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Background: One of the current challenges in the life of metropolises is the existence of visual pollution 

caused by urban advertising along with other environmental pollution. It seems that with the growth 

and expansion of cities, its scope is increasing. Today, urban advertising is one of the services required 

by cities, and if it is not properly designed and arranged in urban space, it can affect the quality of 

appearance and urban landscape and create a range of visual pollution in the urban landscape. 

Objectives: The main purpose of this research is to reduce the visual pollution caused by urban 

advertising from the urban landscape and also to rank the impact of physical components and indicators 

of urban advertising in creating visual pollution in the urban landscape and to provide solutions to 

reduce this pollution in Tehran. 

Methodology: The research is based on quantitative survey method and questionnaire in the field of 

physical indicators of urban advertising includes design indicators, location of urban advertising 

structure and graphic design of advertising message. After validation and reliability of indicators and 

items, 399 citizens of Tehran were conducted as a research sample and the results of the questionnaire 

were analyzed in the structural equation model (SEM) and the effect of each of them on visual pollution 

was ranked. 
Results: The research findings show that the most important physical indicators of urban advertising in 

the field of visual pollution are the location of the advertising structure, structural design and graphic 

design of the advertising message, respectively. Also, the most important sub-indices of each of the 

indicators are as follows: In the structure location index, the density of structures, non-alignment of 

union boards, respectively, blocking of natural landscapes and legibility of urban signboards are the 

most important factors in the index of structural design, shape, lighting system and structure height, and 

in the graphic design index, the number of words, abbreviations and images of graphic design images. 

Conclusion: The present study tries to focus on identifying and ranking the components affecting the 

visual pollution of cities due to environmental advertising and it seems that different components and 

variables are effective in this regard. Although it cannot be expected that all the items mentioned in this 

study will be implemented in practice in an integrated manner, but it is possible to use the results of this 

study to change the criteria related to this area. 

Highlights: 
Considering the impact of urban advertising on the quality of urban landscape and on the other hand the 
lack of research in this field, this article tries to recognize the place and importance of urban advertising 
in urban landscape planning and design. 
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 تبلیغات محیطی، ها:کلید واژه
ی، منظر تبلیغات شهری، آلودگی بصر

 ی گرافیکیهاطرحشهری، 

های بصری ناشی از تبلیغات شهری در کنار سایر آلودگیهای کنونی حیات کالنشهرها، وجود آلودگییکی از چالشله: ئبیان مس

شود. امروزه تبلیغات شهری رسد همگام با رشد و گسترش شهرها، بر دامنه آن افزوده میی است که به نظر میطیمحستیزهای 
تواند کیفیت طراحی و چیدمان مناسبی در فضای شهری نداشته باشد، می کهیدرصورتشهرهاست و  ازین موردهای از سرویس یکی
  قرار داده و طیفی از وضعیت آلودگی بصری را در منظر شهری ایجاد کنند. ریتأثشهری را تحت  سیمایو  منظر

 ریتأثبندی لیغات شهری از سیما و منظر شهری و همچنین رتبهاصلی کاهش آلودگی بصری ناشی از تب هدف باپژوهش  هدف:

راهکارهایی برای کاهش این آلودگی و ارائهدر منظر شهری آلودگی بصری های کالبدی تبلیغات شهری در ایجاد ها و شاخصمؤلفه
 است. انجام شده ها در کالنشهر تهران

های های کالبدی تبلیغات شهری شامل شاخصشاخص در حوزهه پرسشنام و ابزار یمبتنی بر روش کمی پیمایشپژوهش  روش:

از ، هاهیو گوها ی شاخصسنج ییایپایابی سازه تبلیغات شهری و طراحی گرافیکی پیام تبلیغاتی است. پس از اعتبار و طراحی، مکان
و  شدهلیتحل (SEM)دالت ساختاری و نتایج پرسشنامه در مدل معا اجراشدهپژوهش  نمونه عنوانبهنفر از شهروندان تهرانی  399

 اند.بندی شدهدر آلودگی بصری رتبه هاآنهریک از  ریتأث

ساز آلودگی بصری، به ترتیب های کالبدی تبلیغات شهری زمینهترین شاخصدهد که مهمهای پژوهش نشان مییافته :هایافته

های هریک از ترین زیرشاخصتبلیغاتی، طراحی سازه و طراحی گرافیکی پیام تبلیغاتی هستند. همچنین مهم سازه ینیگزمکان
ی، مسدود صنف یتابلوهای ترازهمها، عدم ها به ترتیب تراکم سازهگزینی سازهمکان در شاخص: هستندها نیز بدین ترتیب شاخص

سازه و  و ارتفاع، شکل، سامانه نورپردازی سازه یطراحمای شهری، در شاخص اندازهای طبیعی و خوانایی تابلوهای راهنشدن چشم
 ترین عوامل هستند.تصاویر طرح گرافیکی مهم اختصار وکلمات،  تعداد زینی کیگراف امیپطراحی  در شاخص

شهرها ناشی از تبلیغات های مؤثر بر آلودگی بصری بندی مولفهکند در زمینه شناسایی و رتبهپژوهش حاضر تالش می: گیرینتیجه

توان انتظار داشت که تمام ها و متغیرهای مختلفی در این امر مؤثر باشند. هرچند نمیرسد مؤلفهمحیطی تمرکز کند و به نظر می
 توان با استفاده از نتایج این پژوهش در جهتسازی شود، اما میموارد مورد اشاره در این پژوهش در عمل به صورت یکپارچه پیاده

 تغییر ضوابط مرتبط با این حوزه اقدام نمود.

 نکات برجسته:
تبلیغات شهری در کیفیت منظر شهری و از طرفی فقر پژوهشی در این زمینه، این مقاله در تالش است تا جایگاه و اهمیت تبلیغات  ریتأثتوجه به 

 ، شناخته شود.یمنظر شهری و طراحی زیربرنامهشهری در 

 
مطالعه موردی شهری در آلودگی بصری منظر شهری )های کالبدی تبلیغات تأثیر مؤلفه(. 1400. ).امیرحسین ،پورجوهری و کیانوش ،ذاکرحقیقی ،تقی ،احمدی ارجاع به این مقاله:

  https://dx.doi.org/10.22124/upk.2021.18757.1608 .64-41 ،(3)5 ،شهرسازی دانش .(شهر تهران
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 1400 اییزپ ،64-41، 4ه شمار ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 

 مسئلهبیان 
 رستمی،و  یحائر) بوده رایج های دور در تاریخ زندگی بشری حتی از دوره انسان غارنشین نیزتبلیغات به شکل ساده از گذشته

 گرفتهشکلشهرنشینی بعد از انقالب صنعتی رشد  و ییگرامصرفبا تولید انبوه،  زمانهم نوین شهریتبلیغات ولی  ،(41 ،1390
شده و تبلیغات شهری نیز توسعه بازرگانی را  شهری غاتیاز تبلباعث افزایش استفاده توسعه شهرها  در فرآیند بازرگانی توسعه است.

فرایند فوق عناصر و  به دنبال نوین دانست.« تبلیغات شهری»توان آن را نقطه آغازین که می قرار دادهدر یک گردونه زایشی 
 .دانستتداخالت منظر شهری  ی درعطف ینقطه آن راباید و ند ر شدشهر ظاه در شیازپشیبتبلیغات محیطی  یهاسازه

مکتب شیکاگو، ناهمگونی و تراکم  شناسِجامعه «ویرث» ؛بودهصنعتی های مرکز پیامدهای اجتماعی و تزاحمهمواره  شهرهاکالن
در حوزه کالبد شهری ها یمگوناین ناه .(68-66 ،1395چالی، اسدی محل) داندمی شهریهای محیط ابتدایی یهایژگیو را از

از فضای  یتبلیغات یبرداربهره در نیبنابرا .است مشاهدهقابلتبلیغات شهری نیز  عناصرو ناهمگونی در  شلوغی ،تراکم ،ازجمله
  .یک ضرورت استکیفیت منظر شهری حفظ و ارتقای  منظوربهتبلیغاتی  یهاسازه یابیمکانفرم و ه به توجه ویژ ؛شهری

دیگر تنها عامل ترویج کاال نیست، بلکه  و کندمی اقتصاد را بازی یهادندهچرخبرای کاری تبلیغات شهری نقش روغن امروزه
به نوعی نعت تبلیغات است و نمایانگر قدرت ص هارسانهتبلیغاتی و  یهافرمگسترش . نیز هستعامل احساس نیاز فرد به کاال 

نقش کلیدی در کیفیت منظر شهری دارد و مناسبات  تبلیغات شهری(. 0201 ،1کرونین) دهستن کنندهمصرف یدارهیسرما ایدئولوژی
 کند. می فیبازتعرطراحی منظر شهری را 

افزایش فروش، از  یکاال برافروشندگان (. 2014 ،2)سدانو افتدمصرف فضا و منظر شهری اتفاق می جهیدرنتتوسعه اقتصادی 
(. اگر مناسبات اقتصادی فروش کاال در یک 1998 ،3کنند )وانگمی در فضای شهری استفادهتجاری بیشتری های و نشانه تابلوها

های تجاری وی که وضعیت نشانه باشد. برقرار بین آن دو رابطه تعادل باید ،دیگر کیفیت منظر شهری در کفهکفه ترازو قرار داده و 
شهری وجود  غاتیاز تبلوکسی بین حیات اقتصادی و استفاده ارادپبه این نتیجه رسیده که  است کردهرا بررسی  کنگشهر هنگ

  (.2014 ،4)پورتال است شدهعنوانآلودگی بصری  نیز برزیل «پلوتاس»شهر  مشکل نیترمهم در همین راستا (.1998 )وانگ، دارد
ها نسبت به نشهری در کالطیمحستیز یهایآلودگهمانند سایر « تبلیغاتی یهاسازهتراکم »بصری ناشی از  یهایآلودگ

 ،پایتخت کشور در جایگاهتهران شهر و از طرفی  ستین مستثناقاعده بیشتر است و کالنشهر تهران نیز از این  ترکوچکشهرهای 
. چنانچه طرح یا مبلمانی در فضای شهری این شودیمشناخته  شهرهاالگوی عملکردی سایر  عنوانبهشهری  یهاحوزههمواره در 

  .کندیمسریعاً به سایر شهرهای کشور نیز سرایت  ،شودیما ایجاد کالنشهر طراحی ی
 ،فضای شهری یسازیتجار ،هایشهردارمنابع مالی  نیتأم یهاحوزهتحقیقاتی در  ،آثار تبلیغات شهری در منظر شهری ۀنیدرزم

ری و هماهنگی تبلیغات شهری با آلودگی بص یبندپهنه تبلیغاتی، یهاطرح، گرافیک مخاطب شناسی خوانش شهری، آلودگی بصری،
 به ،سرویس تبلیغات شهری ضرورتبهضمن اشاره لینکلن  در دانشگاه« کوک جیوان جیوان»پژوهش: ازجملهمعماری صورت گرفته 

بندی تبلیغات منطقه و های ارزیابی کیفیت بصریسازی تبلیغات محیطی، کنترل مقررات، تکنیکعات آلودگی بصری، موجهوموض
  (.1984 ،5جیوان)جیوان کرده پیشنهادکاهش آلودگی بصری را راهکاری برای ادغام عناصر تبلیغات شهری داخته و پر محیطی

نچ یها در خوانایی شهری با استفاده از تئوری کوین لها و تابلوهای فروشگاهکنگ به نقش نشانهدر دانشگاه هنگ« وانگ»
، به «فضاهای عمومی»در دانشگاه کانتربوری توسط جنیفرروز مولینا با عنوان پژوهشی در نیوزلند . (1998 وانگ،) پرداخته است

های تبلیغاتی و انواع گفتمان در مورد به فرم« کریستوچر» فضای عموی در شهر یسازیتجارموضوع تبلیغات در فضای باز و 
ها، بیلبوردها ، پوسترهای شهری، بام ساختمانتبلیغات محیطی اشاره دارد. وضعیت اقتصادی اجتماعی، جنسیت، ادیان، نژاد، گرافیتی

 یهابرنامهو  یشناسییبایزوی بوده است. از منظر دیگری به رابطه ضوابط  موردمطالعههای و تابلوهای ایستگاه اتوبوس از مؤلفه
 (.2006، 6)مولینا شده است دیتأکتبلیغات شهری 

                                                           
1 Cronin 
2 sedano 
3 Wong 
4 Portella 
5 Jiuan Jiuan 
6 Molina 



43 

 

 

 

 و همکاراناحمدی.../ ت شهری درهای کالبدی تبلیغاتأثیر مؤلفه

 
ز بودجه مبلمان شهری ا نیتأمو  یدارحکومتات محیطی، به اهمیت برندینگ شهری، تبلیغدر تحقیقی  «وسنایکورت »

پرز  فرانچیسکو»اسپانیا توسط « ناوارا»در دانشگاه پژوهشی . همچنین (2012، 1سن)ایو استدرآمدهای تبلیغات شهری پرداخته 
اند منجر به اتخاذ توگیری شده که مخاطب شناسی میتبلیغات توجه شده و نتیجه« مخاطب شناسی»به موضوع  شدهانجام «التره

به  شدهانجام 2010درکوئیزلند در سال « میچل»در تحقیقی که توسط  .(2007 ،2پرز التره) نوآورانه در تبلیغات شود یهایاستراتژ
است و به گرافیک مناسب جهت  شدهاشارهمتن، فونت، محتوی و خوانایی تابلوها  ازنظرای های کنار جادهتابلو لیوتحلهیتجز

آنالیز آلودگی بصری تبلیغات در فضای  2011(. در سال 2010 ،3)میچل شده است دیتأکخوانایی و کاهش اغتشاش بصری افزایش 
، به مسئله اشباع و شدهانجامبرای شهر لوبلین لهستان « لوبلین»و همکاران در دانشگاه علوم زیستی « چمیلوسکی»شهری توسط 

ه کردو پیشنهاد  پرداخته، چترهای تبلیغاتی هااتوبوسها، تبلیغات روی بدنه تابلوی فروشگاه پیاده، پل عابرتراکم بیلبوردها، تابلوهای 
پژوهشی در همین سال  (. 6201 ،4 کیو وا یلولسکی، چمی، تامپالسکلی ،)چمیلوسکی دنکاهش یابباید تراکم تابلوهای تبلیغاتی ه ک

رداخته است. بیلبورد در شهرهای نیجریه پ یابیمکانپ رسیده که به در مجله تحقیقات و تولیدات نیجریه به چا« آگونالد»توسط 
نتیجه گرفته که  بوده وبیلبوردهای حاشیه آزادراه فاکتورهای اثرگذار  کانسپت بیلبوردها، نوع بیلبوردها، که موضوع اصلی پژوهش

 است ضروریها برای طراحی نشانه و طرح تایپوگرافی، رنگ نظر مباحث از شهری مدرن یزیربرنامهبخشی از  عنوانبهگرافیک، 
  (.2011 ،5)آگونالد

داری در فضای فضای سرمایه ا توصیف جغرافیاییب که شدهانجام« الیزابت جان سدانو»توسط  آنجلسلسشهر  درپژوهشی 
نتیجه گرفته  و استتبیین کرده تبلیغات شهری  استفاده از جهیدرنت را شهر کنندهمصرف اندازچشمشهری مارکسیستی پرداخته و 

  (.2014، )سدانو )تبلیغات شهری( در حال کاهش است یسازیخصوصکه فضای عمومی به علت 

 یدر جمهور «بکیتور و همکاران»توسط  «کنندهمصرفتبلیغات بر وفاداری به برند مبتنی بر  ریتأث»عنوان تحت  پژوهشی
 گذاردمی ریتأثمثبت بر وفاداری به برند  طوربهکه تبلیغات  شدهتهگرفو نتیجه  شدهقیتحقوفاداری مشتریان  در حوزهصربستان 

  (.2017، 6پائونوویچ و ، بوریچ)بکیتور
 شدهپرداختهیی نازیباو های آلودگی بصری به شاخص، های آن در شهرهای ایرانی و شاخصتحقیقی تحت عنوان بررسی آلودگی بصر

  (.1375روانجو، )آذرنیوش و  عناصر این پژوهش بوده است نیترمهمبلیغات شهری ، تابلوها و تهاوارنوشتهید یهایآلودگاست. 
در  1395در سال  زادهطالبآن در کیفیت منظر شهری به قلم عادله  ریتأثها و ای با عنوان اصول طراحی تابلو فروشگاهمقاله

به موضوع مبلمان شهری و شیوه طراحی  و عمران، معماری و توسعه شهری به چاپ رسیده است یالمللنیبچهارمین کنگره 
 (.1395، زادهطالبشده است ) دیتأکاین عناصر با محیط پیرامون  یو هماهنگها، اندازه تابلو، فونت و رنگ تابلوهای فروشگاه

هری ریزی شهای جغرافیای برنامهکه در مجله پژوهش 1395و سارا رسولیان در سال  یهنددیبتحقیق دیگری توسط لیال صیاد 
 قوت و ضعف طنقابر منظر شهری شهر الهیجان در قالب « بیلبوردهای تبلیغاتی» ریتأثبه چاپ رسیده است، تحلیل و بررسی 

تبلیغات محیطی بر سیمای  ریتأثنگاهی به »پژوهشی تحت عنوان  . همچنین(1395، )صیاد بید هندی و همکاراناست  شدهیبررس
عمران، معماری و توسعه شهری به چاپ رسیده به  یالمللنیبکه در سومین کنگره  1394توسط زهرا اسکندری در سال « شهر

 (. 1394 )اسکندری، است شدهشهر پرداختهموضوع رابطه آن با سیمای شهری و زیبایی 
 است وبررسی کرده را ق زاده تربتی در دانشگاه بجنورد به بررسی نقش تبلیغات شهری در ارتقاء کیفیت سیمای شهر اهانیه اسح

های شهری کمک نمایند. همچنین تبلیغات توانند به معماران و شهرسازان در طراحی محیطنتیجه گرفته که طراحان گرافیک می
ق ااسح)آمده است  حساببهسازنده سیمای شهر  یهامؤلفهاز  ،ترین و جدیدترین عامل تبلیغات در قرن اخیراصلی عنوانبهمحیطی 

 (.1394، زاده تربتی

                                                           
1 Iveson 
2 Perez-Latre 
3 Mitchell 
4 Chmielewski, Lee, Tompalski, Chmielewski & Wężyk 
5 Ogunlade 
6 Bakator, Borić & Paunović 
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و ایجاد کاهش آلودگی بصری ناشی از تبلیغات شهری  ،منظر شهری صیانت از منظوربهمذکور و  یهاپژوهشوجه به پیشینه با ت

های کالبدی تبلیغات نقش مؤلفه :ازجملهضرورت دارد،  سؤاالتپاسخ به این « کیفیت منظر شهری»و « تبلیغات شهری»تعادل بین 
آلودگی بصری، وزن  شیبرافزا رگذاریتأثهای کالبدی تبلیغات شهری است؟ آیا مؤلفهشهری در آلودگی بصری منظر شهری چگونه 

در تولید آلودگی بصری دارد؟  یترمهمیابی سازه تبلیغاتی نقش های کالبدی تبلیغات شهری، مکانآیا در بین مؤلفه یکسانی دارند؟
نسبت به  یمؤثرترهای کالبدی تبلیغات شهری جایگاه ها از شاخصو تراکم سازه« طراحی شکل و فرم سازه»های اخصآیا زیرش

 دارند؟ نقش ها در افزایش آلودگی بصریسایر زیر شاخص

 مبانی نظری
بیلبوردها، تابلوهای شهری، تابلوی اصناف،  با استفاده ازو بیرون شهر،  داخل : تمامی تبلیغاتی که در فضای آزادتبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی  ؛شودمی اجرا هابدنه اتومبیل و و سواره، نماآگهیهای عابر پیاده ، عرشه پلبامتپشندهای خیابانی، تابلوهای است
  دارد. یاجادهشهری و تبلیغات  نسبت به تبلیغات یترعام. تبلیغات محیطی مفهوم شودمی گفته

افتد و برای ظی شهر اتفاق میحریم خدماتی و استحفا ،تمامی اشکال تبلیغات محیطی که در فضای شهری تبلیغات شهری:
 شود. مجوز الزم اخذ شود، جزء تبلیغات شهری محسوب میها تبلیغاتی باید از شهرداری سازه ایننصب 

استحفاظی شهرها نصب و  محدودهو خارج از  یشهرنیبهای آن دسته از تبلیغات محیطی که در کنار جاده ای:تبلیغات جاده
 (. 9-1، 1393، )احمدی هستند ایجزء تبلیغات جاده گیرند،می برداری قرارسازی مورد بهرهتحت مدیریت وزارت راه و شهر

فرهنگ معین نیز آلودگی (. در 1377دهخدا، دهخدا آلودگی را به آالیش، عادت به اعمال زشت تعبیر کرده است ) :آلودگی بصری
بصری به آلودگی  ، آلودگیاصطالحات مهندسی شهرسازی(. در کتاب فرهنگ 1371معین، ) است شدهفیتعر آالیشو  به ناپاکی

فرهنگ  در کتاب «1رابرت کوان». (5 ،1387، احمدی)است  ناشی از تنوع رنگ، فرم و جنس در سیمای شهری تعبیر شده
نند ما ،فراوانی و تراکم عناصر با طراحی ضعیف در خیاباننیز  ورا بناهای زشت تعریف کرده است.  2شهرسازی، آلودگی بصری

 تعریف «3بصری یختگیرهمبه» با واژه را شوندمی باعث کاهش کیفیت منظر شهر و مبلمان شهری که عالئم تبلیغات شهری،
را در جداره خارجی نماهای شهری وجود دارد  الزم ریغاضافه و  آنچه ،در کتاب زوائد بصری .(400، 1950 کوان،) کرده است

 (.32 ،1393سبزواری،  و )انوشفر است کردهآلودگی بصری تعریف 
آید. منظر شهری صورت شهر از مکان پدید می هاآنمفهومی از شهر است که توسط شهروندان و بر اساس تجربه  منظر شهری:

منظر شهری از  درواقعگیرد. نیست، بلکه پدیده سیالی است که با شناخت تجربه ساکنان از فضای شهری و نمادهای آن شکل می
معتقد است منظر شهری کلیتی است  «راپاپورت» .پردازدمی های ذهنی فضامؤلفهسوی دیگر به ای عینی و از همؤلفهبه  سوکی

 (.45 ،1390کالنتری و اخوت، ماند و حاصل تعامل انسان و محیط اوست )که حتی پس از ترک محیط نیز در خاطر انسان می
عوامل فیزیولوژیک، فردی،  .شده در ذهن فرد از منظر شهری است یارگذارزش یاوارهطرح، سیما یا تصویر ذهنی سیمای شهر:

از عواطف اولیه ای مجموعه ،«لینچ»این تصویر ذهنی دارند. بر پایه مطالعات  یریگشکلنقش مهمی در  رهیو غ، ارزشی اجتماعی
 سیمای شهر است شود،تلقی می گره و نشانه مرتبط مسیر، لبه، با عناصری مانند حوزه، و آمدهدستبهفضا  از تجربهکه 

 .(173 ،الف 1390،)پاکزاد
که امکان  رهیو غای اعم از بیلبورد، تابلو، استند، تلویزیون شهری، بالون و پیکره هر سازه :فضاهای تبلیغات شهری ها وسازه

برداری قرار نصب و مورد بهره ندر آسازه تبلیغاتی . مکانی از فضای شهری که اندتبلیغیسازه د، نکنتبلیغات شهری را ایجاد می
 درواقع (1)شکل .شودمی نامیدهفضای تبلیغاتی  ؛کندپذیری کسب می، موقعیت مکانی مطلوبی از بُعد مخاطبمرورزمانبهگیرد و می

 .(17-9 ،1393، )احمدی است و سازه تبلیغاتیبلیغی ترکیبی از دو عنصر موقعیت فضای ت
در توان را می دهندگانسفارشکه عوامل جذابیت آن برای  داکردهیپها ای در بین رسانهویژه شهری جایگاه غاتیاز تبلاستفاده 

مخاطب تبلیغات شهری حق  (2کند. تبلیغات حس مالکیت ایجاد می دهندهسفارش( تبلیغات شهری در 1حوزه خالصه کرد.  پنج
                                                           
1 Robert Cowan 
2 Visual pllution 
3 Visual clutter 
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هاست و با استفاده از آن رسانه سایر کنندهکاملیغات شهری تبل (3انتخاب ندارد و تضمین دیده شدن این نوع تبلیغات باال است. 

های طوالنی اکران و زمان تبلیغات شهری معموالً با تعداد زیاد در مکان (4ها ارجاع داد. توان مخاطبان را به سایر رسانهمی
( در 5شود. نوع تبلیغات است، موجب تلقین ناخودآگاه میبرای عابران که مسیر تردد روزانه آنان از کنار این  رونیازاد. نشومی

هایی توان موقعیت مکانو الگوهای رفتاری شهروندان از سوی دیگر، می سوکیهای مکانی از بسیاری از موارد با شناسایی موقعیت
 (. 70-69، 1393نژاد، )غفاری  قراردادرا در معرض پیام تبلیغاتی  دهندرا که بیشترین مخاطبان گروه هدف را پوشش می

شود، بنابراین پتانسیل دارد که خوانایی شهری، معماری، کیفیت رسانه تبلیغات شهری در ظرف فضا و منظر شهری متجلی می
معتقد 1«کوین لینچ»تأثیر قرار دهد؛  شهر تحتهای طبیعی و مصنوعی را در بستر عناصر سازنده سیمای اندازمنظر شهری، چشم

را  5و هویت بخشی 4، تصویرسازی3، نمایانی2صری سیمای شهر، وقتی مطلوب است که چهار مشخصه خواناییاست که کیفیت ب
 (.1960داشته باشد )لینچ، 

شهری است زیبا که  داریشهر پا: شودیمتعریف  گونهنیو ااست « داریشهر پا» یهاهیپازیبایی منظر شهری یکی از  ارتباطنیدرا
 (.2008 ،6)راجرز آوردیدرمو روح و فکر را به حرکت  زاندیانگیبرمتخیالت و تصورات را  ،در آن هنر، معماری و منظر

، پارامترهای یبندمیتقسعوامل سازنده سیمای شهر را به پنج عنصر راه، لبه، محله، گره و نشانه تفکیک کرده که در این  لینچ
فضای شهری به میدان، مسیر، ورودی، ساحل و  در تقسیم دیگری، د.صرفاً عینی نبوده و بعضاً مفهوم ذهنی نیز دارن استفاده مورد
  (.120-83، 1397)پاکزاد،  است شدهکیتفکپله 
، و همکاران)کالنتری  اندشدهمیتقسکف، بدنه، سقف و عناصر مستقر در فضا فضای شهری نیز به همچنین اجزای کالبدی  

تا سقف، بدنه تا مبلمان  از کفند؛ هستبلیغات شهری در ارتباط کارکردی مذکور با ت یهایبنددستهکه همه  (.136-138، 1390
 شهری، میدان تا راه و غیره ظرف و بستر تبلیغات شهری هستند.

 

 
 (128-86 ،1393،یاحمد): برگرفته از، یشهر غاتیتبل یهاسازه ریتصاو .1 شکل                     

( پیکره که صرفاً متعلق به رسانه محیطی 1د. نشومی در سه حوزه بررسی نه محیطیرساارتباط با سیمای شهر در  کالبدی عناصر
شود. می برای رسانه محیطی استفاده هاآنولی از  رادارندکه عملکردی اصلی خاص خود هایی ( پیکره2است، مثل بیلبورد، استند 

عملکرد دیگری نیز مترتب  هاآنولی برای  ،بودهر اصل متعلق به رسانه محیطی که د عناصری( 3مثل ساختمان، مبلمان شهری 
 .(126 -125 ،1393 ،)غفاری نژاد ینما آگهاست. مثل 

                                                           
1 Kevin Lynch 
2 Legibility 
3 Imageability 
4 Building The Image 
5 Structure & Identity 
6 Rogers 
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ل خواهد ، هسته اولیه آلودگی بصری شکصورت نگیرد یدرستبهفضا، بافت و مبلمان شهری اگر  یغاتی باتابلوهای تبلترکیب 

ری است اما دو ساختمان منظر یک ساختمان معما» گویدیم که است «کالنگوردن »معروف  جمله ادآورگرفت. این مفهوم ی
ند تواکه می است در فرد های احساسیواکنشخلق  و خاطره آوریادمنظره  .دهدمی که اهمیت ترکیب عناصر را نشان ؛«شهری

 1390)پاکزاد، هری استشده در ذهن فرد از منظر شگذاری ارزش یاوارهطرحتصویر ذهنی، بنابراین  .ندوی را برهم بزروند افکار 
ای با منظر واسطهارتباط بی، دنگیرمی تبلیغات شهری که در بستر منظر دیوار، خیابان و کف شکلهای سازه(. 169-158الف، 

کیفیت منظر شهری  (.102، 1397، )پاکزاد دارد تأثیردر رفتار شخص نیز ذهنی  وارهطرح .دندار ذهنی شهروندان وارهطرحو  شهری
 رفتار انسان .روانی فضا و منظر شهری است تحت تأثیر ،خود از محیط بر اساس برداشت فرده تغییر رفتار فرد شده و منجر ب

 .(1987، 1)لنگ است محیط تصویر ذهنی فرد از ، محیطقابلیت  ،ها، نیازهابرآیندی از انگیزه
را  یبصر یهاتجربهکه  حالنیدرع یشهر یهانشانهاست. نمادها و  یشناختییبایز یتیحساس ازمندین یعناصر شهر ادراک
 عابد) زندیبرانگکه خاطرات را  رادارند تیقابل نیا ،دهندیمخود قرار  ریتأثمخاطب را تحت  یو ادراک تجسم شوندیمموجب 
 احصاء شده است. 1در جدول  زیر یهاهینظر ارتباطنیدرا (.1399 زاده، یبا و یزال دوست،

 
 1 جدول

 شمندان حوزه فضا و منظر شهریدیناخالصه نظریات 
 در خصوص اهداف پژوهش هاهینظربرداشت از  ظریهن

 (400، 1950کوان،) توجه به فرم و ظاهر بصری شهر )شامل راه و اجزای خیابان( رابرت کوان

گوردن 
 2کالن

خص از منظر شهر متأثر از حس بینایی، حس تأکید بر دیدهای متوالی در منظر شهری، منظر شهر پاسخی به رفتارهای انسانی، برداشت هر ش
، منظر شهری است )شاملو دو ساختمانبصری، خاطرات شخص، یک ساختمان معماری و  یدهیپدمکان و محتوای محیط، منظر عمدتاٌ 

 (200، 1397، حبیبو  زادهنقی

 3راب کریر
می او ،فضاهای شهری یشناختییبایزعمومی و های صهتوجه ویژه به خلق فضاهای شهری در مقیاس پیاده است. توجه ویژه به خلق عر

 (453 ب، 1390پاکزاد، ) گوید هر ساختمان یک شهر باید تابع کلیت شهر باشد. سبک معماری باید با بافت معماری موجود هماهنگ باشد

 4اپلیارد
کید بر تحلیل بصری محیط بر پایه حرکت در تأ ،مختلفهای دید از جاده در سکانس، تجربه بصری درتأکید بر ادراک فضایی بصری دارد

 (157-154 ،الف 1390)پاکزاد،  هاو برپایه سرعت اتومبیلها بزرگراه

 کوین لینچ
و  شدهشهر راه، لبه، گره، نشانه و محله  ییو عوامل خوانا یذهن ریبه تصو دیتأک ،بتوانند آن را بخوانند دیکه شهروندان با متن است کیشهر 

 (1960 )لینچ، آوردمی دسته شهر ب کیاست که ناظر از  یو جامع یکل ریتصو کیداند. منظر شهر می شهر یمایسازنده سعوامل را  نیا

 
هماهنگی محیط طبیعی با استانداردهای فیزیولوژیکی  ،طه حرکات چشم انسان و نوع تصاویرکه بر روی راب «5واسیلی فیلین»

عوامل  تأثیرچشم تحت  6کادیسیستم حرکات ساک که کندیم اشاره ،مطالعه کردهتضاد محیط مصنوعی با محیط بصری  بینایی و
 .(48 ،1391علوی بالمعنی،  و ، ترکیب و شکل پدیده است )پورجعفرروشنایی، اندازه

چشم برای درک یک تصویر به دنبال نقاط »گوید می ادراک تصویر ۀنیدرزمیولوژیک شناسی فیزروان در کتاب 7«جان پینل»
 آنارتباط  وادراک  در حوزه پردازهینظرپنج  هایدیدگاه خالصهدر ادامه (. 175، 1387، فیروزبخت) «گرددمی و عطف در آن دیتأک

  .(2 جدول) احصاء شده استو آلودگی بصری  با تبلیغات شهری

 
 
 
 

                                                           
1Lang 
2Gorden cullen 
3Rob Krier 
4Donald Appleyard 
5Vasiliy filin 
6Saccade 
7Jan pinel 



47 

 

 

 

 و همکاراناحمدی.../ ت شهری درهای کالبدی تبلیغاتأثیر مؤلفه

 
 2 جدول

 ن حوزه ادراک و ویدئو اکولوژی در ارتباط با تبلیغات شهری متفکراخالصه نظریات 
 آلودگی بصری ،ارتباط نظریه با تبلیغات شهری برداشت خالصه از نظریه هظرین

نظریه 
 ویدئواکولوژی

)واسیلی 
آنتونویچ 

 فیلین(

می پیرامون انسان به دو محیط طبیعی و مصنوعی تقسیمهای محیط -
 طبیعی با فیزیولوژی بینایی هماهنگ است.های شوند. محیط

ساختار، تنوع و تراکم  محتوای تصویر، ازنظرترکیب شکل پدیده  -
 .دارد ریتأثپدیده بر حرکات ساکادی  چشم  یدهندهلیتشکعناصر 

روشنایی و وضوح تصاویر، وجود نقاط تأکید در تصاویر،  یطورکلبه -
ها جزئیات تصاویر، تنوع تصاویر، کنتراست و تباین در تصاویر و وجود لبه

های عناصر با لبهانجامد. طراحی می در تصاویر به ادراک بهتر تصویر
 .است حرکات چشم برخالفو تیز  دارگوشه

تبلیغاتی( موافق چشم انسان نیست های عناصر مصنوعی )سازه -
حالت متراکم این عناصر  ژهیوبهبنابراین در استفاده از این عناصر 

 در فضای شهری باید نهایت دقت صورت پذیرد.
کنتراست و ، وضوح تصاویر،دیتأکطراحی گرافیکی متناسب)نقاط  -

تباین( با این نظریه در حوزه تبلیغات شهری و کاهش آلودگی 
تبلیغاتی را در پی خواهد  یهاطرحبصری و افزایش خوانایی 

 داشت.

تبلیغاتی بدون گوشه تیز و استفاده از خطوط های طراحی سازه -
 سازه جهت کاهش آلودگی بصریهای منحنی در لبه

 1آلفردیاربس
 ۀنیدرزم

 ادراک تصویر

نقاطی از تصویر که دارای تمایز و کنتراست باشد،  یبر روچشم انسان 
 جهیدرنتکند و می تمرکزآن  یبر رودهد و می بیشتر عمل تثبیت انجام

 .(44، 1998، )فیلین شودمی تصاویر بیشتر گونهنیازادرک ناظر 

و تباین( با این ، کنتراست دیتأک)نقاط  طراحی گرافیکی متناسب
کاهش آلودگی بصری و افزایش موجب لیغات شهری نظریه در تب

 گرافیکی خواهد شد. یهاطرحخوانایی 
 درجان پنیل 

ادراک  نهیزم
 تصویر

چشم انسان برای درک یک تصویر به دنبال نقاط کلیدی و نقاط تأکید و 
و  زیتماقابلو نقاط ها گردد. این نقاط مثل لبهمی تصویر توجهقابل

 کنتراست.

،کنتراست و تباین( با این دیتأک)نقاط  ی متناسبطراحی گرافیک
نظریه در تبلیغات شهری و کاهش آلودگی بصری و افزایش 

 هاطرحخوانایی 

نظریه 
مکانیزم 

 ادراک رنگ

نیز وجود دارد. ها خاموش، برای تشخیص رنگ-مشابه سیستم روشن
درخشندگی  عالوهبهنیاز به کنتراست رنگی ها برای تشخیص بهتر رنگ

)پورجعفر و  زم است. همچنین زمینه قرارگیری رنگ نیز مهم استال
 .(93 -89، 1391علوی بالمعنی، 

کنتراست و تباین رنگی و ، دیتأک)نقاط  طراحی گرافیکی متناسب
تبلیغاتی و همچنین بیلبورد با  یهاطرحبه زمینه  توجههمچنین 

 موجبزمینه فضای شهری( با این نظریه در حوزه تبلیغات شهری 
 شود.می کاهش آلودگی بصری و افزایش خوانایی تبلیغاتی

نظریه سطح 
با سازگاری 

 طیمح

مثال )افرادی که در  «بارباال»با  ییهاطیمحکاهش حساسیت افراد در 
گیرند، پس از مدتی می معرض تبلیغات محیطی شدید و متراکم قرار

( زمر این دهند.می حساسیت خود را نسبت به تابلوها و تبلیغات از دست
، 1394، بادشاهچراغی و بندرآ) داندمی نوع سازگاری را )کرختی محیطی(

35). 

تبلیغاتی با سایر عناصر و مبلمان شهری های کاهش تراکم سازه -
افزایش خوانایی شهری و کاهش آلودگی  باهدفدر فضای شهری 

و اغتشاش بصری در سیما و منظر شهری. اشباع سیما و منظر 
 وموجب سردرگمی شهروندان خواهد شد  یغاتیتبل عناصرشهری با 

 ایجاد خواهد کرد.« اصطالح کرختی محیطی »به 

 آلودگی بصری سازنهیزمتبلیغات شهری های مؤلفه
می توان نتیجه گرفت که تبلیغات محیطیمی با توجه به بررسی محتوای نظریات منظر شهری، ویدئواکولوژی و ادراک محیطی

 داشته باشد، که در این مقاله حوزه کالبدی تأثیرهری و شهروندان ش و منظرسیما  کالبدی و غیر کالبدی بردر دو حوزه تواند 
های کالبدی مؤلفه .دنشومی بررسی است، ادراکقابل( که نمود ظاهری و یابی سازه و طراحی پیامتی، مکان)طراحی سازه تبلیغا

است که هر مؤلفه دارای اجزایی است که در حوزه آلودگی بصری بررسی  هشددادهنمایش  2 ساختار تبلیغات شهری در شکل
بیان خواهند شد. عوامل تأثیرگذار مؤلفه طراحی سازه « یابیمکان»و « طراحی پیام»و در ادامه  «حوزه طراحی سازه»شوند؛ ابتدا می

 :هستنددر پنج حوزه به شرح ذیل 
 

                                                           
1Alfred Yarbus 
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 یشهر غاتیتبل یبصر یآلودگ سازنهیزم یهالفهؤم .2 شکل
 (1399)احمدی،  :برگرفته از

 ۀنیدرزم. دنشومی دتاً به شکل چهارگوش طراحیتبلیغاتی عمهای شکل هندسی سازه فرم و ابعاد سازه تبلیغاتی: ،شکل (1
 ت است.ی صفحه تبلیغی بر فضای پیرامون موقعیت استقرار سازه و تراکم توده اطراف سازه حائز اهمیاندازهنسبت  ،آلودگی بصری

 250 باید پایه حداقل ،پیاده محورهای سازه د. دردهمی شکلرا ی، ارتفاع سازه پایه و صفحه تبلیغ بلندیارتفاع سازه تبلیغاتی:  (2
 .(186 -175 ،1393خواهد شد )احمدی،  ییو خواناپذیری مخاطب کاهش زین زیاد ارتفاع. باشدبلندی داشته از کف زمین  متریسانت
 .گیردمی صورتصفحه تبلیغی و پشت  از مقابل، نورپردازی شیوهدو  تبلیغاتی عمدتاً باهای سازه تبلیغاتی: سازهنورپردازی سامانه  (3

 بسته به»از لبه فوقانی ممکن است  عناصر اتصال شوند.می تابلو متصلبه یا فوقانی از لبه تحتانی ها پروژکتورپایه نخست  در سامانه
 دارندهنگههای کاهش دهند. پایه آن را ییو خوانابر روی طرح گرافیکی سایه بیندازند  «خورشید و و زاویه تابشموقعیت قرارگیری تابل

از بصری ناشی  یاز آلودگ انرژی پاک است،از سامانه خورشیدی، ضمن اینکه  بصری هستند. استفاده کنندهآلودهپروژکتورها یک عنصر 
ها سازهآلودگی نوری  دیگر، مهم(. موضوع 174 -172 ،1393)احمدی، خواهد کرد  ی جلوگیریتبلیغاتی سازهدر پیرامون معلق  کابل

نین مختل کند و همچ آن راکارکرد  ،راهنماچراغتواند در مجاورت می کنندهرهیخبرای رانندگان است. استفاده نامناسب از منابع نوری 
 .(64 ،1392مقررات ملی ساختمان،  )دفتر د نکند، مزاحمت ایجابرای همسایگانها سازهنور  کید شده کهتأ

است به صفحه تبلیغی مقابل دید مخاطب ها و طراحان سازهی تبلیغاتهای شرکتتبلیغاتی: توجه عمده های طراحی پشت تابلو (4
در معابر ها از مظاهر آلودگی بصری است. فضای پشت این سازهها . پشت صفحه سازهشوندمی ها غافلتابلوپشت  تیفیاز ک و

 (.236-175، 1393د )احمدی، نو باید به شکل زیبا طراحی شو شودمی دیدهشهری از زوایای مختلفی 
 سازیا)سازمان زیب نازیبایی سازه ،جلوگیری از فرسودگی حفاظت و منظوربهتبلیغاتی های تبلیغاتی: رنگ سازههای رنگ سازه (5

فام رنگی خاکستری را موافق فیزیولوژی چشم  «1اوالد هرینگ» است. نظریه یبررسقابلو فام رنگی مناسب  .(10، 9213، تهران
 شیمنظور افزابهلذا  (.25 ،1961، 2)ایتن کندینمدیدن این فام رنگی هیچ انرژی مصرف  کند که چشم ازمی بیان و داندمی انسان

 (.188، 1393است )احمدی،  شنهادشدهیپستری سازه تبلیغات شهری، طیف خاک یزیآمرنگبر پیام، برای  دیتأکخوانایی و 
 :باشندیمبه شرح زیر  بخشگذار در پنج تأثیر عوامل زین «طراحی پیام تبلیغاتی»در حوزه 

 عالئم، نمای ساختمانهای ی شهری در حوزهارتباط تصویری میان شهروندان و فضا باهدفرنگ  فام رنگی غالب طرح تبلیغاتی: (1
جلوگیری از آلودگی بصری ناشی از  منظوربهد. ننقش کاربردی دار رهیو غهشدار  عالئمبلیغات و مبلمان شهری، راهنمایی و رانندگی، ت

                                                           
فیزیولوژیست آلمانی بود که تحقیقات زیادی در مورد بینایی رنگ ، درک دوچشمی و حرکات  (karl Ewald konstantin Hering)کارل اوالد کنستانتین هرینگ  1

 (1892چشم انجام داده است )
2 Itten 
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 و همکاراناحمدی.../ ت شهری درهای کالبدی تبلیغاتأثیر مؤلفه

 
به  نشدهحساب صورتبه هارنگو  هاپوشش اگر .(1390در جذابیت بصری یک ضرورت است )صلواتی،  هارنگشناخت ویژگی  ،رنگ

 .(176، 2015، آنتونی) گرددیمکه منجر به اغتشاش بصری  شوندیما از محتو یزیآمفاجعهکار روند، باعث ایجاد آرایش 

ز تصاویر و ا کاال و خدماتهای بر ارزش دیتأکبرای مخاطب پذیری و در تبلیغات شهری  تصاویر و اشکال طرح تبلیغاتی: (2
و خدمات، اشکال کارتونی و ها ز کاالتصاویر رئال ا ،ورزشکاران، اصحاب علم و فرهنگ تصاویر فیگوراتیو هنرمندان، ،ازجملهاشکال 
 .(3شکل) شوداستفاده می ،فیگوراتیو و از رئالترکیبی  تصاویر

 

 
 یرئال و کارتون و،یگوراتیاز چپ به راست طرح ف بیبه ترت ،یشهر غاتیتبل یکیگراف یهاطرح .3 شکل

 (1399، پورجوهریو  حمدیا ،ذاکر حقیقی): برگرفته از

تبلیغاتی دارد.  یتابلو و مخاطب مستقیم با موقعیتای تعداد کلمات طرح تبلیغاتی رابطه ی:غاتیتبل یکیگرافجمالت و کلمات طرح  (3
. سرعت حرکت است بیشتر مخاطب سواره محدودیت در حوزهولی  مخاطب پیاده، محدودیت استفاده از تعداد کلمات کمتر در حوزه
و دو تا پنج  کیدرجه، شریانی سه تا چهار کلمه آزادراهتعداد کلمات در بزرگراه و تعداد کلمات طرح گرافیکی است.  کنندهنییتعخودرو 
 ،1396 ،کشور یشهرها کیتراف یهماهنگ یعال ی)شورا است شدههیتوصهفت کلمه معابر فرعی و دور میادین نیز شش تا  در کلمه و

24). 
فاصله مخاطب با » فرمول و ازمرتبط است تابلوی تبلیغاتی  خواناییو موقعیت  ،با ابعاد، مخاطبارتفاع حروف  :ارتفاع حروف (4

 .شودیمحاصل  «200»عدد ثابت  برمیتقسبلیغاتی تابلوی ت
 .(164-162 ،1393 احمدی،)تبلیغات شهری است  برای  ین نگارشترمناسب ،ترین نوشتاردر طراحی پیام: ساده اصل سادگی (5
 :شوندیم ارائهزیر  بخش «شش»در اجزاء  تبلیغات شهری «هاییابی سازهمکان» مؤلفهحوزه در 

آرایش مبلمان شهری در فضای شهری است. وقتی صحبت از  ،: یکی از مباحث مهم در شهرسازیتبلیغاتیهای سازه تراکم (1
از  یناش یریپذبیآسکه  همچنان چیدمان مبلمان شهری است. در یکالبد رییتغبه معنی  ؛شودمی تبلیغاتی در شهرهای نصب تابلو

تراکم تابلوهای  منظر شهری نیز با یریپذبیآس ؛(1395 ،احمدپور و یزال محمدپور،) است باال یتیجمعمتراکم  یهادر بافتزلزله 
 .ابدییمافزایش تبلیغاتی 

شهری که های : هنرو دید شهروندان شهریطبیعی، تابلوهای  یاندازهاچشم، معماری، هنر بصریهای مسدود شدن کیفیت (2
و تبلیغات شوند. هنر  مسدود بصری ازنظرتبلیغات شهری یابی مکان فرایند نباید در ،اندشدهخلقزیبایی فضای شهری  هدف با

نصب سازه . آوردتضاد منافع پیش میاین موضوع  ،دنمخاطب داشته باش که شوندیمیابی مکاناز شهر هایی ادر فضشهری هردو 
ممکن است دید کوهستان، دریاچه، حتی  ؛شودیمها تاریخی باعث کاهش کیفیت بصری این فضاهای تبلیغاتی در مجاورت بافت

عالئم و  (.204-147، 1393)احمدی،  دهد را کاهشاین فضاها  های بصریو کیفیت کرده مسدود زینرا فضای سبز شهری 
از تراکم باید ولی در انتقال اطالعات دارند.  یاکنندهنییتعسیما و نقش  یریگشکلعامل مهمی در  ی راهنمای شهریتابلوها

آزرده شده و با تبلیغاتی که اکثراً ارتباطی به  از اطالعات. در شهرها ذهن شهروندان با انبوهی شود اجتناب عالئم این ازحدشیب
 (.236-234 ،1377، گیرد )بحرینیمیمورد تجاوز قرار  ،مقاصد وی ندارند

اضافه نمودن  شهروندان است. منیعبور اکارکرد اصلی پل عابر پیاده  ن در عبور از پل عابر پیاده:مسدود شدن دید شهروندا( 3
 نیدر اکند و شهروندان ایجاد می یتونل آلودوهمفضایی  ،کاهش کیفیت دید شهروندان عنصر ضمناین  یبر روبلوی تبلیغاتی تا

شده تا لبه تحتانی  دیتأک اصالح این وضعیت، منظوربهکه  شدهگزارش وندالیسم نیز در این فضا یاز طرف شوند.می دچار ترس فضا
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 .(45 ،1396، )شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تابلو عرشه پل از کف معبر هشتاد سانتیمتر ارتفاع داشته باشد

 این مخاطباند. ندار استقرار سازهاویه تبلیغاتی نسبت به معابر: مخاطبان سواره ارتباط نزدیکی با زهای زاویه قرارگیری سازه (4
 .(4)شکل ستقیم با میزان مخاطب پذیری داردتابلو رابطه م هیزاو بنابراین ببیند، توانندینمتمامی زوایا و جوانت را 

 
 یغاتیتبل یتابلو یبصر ارزش و لیاتومب سرعت رابطه .4 شکل

 (185-183 ،1393)احمدی، : برگرفته از

بزرگراه، خیابان اصلی  ،آزادراهبه  خودرو ازنظر سرعتتابلو با عرض معابر: استانداردهای معابر شهری  متراژ وتناسب ابعاد  (5
. دارند ارتباط ین استانداردها با طراحی سازه تبلیغاتی نیز(. ا90 ،1383، )قریب است شدهفیتعرجمع کننده  ،دودرجه ،کیدرجه

 فونت کلمات طرح یاندازهکند که می ایجاب باالسرعتهماهنگی دارد. از طرفی  تربزرگ خودرو، با تابلوی یباالسرعتبزرگراه با 
سرعت با بافت متراکم  در معابر کمدارد.  یتابلو هماهنگ تربزرگنیز با سطح  تربزرگن فونت ، بنابرایتر باشدبزرگ نیز تبلیغاتی
 .، نصب سازه بزرگ با فضای شهری تناسب نخواهد داشتشهری

، عدم تقارن خط آسمان در نظمبلوی بام ساختمان ات منفی تاتأثیرآلودگی بصری تابلوهای تبلیغاتی متصل به ساختمان:  (6
، عدم هماهنگی در نسبت به هم و نسبت به شیب خیابانتابلوها  یترازهمعدم  (،6مرکزی تابلوی بام با خطوط ساختمان )شکل 

تابلو با معماری ساختمان  و جنسفرم  یناهماهنگ ودن لبه تابلوها نسبت به بدنه بنا وتابلوها، موازی نب ینینشعقبو  یآمدگشیپ
 .(6-5)شکل (148 ،1393، )احمدی ندهست بصری این حوزههای آسیب ؛تیبا هومعماری  ژهیوبه

 

 
 شکل، ساختمان یبا معمار یصنف یتابلو یناهماهنگ .5 شکل

 

 
 تمانساخ با بام یتابلو تقارن خط یهماهنگ .6

 (246، 1393)احمدی، :برگرفته از 



51 

 

 

 

 و همکاراناحمدی.../ ت شهری درهای کالبدی تبلیغاتأثیر مؤلفه

 
 تیدر تقو یمؤثر گاهی...( جاو یابیمکان، جنس، ابعاد،  رنگ) ازجمله یشهر غاتیبه تبل مربوطضوابط  اعمالو  نیتدو یطورکلبه

 .(1397آزاده،  و یوردخانی ،یزال پور،)قربان  کند فایا تواندیمدر شهر  یسرزندگ

 مدل مفهومی پژوهش
کالبدی در حوزه مکان های توان چنین استنباط کرد که مدل تحلیلی نشانگر روابط شاخصمی مبانی نظری پژوهش، با توجه به 

 ی گرافیکی با آلودگی بصری در سیما و منظر شهری است. تبلیغاتی و طراحطراحی سازه  ،گزینی

 
 پژوهش یمدل مفهوم .7 شکل

 پژوهش روش
مربوطه های شاخص ، به ترتیب؛پانل ارزیاب و نظراتای کتابخانه ،العات اسنادیپس از مطو  یروش کم در چارچوب پژوهش

با معیارهای  نهایی پرسشنامهتدوین  بعضی از گویه ها، حذف پرسشنامه و ، ارزیابیپرسشنامه اولیه ، اعتبار سنجی، طراحیءاحصا
نفر از شهروندان  399) نمونهآماری  از جامعه شدهیآورمعجهای داده .است قرارگرفته شوندگانمصاحبه اریدر اخت و نیموردنظر تدو
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 لیوتحلهیتجزمورد  ( spss، Smart Pls) افزاراست. در ادامه با استفاده از نرم شدهیابیارزنیز « 1آلفای کرونباخ»ازنظرتهرانی(، 
 و از روش از عواملیک  شدت هر ،«2تی یک نمونه مستقل»های توصیفی جامعه آماری نمونه، از آزمونو پس از بررسی قرارگرفته

 است. شدهمحاسبهرابطه و تأثیر هر یک از متغیرها بر متغیر وابسته « 3معادالت ساختاری»
در حوزه تبلیغات نفری که  «20»توسط پانل ارزیاب ها شاخص CVR(4( محاسبه در دو بخش: الف(ها اعتبار و روایی شاخص

است. پس از  شدهیبررس «5الوشه»فرمولو متناسب با  قرارگرفته موردسنجش ؛اندتهداش، پژوهشی و تجربی شهری سوابق علمی
، تعداد کل متخصصینN )در این فرمول .مربوطه توانستند امتیاز الزم را کسب نمایندهای و زیر شاخصها همه شاخص بررسی

Neاند(.: تعداد متخصصین که گزینه ضروری را انتخاب کرده 

، توسط گروه ارزیاب، مرتبط بودن هر شدهارائه« 7والتز و باسل»که توسط  «شاخص روایی محتوایی» هاشاخص 6(CVI) سپس
در این محاسبه )غیر مرتبط، نیاز به بازبینی اساسی، مرتبط اما نیاز به بازبینی، کامالً مرتبط( ارزیابی شد.  یچهارقسمت فیبا طشاخص 

اگر مقدار از  حاصل محاسبه ؛شودیمخبرگان تقسیم  تعداد کلبر  باشندکرده  را انتخاب 4و  3مجموع تعداد خبرگانی که گزینه 
 .(3)جدولاست  قبولقابلباشد،  تربزرگ 79/0نیاز به بازبینی و از  باشد 79/0تا  7/0اگر بین  و شودیم گویه رد ،باشد ترکوچک7/0

 3 جدول
 تبلیغات شهری در ساختار پژوهشهای و شاخصها لفهؤم اعتبار و روایی محاسبه

 (CVI) (CVR) هاشاخص یاجزا ؤلفهم

سازهطراحی 
 تبلیغاتی ی

 -3، یغاتیتبلرابطه ارتفاع سازه با خوانایی پیام  -2 ،منظر شهری تیفیباکرابطه طراحی شکل و فرم سازه  -1
ه طراحی سامان -5، سازه تبلیغاتی یزیآمرنگفام رنگی و وضعیت  -4 تبلیغاتی،های طراحی پشت سازه

نورپردازی تابلوها و مخاطب پذیری، رابطه سامانه نورپردازی با اختالل دید رانندگان و همسایگان تابلو، 
 ناصر و سامانه نورپردازی با بصری.رابطه ع

8/0 95/0 

طراحی پیام و 
طرح 
 -گرافیکی
 تبلیغاتی

 ،تصاویر کاال و خوانایی طرح رابطه استفاده از -2 ،طرح با خوانایی پیام و کنتراسترابطه فام رنگی طرح  -1
اصل سادگی و اختصار طرح  -5، ارتفاع حروف طرح تبلیغاتی -4 ،تعداد کلمات و جمالت طرح تبلیغاتی -3

 .تبلیغاتی
7/0 1 

یابی مکان
سازه تبلیغاتی 

 تبلیغاتی

ود شدن رابطه تبلیغات شهری با مسد -2و مبلمان شهری با آلودگی منظر شهری، ها رابطه تراکم سازه -1
مسدود شدن  -3، طبیعی شهر یاندازهاچشمکیفیت بصری هنرهای شهری، معماری با هویت تاریخی، 

زاویه  -5پل عابر،  یدررومسدود شدن دید شهروندان  -4 ،راهنمای شهریهای کیفیت خوانایی تابلو
 ،ناسب ابعاد تابلو با معابررابطه ت -6، تبلیغاتیهای تابلوی تبلیغاتی نسبت به معبر با خوانایی طرح یریقرارگ

عدم هماهنگی خط تقارن  -8و )عدم تعادل در خط آسمان  رابطه آلودگی بصری تابلوهای متصل به بنا-7
 یترازهمتابلوهای صنفی با همدیگر و با شیب خیابان، عدم  یترازهمعدم  -9ساختمان با تابلوی بام، 

وار، ناهماهنگی تابلو با معماری بنا، آلودگی تابلوی تابلوهای صنفی، عدم توازی تابلو با دی یآمدگشیپ
 .( در منظر بامپشت

9/0 1 

 
 و رد شدندها و بعضی از گویه ندمذکور مورد ارزیابی قرار گرفتروابط  بر اساس اولیهپرسشنامه  اعتبار سنجی، فراینددر ادامه 
میزان پایائی ابزار  محاسبهکه پرکاربردترین روش  «رونباخروش آلفای ک»از  ،پس از تکمیل پرسشنامه شد.طراحی  نهاییپرسشنامه 

محاسبه گردد،  7/0 از شیب مزبور بیاگر ضر در این محاسبهقابلیت پایایی محاسبه گردید. است، (SPSS) افزارگیری در نرماندازه
 1395 یتیآمار جمعش بر اساس حجم نمونه پرسشنامه پژوه .(109 ،1392)محمود زاده، شود پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می

                                                           
1 Cronbachs alpha 
2 One Sample T Test 
3 Structural Equation Model 
4 Content validity Ratio( CVR)  
5 Lawshe 
6 Content validity index( CVI) 
7 Waltz& Bausell 
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 و یآورجمعپرسشنامه  399، تعداد به لحاظ اطمینان ولی ؛نفر محاسبه شد 384 «1کوکران» یریگنمونهکالنشهر تهران با روش 

 .است دهنده پایایی پژوهششد که نشان محاسبه 945/0 مقدار آلفای کرونباخ

 محدوده مورد مطالعه
درجه و  35دقیقه طول شرقی و  38 درجه و 51دقیقه تا  6درجه و  51موقعیت ریاضی در  ازنظر ترین کالنشهر ایرانتهران بزرگ

با شیب  لومترمربعیک 730دقیقه عرض شمالی گسترده شده است. این شهر در بین کوه و دشت به وسعت  51درجه و  35دقیقه تا  34
 ،ییسازمان فضا یهالیپتانس لحاظ بهو  .(1400مهر  3ن، سایت شهرداری تهرا)وب است افتهیاستقرارعمومی از شمال به جنوب 

ن مسئله و ای(. 1396 ،ییکساو  یزال ،یمحمد کیب ،یی)تقوا بوده است تیجاذب جمع یو اقتصاد یتیری، مدیادار ،یتیامن ،یاسیس
 یمحور کیتراف تیقوباعث ت یشهر ونقلحملبه موضوع  یسنت یکردهایرو نیهمچن است.زمینه جذب تبلیغات شهری را دامن زده 

با عنایت به اهداف پژوهش؛ در این  (.1394 ،یمنصورو  یآماده کرده است )زال یبزرگراه غاتیتبل جذب یبرا را فضا واست  شده
دو نوع تبلیغات تجاری و فرهنگی . تبلیغات شهری از بعد اهداف و محتوی، به شودیمبخش اجزاء تبلیغات شهری تهران بیان 

 .شوندیمیابی، کمیت و سازمان فضایی بررسی ، توزیع جغرافیایی و مکانیابیمکانابعاد سازه،  ازنظرکه  است، کیتفکقابل
مدیریت شهری هدف  به موضوع تجاری متمرکز بوده و یریگشکل یدر ابتداتبلیغات شهری  تبلیغات تجاری شهر تهران:الف( 
زیر وضعیت  و نقشهکند. نمودار  نیتأمتوسعه و نگهداشت شهر را ای هطرحهای درآمد از این فضا بوده تا بخشی از هزینهکسب 

 .(8شکل)دهد می نشان را جغرافیایی تبلیغات تجاری را از بعد کمی و توزیعهای سازه

 

 
 گانه 22 مناطق کیتفک به  تهران شهر یتجار غاتیتبل یهانمودار و نقشه تراکم سازه .8 کلش

 

 ،یطیمحستیزتبلیغات فرهنگی یک مفهوم عام دربرگیرنده تبلیغات اجتماعی، مدنی، هنری،  تبلیغات فرهنگی شهر تهران:ب( 
 .(9)شکل مذهبی و آموزش شهروندی است

 
 گانه 22 مناطق کیتفک به  تهران شهر یفرهنگ غاتیتبل یهانمودار و نقشه سازه .9 شکل

                                                           
1 William Cochran 
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 کمیت و سرانه تبلیغاتی کالنشهر تهرانج(
 

 4 جدول
 (1399، تهرانشهر  زیباسازی سازمان): برگرفته از، 1399تبلیغات شهری تهران در سال  و سرانه کمیت

 سرانه جمع ،تبلیغات موقت تابلوی صنفی فرهنگیهای سازه تجاریهای سازه میتک
 1.015.415 11.233 1000.000 2.812 1370 تعداد

59/0 
 5.138.640 58.910 5000.000 40.970 38.760 متراژ

، مکان گزینی تبلیغات تجاری و زرگراهیاصلی و ب در معابرشهری مکان گزینی تبلیغات: ان فضایی تبلیغات شهری تهرانسازمد( 
تبعیت مکان گزینی تبلیغات تجاری با الگوی  و شهر و تبلیغات فرهنگی در نیمه جنوبی شهر بزرگ تجاری در نیمه شمالیهای سازه

 را شکل داده است.  ی تهرانتبلیغات شهر ساختار فضایی ؛بهای مسکن

 و بحث هاافتهی
 هاکند. اگر از تحلیل دادهمی درکقابلرا برای مخاطب  یموردبررسهای جمیعت با استفاده از چندین نمودار ویژگی یفیآمار توص

استفاده از چندین با  یفیآمار توص در (.39، 2007 ،1هافکنیم به معنای آمار توصیفی است )وانگ و برای توضیح نمونه استفاده 
 ازنظر ،شدهارائهکند. در این بخش آمار توصیفی جامعه نمونه می درکقابلرا برای مخاطب  یموردبررسهای جمیعت نمودار ویژگی

و  نفر زن 124ها مرد و نفر از آن 275که  اندقرارگرفته یموردبررسنفر  399مجموعاً  جنسیت و سن بر اساستوزیع جمعیت نمونه 
 .است 6و  5وضعیت و رشته تحصیلی بر اساس جداول  ازنظرهمچنین 

 5 جدول
 توزیع جمعیت نمونه بر اساس رشته تحصیلی 

 دکتری / دانشجوی دکتری سانسیلفوق لیسانس پلمیدفوق دیپلم و زیر دیپلم طح سوادس
 47 178 135 25 14 تعداد

 8/11 5/44 8/33 4/6 5/3 درصد

 6جدول 
 اساس رشته تحصیلی توزیع جمعیت نمونه بر 

 درصد فراوانی رشته تحصیلی درصد فراوانی شته تحصیلیر
 0/5 20 طراحی صنعتی 5/16 66 گروه معماری، شهرسازی و منظر

 3/5 21 و روانشناسی یشناسجامعه 10 40 گروه عمران و ساختمان

 5/16 66 سایر 12 48 گروه هنر

 100 399 مجموع 51 204 گروه مدیریت

 2اسمیرنوف-کولموگروف از آزمون استفاده با هاداده بودن نرمال فرض
 یهادادهمعین گردد. در صورت نرمال بودن توزیع  شدهیآورجمع یهادادهآماری ابتدا باید نوع توزیع  یهاکیتکنبرای استفاده از 

 .شودیمناپایداری استفاده  یهاونآزمپارامتریک و در غیر این صورت از  از آزمون توانیم هاهیفرضاز آزمون  شدهیآورجمع
 آزمون حاصل، نتایج بر اساس و پردازیممی متغیرها از هر یک در مورد« اسمیرنوف-کولموگروف» آزمونبه  مرحله نیدر ا
تر از مقدار خطا باشد، فرض صفر نتیجه اگر مقدار سطح معناداری بزرگ کنیم.می انتخاب را تحقیق فرضیات بررسی برای مناسب

 .(7جدول) د، فرض یک نتیجه گرفته خواهد شدتر از خطا باشمقدار سطح معناداری کوچک کهیدرصورتشود و ته میگرف

                                                           
1 Wang & Hofe 

2Smirnov-Kolmogorov های آماری است و برای انتخابروش پارامتریک و ناپارامتریک از آن های پارامتریک و نا پارامتریک در آزمونیکی از ازمون

 داستفاده می شو
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 .(256-255 ،1391، )خاکی )1H:نیست  نرمال توزیع دارای i و عامل 0H:است  نرمال توزیع دارای i)عامل

 7 جدول
 اسمیرونوف -مون کولموگروف بر اساس آز در خصوص توزیع نرمال عواملها نتیجه آزمون داده

 شناسه * عامل دیفر
سطح 

 معناداری
 گیرینتیجه فرضیه دیتائ مقدار خطا

 است نرمال I/SI 54/0 05/0 0H شکل، فرم و ابعاد )شاخص طراحی سازه( 1

 است نرمال I/SI 99/0 05/0 0H ارتفاع سازه )شاخص طراحی سازه( 2

 است نرمال I/SI 58/0 05/0 0H )شاخص طراحی سازه( ینورپردازسامانه  3

 است نرمال I/SI 94/0 05/0 0H طراحی پشت سازه )شاخص طراحی سازه( 4

 است نرمال I/SI 57/0 05/0 0H سازه )شاخص طراحی سازه( یزیآمرنگ 5

 است نرمال I/SI 09/0 05/0 0H تعداد کلمات و جمالت )شاخص طراحی پیام( 6

 است نرمال I/SI 08/0 05/0 0H ی پیام(اختصار و سادگی طرح )شاخص طراح 7

 است نرمال I/SI 39/0 05/0 0H ارتفاع حروف )شاخص طراحی پیام گرافیکی( 8

 است نرمال I/SI 16/0 05/0 0H رنگ و گرافیک طرح )شاخص طراحی پیام( 9

 است نرمال I/SI 95/0 05/0 0H تصاویر طرح )شاخص طراحی پیام گرافیکی( 10

 است نرمال I/SI 01/0 05/0 0H سازه(یابی مکانای تبلیغاتی)شاخص هتراکم سازه 11

 است نرمال I/SI 68/0 05/0 0H طبیعی اندازچشممسدود شدن هنر، معماری و  12

 است نرمال I/SI 54/0 05/0 0H مسدود شدن خوانایی و تابلوهای راهنمای شهری 13

 ال استنرم I/SI 60/0 05/0 0H مسدود شدن دید عابران پل 14

 نرمال است I/SI 95/0 05/0 0H اندازه تابلو نسبت به عرض معبر 15

 نرمال است I/SI 24/0 05/0 0H آشفتگی خط آسمان 16

 نرمال است I/SI 57/0 05/0 0H تابلوهای صنفی یترازهماصول  17

C=component I= indicator SI= sub-index * 

در نظر  یتر از مقدار خطابزرگ یغاتیتبل یتابلوها یبصر آلودگی بر اثرگذار عوامل یتمام ی( برا7چون مقدار سطح معناداری )جدول
 یعوامل از آزمون پارامتر یتمام تیوضع یبررس یو برا میرگییم جهنتی را( هاداده عی)نرمال بودن توز H0( است، پس فرض 05/0شده )گرفته

 .مینکیاستفاده م« یسطح معنادار» ای« ایهتک نمون یت»

 8 جدول
 با میانگین مورد انتظارها شاخص شدهمشاهدهای برای مقایسه میانگین تک نمونه تیآزمون 

 نام شاخص دیفر
میانگین 

 شدهمشاهده

مورد  میانگین
 انتظار*

مقدار 
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
 یمعنادار

وضعیت 
 کیفی

 قوی 00/0 398 31/149 3 28/4 شکل، فرم و ابعاد 1

00/0 398 48/89 3 90/3 ارتفاع سازه 2  قوی 

00/0 398 12/151 3 06/4 ینورپردازسامانه  3  قوی 

00/0 398 04/118 3 16/4 طراحی پشت سازه 4  قوی 

00/0 398 77/127 3 82/3 سازه یزیآمرنگ 5  قوی 

00/0 398 58/171 3 22/4 تعداد کلمات و جمالت 6  قوی 

00/0 398 81/131 3 97/3 اختصار و سادگی طرح 7  قوی 

00/0 398 82/130 3 38/4 ارتفاع حروف 8  قوی 

00/0 398 81/147 3 04/4 رنگ و گرافیک طرح 9  قوی 

00/0 398 43/91 3 86/3 تصاویر طرح 10  قوی 

00/0 398 32/140 3 10/4 تبلیغاتیهای تراکم سازه 11  قوی 

00/0 398 10/137 3 14/4  اندازهاچشممسدود شدن هنر، معماری و  12  قوی 

00/0 398 60/82 3 90/3  شهر مسدود شدن خوانایی تابلوهای راهنمای 13  قوی 

00/0 398 03/113 3 08/4 مسدود شدن دید عابران پل 14  قوی 

00/0 398 73/114 3 22/4 اندازه تابلو نسبت به عرض معبر 15  قوی 

00/0 398 58/101 3 01/4 آشفتگی خط آسمان 16  قوی 

00/0 398 85/148 3 28/4 وهای صنفیتابل یترازهماصول  17  قوی 

 (1+ 2+ 3+ 4+ 5) ÷ 5=  3است، زیرا:  3 مورد انتظار هر گویه در این پرسشنامه* میانگین 
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داری . با توجه به اینکه سطح معنیاز میانگین مورد انتظاراست ترها باالهمه شاخص شدهمشاهدهمیانگین  8 با توجه به جدول

لذا  ،ندهست 05/0تر از ها پایینخصداری همه شااست و سطح معنی 98/1باالتر از  398با درجه آزادی  شدهمحاسبه «تی»مقدار 
 .هستند ها قویدرصد اطمینان شاخص 95با و  (.P<05/0) استدار و میانگین مورد انتظار معنی شدهمشاهدهتفاوت بین میانگین 

-های هر متغیر را در بستر آن متغیر ارائه میکه سازه گیریی بخش اندازهمعادالت ساختار در :یریگاندازه مدل تحلیلی وساخت 

 (10 )شکل (.2019 ،1ریشر، سرستد و رینگل ،)هایر دهدرا نشان می ساختاریروابط بین همه متغیرها در مدل  نیزکند و مدل ساختاری 
باشد  4/0ها باالتر از هریک از گویه «بار عاملی»که در رابطه با پایایی مدل بسیاری از پژوهشگران معتقدند  :سنجش پایایی مدل

 .کننده پایایی مدل است دیتائباشند که می 4/0ز باالتر ا 10در مدل تحلیلی شکل ها بار عاملی گویه (.2019 همکاران، و ری)ها

 
 پژوهش یدر مدل مفهوم یمدل ساختار . 10 شکل

ر مرحله بعدی، روابط غیر معنادار مدل باید حذف شوند تا نتایج نهایی د های بعدی پرداخت.توان به تحلیلمیبنابراین 
سطح »شود که دو مقدار می استفاده 2«یخودگردان ساز» ، پایاتر و از اعتبار بیشتری برخوردار باشند. برای این از روشآمدهدستبه

، )هایر و همکاران قرار خواهند گرفت مورداستفاده فراینددر تعیین وجود یا عدم وجود رابطه معنادار در این « 3تی»و« یمعنادار
ای مشخصی نیست. در نیاز به حذف رابطه جهیدرنتشود همه روابط در این مدل معنادار هستند و می طور که مالحظه(. همان2019

ر مقدار سطح د. اگهستنروابط حائز اهمیت  تحلیل منظوربه« تی»و « سطح معناداری»دو ستون اول و دوم سمت چپ،  9جدول 
 باشد، روابط سطح متناظر آن معنادار است و این رابطه وجود دارد.  98/1نیز باالتر از « تی»باشد و مقدار  05/0معناداری کمتر از

 9جدول 
 نتایج اولین خودگردان سازی مدل مفهومی پژوهش 

 
Original Sample 

(O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

و  ینورپردازطراحی شکل، ارتفاع، 
 رنگ

154/0 159/0 044/0 487/3 001/0 

 017/0 395/2 039/0 096/0 093/0 طراحی پیام تبلیغاتی

 000/0 866/7 047/0 368/0 372/0 سازه تبلیغاتییابی مکان

 

                                                           
1Hair, Risher, Sarstedt & Ringle 
2Bootstrapping 
3T.Statistics 
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« 1پایایی مرکب»دارند که در معادالت ساختاری  عقیده هشگراناز پژوبسیاری  :پس از خودگردان سازیآزمون پایایی مدل 

 نیز ریو مقاد. است 10 پایایی مرکب مدل مطابق جدول (.2019، )هایر و همکاران گزینه بهتری است «کرونباخآلفای »نسبت به 
 ست.آن اتعمیم  یتیایی مدل و قابلگر پانشان، (2019 ،2وانگوانگ و ) در منابع ذکرشدهکه طبق استانداردهای  هستند 7/0باالتر از 

 
 10جدول 

                     مرکب ییایپا شاخص یمبنا بر پژوهش یمفهوم مدل ییایپا یبررس جینتا
 پایایی مرکب                   نام متغیر

 840/0 و رنگ ینورپردازطراحی شکل، ارتفاع، 

 888/0 طراحی پیام تبلیغاتی

 910/0 سازه تبلیغاتییابی مکان

 

کار به  گیریاندازه هایمدل برازش برای که است معیاری دومین همگرا روایی :روایی مدل )پس از خودگردان سازی( آزمون
برابر با  «EAV3» یمقدار بحران. خود است هایباشاخص هر سازه بین گذاشته اشتراک به واریانس میانگین دهنده. نشانرودیم
است، لذا  5/0از باالتر «  AVE » نشانگر مقادیر 11جدول های داده دهد.را نشان می قبولقابلروایی  5/0مقدار باالی  است. 5/0

 شود.می دیتائروایی همگرای مدل نیز 

 

  11 جدول
 مدل یهمگرا ییروا شاخص

 
 (AVE) شدهمیانگین واریانس استخراج

 579/0 و رنگ ینورپردازطراحی شکل، ارتفاع، 

 620/0 طراحی پیام تبلیغاتی

 627/0 سازه تبلیغاتییابی مکان

 
دهد طور که بیان شد، بررسی روابط نهایی تحقیق نشان میهمان :سنجش روابط موجود در مدل )پس از خودگردان سازی(

در  .است( 11شکل)مطابق ها معنادار است که ضرایب رگرسیونی هریک از این رابطه یخودگردان سازکه همه روابط موجود پس از 
نیز (. اعداد خارج پرانتز 12جدول )سطح معناداری و وجود آن رابطه است  دهندهنشانشکل زیر اعداد داخل پرانتز در هر رابطه 

 گر شدت آن رابطه است.باشند، بیانمیزان شدت رابطه است که هرچه به عدد یک نزدیک 

 

 
 پژوهش یدر مدل مفهوم شدهاستخراج ریمس بیضرا .11 شکل

 

 

                                                           
1 composite Reliability 
2 Wang & Wang 
3 AVERAGE VARIANCE EXTRACTED (AVE)     
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 12جدول 

 پژوهش یمفهوم مدل در ریمس هر بیضرا
 آلودگی بصری ناشی از تبلیغات محیطی هامؤلفه

 154/0 و رنگ ینورپردازطراحی شکل، ارتفاع، 
 093/0 طراحی پیام تبلیغاتی

 372/0 سازه تبلیغاتییابی مکان

 
یابی مکان»عوامل کالبدی به ترتیب عوامل طور که مشخص است در بینهمان پژوهش؛ سؤاالتبه  دهندگانپاسخنظر  بر اساس

اثرگذارترین عوامل بر آلودگی بصری ناشی از  «طراحی پیام تبلیغاتی»و  «و رنگ ینورپردازطراحی شکل، ارتفاع، » ،«سازه تبلیغاتی
 .(12)شکل شوندیمشهری شناخته  تبلیغات

 

 
 یبصر یآلودگ دیتول در یشهر غاتیتبل یکالبد یهاشاخص یرگذاریتأث زانیم .12شکل

 تأثیرکه نشانگر  ،اندشده یبندرتبهدر سه گروه  13جدول  دربصری  یآلودگ دیدر تول تبلیغات شهریهای زیر شاخص تأثیر
 .است در آلودگی بصریها ر شاخصمتفاوت زی

 
 13جدول 

 شهر منظر و مایس در یبصر یآلودگ دیتول در یشهر غاتیتبل یهاشاخص ریز ریتأث یبندرتبه
 زیر شاخص رتبه سوم زیر شاخص رتبه دوم زیر شاخص رتبه اول صشاخ

 سازه تبلیغاتی یابیمکان
تراکم سازه تبلیغاتی و نسبت اندازه 

 تابلو به معبر
تابلوهای صنفی و صنفی  یترازهم

 تبلیغاتی و هماهنگی خط آسمان
مسدود شدن کیفیت بصری هنر، تابلوی 

 عیطبی یاندازهاچشم،معماری و ،راهنما
 ارتفاع و رنگ سازه سامانه نورپردازی، طراحی پشت تابلو شکل، فرم و ابعاد طراحی سازه تبلیغاتی

 طراحی گرافیکی پیام
اختصار و ،کلمات و تعدادارتفاع 

 سادگی پیام
 رنگ غالب تصاویر طرح گرافیکی تصاویر طرح گرافیکی

 
 االت پژوهشؤسبه پاسخ 

 ؟چگونه استآلودگی بصری منظر شهری  در لیغات شهریکالبدی تبهای لفهؤم نقشاول:  الؤس
است.  « 3 »ها باالتر از عدد میانگین مورد انتظار یعنیهمه شاخص شدهمشاهدهمیانگین  8جدول های با توجه به داده (1

در همه توان گفت که شدت درصد اطمینان می 95، بنابراین با 7جدول  هاهمه شاخص یداریمعنهمچنین با توجه به سطح 
های با توجه به داده (2 .شودمی دیتائدر آلودگی بصری ها تمامی شاخص یرگذاریتأثد. لذا نشوقوی تلقی می طوربهها شاخص
معادالت ساختاری و معنادار بودن همه  یسازمدلتبلیغات شهری در های لفهؤکه بررسی ضرایب سطح معناداری م 9جدول 

طراحی »در پژوهش شامل متغیرهای  شدهاستخراجهمه عوامل کند، می را بررسی موردنظر تبلیغات شهری و رابطههای لفهؤم
شوند، می «(000/0سازه تبلیغاتی ) یابیمکان»و  «(017/0) طراحی پیام تبلیغاتی» ،«(001/0) گشکل، ارتفاع، نورپردازی و رن

تمامی  نقشکه  13از جدول  آمدهدستبه( نتایج 3هستند.  اثرگذاربصری ناشی از تابلوهای تبلیغاتی  یبر آلودگمعناداری  طوربه
 .کندیمترسیم  یرگذاریتأثهر یک را نیز در حوزه میزان نسبی  تیو اهمداده  را نشانها لفهؤم

 دارند؟آلودگی بصری، وزن یکسانی  شیبرافزا رگذاریتأثهای کالبدی تبلیغات شهری لفهؤمآیا  :دوم الؤس

60%
25%

15%

ریمیزان  تاثیر گذاری شاخص های کالبدی تبلیغات شهری در تولید آلودگی بص

مکان یابی سازه 

طراحی شکل سازه

غاتیطراحی پیام تبلی
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دهد که بررسی ضرایب عوامل اثرگذار بر آلودگی بصری تابلوهای تبلیغاتی نشان می 12و شکل  21جدول  ر اساس نتایجب (1

سازه  یابیمکان»بندی کرد. در رتبه اول با اثرگذاری شدید، عامل گونه مجزا دسته «سه»توان این ضرایب را در می یطورکلبه
طراحی شکل، ارتفاع، نورپردازی و رنگ »شود عوامل آن یاد می ری متوسط ازدوم که با اثرگذا و در رتبه «(372/0تبلیغاتی )

  بندی قرارمی گیرد.رتبه سوم طبقه در زین« (930/0طراحی پیام تبلیغاتی )»و« (154/0)
 دارد؟در تولید آلودگی بصری  یترمهمسازه تبلیغاتی نقش یابی مکانهای کالبدی تبلیغات شهری، لفهؤدر بین م آیاسوم:  الؤس
یابی سازه است، اثرگذاری متغیر مکان شدهمشخصطور که در ضرایب تحلیل مسیر همان 21جدول های بر اساس یافته (1 

شده است که در بین عوامل  372/0کالبدی دارد. ضریب مسیر این عامل برابر با  شدهمطرحتبلیغاتی باالترین مقدار را در بین روابط 
 ر ایجاد آلودگی بصری ناشی از تبلیغات شهری بوده است. ب تأثیرکالبدی دارای باالترین ضریب 

کالبدی تبلیغات شهری جایگاه های از شاخصها و تراکم سازه «طراحی شکل و فرم سازه»های زیرشاخص آیاچهارم:  الؤس
زیر  شدهمشاهدهمیانگین  8جدول های بررسی داده دارند؟در افزایش آلودگی بصری ها نسبت به سایر زیر شاخص یمؤثرتر

می در تولید آلودگی بصریها شاخصمتفاوت زیر یرگذاریتأث، نشانگر بر اساس ماهیت عملکردی هاآن یبندگروهو ها شاخص
هر شاخص یک زیر  درواقع 13جدول  .اندشده یبندرتبهآلودگی در سه گروه  سازنهیزمپتانسیل  ازنظرها باشند، لذا کل زیر شاخص

 . است «سه»و  «دو»درجه های شاخصو زیر  «یک»شاخص درجه 

 یریگجهینت
در آلودگی بصری سیما و منظر شهری  کالبدی تبلیغات شهریهای لفهؤم یبندرتبهو  تحلیل ،شناخت هدف باپژوهش حاضر که 

 صورتبهگی بصری آلود دیدر تولمذکور را های ؤلفهمنقش  ازجمله ؛دست یابد یاتازهبه نتایج  هتوانست؛ تاس شدهیزیربرنامه
 درصد، 60سازه با یابی مکانرتبه نخست ) ؛نماید یابیارز زینهریک را های زیر شاخص تریلیتفض صورتبهو  یبندرتبه ترقیدق

توانند می آلودگی بصری دیدر تولدرصد 15ه طراحی پیام تبلیغاتی با لفؤدرصد و رتبه سوم نیز م 25 لفه طراحی سازه با ؤرتبه دوم م
نشانگر  ذکرشدهموارد  13 جدول  است. شدهقرار دادهمربوطه نیز در سه رتبه های حوزه اثر زیر شاخص 12 شکل داشته باشند.نقش 

های قبلی جای آن خالی بود. در تحقیقات پیشین، صرفاً به نقش تبلیغات چیزی که در پژوهش اهداف پژوهش است. پوشش مناسب
سنجی و اعتبار در حوزهپژوهش های ا توجه به یافتهب همچنینبود.  شدهداختهپرکلی  صورتبهشهری در آلودگی بصری 

نسبت به پژوهش حاضر  .استقابل قبولی  یریپذمیتعمدهد که پژوهش دارای روایی و می نشان 11و  10جداول ، یریپذمیتعم
در تولید آلودگی بصری را نیز  هاآن وعهرمجمیزهای لفه و شاخصؤهر م تأثیر میزانهای قبلی، چند گام به جلو نهاده و پژوهش

در  پژوهشاین پژوهش را باید از نقاط عطف و نوین این  یبندرتبهمیزان سنجی و  است. قرار داده یبندرتبه، ارزیابی و مورد تحلیل
رد که برای کاهش نیز تفسیر ک گونهنیاتوان می را آمدهدستبهنتایج  حوزه نقش تبلیغات شهری در آلودگی بصری قلمداد کرد.

 ،هاشاخصو ها مؤلفه یاثرگذارتوان با علم به رتبه می آلودگی بصری ناشی از تبلیغات شهری و ارتقای سیما و منظر شهری
توان راهکارهای عملیاتی و اجرایی تدوین کرد. می است شدهروشنانجام داد. با توجه به اینکه مسیر ای درست و بهینه یزیربرنامه

و طراحی گرافیکی تبلیغات یابی مکان، طراحی سازههای ین حوزه؛ که حوزهبودن اای لمرو تبلیغات شهری و چند رشتهگستردگی ق
و همچنین  به دیگر قلمروهای دانشی یپردازهینظر از منظربودن این حوزه  داروامشود و از طرفی می شهری را شامل

؛ هنوز در ابتدای صورت گرفته در این حوزههای ژوهشبه نظر با توجه به پ .شتدر نظر دارا باید  اولدستای دادههای محدودیت
 زیر یهاحوزهدر  ی پژوهشهاپیشنهاد؛ راهیم و برای تکمیل تحقیقات و رسیدن به اهداف پژوهش یعنی کاهش آلودگی بصری

 :شودمی ارائه
گروهی از کارشناسان طراحی سازه، طراحی صنعتی، توسط  ؛کالبدی تبلیغات شهریهای لفهؤ( طراحی م1) اجرایی: هایپیشنهاد

در  (2) .انجام شودرسانه، روانشناسی محیطی  ،راحی شهری، شهرسازی، ترافیک، برق، هنرهای تجسمیطراحی منظر، معماری، ط
تا اصالح  قرارگرفتههای کالبدی مورد بازبینی شاخصها و زیر شاخص ازنظریک مطالعه میدانی تابلوهای موجود در فضای شهری 

و  انحنادارهای نمایند. )اشکالی با فرم طراحیای خالقانههای ا فرمب ی راتبلیغاتهای دعوت شود که سازه از هنرمندان( 3) شوند.
فضا، طراحی نمایند.  با هندسهطراحان متناسب الزم است  در این زمینه ، زیبا و متناسب با کانسپت فضای شهری(بدون زوایای تیز

 یاثرگذارو شد؛ ترتیب اولویت کاهش آلودگی بصری انجام خواهد  منظوربهساماندهی تبلیغات شهری که های نامهدر بر (4)
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های جدیدی در رشتهضرورت دارد گرایش  ،منظر شهری سیما وتبلیغات شهری در  با توجه به اهمیت (1) پیشنهادات آموزشی:
 .طراحی شهری و طراحی منظر شهری است ، شهرسازی،هارشته نیترمرتبطگردد. برای تبلیغات شهری ایجاد مرتبط دانشگاهی 

 لیشهر تحماست که به  هاآنو سلیقه شوند می طراحی، ساخته و نصب« تابلوسازان»با توجه به اینکه تابلوهای صنفی توسط  (2)
ز سیما و منظر شهری و ضوابط تبلیغات شهری به ایشان آموزش های حفاظت اروش ،ضرورت دارد سطح دانش بصریشود؛ می

 داده شود.
تبلیغات شهری نسبت به مخاطب با های و ارتفاع سازه یریقرارگرابطه دامنه زاویه  (1) یهانهیزمپژوهش در  :پیشنهادات پژوهشی

( بررسی تطبیقی 3آن با آلودگی بصری ) تبلیغات شهری و رابطههای نورپردازی سازههای ( تبیین شاخص2) کاهش آلودگی بصری
تبلیغاتی  یهاطرحتعداد کلمات در های ( رابطه دامنه4) تبلیغات شهری با رویکرد کاهش آلودگی بصریهای سازههای اشکال و فرم

( 6) دانه و جدیدمتراکم ریزهای تراکم تبلیغات شهری با میزان آلودگی بصری در بافتهای ( رابطه دامنه5) با میزان آلودگی بصری
 ید.آضروری به نظر می ؛رابطه دامنه سرعت مخاطب سواره در تبلیغات شهری با رویکرد کاهش آلودگی بصری

 نیترمهمو  نقش دارند. در سیما و منظر شهری ایجاد آلودگی بصری در کالبدی تبلیغات شهری یهامؤلفه (1: نتایج پژوهش

، منظر چیدمان مبلمان شهری، هنرومعماری و شهری و منظر یغات شهری است که با فضاتبل «سازهیابی مکان» نیز کالبدی مؤلفه
در  ، اخاللتراکم ، ایجادیرساناطالعپذیری تابلوهای  تیرؤطبیعی شهر، دید شهروندان به فضاهای شهری، ای شهری، چشم اندازه

( شاخص 2. ر طراحی منظر شهری باید در اولویت باشدلذا این شاخص د .ارتباط نزدیک دارد هاکیفیت نمای ساختمان و آسمان خط
طراحی  نیبنابرا دارد،قرار  یرگذاریتأثو در رتبه دوم  در سیما و منظر شهری یمؤثرنقش  طراحی شکل و فرم سازه تبلیغاتی

 را کاهش دهد. تواند فضای خشن و چشم آزارمی نیهمراه با خطوط منح ژهیوبهبا خالقیت بیشتری در اشکال مختلف هایی سازه
کالبدی در رتبه سوم قرار دارد ولی به لحاظ ارتباط بصری های در بین شاخص یرگذاریتأث ازنظر «شاخص طراحی پیام تبلیغاتی» (3

تبلیغات شهری  گرافیکی طراحی ازینشیپمخاطب شناسی و در این زمینه  است یرگذاریتأثقوی با شهروندان، شاخص حساس و 
تابلوها های لبه «یترازهمهماهنگی و »)صنفی، صنفی تبلیغی( مبحث  نمابهاماندهی تابلوهای متصل در راستای س (4است. 
 یترازهملبه تحتانی و فوقانی تابلوهای اصناف نسبت به هم، موازی بودن سطح تابلو با سطح نمای ساختمان،  یترازهم: ازجمله

 تابلو با معماری ساختمان نقش اساسی در آلودگی بصری دارند. جنس  تابلوها و هماهنگی فرم و ینینشو عقب یآمدگشیپ

 منابع
. یشهرساز یهارگروهیز یبند( طبقهیفارس - یسیانگل ،یسیانگل ی: )فارسیشهرساز یفرهنگ اصطالحات مهندس(. 1387احمدی، تقی. )

 .تهران: فراز اندیش سبز

 .. تهران: فرازاندیش سبز(یشهر اتغیتبل ی)مهندس یطیمح غاتیتبل یمهندس(. 1393احمدی، تقی. )

رساله منتشر نشده  .()مورد مطالعه کالنشهر تهران یبصر یآلودگ کاهش بر دیتاک با یشهر غاتیتبل یها مؤلفه نییتب(. 1399احمدی، تقی. )
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه شهرسازی .دکتری

(، 6)3پیکره، های آن در شهرهای ایران )مطالعه موردی شوشتر(. (. بررسی آلودگی بصری و شاخص1375آذرنیوش، محمود و روانجو، احد. )
75-92. 

 غاتیتبل یکنفرانس مل نینخست. در شهر یمایس تیفیدر ارتقاء ک یشهر غاتینقش تبل یبررس(. 1394. )بهمن اسحاق زاده تربتی، هانیه
 . تهران: دانشگاه علم و فرهنگ. رانیدر ا یطیمح

 . تهران: آرمانشهر.در عمل یساالرتا مردم یفرهنگ ینگرو تجربه شهر: از ژرف یتیجنس یفضاها(. 1395چالی، مسعود. )اسدی محل

 یشهر و توسعه یعمران، معمار یالملل نیکنگره ب نیسوم(. نگاهی به تأثیر تبلیغات محیطی برسیمای شهر. در 1394اسکندری، زهرا. )دی 
 (. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.9-1)صص. 

 (. مشهد: کتابکده کسری.1398اده فرزادپور. ). مترجم آزبنیان مفهومی طراحی داخلی(. 2015آنتونی، سالی. )
 .قرن یتهران: هنر معمار. یشهر ینماها از یبصر زوائد حذف(. 1393انوشفر، امیرمسعود و سبزواری مریم. )

 (. تهران: یساولی.1386. مترجم عربعلی شروه. )رنگ هنر(. 1961یتن، یوهانس. )ا

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. یشهر یطراح ندیفرا(. 1377بحرینی سیدحسین. )
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 )جلد دوم(. تهران: آرمانشهر.  تیفیک تا تیکم ازی: ساز شهر در هاشهیاند ریسالف(.  1390پاکزاد، جهانشاه. )

 )جلد سوم(. تهران: آرمانشهر.  از فضا تا مکان ی:شهرساز در هاشهیراندیسب(.  1390پاکزاد، جهانشاه. )
 . تهران: شهیدی. یشهر یطراح ندیفرا و ینظر یمبان(. 1397پاکزاد، جهانشاه. )

 (. ویدئو اکولوژی )بوم شناسی بصری در معماری(. تهران: آرمانشهر.1391پورجعفر، محمدرضا و علوی بالمعنی، مریم. )

 (. تهران: ویرایش. 1387)ویرایش ششم(. ترجمه مهرداد فیروزبخت. ) روان شناسی فیزیولوژیک(. 2007پینل، جان. )

 یشیآما یزیر برنامه و ها طرح یاجرا در موثر عوامل و موانع لیتحل(. 1396. )ترایم ،ییکسا و نادر ،یزال حسن؛ ،یمحمد کیب مسعود؛ ،ییتقوا
  .27-1 (،1)9 ،نیزم سر شیآما .تهران استان

 . تهران: نشر تبلور.عمل تا یتئور از یفرهنگ غاتیتبل(. 1390ی، وحید و رستمی، محمدرضا. )حایر

 . تهران: فوژان.یسینو نامه انیپا کردیرو با قیتحق روش(. 1391خاکی، غالمرضا. )

 ان.)مبحث بیستم(. تهران: نشر توسعه ایرایران  ساختمان یمل مقررات(. 1392دفتر امور مقررات ملی ساختمان. )

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.یفارس لغات فرهنگ(. 1377دهخدا، علی اکبر. )

 یپژوهش و یعلم هینشر(. تاثیر مؤلفه رنگ بر خوانایی تبلیغات شهری. 1399ذاکر حقیقی، کیانوش؛ احمدی، تقی و پور جوهری، امیرحسین. )
 .2368-2358(، 32)8، نینو یها پوشش و شرفتهیپ مواد

 (. مشهد: کتابکده کسری.1398. مترجم خسرو افضلیان. )کوچک یا ارهیس یبرا داریپا یشهرها(. 2008ریچارد. )راجرز، 

 لیتحل)روش  کالنشهر تهران 1404در افق  داریموثر بر توسعه حمل و نقل پا یدیعوامل کل لی(. تحل1394. )سارا ،یمنصورو  نادر ،یزال
 .32-1 (،2)19 ،فضا شیآما و یزیر برنامه ی(.ساختار

 .تهران شهر یطیمح غاتیتبل عمل مالک(. 1392سازمان زیباسازی تهران. )

 .مناطق امور یهماهنگ و یتجار غاتیتبل معاونت اطالعات و وآماریآرش(. 1399سازمان زیباسازی. )

 مجلهار چوب مفهومی منظر شهر. های نظری و تدوین چه(. واکاوی رویکردها و زمینه1397شاملو، شبنم؛ نقی زاده، محمد و حبیب، فرح. )
 .209-197(، 23)11 آرمانشهر، یساز شهر و یمعمار

. تهران: سازمان جهاد یشهرساز و یمعمار در یطیمح یشناس روان کاربرد: طیمح در محاط(. 1394شاهچراغی، آزاده و بندرآباد، علیرضا. )
 دانشگاهی تهران.

 ی.شهر معابر در یطیمح غاتیتبل انواع و یغاتیتبل یتابلوها دستورالعمل(. 1396شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. )

-111(، 7)4، هیما نقش یتجسم یهنرها یپژوهش -یعلم فصلنامه دو(. تأثیر گرافیک محیطی در ارتباطات شهری. 1390صلواتی، مرجان. )
123. 

ضوابط و  یبر مبنا جان،یشهر اله یبر منظر شهر یغاتیتبل یلبوردهایب ریتأث یو بررس لیتحل(. 1395صیاد بیدهندی، لیال و رسولیان، سارا. )
، پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری. (SWOTسوات ) لیبا روش تحل رانیدر ا یشهر یتابلوها یسامان ده یشنهادیمقررات پ

4(1 ،)51-68. 

 کونیآ و ینوستالژ کردیرو با یرضو فرهنگ گسترش در یشهر کیگراف نقش(. 1399. )زاده، سامان یبا و نادر ،یزال ؛ینعلیحس عابددوست،
 .52-39 (،34)9 ،حصار هفت یطیمح مطالعات مجله (.رانیا در یرضو یالمانها یمورد نمونه) دهیپد یساز

 عمران، ،یلالمل نیب کنگره نیچهارم . در(. اصول طراحی تابلو فروشگاهها و تأثیر آن در کیفیت منظر شهری1395عادله، طالب زاده. )دی 
 (. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.12-1)صص.  یشهر توسعه و یمعمار

 .. تهران: انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهرانیطیمح رسانهاجزای (. 1393غفاری نژاد، عیسی. )

 ادهیپ یرهایمس در یزندگ سر تیقوت بر موثر یها مولفه یابیارز(. 1397. )رضا دیآزاده، س و مختار ،یوردخانی نادر؛ ،یزال م؛یمر پور، قربان
 . 123-105 (،1)13 ،یانسان یها سکونتگاه یزیر برنامه مطالعات (.رشت شهر یالهد علم راه ادهیپ یمورد مطالعهی )شهر

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.یشهر یطراح در یارتباط یهاشبکه(. 1383قریب، فریدون. )

 . تهران: جهاد دانشگاهی. یمنظرشهر ریزیبرنامه(. 1390کالنتری، حسین و اخوت، هانیه. )

 (. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1381(. سیمای شهر. مترجم منوچهر مزینی. )1960لینچ، کوین. )

 بحران تیریمد کردیرو با یشهر فرسوده یبافتها در یریپذ بیآس یها شاخص لیتحل(. 1395. )پور احمد، احمد و نادر ،یزال صابر؛ پور، محمد
  .52-33(، 1)48 ،یانسان یایجغراف یها پژوهش(. تهران روسیس محله: یمورد)مطالعه  زلزله

 . اصفهان: علم آفرین.ی مقطع دکتریلیتکم التیدرتحص پژوهش یدیکل یمهارتها(. 1392محمود زاده، امیر. )

 . تهران: امیرکبیر.یفارس فرهنگ(. 1371معین، محمد. )

ژیال سجادی، احمد پوراحمد، امین  . مترجمانهای تحقیق در برنامه ریزی شهری و منطقه ایروش .(2007)ینر. وانگ، ژینهوا و هاف، ر
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