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حوزههاىكاربردىگرافيكمحيطى
در و است ما روزگار در ــاني پيامرس و تبليغات ملزومات از گرافيك طراحي
دارد. محسوس حضوري زندگى، زواياي و زمينهها همه در ــرفته، پيش جوامع
را خود پيرامون ــياء اش و محيط از مهمي بخش ــو س يك از محيطي، گرافيك
سوي از و ميدهد شكل گرافيك زيباييشناختي الگوهاي و معيارها برمبناي
ارتباط و گفتگو ديگر انسانهاي و اشيا و محيط با گرافيك زبان واسطة به ديگر،
شكل را جديد ــر بش وجود» «خانة محيطي گرافيك بدينگونه ميكند. برقرار
مبادالت و ستدها و داد در ــترك، مش تصويري زبان مثابه به و ميآرايد و داده
كار به مختلف، جوامع بين بلكه خاص جامعهاي در فقط نه تجاري، و فرهنگي

گرفتهميشود.
و ــوم رس و آداب ارزشها، هنجارها، ــناخت ش و جامعه فرهنگ با ــنايي آش

با طراح وقتي دارد. محيطي گرافيك طراحي در را اهميت بيشترين آن، قوانين
ميتواند، آساني به باشد داشته عميقي آشنايي جامعه مردم روحيات و فرهنگ
گرافيك كند. برقرار مخاطب با را عميقي و ساده ارتباط آشنا، و روشن بياني با
نقشها رنگها، فرمها، انواع از آنچگونگياستفاده در علمياستكه محيطي،
و بهتر جهت در شده، برنامهريزي و اصولي ماهرانه، روشى به گوناگون تصاوير و
زيباييهاي ساختن همچنين و جهتيابي و اطالعرساني روابط، شدن سادهتر
دامنة اساس، اين بر ميگيرد. قرار بررسي مورد و شده مطرح عمومي، محيط

: است گسترده بسيار محيطي گرافيك عملي
و فرودگاهها ــد مانن عمومي ــاي مكانه به ــه ك ــي نقوش و نمادها ــم، عالئ

دارد. اختصاص ... و بيمارستانها
رانندگي و راهنمايي عالئم
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امروزهمحيطيسالمبرايزندگيانسان
است. برخوردار فوقالعادهاي اهميت از
مسئوالن طراحان، كه است ضرورى لذا
طراحي گونهاي به را آن متخصصين و
آن در زيستن و زندگي شرايط كه كنند،
الزم زيبايي و منطــق نظم، از همــواره

باشد. برخوردار
وديگر نشانهها هم اكنونشهرهايجهانمملوازعالئم،
كه است اطالعرسان و آموزشدهنده گرافيكي عناصر
براي مجريان و مديران ياريدهنده و نظم ايجاد عامل
توســعه ابزار و مقررات و قوانين درآوردن اجــرا به
در جهان مهم شهرهاي مىشــود. محسوب اقتصادي
هستند رقابت در يكديگر با گردشگري و تجارت زمينه
جذابتر نشانههاي و روشها يافتن حال در پيوسته و
بازديدكنندگان توجه جلب و راهنمايي براي گوياتــر و
مراكز و ساختمانها ســاله همه حال عين در هستند.
مشابه، داليل به كه ميشوند ساخته دنيا در بســياري

ميكنند. ارائه را خالقانهتري و جديدتر محيطي گرافيك
و راهنمايي عالئــم خدماتــي، تصويري نشــانههاي
نوشــتاري و تصويري هدايت سيســتمهاي رانندگي،
و تجارتي آگهيهاي عمومي، و خصوصي اماكن براي
در را انكارناپذيري و مهم بسيار نقش ديگر مورد دهها
و حمل و تردد امر در تســهيل راهنمايي، خدمات، ارائه
گرافيك طراحان ميكنند. ايفا اطالعرساني و شهري نقل
ديگر و شهرسازان معماران، كنار در ميتوانند محيطي
عواملدستاندركارطراحيوساختوسازمحيطهاي
محيطي، گرافيكي عناصر صحيح ساماندهي در شهري

فعاليتنمايند.
بر عالوه محيطــي، گرافيك عناصر اســت شايســته
ارائه و كاربــرد در مناســب كيفيت از برخــورداري
و زيباييشــناختي جنبههاي از بهره گيري با خدمات،
بهگونهايطراحيوخلقشوندكهموجب روانشناختي،
در انسان، استقامت و تحمل و نشاط آسايش، آرامش،

باشند. امروز ماشيني زندگي و صنعتي محيطهاي
مكان. سيماى شهرى، تبليغات محيطى، گرافيك نشانهشناسى، : كليدى واژگان

شهري محيط راهنماي (پيكتوگرام) تصويري نشانههاي شهري راهنماي نوشتاري تصويري- تابلوهاي شهري مرور و عبور راهنماي (stand)استندهاي و تابلوها
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هواپيماها، پرواز و قطارها خروج و ورود ساعت مورد در اطالعات تابلوهاي
غيره و سوارشدن و پياده محل مسافر، مسير راهنمايي تابلوهاي

و ساختمانها نماد فروشگاهها، سردر ــتههاي نوش و گرافيكي طرحهاي
كاال حمل وسايل ساير و كاميونها روي نوشتههاي

نشانههاي با گاهي كه شدهاند تشكيل ــتههايي نوش از عمدتًا عالئم اين
هستند. همراه خاصي

تبليغاتشهرى
داراي محيطي ــك گرافي از اي ــاخه ش عنوان به ــهري ش ــات تبليغ
معاصر دنياي ــت. اس جامعه اقتصاد و فرهنگ ارتقاى در مهمي ــش نق
سرعت اين اصلي محرك و ميرود بهپيش زيادي ــيار بس ــتاب ش با ما
توليد و ساخت سمت به را انسان زندگي تكنولوژي، ــت. اس تكنولوژي
و عرضه بازار ــه ب نياز ترتيب بدين ميكند، ــون رهنم آنها در ــوع تن و
روابطي چنين به ــتيابي دس ابزار مهمترين از و ميآيد وجود به ــا تقاض
محيطي گرافيك زيرمجموعه عنوان به شهري تبليغات و است تبليغات
پيامهاي ميتوان آن كمك به و دارد ــده برعه را پيامها انتقال ــه وظيف
سهولت به را سياسي و تجاري اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي،
چگونه و ــتن بهترزيس جهت در را آنها و داد قرار مردم ديد معرض در

كرد. راهنمايي زيستن
تابلوهاي (بيلبورد)، تبليغاتي بزرگ تابلوهاي ــامل ش ــهري ش تبليغات
سهوجهي) و چهاروجهي تبليغاتي آلومينيومي(جايگاه تابلوهاي ديواري،
بنرها، تابلوهايديجيتالو تابلوهايششوجهي، تابلوهايگردانسهبعدي،
پوستر(تبليغات ترانزيت مترو، و اتوبوس ايستگاههاي تبليغاتي پوسترهاي
بيروني محيط تبليغات عنوان به همگي ديواري پانلهاي اتوبوس)، داخل
شهر سطح در تبليغي نقش خوبي به ميتوانند ــهر ش محيطي گرافيك و

كنند. ايفا
گرافيك در اصلي كاربردهاي ميتوان جامع و كلي جمعبندي ــك ي در

: كرد تقسيمبندي زير صورت به را آن فعاليت حوزههاي و محيطي
شهري عمومي خدمات تصويري عالئم

بزرگراهها و شهرها در رانندگي و راهنمايي عالئم
خصوصي و عمومي اماكن نوشتاري و تصويري هدايت عالئم

تجاري و تبليغي پوسترهاي و آگهيها
معابر و عمومي اماكن زيباسازي

منابع
Herdeg Walter, Environmental Graphic Design.
Diethelm Walter, Signet, Signal, Symbol.

جمعبندى
در اكنون كه بصري آلودگيهاي و ــا بينظميه ــتيها، زش ناهنجاريها، از را ما محيطي، گرافيك طراحي صحيح مباني و اصول رعايت ــر، معتب منابع ــه مطالع
بيش زمينه اين در داد. خواهد ياري شهري زندگي زيست محيط در زيبا و مناسب فضاهاي به رسيدن در و ساخته دور هستيم روبرو آن با كشورمان كالنشهرهاي
گرافيك به پرداختن ضرورت كه تعريفي جامعترين است. برخوردار ويژهاي اهميت از آنها تركيب و محيط و طراحي واژه دو مفهوم بر تسلط و شناخت چيز، هر از
و اطالعرساني راهنمايي، براي سهبعدي) يا دوبعدي صورت (به تزئينات و نوشتهها نشانهها، طراحي متناسبنمودن و هماهنگ ميسازد، آشكار ما براي را محيطي
و امن و آسوده زندگي و منطق نظم، برپايي براي ايراني هويت و فرهنگ با متناسب و هماهنگ فضايي ايجاد و زيبايي خلق همراه به ديگر ارتباط نوع هر برقراري
شرايط و كيفيت ارتقاى هدف با يكسو از بيستم) قرن (اوايل هنرمندان فراوان پژوهشهاي دنبال به محيطي گرافيك است. ماشيني زندگي تنشهاي از دور به
به هنر تعميم و نگارخانهها، بسته محيطهاي از هنر خارجكردن منظور به مدرن، عصر از پس متفكرين و هنرمندان آراى پيرو ديگر سوي از و شهروندان زندگي
طراحان و مجسمهسازان نقاشان، با شهرسازان و معماران همكاري زمينه ترتيب بدين يافت. ويژهاي جايگاه و اهميت مخاطبين، استقبال و روزمره زندگي فضاي
و معماران استفاده مورد تجسمي هنرهاي از شاخهاي عنوان به نيز هنر اين دوران، اين در گرافيك هنر روزافزون رواج و پيشرفت با همگام و شد فراهم گرافيك

ميسازد. ميسر را رويدادها و مكانها با مردم آسان و سريع ارتباط زيبا، و رسا عالئمي كمك به محيطي طراحي هنر ترتيب اين به گرفت. قرار شهرسازان

خصوصي و عمومي اماكن و مراكز سردر و نمادها
تابلوهاي شامل تجاري و اطالعرساني فرهنگي، آموزشي، تبليغي تابلوهاي
و ديجيتال تابلوهاي چندوجهي، تابلوهاي گردان، تابلوهاي بيلبوردها، تخت،

... و ديواري پانلهاي بنرها،
شهري فضاهاي و اماكن بناها، تزئيني عناصر چيدمان و رنگآميزي

ــن پارتيش و ــگاهها نمايش و ــگاهي فروش ويترينهاي و غرفهها ــي طراح
خدماتي و تجاري اداري، مراكز فضاي (جداسازي)

و پلها ديوارها، بر ــته نقشبس طرحهاي رنگآميزي و گرافيكي طراحي
وسايلنقليه

شهري فضاهاي تزئيني حجمهاي و عناصر
گردشگاهها و پاركها سبز، فضاهاي محيطي گرافيك

تفريحي، مراكز پاركها، ــتگاهها، (ايس ــهري ش مبلمان محيطي گرافيك
(... و دانشگاهها مدارس، بيمارستانها، ادارات،

(... و تزئيني حجمهاي (آبنماها، معابر و ميادين زيباسازي
اعياد، جشنها، مسابقات، مراسم(جشنوارهها، طراحيتزئيناتمحيطيدر

(... و مذهبي و ديني آيينهاي

ديواري، نقاشيهاي
جذاب فضاهاي ايجاد

شهري محيط در


