس

 1(رازیش شهر یمورد)نمونه  یشهر منظر
 

شجو یمنصور دهیسع س یدان شنا شد یکار صو ارتباط ار شگاه یریت  ییرجا دیشه دان

 تهران

 تهران ییرجا دیدانشگاه شه یعلمئتیهنر، ه یمطالعات عال یدکتر یریکث اعظم آتوسا

 تهران ییرجا دیدانشگاه شه یعلمئتیپژوهش هنر، ه یدکتر ییخطا سوسن
 

 

 دهیچک
سعه با همگام ش یزندگ تحوالت و تو ست ضرورت ،ینیشهرن سان و عیسر یابید و خدمات  به شهروندان آ

با  یطیمح کیاسااات که گرا  یتیموقع نی. در چنابدییم یاریبسااا تیاهم یو اقتصااااد یتجار یازهاین
 یبصر یعنوان آغازگر رقابتو به ازهاین نیا ر ع یبراخود  یخالقانه  نونو  یبصر یهاتیاستفاده از قابل

 یچگونگ شااودیممطرح  یشااهر یآنچه همواره در  ضااا اما؛ داردیگام برم غاتیو تبل یرسااانامیپ یبرا
شات بصر غاتیاطالعات و تبل نیاز ا یو وحدت انبوه یسامانده ست. یبا توجه به اغتشا از  یکی موجود ا

شا یشهر به تعامالت اجتماع رامونیپ طیکه همواره در مح یموارد ستفاده از  کندیم یتوجه انیکمک  ا
سترده یمعرف کاربر یتابلوها ست که بخش گ صر یاا ساختار ب شهر یاز   در. ردیگیرا در بر م یمنظر 

تابلوها به  نیا یشناسییبایضوابط محل نصب و ز ،ی ن ،یساختار یهایژگیو یبررس با روشِیپ پژوهش
ضاها در بهبود نقش آن سا یرگذاریتأث زانیتوجه مخاطبان و مجلب ،وکارکسب ی  صر شیدر آ منظر  یب

س راز،یش شهر یمورد نمونه انتخاب با پژوهش نیا هدف. میپردازیم یشهر  یبصر یهاتیبه قابل دنیر
 یوهیش و یفیتوص-یلیمقاله به روش تحل نیاست. ا یمنظر شهر یبصر یآلودگ ر ع یبرا داریمنظم و پا

که با  دهدیپژوهش نشاااان م جیاسااات. نتا یاو کتابخانه یدانیپژوهش م قیاطالعات از طر یگردآور
ستفاده از و صر خالقانه یهایژگیا صب محل انتخاب و اجرا  نون ،یساختار ب سب ابعاد و ن  طبق بر منا

و  کرداقدام  یدر منظر شاااهر هماهنگ ینظام و یبصااار شیآساااا جادیا در توانیم مدون ضاااوابط
ساناطالع صاد یهاتی عال و عیسررا  یر ش یاقت  یو آگاه یامر منوط به همکار نی. البته ادیرا رونق بخ

 است. ازیموردن التیتسه جادیدر کنار ا یشهر یو طراح یباسازیز انیاصناف و متول

 یمعرف کاربر یهاتابلو ،یطیمح کیگرا  ،یشهر منظر :یدیکل یهاواژه

                                                           
 و ارائه شده است. ر تهیپذ یسخنران چارچوبدر  داریو شهر پا یمعمار یمل شیهما نیمقاله در دوم نیا .1

 مسئول:  ۀسندینوmansoori.saeedeh@gmail.com 



  ... یشهر منظر یبصر تیفیک بهبود در یکاربر معرف یتابلوها گاهیجا یبررس

 مسئله ضرورت و مقدمه -1
 زین یشهر ی.  ضاشودیم یسپر رامونیپ طیدر مح یانسان یهاارتباط و یزندگاز  یادیز بخش

...( و یکالبد ،یاجتماع ،یکیترا به مسائل شهروندان ) ییدر پاسخگو یمصنوع یاعنوان ساختهبه
ادراک  یچگونگ( اما آنچه همواره موردتوجه است 81: 1386 پاکزاد،د )شویمحسوب م طیمح کی

 .است یشهر ی ضاها نیا از شدهحاصلبا اطالعات  ییارویشهروندان در پس رو
 یمنظر شااهر تیفیاساات که امروزه در ارتقاک ک یمسااائل نیاز مهمتر یکی یبصاار شیآسااا
موضاااوع اسااات.  نیا تیاهم یآن نشاااانگر درجه رامونیپ ادیز یهاو پژوهش شاااودیمطرح م

 ط،یمح تیفیک ،ییمبحث دخالت دارند ازجمله  رم، رنگ، روشنا نیدر ا یاریعوامل بس یطورکلبه
و  یآشااافتگ بهعوامل ممکن اسااات  نیا یریکارگو وحدت در به یناهماهنگتناسااابات و... که 

 .آورد دنبال به را یروان ی شارها و شده منجر طیدر مح ینظمیو ب یبصر یدگرگون
اصالح  که هستند یشهر ی ضاها تیفیبر ک رگذاریتأثعناصر  نیاز مؤثرتر یشهر یهابدنه

شود )خاک  ینیمنظر ع تیفیبه باال ر تن ک تواندیها مآن (. 16: 1393 گران،ید و زندشهر منجر 
که  دهندیم لیتشااک یمعرف کاربر یهاها و تابلوساااختمان یرا نما یشااهر بدنه بزرگبخش 

 دارند. یبصر شیآسا ای یآلودگ با میرابطه مستق

توسعه و و ا زایش نرخ شهرنشینى در کشورهاى درحال یگستردگ ریمتأسفانه در چند دهه اخ
شهرهاى این مناطق  کیفیت کاهش بهازجمله ایران  ست شده منجرکالبدى و اجتماعى   بحث و ا

 .است انیجر به رو یکند وندر با یشهر منظر در ییبایز و یبصر شیآسا و یسامانده
معرف  یاساات: تابلوها ریز یهاموضااوع رندهیدربرگ روشِیپپژوهش  یهاسااؤال نیترمهم

سا جادیدر ا یکاربر  یسامانده ایآ کنند؟یم فایا یچه نقش یدر منظر شهر یو آرامش بصر شیآ
در محدوده موردمطالعه  یبصر شیآسا تیمؤثر است؟ وضع یشهر یباسازیدر بهبود ز هاتابلو نیا

 ؟است یدر چه سطح
منظر  تیفیمؤثر در ارتقاک ک یهامؤلفه از یکی یبررساا و یمعر  پژوهش، نیا یاصاال هدف

تابلوها  نیا یسامانده یبرا ییراهکارها ا تنی یدر پ و است یمعرف کاربر یتابلوها یعنی یشهر
ست.  شد به توجه با رازیش شهرا عنوان به رانیا یشهرهااز کالن یکیعنوان به تیجمع عیسر ر

 یمرکز یهاابانیاز خ ییهابا توجه به وسعت آن، تنها بخش اما؛ است شدهانتخاب  ینمونه مورد
باال به حجم  با توجه  جار یو پرتردد شاااهر  در محدوده  یو خدمات پزشاااک یادار ،یمراکز ت

ست.  شده ا شود  یضرورموردمطالعه گنجانده  ست گفته  ضع  یکل ینگاه روشِیپ پژوهشا به و
ش یمعرف کاربر یتابلوها شهر  ضرورت پرداختن به جزئ رازیدر  ص اتیدارد و  ص  تریبا نگاه تخ

 .شودیهمچنان احساس م
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 تحقیق روش -2
ها و اطالعات، داده یزار گردآوراسااات و اب یلیتحل-یفیو توصااا یفیاز نوع ک روشِیپ پژوهش

نابع قیطر از و اسااات یدانیم یبردارو عکس یبردارشیمشااااهده،    یریتصاااو و مکتوب م
 پر ابانیخ نیچند پژوهش، نیا یمورد نمونه. است گر ته صورت مصاحبه و ینترنتیا ،یاکتابخانه

معرف  یقطعه عکس از تابلوها 100حدوداً  هیپس از ته و اساات رازیشااهر شاا یو تجار وآمدر ت
قرار داده شده است و  لیوتحلهیاز کل موارد، در قسمت تجز یاندهیعنوان نماقطعه به 7 ،یکاربر

 .است یو بدون قصد قبل یها کامالً اتفاقعکس نیانتخاب ا
 

 یشهر منظر و فضا مفهوم -3
شبکه ضاها یاشهر از  صر یهاتیفیبا ک یمتوال یاز   ست گر ته شکلمتفاوت  یب  یتوال نی. اا

 صیتشخ را هم از مجزا ی ضاها ر،یمس کیکه انسان در طول  دیآیبه وجود م یدر صورت یی ضا
  ضاااها، نیا از عبور با شااهروندان. دینما یمرتبط به هم تلق یعنوان  ضاااهاها را بهو آن دهد

 (.124 :1389 ،ی)متول کنندیم ا تیدرمتنوع  یهاامیپ ا تیدر اثر در را یمختلف یحس ادراکات
ضاها ش یشهر ی  ضاها یبخ ستند که به یباز و عموم یاز    تیتبلور ماه ینوعشهرها ه

ستند یجمع یزندگ ضور آن در شهروندان که ییجا یعنی ،ه  در یاجتماع تقابل و تعامل و دارند ح
صر. ردیگیم صورت آن شک عنا اند از: کف، بدنه، سقف و عبارت یشهر ی ضا دهندهلیو اجزاک ت

ضا. بد ستقر در   صر م ش نیا انیاز م بیترت نیعنا صر بخ شهروندان  یعنا سط   درکرا که تو
 (.87-81: 1386)پاکزاد،  ندیگویم یمنظر شهر شودیم

شترین و نزد شهر منظر و در این میان  دارد مردم یعنی ارتباط را با مخاطب خود نیترکیبی
ضاهای تجاری و تفریحی به علت اختالط کاربری پذیرای هاابانیمنظر خ شتری مخاطبان و    بی

 (.30: 1390 گران،یو د یینو)قلعه است
شهر تلق یبه معنای منظر ذهن توانیشهری را م ماییس   قیاز طر تیذهن نیکرد؛ و ا یاز 

 انیم یازلحاظ مفهوم بیترت نی. بدردیگیدر ذهن انسااان شااکل م ینیادراک و پردازش منظر ع
 تفاوت وجود دارد. مایواژه منظر و س

 

 یشهر یشناسییبایز -4
سییبایز دانش صر کردیاز رو یشهر طیدر مح یشنا سازمان ب شهر به  یپرداخت به  شکل  و 

که از  یفیو تعار ییبایز نیبنابراآورده اساات؛  یرو یشااهر طیمح تیّفیک یدهسااازمان کردیرو
ضاها ییبایز حاکم در هر  ی رهنگ یهاها و مدل رهنگ ریتأثتحت  شودیمارائه  یشهر یدر  
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و  ریرپذییتغ شودیمکه از آن  یفیو تعار ریو تعاب ییبایاساس مفهوم ز نیکه بر ا ردیگیشهر قرار م
سب سازیز یخواهند بود. تالش برا ین شهرها را م یبا س توانیچهره  ضوع عمده تق  میبه دو مو
 کرد:

 .مفرح و بایز ینماها و مناظر جادیا. 2 و با؛یناز و ناهمگون عوامل از شهر چهره راستنیپ. 1
شدهیهرکدام از موارد  یریگیپ سترها به اد و ارائه  شدهفیمدون و تعر یهابرنامه ،یقانون یب
 گران،ید و)بهزاد ر  دارد اجیاحتمتفاوت  یزمان یهاواضااو و مشااخص از شااهر در بازه ریتصاااو
1391 :89.) 

که اصالح  هستند یشهر ی ضاها تیفیک بر رگذاریتأثعناصر  نیمؤثرتر از یشهر یهابدنه
شود.  ینیع منظر تیفیک باالر تن به تواندیم هاآن  عنوانبه ابانیخ ینما ن،یبنیدراشهر منجر 

صل یاجزا از یکی  یها(. تابلو16: 1393 زند،)خاک  ردیگ قرار موردتوجه دیبا یشهر یهابدنه یا
 .هستند ابانیخ یاز نما یریناپذکیجزک تفک زین یمعرف کاربر

شهر و با توجه به  ییبایبه هدف ز دنیرس یبرا زین یشهردار یباسازیسازمان ز بیترتنیبد
 تیفیک بهبود در ییبساازا ریتأثکار خود را آغاز کرده و تاکنون توانسااته اساات  ادشاادهیدو عامل 

 و شهروندان یهمه یاریهم و یهمکار به ازین ریمس نیا شیمایپ هرچند کند، فایا شهرها یبصر
 .بود خواهد همراه یادیز زمان و نهیهز صرف با و داشته مسئوالن

 

 یبصر یآلودگ جادیا در آن نقش و یطیمح کیگراف -5
قاک ساااطو ک امروزه ندگ یفیارت هاین نیتأم یبرا یز ندگ یو معنو یماد یاز  یاز ضااارورت ز
 خود وابسته است. رامونیپ طیها با محتعامل انسان یاست و به نحوه ینیشهرنش
و اطالعات  راوان که به طور مسااتمر مبادله  هاامیاساات آکنده از پ یی،  ضااامعاصاار یایدن

سان  یزندگ یر تار یبر الگوها ریتأث یابزار برا نیمؤثرتر یطیمح کیگرا  نیبنیادر شوند،یم ان
ش ست. گرا  نیشهرن سانه یطیمح کیا ستق یوندیها پبا علوم ارتباطات و ر  نیدارد؛ از هم میم

 یشدت اقتصاداست به یهنر حالنیدرع یول ؛است یروش ارتباط نیترعنوان مهمروست که به
 یطهیح به توجه با یطیمح کیگرا (. 70-69: 1385 ،ینی)عبدالحسااا یو مرتبط با اهداف تجار

 و تیهدا کاربرد. 3 ؛یآموزشااا کاربرد. 2 ؛یغیتبل کاربرد. 1: دارد یچهار کاربرد اصااال ،گساااترده
 ایکاال و خدمات  غیدر دو بخش تبل یطیمح غاتیتبلاز  اساااس نی. بر ایتفنن کاربرد. 4 ؛ییراهنما

 ریز زین یمعرف کاربر یها(. تابلو18: 1393 ،یلوخانی)ا شااودیاسااتفاده م ی کر انیجر کی غیتبل
ستند و به نوع یطیمح کیگرا  یعهجموم ض در یو حت دارند یغاتیجنبه تبل یه  عالوه موارد یبع
 .کنندیخاص اشاره م یبه برند میمستق یصنف واحد یمعر  بر
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 فیآرامش و تلط جادیا ،یشاااهر گیگرا  ندی را یو روان یاهداف اجتماع نیترژهیاز و یکی
ضا شدت ز نیو همچن یرامونیپ ی  ش یروان یهاانیکاهش  صر یو آلودگ هایدگرگوناز  ینا  یب

 یطیمح کیگرا  یهارمجموعهیز یاز اندازه شیتعدد ب یاما گاه؛ (112: 1390 ،یاساات )صاالوات
 یبصاار یآلودگ جادیا یبرا یبه عامل ،یو ساااختار ینکردن نظم و اصااول کاربرد تیرعادر کنار 
 یرا در نحوه ییهااختالل ،یشااهر منظر ییبایز بردن نیکه مساالماً عالوه بر از ب شااودیمنجر م
 .کندیم جادیشهروندان ا یهاو تعامل هاارتباط

 :شوندیم یبندطبقه ریز یاصل یمحورهابه  یطیمح یهایآلودگ یطورکلبه
 توازن یزنندههمکه بر ییهایو انباشت انواع زباله و آلودگ ی: رهاسازیکیزی  یهایآلودگ. 1

 هستند. یکیاکولوژ و یستیز طیمح
هر نوع اغتشااااش و کیفیت بصاااری نامطلوب در  وجوددیداری؛  آلودگیدیداری:  آلودگی. 2

 ها و...(.پنجره تابلوها، ،هااحجام کالبدی، ساختمان ،ها رم نماها، مثلشکل شهر است )
بارتسااات از  -3 مادی ع نایی: آلودگی ن مادی )اطالعات و عالئم محیطی( و خوا آلودگی ن

 وجود ،مثالعنوانآید. به هرگونه خللی که در هر یک از دو عنصاار مفهوم و درک آن مفهوم پیش
اسااات. همچنین  نمادی آلودگی نوعی... و مکان با نامربوط یا و درک غیرقابل مبهم، اطالعات

 ممکن است به معنی از بین ر تن آن اطالعات تفسیر شود. کجایوجود شمار زیادی اطالعات در 
بارتنور  یآلودگی نور: آلودگ -4 ناساااب عیتوز و ینور کماز  ع حث در نور نام یت ب  امن

تعدد منابع  البته(. 87-84: 1386 ،یشااهر اساات )صااالح ییبایو مرور و ز عبور ایمنی اجتماعی،
 .شودیم منجرمناطق مختلف  ساکنان ایرانندگان و  یبرا یبروز مشکالت به زین ینور

صدا یطورکل: بهیصوت یآلودگ -5 سرو سا یهر نوع  صل از حرکت و  کیترا  ه،ینقل لیحا
 .کندیم جادیا یآلودگو...  یصنعت یهاکارخانه ،یساختمان یهاتی عال ،یشهر

 ،برعکس ایو  شهروندان چشم یخستگ سببها رنگ یاز اندازه شیب تنوع: یرنگ یآلودگ -6
 .شودیم طیدر مح یها باعث کسالت و گمراهرنگ یکنواختی

 ،ینماد ،یدارید یآلودگ شیا زا ای کاهش در یمهم نقش یطیمح کیگرا  است مسلم آنچه
صل در و یرنگ و ینور سته یر تار یهنجارها جادیا در ا شک  اما؛ دارد عوامل نیا به واب بدون 

ضوابط انجام پذ تیاگر با رعا یشهر یزندگ ریناپذییجزک جدا نیا صول و  شکلنه ردیا به  یتنها م
 است. رگذاریتأث اریبس زین یغاتیو تبل یبلکه در بهبود روابط اجتماع آوردیوجود نم
 
 

 یکاربر معرف یتابلوها -6



  ... یشهر منظر یبصر تیفیک بهبود در یکاربر معرف یتابلوها گاهیجا یبررس

 ها، روشاااگاه در سااار یباال در که ییتابلوها»: گفت توانیم یکاربر معرف یتابلوها فیتعر در
 نصاااب مکان یکاربر یرسااااناطالع و یمعر  منظوربه یادار و یعیتوز ،یدیتول ،یخدمات مراکز

 عالوه تابلوها نیا از یاگونه البته(. 269: 1389 ،یاحمد)« .دارند یکاربر معرف جنبه و شااوندیم
 یبرا عوارض پرداخت نظر از که کنندیم غیتبل زین را یبرند موردنظر صااانف ای مکان یمعر  بر

ند یط را یخاصااا مراحل دیبا مجوز صااادور ندازه، رنگ،  رم، در تنوع یطورکلبه. کن  محل ا
 ،ینورپرداز و ینینشعقب و یآمدگشیپ مجاور، یتابلوها گرید با یگیهمسا تابلو، هیزاو ،یریقرارگ

سا ای یآلودگ جادیا یچگونگ در یمهم عامل هرکدام صر شیآ ستند یشهر منظر در یب  بدون. ه
 یاساس و یمحور نقش تابلو یریقرارگ محل یاصل بستر عنوانبه بنا یمعمار نوع و سبک» شک

 یابتدا در تابلو اسااتقرار محل ینیبشیپ با(. 271: همان) «دارد یصاانف یتابلوها یسااامانده در
شه یطراح سط آن ینما با یهماهنگ تیرعا و ساختمان کی ینق  تیرعا نیهمچن ،معماران تو

سته یهاسازمان یسو از یشناختییبایز ضوابط  را تابلوها یسامانده از یبزرگ بخش توانیم واب
 .است شده اجرا یاندک موارد در حالتابه البته که رساند مطلوب یجهینت به

 و هاینظمیب ،یرقابت ی ضا جادیا و اقتصاد عیسر رشد لیدل به گذشته یهادهه در متأسفانه
 که است آمده وجود به نصب محل در یناهمگون و تابلو ابعاد تناسبات یچگونگ در ییهاومرجهرج

 جادیا باعث هاساختمان ینما بردن نیب از با شهر ی ضا در شلوغ و ندیناخوشا مناظر جادیا ضمن
 سااازمان ریاخ یهاسااال در هرچند. اساات دهیگرد زین یبصاار یینایناب و شااهروندان یسااردرگم

  راخور به اما کرده صاااادر تابلوها نصاااب یچگونگ در را یکل ضاااوابط یشاااهردار یباساااازیز
 و هاساااختمان ۀدربار  قط ضااوابط نیا البته و دارد وجود زین یریمتغ یهاتبصااره دهندهساافارش

 .است یمشکل اریبس کار یمیقد یهاتابلو یسامانده و دارد کاربرد دیجد یتابلوها
 و یگیهمساااا واحد یعنی مبحث دو به یطیمح غاتیتبل یمهندسااا کتاب در یاحمد یتق

. کندیم اشاااره دارند یاساااساا نقش یکاربر معرف یتابلوها یسااامانده در که یمعمار یهاگونه
 در نکهیا ای رندیگیم قرار تقاطع دو نیب که را معبر به مشاارف یهاساااختمان یجداره یطورکلبه
شته قرار متفاوت سبک دو با یمعمار نوع دو نیب ضا با و دا  شوند،یم جدا هم از یخال و پر ی 
 (.270 :همان( )1شکل) شودیم دهینام یگیهمسا واحد کی
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 (غاتیتبل یمهندس کتاب از برگرفته) یگیهمسا یواحدها اشکال: 1شکل

 
تابلوها پرداخته و با توجه  یریقرارگ یعنوان بستر اصلبنا به یمعمار شکل و سبک به سپس

 کندیم ادی یمعمار یهاعنوان گونهکه از آن به یسااااختمان بنا در با ت شاااهر یبه شاااکل کل
مثال محل نصاااب تابلو در . به طور کندیمطرح م یصااانف ینصاااب تابلوها یبرارا  یضاااوابط

 ،دونبش یهاساختمان ،ییباالو طبقات  نیرزمیز یهستند، واحدها روادهیکه همکف پ ییهامکان
 یطبق ضااوابط خاصاا کیهر اطیح یدارا ای یچند ورود یدارا یهاساااختمان ،یتجار یهابرج

سبه  ست هشودیممحا صب دینباساختمان  ینما یبر رو ییتابلو گونهچی. الزم به ذکر ا و  شود ن
 ارتفاع وراستا  کیدر  دیتابلوها با نی. همچنشود نصب دیبا شدهنییتع یها قط در  ضاها و محل

 یقاب کل کیاز  توانیم ایساختمان  کی. در صورت تعدد تعداد واحدها در باشند داشته یکسانی



  ... یشهر منظر یبصر تیفیک بهبود در یکاربر معرف یتابلوها گاهیجا یبررس

شترک برا ستفاده کرد که در نوع طراح یو م  به تابلوها ای شوندیم کیتفکاز هم  یهمه واحدها ا
ستقل و مجزا و منفرد صورت )همان:  رندیگیم قرار هم کنار در جنس و سبک کی با منظم اما م

270-276.) 
 تیموارد رعا نیدر ا یو اصااول ی ن دگاهید گاهچیگذشااته ه یهاآنچه مساالم اساات در دهه 

شده، معماران بدون در نظر گر تن محل ساخت یبرا ین صناف نتابلو تنها به  کر  ساز بودند و ا  زیو
شانیپ طیبه مح توجهیب س رامون ستفادهخود  یو معر  غاتیتبل یبرا یمکانو  لهیاز هر و و  کردند ا

صر یبحران آلودگ باشهرها کالن ناگهان لیدل نیبه هم ش یب شا ست  شدهروبرو  یو اغت با  کها
و  یر تار یهایتصاااد ات، ناهنجار لیاز قب ییامدهایاساات و متأساافانه پ شیساارعت رو به ا زا

و تابلوسازان  کیطراحان گرا  نیبنیدراشهروندان را به دنبال داشته است.  یبرا یمشکالت روان
 .ستندین ریتقصیب زین

معمار  یتابلو با همکار یراحط شر ته،یپ ی( در کشورها1390زاده )اعتقاد احمدرضا حسن به
ست اما در اآن بر عهده تابلو یو تنها اجرا شودیانجام م کیو طراح گرا  که  یهنگام رانیساز ا

 بار است.اسف اریبس جهیمتأسفانه نت رد،یگیو ساخت( را به عهده م ی)طراح فهیتابلوساز هر دو وظ
ض نیا یسامانده سه یبا همکار هیق س صنف چون ییهامؤ  ران،یا کیطراحان گرا  یانجمن 
سسازمان نظام سازیز سازمانساختمان،  یمهند سازان  یصنف یهیو اتحاد یشهردار یبا تابلو

 رگذاریتأث اریمقوله بس نیدر ا زیدهندگان ناصناف و سفارش یاست و البته دانش و آگاه ریپذامکان
 (.45-40: 1390 ،زادهاست )حسن

 

 رازیش در یکاربر معرف یتابلوها تیوضع -7
و  بودهو بازار  یمراکز تجار یدور دارا اریبس یهااست که از گذشته رانیا یشهرهاازجمله  رازیش

و قطب  یتجار یهااز قطب یکیاسااتان  ارس،  مرکز عنوان به تیشااهر پرجمع نیا زیامروزه ن
ص ص شک یتخ شور  یپز ستدر منطقه جنوب ک شهر  یوجود تابلوها رونیا. ازا سطو  متعدد در 

شلوغ موجب ا صاً در مناطق پرتردد و  صو سامان جادیخ شفتگ یناب صر یو آ شهر یب  یدر منظر 
 گشته است.

 :شودیم یبندمیتقس ریز یهاساخت به گروه یاساس نحوه بر تابلوها یطورکلبه
 نئون یهاتابلو -1
 (ومینیآلوم وم،یچلنحروف برجسته ) یتابلوها -2
 (یدیاالروان ) یهاتابلو -3
 سی  ی لکس یهاتابلو -4



  ... یشهر منظر یبصر تیفیک بهبود در یکاربر معرف یتابلوها گاهیجا یبررس

  خالقانه یتابلوها -5
 

و  یسینو، پارچهمغازه یهاشهیش یرو یسینونیتریواز  سردر یعالوه بر تابلوها نیهمچن
 .شودیآن محل استفاده م یکاربر یو معر  یرساناطالع یبرا زین یسینوبانهیسا

سازان  عال هینظر اتحاد ریدارند ز تی عال مجوزکه  یسازانتابلو ضوابط  تیصنف تابلو کرده و 
سلشودیبه آنان ابالغ م هیاتحاد قیمربوطه از طر شتر قهی.  سفارش م صل انیو  ساخت  یعامل ا

س ست و در موارد ب شهردار توانیم یاریتابلو ا صب  ییایاز مزا یبا پرداخت عوارض به  همچون ن
س یتابلوها شت اریب سود بزرگ در پ ساختمان  صلبردبام  صناف در وهله ی. مالک ا اول خوب  یا

ضا دهید سپس مقرون ینورپرداز ی)نحوه یرقابت تجار یشدن در   شب( و  صر ه بودن بهدر 
و نقش  دهندیانجام م ییتنهاتابلو را به یتا اجرا یطراح یتابلو اساات. اکثر تابلوسااازان از مرحله

و  ینظمیاز ب زیکه تابلوسازان ن کرد درک توانیم تیکمرنگ است. درنها اریبس کیطراحان گرا 
 .هستندموجود  تیو خواستار بهبود وضع اندیاغتشاش تابلوها ناراض

و  ییایجغرا  تی. هر منطقه بنا به موقعشاااودیم میبه ده منطقه تقسااا رازیشااا یشاااهردار
. نرخ کندیمپرداخت عوارض به اصااناف صااادر  یمجوز نصااب تابلو را در ازا ،متعدد یهایکاربر

 یهابر اساس شاخص و شودیم نییتع یاسالم یشورا بیکشور با تصو یهایعوارض در شهردار
شاخصه یتجار تیبنا به موقع نیتورم، همچن ص یهاو   و یرانیا یکاال ای برند غاتیتبل چون یخا

 .است ریمتغ یخارج
و  قاتیطبق تحق یاساات ول کسااانیشااهر  یدر همه جا یمساالم اساات ضااوابط  ن آنچه

شاهدات م سئوال ،یدانیم صناف و م شان تنها برا طیبه مح توجهیب نا س یاطرا  به اهداف  دنیر
شاهده  ییهاتخلف نیبنیدرا. کنندیخود تالش م صول ز شودیمم صب  یشناختییبایکه با ا ن

 .میکنیممهم اشاره  یدارد که به چند نمونه رتیها و ضوابط موجود مغاتابلو
 

 یترازهم اصل -8
ضالع شهر یتابلوها همه ییباال و ینییپا ا صناف  سا کیدر  یمعرف ا  گریبا همد یگیواحد هم

واحد  کیدر  تابلوها ییباالو  ینییپا ۀکه خطوط لب بیترت نیراساااتا باشاااند. بدتراز و همهم
 و ییباال خطخطوط ) نیتابلوها بر اساااس ا ۀهمو  شااودیم یطراح گریتراز همدهم یگیهمسااا

ستق کی( تراز و در ینییپا شوند. در موارد ز دیبا میخط م صب  صل رعا نیا رین ست  تیا شده ا ن
 (.3 و 2شکل)
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 (نگارنده از عکس) یشمال یمطهر ابانیخ: 2شکل

 

 
 (نگارنده از عکس) یوردیاب ابانیخ: 3شکل

 

 و فاصله تابلو از جداره یآمدگشیپ اصل -9

صورت امکان از نظر پ واریمماس به د االمکانیحت دیتابلوها با شند و در   یبا تابلوها یآمدگشیبا
 (.4نشده است )شکل تیرعا ریز درمورداصل  نیشوند. ا میراستا تنظ کیدر  یگیواحد همسا



  ... یشهر منظر یبصر تیفیک بهبود در یکاربر معرف یتابلوها گاهیجا یبررس

 
 (نگارنده از عکس) یشمال یمطهر ابانیخ: 4شکل

 

 یمشکالت دیبا جد میسبک قد یمعمار بیترک ایبنا و  کی ینینشچون عقب یموارد هرچند
 نیدارد. همچن وجود ییهاقانون زیموارد ن نیاما در ا آوردیم شیاصاال پ نیبه ا یبخشاارا در نظم

 نصب کند. روادهیاجازه ندارد تابلو خود را عمود بر پ یصنف چیپزشکان، ه یجز تابلوهابه
 

 رهاینورگ یساختمان و جلو ینکردن از تابلو در نما استفاده -10
ستفاده ست ول ینما یاز تابلو بر رو ا سفانه یساختمان ممنوع ا ست که خ یجزک موارد متأ  یلیا
 (.6 و 5 شکلبه آن توجه نشده است ) زین ریز. در موارد کنندینم تیجاها رعا



  ... یشهر منظر یبصر تیفیک بهبود در یکاربر معرف یتابلوها گاهیجا یبررس

 
 )عکس از نگارنده( یوردیاب بلوار: 5شکل

 

 
 (نگارنده از عکس) زند ابانیخ: 6شکل

 

 هاچهارراهو سر  ی( در مناطق مسکونLEDروان ) ینکردن از تابلوها استفاده -11
 را آن زرگبدر شااب اساات که بخش  طیمزاحم مح یرانندگان، نورها دیاز عوامل کاهش د یکی

شاادن  دهیند به یاضااا  یها وجود نورهامثال ساار چهارراهعنوانبه. کندیم جادیا روان یتابلوها



  ... یشهر منظر یبصر تیفیک بهبود در یکاربر معرف یتابلوها گاهیجا یبررس

ساختمان یدر مناطق ایو  شودیم منجرراهنما چراغ صر ازین یمسکون یهاکه  دارند  یبه آرامش ب
سفانه  کند؛یم جادیمزاحمت ا ساکنان یتابلوها برا نیوجود ا شدهی تخلفاتاما متأ سال اد  یهادر 

 داشته است. یاریبس شیا زا ریاخ

 
 روان یاز تابلوها یا: نمونه7شکل

 

با وجود تعدد، بر طبق اصاااول و  یحت زیاز تابلوها ن یو گروه دیجد یهاسااااختمان البته
 (.9و  8)شکل  ریز یهانمونه مثل شوند؛ینصب م شدهنییتع یاستانداردها

 

 
 (نگارنده از عکس) زند ابانی: خ8شکل
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 (نگارنده از عکس) زند ابانی: خ9شکل

 

در سطح  یمعرف کاربر یدر تابلوها یبصر یهایعلل وجود آلودگ یبررس -12

 معضل نیرفع ا یبرا یشنهادیپ یهاراهو  رازیش
 رازیش یباسازیسازمان ز یطیمح غاتیاز کارشناسان تبل یکی یمبشر یبا جناب آقا یامصاحبه در
تابلوها چند  یسامانده یاتیطرح عمل شانیآشفته و نابهنجار تابلوها انتقاد شد. به گفته ا تیوضع از

 یاسالم یبه دست شورا ندهیمدون شده تا چند ماه آ دیاست که شروع شده و ضوابط جد یسال
ش س رازیشهر  صناف چند نیهمچن د؛یخواهد ر ش نیتاکنون به ا  ابانیازجمله خ رازیمحور پرتردد 

شده تا  یزند و بلوار رحمت اخطار کتب  اما کنندضوابط اقدام  تیو رعا یسازهماهنگ یبراداده 
نده ما ند ساااا ندبه یرو جام م یک چه یآورجمع یبرا نی. همچنردیگیان پار حذف   ،یساااینوو 

ست شده یاقداماتو...  یسیوارنوید سعت به توجه با اما ا شکالت با کار نیا شهر و ست یم . روبرو
 یمنظر شااهر یشااناسااییبایبا توجه به ز ییمحورها یابیبه ارز یگروه پژوهشاا نیچند نیبنیدرا

 ،یشاااخصااا ارتباط) دارد ازین یادیزمان ز به زیها نطرح نیکه البته انجام ا هساااتندمشاااغول 
س(. با توجه به 1394بهمن14 سان و برر شنا صل ،یدانیم یهاینظر کار  یدر چگونگ یچند عامل ا

 :شودیمطرح م رازیدر ش ادشدهی یهایسامانناب وجودآمدنهب
صدور مجوز تابلو در محدوده کیهر یشهردار یگانهده مناطق. 1   کنندیخود م یاقدام به 
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 .کنندیم یعوارض با آنان همکار ا تیو به  راخور درخواست اصناف با در
صناف. 2 ستند اطالعیب یشهر غاتیضوابط مربوط به تبل و هاقانوناز  ا ضا به تنها و ه  ی 

 .کنندیم  کر خود یرقابت
 یهماهنگ و نظم تیرعا یحت و یشهر منظر یباسازیز به نسبت مردم عموم یآگاه سطو. 3

 .است نییپا رامونشانیپ طیمح در
سازان در چگونگ4 صر یآلودگ وجودآمدنبه ی. تابلو  یادیچراکه تعداد ز ستندین ریتقصیب یب

 کارشان نظارت کرد. یبر رو توانینم هیاتحاد قیو از طر کنندیم تیاز آنان بدون مجوز  عال
که تاکنون  هستندقبل از آن  یحت ایسال گذشته و  10 به مربوط تابلوها از یعیوس حجم. 5

شکل چیبدون ه شده یم صب   ای و ضیتعو بهصنف موردنظر را  توانیم یسختاند و اکنون بهن
 وادار کرد. تابلو ییجاجابه

نصب تابلو سطو شهر را  را  یبرا یبدون در نظر گر تن مکان یمیقد یهاساختمان شتریب. 6
ساختمان را اشغال  رینورگ ایاز نما  یامحدوده شانیبه  راخور کاربر یتجار یاند و واحدهاگر ته

 جبران کرد. توانیم یسختکمبود  ضا را به نیپر تعدد ا یهادر مکان جهی. درنتکنندیم
و  سااتین شاادهنییواحد تع کینظر  ریتا اجرا و نصااب تابلوها ز ینظارت بر روند طراح -7

 و رسانده انیپا به را تابلو نصبکه صنف موردنظر  شودیمانجام  یطرح سامانده یمتأسفانه زمان
 .است تی عال مشغول
و به  دانندیمجاورشااان م ایملک خود  یروهاادهیو پ وارهاید ۀهماصااناف خود را مالک  -8

 یغاتیعنصر تبل چیشهر متعلق به عموم ا راد جامعه است و ه یکه  ضا کنندیتوجه نم هیقض نیا
 مانع عبور و مرور شهروندان شود. دینبا

 شهر در تابلوها یسامانده تیوضع بهبود یبرا یشنهادیپ یهاحلبه راه انیپا در

 .شودیم اشاره رازیش
مناطق شهر؛  ۀهمصدور مجوز تابلو به  یبرا یباسازیمستقل در سازمان ز یگاهیپا جادیا. 1

 واحد است. کیبا  انینظارت از آغاز تا پا بیترت نیبد
صنا  یبرا یاجبار یهارده یبرگزار. 2 شوند برا خواهندیکه م یا شنا  یتازه وارد بازار کار  آ

 .آنان یآگاه سطو بردن باال یبرا یطیمح غاتیضوابط موجود تبل و هاقانونشدن با 
شو. 3 صنا  بیو ترغ قیت ستند تیکه در حال  عال یا شکالت تابلوها یبرا ه معرف  یر ع م
 در عوارض و... . فیبا دادن تخف شانیکاربر

نظر  ریز یطیمح غاتیتبل یسااازکپارچهی یبرا یغاتیتبل یهاتابلوسااازان و کانون یهمکار. 4
 .یباسازیسازمان ز
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سسازمان نظام یهمکار. 5 شهردار یمهند سر جادیدر ا یو  سرا مکان  ینیبشیپ یقانون 
است که  یطرح چند سال نیصدور مجوز؛ که البته ا یبرا دیجد یهاساختمان ینصب تابلو در نما

 انجام شود. دیبا یترقیبا نظارت دق یمصوب شده ول

صناف ییهاشنهادیپ طرح. 6 سا یدارا به ا سانی یبرا یگیواحد هم که  شانیتابلوها یسازک
ته از م به  انیالب ندیگزیرا برم یکیخودشاااان  انتخابچند مورد  ما در کل  ن آن  یهماهنگ بها
 .شد خواهد منجرمحدوده 

 یآلودگ ر ع یبرا یو شهرساز یمعمار ک،یطراحان گرا  استادان،پژوهشگران،  یهمکار. 7
 .یسازباینظر سازمان ز ریز یپژوهش یهاطرح چارچوب درشهر  یبصر

 

 یریگجهینت -13
 ن،یبنیدرامطلوب اساات.  یِشااهر ی ضااا کی یهایژگیتناقض ازجمله و یو حت ی راوان تنوع،
 نیا یکیگرا  نمود که آن عناصاار از یکی و اساات یگوناگون و تنوع نیا گاهیتجل شااهری منظر
ست،قهیسل و ا کار صناف غاتیتبل و هایکاربر معرف یتابلوها ها ست ا از  یبزرگ بخش یروکه  ا
و ا زایش نرخ شهرنشینى  یگستردگ ریاخ یگذاشته است. متأسفانه در چند دهه ریتأث شهرها بدنه

کالبدى و  کیفیت کاهش بهتوسااعه و ازجمله ایران در کشااورهاى درحال یتجار یرقابت یو  ضااا
شهرهاى این مناطق  ست شده منجراجتماعى  سامانده ا سا یو بحث  صر شیو آ در  ییبایو ز یب

شهر شتن ن،یبنیدرا. دارد ادامه یبا روند کند یمنظر  صناف یآگاه ندا در  یکا  نظارت نبود و ا
صول  ن هاقانون تیرعا سانهییبایو ز یو ا سامان بروز باعث شنا شفتگ صورت به هایییناب  و یآ

از  یکیعنوان به زین رازی. شااهر شاااساات شااده تابلوها نیا توسااط یبصاار یآلودگ ینوع جادیا
 یو دسترس ییشناسا ی. از طر ستیقاعده مستثنا ن نیاز ا یو پزشک یاقتصاد-یتجار یهاقطب
صناف و مراکز درمان عیسر صاً در مکان یبه خدمات و ا صو شنا به  یشلوغ و برا یهاخ ا راد ناآ
ست و از طرف د طیمح صر یآلودگ گریمهم ا شهر یب  به یو حت کاهدیشهر م ییبایاز ز یمنظر 
در  ییهاچالش بیترت نی. بدشااودیم منجردر شااهروندان  یو سااردرگم یر تار یهاینجارنابه

از  یمصااوب یها. اگرچه قانوندیآیتابلوها به وجود م ینصااب و اجرا ،یطراح یرابطه با چگونگ
صل هم تیرعا لیقب صل پ ،یترازا صله تابلو از جداره،  یآمدگشیا ستفادهو  ا نکردن از تابلو در  ا

و  ی( در مناطق مسکونLEDروان ) ینکردن از تابلوها استفاده رها،ینورگ یساختمان و جلو ینما
شاهد موارد  یمعرف کاربر یبه تابلوها یسامانده یبرا... و هاسر چهارراه وجود دارد اما همچنان 

از  یکی رازیش یشهردار یباسازی. سازمان زمیموجود هست یهایو آشفتگ هاینظمیاز ب یاریبس
ضع یسامانده انیمتول ست ول و س یموجود ا سطو کار و دخالت عوامل ب سعت  روند کار را  اریو
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ضع یکل یبا نگاه روشِیپ. پژوهش بردیم شیپ یکندبه ش تیبه و شهر  از  یبه برخ راز،یموجود 
 کندیدر ر ع آن را بازگو م یشاانهادیپ یهاحلاشاااره کرده و راه یبصاار یهایآلودگ جادیعلل ا

اصااناف،  یکالس برا یو برگزار التیتسااه جادیصاادور مجوز نصااب، ا یسااازکپارچهیازجمله: 
هرچند نگاه  ؛یو شهردار یمهندسمو نظارت سازمان نظا یغاتیتبل یهاکانون ،تابلوسازان یهمکار

ص ص ضوع م نیبه ا تریتخ س تواندیمو شد. درنها یکاربرد اریب شا با ست که با دیام تیو راهگ  ا

مناسااب  یهمراه با ارائه الگوها ضااوابط و هاچهارچوب نیتدو ،ینظارت و یتیریمد نظام اصااالح
عموم مردم و مشاارکت اصاناف بتوان در جهت  یعام و خاص و باال بردن ساطو آگاه یقهیسال

و آرامش شهروندان  شیآسا جادیبرداشت و به هدف ا گام یبصر یهاتیفیک و یباشناختیاصول ز
 شد. ترکیقدم نزد کی
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