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 چکیده 

 

به ارتقا  ازی، احساس ن ینیماش یها یو و زندگ ینیمردم به سمت شهر نش شیبزرگ و گرا یدر شهرها تیجمع شیبا افزا

 اقدامات نیاست . از جمله ا افتهی یجامعه فزون یفکر ییپرورش و شکوفا نهیآگاهانه در زم یو اقدامات یشهر طیمح تیفیک

ک از آنجا که گرافیاشاره کرد .  نهیزم نیدر ا کیدانش گراف یبسزا راثو  یشهر یفضاها یباسازیز رگذاریبه نقش تاث توانیم

 یو بهداشت بصر یدر آرام ساز آناستفاده از  است ،گذار بر مسائل فرهنگی و اجتماعی  تاثیرو  زبان ارتباطینوعی محیطی 

 بایو ز یبصر یدر  آرام ساز یطیمح کیگراف  ریپژوهش استفاده از تاث نیرا داراست . هدف از ا تیز اهمحائ یاجتماع نقش

 تیفیدر باال بردن ک یطیمح کیگراف ریتاث نیو همچن ایپو یآن در داشتن جامعه ا لیبد یو نقش ب یشهر یفضا یساز

 یدانیو م یاطالعات کتابخانه ا یو روش گردآور یلیتحل - یفیتوص قی. روش تحق است جامعه   یو آرامش روان یشهر یزندگ

 محدود محیط بخشی نظم و رسانی اطالع به تنها نباید محیطی گرافیکبه این امر اشاره دارد که بدست آمده نتایج باشد .  یم

 افراد شناسانه زیبایی حس و روحی نیاز پاسخگوی شود تا بتواند شاملرا  زیباشناسی و فرهنگی تر گسترده ابعاد باید بلکه شود

 و آسایش و آرامش باعث امر این.  بخشد ارتقا را فضا هویت از ادراک تا کند ابداع خالقانه تصویری جذابیتهای و باشد جامعه

 . میبرد باال صنعتی و ماشینی فضاهای در را انسان استقامت و تحمل و میشود افراد در نشاط

 

 کلیدی: گانواژ

 گرافیک محیطی، آرام سازی بصری، زیبا سازی، فضای شهری
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 مقدمه 

امروزه باگذشت زمان و گزینش زندگی شهرنشینی توسط انسان، نوع نیازهای او  نیز تغییر کرده  و فضاهای فیزیکی به 

ویژگی های دیگری از جمله فضا و محیط بلکه الزم است  ،سازد افراد جامعه را فراهممطلوب فضای   تنهایی نمی تواند

 سازد. در این میان نقش و مساعدمناسب  شهروندانجذابیت یا همان زیبایی و تنوع را نیز دارا باشد تا شهر را برای زندگی 

باال بردن در جهت  همچنینهنرهای  شهری به عنوان عاملی برای ایجاد فضای دلنشین، امن و آرام با ارتباطات آسان و 

 ضرورت با پیچیده تر شدن شهر ها و افزایش جمعیت آنهااست.  بی بدیلجامعه  یو آرامش روان یشهر یزندگ تیفیک

گرافیک در شهر های امروزی نقش حیاتی طراحی فته است ،می توان اذعان داشت که افزایش یا وجود گرافیک محیطی

زیباسازی جوامع زیرا  ر زیبای بصری در جامعه استظاز مهمترین ویژگی های گرافیک محیطی ایجاد منا را ایفا می کند.

مفاهیمی که به طور مستقیم و یا غیر دارد. گرافیک محیطی در کنار پیام ها و  روانی افراد جامعهتاثیر فراوانی در سالمت 

 فراهم آورد. وندان ع کننده برای شهرانقاف است فضایی سالم، پرنشاط و ظمستقیم انتقال می دهد مو

ست ا این هدف است ، به دنبال گرافیک محیطی در آرام سازی بصری و زیبایی فضای شهری تاثیرتحقیق حاضر با بررسی 

ا در زیبگرافیک محیطی  نقش و ایجاد انسجام و هماهنگی بین عناصر شهری می شودگرافیک محیطی باعث چگونه که 

را بررسی جامعه  یو آرامش رواندر فضاهای شهری و ارتقاء فرهنگ  یشهر یزندگ تیفیباال بردن ک ،سازی فضاهای شهری 

 می کند .

 سوال و فرضیات تحقیق

  فضای شهری دارد؟ گرافیک محیطی چه نقشی در آرام سازی بصری و زیبا سازی -

 ،ایجاد آرامش روانی و بصری ، ایجاد هویت بصری ،  گرافیک محیطی در امر ادراک محیط  -

  فرهنگ جامعه تاثیر دارد. حافزایش سط ، همچنین درم و انسجام بخشیدن به فضای شهری ظن

 

 پیشینه تحقیق 

 شهری دیوارنگاری علمی دوساالنه همایش نخستین در شده ارائه مقالهای طی بین حقیقت مهدی آقای و غزائیان مهین خانم

 دیوار نگاری  ،  بر تکیه با شهری فضای زیباسازی عنوان هنر با محیطی گرافیک و

 جوانب اهمیت میزان نقاشی، و معماری،گرافیک شهری، طراحی کارشناسان بین در آن توزیع و نامه پرسش تنظیم طریق از

 چگونگی جهت اجرایی های راهکار پژوهش، این از حاصل نتایج.است کرده سی برر را شهری فضاهای انواع در هنر این مختلف

 .نماید می راارائه شهری فضای در ها دیوارنگاری تلفیق
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 در گرافیک حضور های بستر بررسی باشهری ،  فضای سازی زیبا در گرافیک عنوان ، نقش با پژوهشی در حاتمی صفیه خانم

 شهری فضای سازی زیبا به تواند می چگونه و طریقی چه از هنر این که است سوال این برای پاسخی دنبال به امروزی های شهر

 .کند کمک

 

 بررسی به  شهروندان ، زندگی اجتماعی و تاریخی هویت در شهری فضاهای عنوان نقش با ای مقاله مرتضوی در صبوحا خانم

 برآوردن برای شهر در را فضاهایی وجود چنین نهایت در و پردازد می شهروندان اجتماعی زندگی در شهری فضاهای نقش

  .بیند می و ضروری الزم مردم اجتماعی تعامالت و عمومی زندگی و روزمره نیازهای

 

 

 

 

 گرافیک محیطی

 

اصولی و  ها و تصاویر گوناگون به شکل ماهرانهها، نقشها، رنگگرافیک محیطی، علمی است که در آن چگونگی استفاده از فرم

تر ساختن زیبایی محیطی اماکن ریزی شده در جهت بهتر ساختن و ساده شدن روابط، ارتباطات، ترافیک و همچنین کاملبرنامه

رسانی و نشر ترین عوامل تبلیغ، پیامعمومی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه گرافیک به عنوان یکی از مهم

 دهنده یک زندگی اجتماعی است. ترین ارکان تشکیلباشد و در جوامع پیشرفته از مهمرهنگی میدانش سیاسی، اجتماعی و ف

ها بندی کاالها، عالئم راهنمایی و رانندگی ویترین مغازههای تبلیغاتی و تجاری تلویزیون، سینما، بستهطراحی گرافیک در اعالن

ها و اماکن مختلف ورزشی یا هنری ها، فروشگاهها و پارکتروها، رستورانها و مها، فرودگاهتزیینات خیابانی و عمومی نظیر هتل

های گرافیک در رسیدن به اهداف باال نقش بسزایی دارد و بخش و فرهنگی وجود دارد. گرافیک محیطی به عنوان یکی از شاخه

کنیم خیابانی که در آن در آن زندگی میای که گیرد محیط اطراف ما خانههای تبلیغاتی و تجاری را در بر میعمده از فعالیت

رویم همه نیاز به برقراری روابط منطقی جا میزنیم پارکی که برای تفریح به آنکنیم فضای سبزی که در آن قدم میتردد می

یرامون پبندی دقیق بر مبنای اصول و مبانی میان بصری دارند. انسان، به واسطه گرافیک محیطی با محیط فرمی و روابط سازمان

گوید و با دیگران ارتباط برقرار می کند گرافیک محیطی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه خود سخن می

نقش مؤثردارد. محیط مناسب، یعنی فضایی که بشر در آن بتواند خارج از فشارهای ناخواسته روانی، رشد کرده و شکوفا شود و 

منطقی هر جامعه است. گرافیک محیطی را می توان به دو گونه گرافیک محیطی دو بعدی یا مسطح های عقالنی و این از خواسته

و سه بعدی یا حجمی تقسیم کرد. مشخص کردن یک مکان از مکانی دیگر، زیباسازی، نظم و انسجام بخشیدن به فضای شهری 

   رود.و گسترش حیطه فعالیت هنر گرافیک، از اهداف گرافیک محیطی به شمار می
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 : اصول سازمانبندی گرافیک محیطی1نمودار 

 

 

 های گرافیک محیطی و عوامل آن عرصه

 

گیرد که در هر دو مورد نقش عمده آن اطالعگرافیک محیطی، اعم از محیط های باز و بسته، عرصه های گوناگونی را در بر می

ها اداری و تجاری، مترو، نمایشگاه و فروشگاه هاست که در باشد. محیط بسته، شامل فضاهای داخلی کلیه ساختمانرسانی می

 دهد.ها با استفاده از اشکال و حروف و انواع تابلو، اطالعات الزم را به مخاطب ارائه میآن

هایی ها و معابر شهری و اساساً کلیه فضاهای باز شهری و محیط زندگی انسان، طرحها ، خیابانهای باز همچون پارکدر محیط

  ها و ... در محدوده گرافیک محیطی قرار دارند.ها، تابلوهای سر در فروشگاهکظیر عالئم راهنمایی و هشداردهنده داخل پارن

 

گرافیک 
محیطی

تناسب 

تعادل

وحدت

تنوع

تداوم

تاکید
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 یطیمح کیگراف در انیب یاصل عوامل: 2نمودار
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تابلوهای بزرگراه ها

تابلوهای راهنمایی و رانندگی-

)نئون ها(عالئم نورانی -

تبلیغات روی وسائل نقلیه-

طراحی محیطی پارك ها-

طراحی روی بناها-

طراحی محل های خدماتی -
عمومی، ایستگاه های اتوبوس، 

...باجه های تلفن، نیمکت ها و

طراحی محیطی مراکز فرهنگی-

طراحی حجم های تزئینی در -
میدان ها و پارك ها

تابلوهای سردر فروشگا ه ها، -
مغازه ها، سینماها و کلیه سازمان 
ها و موسسات دولتی و خصوصی

انواع تابلوهای تبلیغاتی -
بیلبورد، چهاروجهی، سه :مانند

وجهی، سه بعدی، دیجیتالی

پوستر

عالئم 
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 یباسازیز

 

 .گیرند می قرار محیط معرض در که افرادی برای آرامش نوعی است؛ خاطر امنیت ایجاد راستای در پیام انتقال زیباسازی، هدف

 شود رعایت زیبا شکلی به جامعه هارمونی اگر و گذارد می تأثیر جامعه افراد بر گرافیکی طرح هر که دانست باید دیگر سوی از

 1380 سال در کشور های شهر کالن زیباسازی کمیته مصوبه مطابق  .دهد می قرار تأثیر تحت را بخشها سایر زیبا هارمونی این

 پذیرفته صورت شهری محیط کیفیت ارتقاء برای ها شهرداری توسط که شود می گفته ای آگاهانه اقدامات کلیه به سازی زیبا ،

 (1392د . ) استوار ، ساز می تر مناسب ساکنانش زندگی برای را شهر و

 هویت، فرهنگ، هنر، فلسفه، شناسی، روان با که است رشد حال در و پویا و مستمر فرایندی سازی، زیبا ، دیگر تعریفی در اما و

 پیشرفته رویکرد شهری شناسی زیبایی جنبش .کند می پیدا دونم و داشته ارتباط مختلف وکارکردهای زمان بینش، دانش،

 شهری جمعیت داشتن نگه راضی طریق از اجتماعی کنترل ابزار معنای به ترجیحا بلکه نمودن، زیبا خاطر به تنها نه که ایست

 .گیرد می قرار مطالعه مورد آنها نیاز به گویی پاسخ و

 

 یبصر شیآسا

 

 مطلوب کیفیت و کمیت دلیل به ها مکان این که نمود توصیف هایی مکان برای توان می را بصری آسایش

 است شده واقع استفاده مورد تری مطلوب تر،و ایمن تر، سالم نحو به دهند می ارائه که شرایطی و اطالعات

 شهر زندگی، و سکونت برای که چرا شود می محسوب ساخت انسان های محیط واساسی مهم های مولفه از بصری . آسایش

 و آسایش مطلوب را زندگی و سکونت تا باشد برخوردار مزایایی و صفات از بایستی خانه که همانگونه بزرگ، ای است خانه

 زندگی امکان باشد تا امنیت شهروندان و راحتی آسایش، تامین برای هایی ویژگی و کیفیات دارای باید نیز شهر سازد ، بخش

 طراحی پیش نیازهای مهمترین از ساختمانها گیری قرار نظم و هماهنگی و شهری فضاهای سازماندهی .فراهم سازد را مطلوب

 موجود امکانات و فضاها به آنان دسترسی دشواری یا سهولت و محیط از افراد درک بر که میشود محسوب گرافیک محیطی

 (Arthur and Passini, 1992).  است تاثیرگذار

 

 

 یشهر فضای

 

منظر شهری مجموعه ای از عوامل طبیعی و مصنوع است که تحت تاثیر ویژگی های خاص فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و 

گذار است و اهمیت  تاریخی شهر شکل می گیرد . منظر شهری نمودی از شهر است که در ذهن و حافظه شهروندان مانا و تاثیر

 ز دوشهری ا فضای که دارند عقیده بسیاریبه آن از حیث زیبایی شناسی و هویت بخشی به اجتماع بسیار حائز اهمیت است .

 /یفرهنگ یا مجموعه توان یم را ها شهربر این اساس   .است گرفته ارزیابی اندیشمندان قرار مورد اجتماعی و کالبدی جنبه
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 ای یفرد یازهاین به بسته انسانها . اند گرفته شکل آن نیساکن یرفتارها و تهایفعال ، ازهاین براساس که دانست یکالبد

 یبرا یظرف ای بستر آن مختلف یفضاها و شهر . کنندیم عرضه را خود خاص یرفتار یالگوها و کرده تیفعال خود یگروه

 که گذارندیم یجا به خود از یذهن یریتصو خود تیفیک و تیماه به وابسته فضاها نیا هستند.  اتفاقات متنوع نگونهیا

 کندیم ژهیو ییمکانها به لیتبد ذهن شهروندان در را فضا آن و می گذارد ریتأث رفتار شهروندان ژهیو به و تهایفعال بر متقابالً 

 را آنها ، ها دهیپد گاهیجا سپردن خاطر به و حیصح درک یبرا انسانهاد . می باشن خود حال و حس و تیشخص یدارا که

 شهرها در که ییفضاها انواع نیتر یکل ت،یواقع نیا به توجه با . کنندیم میتقس مختلف یها گونه به و نموده یبند دسته

 عناصر که است ییفضاها ، یبند میتقس نیا در ، فضا سخت از منظور . فضاها هستند نرم و فضاها سخت شامل دارند وجود

 آن در یعیطب عناصر که است ییفضاها ، فضاها نرم از دهند و منظوریم لیتشک سخت عناصر را آن غالب یدهنده  لیتشک

 وجود ساخت انسان و بکر صورت دو به شهر در فضاها نرم .... و  اچه ها هایدر ، پارکها دارند مانند عهده به را یاصل نقش

  دارند .

 
 : انواع سخت فضا ها 1نمودار 
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 آنها مراتب سلسله و شهرها در موجود یشهر یفضاها انواع:  2نمودار 

 

 

 

 گرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه شهری

 

در دنیای امروز گرافیک محیطی جزیی جدایی ناپذیر از زندگی شهری شده است و تالش آن بر فرهنگ سازی در جامعه و 

محیط است . یک ساختار گرافیکی زمانی می تواند عنوان گرافیک محیطی را بگیرد که با هدف ایجاد اط انسان با ببهبود ارت

یک فضای زندگی مساعد و متناسب با فرهنگ و موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و تاریخی جامعه ، در ارتباط مستقیم با اقشار آن 

ب از نظر بصری و روانی می توان به ایجاد امید و حس جامعه قرار گیرد . در یک جامعه شهری با خلق مجموعه ای متناس

مطلوب زندگی در افراد آن جامعه ، جامعه ای پویا و پیشرفته بوجود آورد . اگر گرافیک محیطی با اصولی صحیح و متناسب 

 در آراسته و منسجم گرافیکی طراحی انجام گیرد ، می تواند تاثیر بسزایی در گسترش و اعتالی فرهنگ جامعه داشته باشد .

 سهل ارتباط باعث شود گرفته کار به صحیح گونه ای به اگر و میآید به حساب شهری مدیریت و طراحی ارکان از شهری فضای

 برای آسایش و خرسندی و رضایت حس ایجاد باعث موضوع این و شهری میشود فضاهای به دسترسی در شهروندان آسان و

 عبارت به .سازند مرتفع را خود نیازهای و کرده برقرار ارتباط محیط با به نفس اعتماد و خاطر اطمینان با تا است جامعه افراد
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 و انتخاب ناکارآمد، طراحی یک در بالعکس و میگردد اجتماعی نشاط ایجاد حس باعث شهری طراحی کارآمد مجموعه دیگر

 اجتماعی هنجار و سالمت و میشود افراد آشفتگی و روانی امنیت عدم باعث سردرگمی، و نشده انجام درستی به گیری تصمیم

 ( Lynch, 1960میافتد. ) خطر به

 

 

 

 

 

 
 گرافیک محیطی در فضای شهری مزایای  :3نمودار 

 

 

  یشهر یطیمح کیاهداف گراف

 

 صورت گرفته است ، فضاها یساز بایز در یسع و داشته یریچشمگ رشد ، یشهر سازنده عناصر ، گذشته ی دهه طول در

 یا ژهیو گاهیجا از یطیمح کیگراف راستا نیا در . دارد افراد آن یذهن سالمت در یفراوان ریجوامع تأث یباسازیز که چرا

ارتباطات اجتماعی مردم را تسهیل 
.می کند

به فعالیت های اقتصادی سرعت 
.می بخشد

ایمنی و جریان ترافیک را بهبود 
.می بخشد

مردم را از امکاناتی که شهر در 
.اختیارشان می گذارد آگاه می کند

جرایم حاصل از تشنجات عصبی 
.مردم را کاهش می دهد

به رفع نیازهای اجتماعی مردم با 
ایجاد ارتباط با محیط اطراف به 

وسیله مشخص کردن، راهنمایی و 
.اطالع رسانی کمک می کند

با ایجاد مناظر زیبای بصری در 
محیط، به سالمت ذهنی مردم، 

یاری می رساند

یطیمح کیگراف  
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 عبارت ترجمه یطیمح کیگراف . کرد قلمداد یشهر و یاجتماع یزندگ یارکان اصل از یکی را آن توان یم و بوده برخوردار

Envaironmental Graphic Design دارد داللت طیمح به یکیگراف نگرش ای طیمح به یبصر نگاه بر که است . 

 یبعض در . رود یکار م به زین آن یجا به یحت و است کینزد اریبس یطیمح کیگراف مفهوم به زینی شهر یاصطالح طراح

 کیگراف و ، یطیمح یطراح ، یشهر طیمح یطراح یها اصطالح . رندیگ یم بر در را مفهوم کی اصطالح دو نیز این موارد

 در خواه ، یشهر یریتصو یجلوه ها یتمام واقع (در1381 ، یلوخانیبرند . )ا یکارم به ن مفهومیا یبرا زین را یطیمح

 یطراح در که برخوردارند یژهایو یبصر انیب قدرت از ، سربسته یعموم اماکن در و خواه کریغول پ ریتصاو و باز یفضاها

 ، یشهر امکانات از یآگاه ساز ، تیامن و یروان اوضاع بهبود ، ارتباطات در امر لیشوند . تسهیم فیتعر یطیمح کیگراف

ی فرهنگ و یتجار ، یاجتماع ، یاسیس مختلف یعرصه ها غات دریتبل ، یعصب تشنجات کاهش ، یاقتصاد یتهایفعال لیتسه

 است . شهریی طیمح کیگراف اهداف نیمهمتر ز ا

 

 

 اصول زیبایی شناختی گرافیک شهری 

 تا کند ابداع تصویری خالقانه جذابیتهای و باشد افراد زیبایی شناسانه حس و روحی نیاز پاسخگوی باید گرافیک محیطی

 و مذهبی و مفاهیم ملی با و کند ایجاد بصری سازی هویت شهری مبلمان عنوان به و بخشد ارتقا را فضا هویت از ادراک

 طبق و باشد هویت هرشهر دهنده، نشان باید محیطی گرافیک (1392باشد .)رشوند و حمیدی ،  وابسته و همسو فرهنگی

می  میکند رعایت که شناسانه ای زیبا نکات بر عالوه گرافیک محیطی. .شود طراحی آن شهر هنری و فرهنگی تاریخی، هویت

 و فرهنگ با مطابق را تصویری خالقانه بیانهای و باشد داشته هماهنگیمفاهیم  درک در مخاطب ذهنی تجربیات با بایست

 می شهروندان میان مناسب تصویری ارتباط ایجاد هدف با شهری گرافیک  (Vanderclip, 2006) آورد. فراهم جامعه، تجربه

یابی  مکان و طراحی رانندگی، و راهنمایی عالئم شهری، مبلمان نماها، آب ساختمان، نماهای :از جمله بسیاری موارد در تواند

 عالئم بازی، سبز، وسایل فضای ها، دان زباله ها، نیمکت سازی همگون تابلوها، و عالئم سازی هماهنگ محیطی، تبلیغات

 .باشد داشته مهمی مستقیم نقش طور به .. و ها کیوسک رانندگی، و راهنمایی و رسانی اطالع عالئم هشدار،

 گروه یعنی آن، ذهنی عینی و ی سویه دو هر باید شهری هویت شناخت در : است معتقد شهری پژوهشگر مسعودی، کیومرث

 مورد آن نظایر و همگن های گروه شهروندی، ها، وضع آن مطالبات و توقعات اجتماعی، شعور و ادراک ساکن، اجتماعی های

 مواردی تمام گرفتن نظر در با محیطی گرافیک ویژگی مهمترین ( 1392)میرزایی نسب فهادان،  گیرند. قرار مطالعه و بررسی

 .دارد مردم ذهنی سالمت در فراوان تأثیر جوامع جامعه است . زیباسازی در بصری مناظر زیبای ایجاد شد، ذکر آن که برای

 پر سالم، فضاییاست  موظف دهد، می انتقال غیرمستقیم یا و مستقیم طور به که مفاهیمی و ها پیام کنار در گرافیک محیطی

  آورد. فراهم شهر سکنه برای کننده قانع و نشاط

گرافیک محیطی را می توان به دو گونه گرافیک محیطی دو بعدی یا مسطح و سه بعدی یا حجمی تقسیم کرد. مشخص کردن 

اهداف  فیک، ازیک مکان از مکانی دیگر، زیباسازی، نظم و انسجام بخشیدن به فضای شهری و گسترش حیطه فعالیت هنر گرا
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گرافیک محیطی به شمار می رود. گرافیک محیطی می تواند جنبه های مختلف داشته باشد :جنبه اطالع رسانی و یا حالت 

تاکید یا هشدار نسبت به موضوعی خاص جنبه فرهنگی، مانند تبلیغات شهری ، جنبه آموزشی ، جنبه تبلیغاتی  ، جنبه 

  (1392) استوار ،  زیباسازی محیط. اجتماعی ، جنبه زیبایی و هنری صرفا

 

 نتیجه گیری 

 زندگی کان مهم دررا از محیطی گرافیک ، ستا برخودردار ایی العاده فوق  اهمیت از سانان زندگی برای سالم محیط امروزه

 آن بر عالوه و میسازد بدل زیبا و دلپذیر و مطبوع هایی محیط به را شهری نابهنجار فضاهای که میشود محسوب شهرنشینی

  .مینماید آسان و سهل را ارتباطات و کرده ایجاد انظباط و نظم

 زیباشناسی و فرهنگی تر گسترده ابعاد بلکه شود محدود محیط بخشی نظم و رسانی اطالع به تنها نباید محیطی گرافیک

 کند ابداع خالقانه تصویری جذابیتهای و باشد جامعه افراد شناسانه زیبایی حس و روحی نیاز پاسخگوی شود تا بتواند شاملرا 

 در را انسان استقامت و تحمل و میشود افراد در نشاط و آسایش و آرامش باعث امر این.  بخشد ارتقا را فضا هویت از ادراک تا

گرافیک محیطی با اصولی صحیح و متناسب انجام گیرد ، می تواند تاثیر  اگرنابراین ب .  میبرد باال صنعتی و ماشینی فضاهای

که  مواردی تمام گرفتن نظر در با محیطی گرافیک ویژگی مهمترین.  بسزایی در گسترش و اعتالی فرهنگ جامعه داشته باشد

 . دارد جامعه وانیر سالمت در فراوان تأثیر که این امر  جامعه است در بصری مناظر زیبای ایجاد شد، ذکر آن برای
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 تهران .  ی. تهران .انتشارات شهردار یشهر ی. فضاها (1373. ) ، موره ریپ ژان 
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