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طرح توسعه نوآورانه منطقه ای محور، پروژه ای بين المللی است كه با مشاركت برنامه 
عمران ملل متحد)يو ان دی پی( و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با هدف توسعه 
كســب و كارهای نوآورانه مبتنی بر ظرفيت های ژنريك هر منطقه در كشــور ايران در 
حال اجرا می باشــد. در اين راستا، بر اساس مطالعات صورت پذيرفته در منطقه غرب 
مازندران )شهرســتان های تنكابن، عباس آباد و رامسر( با توجه به مزيت های منطقه 
در حوزه كشــاورزی و گردشگری و بررسی های ســطح ملی، الگوی توسعه نوآورانه با 
رويكرد گردشــگری ارگانيك با مشاركت ذينفعان به عنوان چشم انداز توسعه ای منطقه 
انتخاب شد. گردشگری ارگانيك، مفهومی از گردشگری پايدار است كه بر اساس تركيب 
گردشگری ســامت، طبيعت گردی، گردشگری روســتايی، گردشگری هنری، گردشگری 
خوراك، گردشگری كشاورزی، گردشگری ورزشی و ... تعريف شده است و دارای ظرفيت 

بســيار بااليی برای به حركت در آوردن منطقه به ســوی توســعه پايدار دارد. آنچه كه 
گردشــگری ارگانيك را به عنوان يك رويكرد توسعه محور تبديل می كند، تعريف دقيقی 
از ماهيت و هويت اين گونه از گردشگری است. ماهيت گردشگری ارگانيك در مقاله ای 
توضيح داده شده است، اما پروژه پيش رو در راستای هويت سازی گردشگری ارگانيك 

تعريف شده است.
در اين پروژه، هويت ســازی شهرها، مسيرها و روستاهای منطقه با رويكرد گردشگری 
ارگانيك هدف اســت و تاش شده تا با توجه به تمامی فعاليت هايی كه ظرفيت هم 
افزايی با گردشــگری ارگانيك را دارند، زمينه جذب مشاركت ذينفعان در تمامی سطوح 
فراهم شــود. اميد است با توســعه نوآورانه منطقه غرب مازندران، شاهد توسعه همه 

جانبه، رفاه عمومی، ارزش آفرينی و افزايش توليد ثروت پايدار در منطقه باشيم.

مقدمـــه  بِرندینگ  مقصد گردشگری
 Tourism Destination Branding
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نظریه ی برندسازِی شهری از همان ابتدای شکل گیرِی شهرهای بزرگ دنیا به وجود آمد 
که ساکنین یک شهر با به کارگیری انواع نمادها، نشان ها، سبک ها و حتی گویش ها 
و رفتارها، طوری عمل می نمودند تا مردم ، مسافران، بازرگانان و تجار در گذر یادها و 

خاطره ها از آن محل به گونه ای خاص یاد کنند. 
در ســال های اخیر تحقیقات علمی در حوزه ی برند شــهری افزایش یافته است. این 
افزایش عاقه منجر می شود که شهرها برای جذب استعداد، ارتقای گردشگری، میزبانی 
مسابقات ورزشی، رویدادهای فرهنگی و جذب سرمایه گذار به رقابت با یکدیگر بپردازند 
و به دنبال رســیدن به بسیاری از اهداف دیگر، تاش خود را برای توسعه ی شهری و 

بازسازی آن انجام دهند.
بسیاری از مقامات شــهری برای ایجاد یک برند شهری نیازها، عایق و ارزش ساکنان 

و ســهام داران را در نظر می گیرند. شــهرها همیشه گلوگاه فعالیت و تغییر بوده اند و 
اکنون شهرنشینی تبدیل به یک پدیده ی جهانی شده است. 

بنابراین در تمامِی جنبه های اقتصادی، محیطی، سیاسی، اجتماعی و کسب و کار زمینه 
های مختلفی برای فهم برند شهری به وجود آمده است.

مفاهیم برند شــهری به طرز فزاینده ای از جهان تجاری گرفته شده است و در توسعه 
شهر، بازسازی آن و کیفیت زندگی بکار برده می شود.

هر برند شــهری ممکن است مخاطبین هدفش هم ساکنان فعلی و آتی شهر باشند و 
هم گردشــگران، سرمایه گذاران و سهام داران بنابراین برندینگ شهری امکانی وسیع را 
در اختیار قرار می دهد که مکان های گوناگون و افراد مختلف از آن بهره مند می شوند. 

جذب امکانات و استعدادها، هدف اصلی بسیاری از کمپین های برند شهری است.

The  Importance  of  City  Branding       |       اهمیت  بِرندینگ  شهری

BRAND  IDENTITY
Updated  Mar  -  2021
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  شهرداری هــا، شــوراها، دهیــاری ها و ...
  همه دست اندرکاران و سازمانهای مرتبط و کسانی که قصد طراحی و تولید  

محتوا برای گردشگری ارگانیک را دارند.
  طراحان تبلیغات
  طراحان شهری

  سازمان های مرتبط با گردشگری ارگانیک
  تولیدکنندگان محتوا

  طراحان تبلیغات
  مؤسسات گردشگری

  برگزارکنندکان رویدادها و جشنواره ها
  گــردشگران

Audience       |       مخاطبان برندینگ مقصد

BRAND  IDENTITY
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  بنیان برند گردشگری ارگانیک
  هویت بصری برند گردشگری ارگانیک

  ارتباطات برند گردشگری ارگانیک

Brand       |       بِـــرند

BRAND  IDENTITY
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اساس  بر  و  مازندران  استان  غرب  در  محور  ای  منطقه  نوآورانه  توسعه  راستای  در 
مطالعات صورت پذیرفته، گردشگری ارگانیک به عنوان راهبرد اصلی توسعه ای انتخاب 
شد. این نوع از گردشگری برای نخستین مرتبه در مقیاس منطقه ای مورد توجه قرار 
گرفته است و تعریف خاصی از آن وجود ندارد که در ادامه تاش می شود مفهوم این 
نوع از گردشگری، کاربردها، فعالیت ها، خروجی ها و نتیجه هایش را مورد بررسی 

قرار دهیم.

Organic  Tourism  Brand       |       برند گردشگری ارگانیک

BRAND  IDENTITY
Updated  Mar  -  2021

نوعی از گردشگری است که بر اساس ظرفیت های طبیعی منطقه برنامه ریزی و توسعه 
می یابد. به گونه ای که با حفظ منابع طبیعی امکان بهره وری و توسعه اقتصادی توامان 
وجود داشــته باشد. گردشگری ارگانیک در حقیقت ترکیبی از چند نوع گردشگری است 
که همگی بر مبنای گردشگری پایدار هستند، اهم انواع گردشگری در گردشگری ارگانیک 

شامل موارد ذیل می باشد:
  گردشگری سامت      |        گردشگری ورزشی      |        گردشگری روستایی
  طبیعت گردی           |        گردشگری غذا          |        گردشگری کشاورزی

آنچه که در گردشــگری ارگانیک بیشــتر به آن توجه می شود، ظرفیت عظیم آن برای 
ایجاد شــبکه ارزش است. شــبکه ای که از اتصال چندین زنجیره ارزش به وجود می 
آیــد و فرصــت های اقتصادی بســیاری را در درون خود دارد. بــا توجه به نو پدید 
بودن گردشگری ارگانیک، نیاز است استانداردهای آن در سطوح مختلف تدوین شود. 
اســتانداردهایی که ظرفیت ارزیابی و قرار گیری یک پروژه ذیل گردشگری ارگانیک را 
داشــته باشد. در سند چشم انداز غرب اســتان مازندران در کنار عواملی چون توسعه 
ی اشــتغال، مدیریت بهینه ی منابع طبیعی، افزایش نرخ صادرات و جذب ســرمایه، 
توســعه ی زیرساختهای شهری و روستایی و گسرش شبکه ی حمل ونقل؛ توسعه ی 
پایدار صنعت گردشگری یکی از ارکان مهم اقتصادی این استان شناخته شده است. 

Organic Tourism       |       گردشگری ارگانیک

BRAND  IDENTITY
Updated  Mar  -  2021
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  تبدیل غرب مازندران به قطب گردشگری ارگانیک در کشور و منطقه در افق 1410
  تبدیل غرب مازندران به منطقه الگو در حوزه کشاورزی ارگانیک در سطح ملی

  ایجاد و توسعه زنجیره ارزش گردشگری ارگانیک و احصاء هزاران پروژه کوچک، 
متوسط و بزرگ ذیل زنجیره ارزش

  تبدیل غرب مازندران به یکی از 10 مقصد برتر گردشگری کشور
  ارتقاء شاخص های کارآفرینی و توسعه در غرب مازندران به عنوان یکی از 

5 منطقه برتر در کشور

Vision       |       چشم انـــداز بِـــرند گردشگری ارگانیک

BRAND  IDENTITY
Updated  Mar  -  2021

برندهای بزرگ مانند مردمان بزرگ ویژگی های خاص، ثابت و استواری دارند . برندهای 
مطــرح تجاری نیز ویژگی های اصلِی قدرتمندی دارند . نکته این اســت که هویت و 
ساختار برند بر روی ارزشها و فعالیت های اصلی شکل بگیرد زیرا ارزشهای اصلی، نگرش 
ها، رفتارها و ویژگی های اساســی برند را مشخص می کنند. شهرهای جهان همچون 
نیویورک و لندن بر روی سرگرمی، خدمات اقتصادی و توریسم تمرکز می کنند، ولی هیچ 

یک از اینها شخصیت برند را منحصر به یکی از این ها نمی کنند.
شــخصیت برند نیویورک، کارآفرینی، گســتردگی جهانی، فرصت هــای فعال و پویا و 
شــخصیت برند لندن هم به صورت جهانی به تاریخ آن معروف است. همانطور که از 
ســخن شکسپیر برمی آید شــهر با مردمانش تعریف می شود و نگرش، دل بستگی و 
مناسبات فرهنگی مردم از زبان گرفته تا سبک زندگی، مذهب، خاستگاه و جغرافیا همگی 
در شکل گیری کلیت یک ملت نقش دارند ولی همان طور که گفتیم آن چیزی که در برند 

شهری مهم می نماید است تبدیل مفهوم مردم به شهر است.
چون در این صورت بستر وسیع تری برای تبادل اطاعات شهر با ساکنان فعلی شهر، 
مردمان جدید و ســهام داران آینده فراهم می شود. شهر دیگر محدود به ساکنانش 
نیســت و به بستری وسیع برای کســب و کار، زندگی، تفریح و سرمایه گذاری بدل 

می شود.
که هر کســی به واســطه ی حضورش در آن به برند شهری معنا و مفهوم می بخشد . 
بنابراین شــهر دیگر نه محدوده ی جغرافیایی برای ساکنان که مفهومی وسیع تر برای 

تمامی مردمان جهان می شود.

Character       |       شخصیـت بِـــرند گردشگری ارگانیک

BRAND  IDENTITY
Updated  Mar  -  2021



ORGANIC  TOURISMORGANIC  TOURISM
گــردشگـری  ارگانـیـکگــردشگـری  ارگانـیـک

2627 City BrAnD iDEntity / Updated March - 2021City BrAnD iDEntity / Updated March - 2021

زندگـــی سالم 
سفر ارگانیــک شعار   ِبرنـــد

BRAND SLOGAN

BRAND  IDENTITY
Updated  Mar  -  2021

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

بر اســاس مطالعات گســترده صورت پذیرفته با مشارکت متخصصان و جامعه بومی، 
گردشــگری ارگانیک به عنوان محور توسعه نوآورانه منطقه ای محور در غرب مازندران 

انتخاب شده است.
گردشگری ارگانیک دارای دو گروه از مخاطبان است، گروه اول جامعه بومی و گروه دوم 

گردشگران.... 
بر همین اساس تاش شد شعاری انتخاب شود که همه مخاطبان را با مفهوم، ماهیت 
و هویت برند گردشگری ارگانیک در کوتاه ترین زمان و به صورت موثر هدف قرار دهد.

)زندگی ســالم، سفر ارگانیک( شعاری اســت که حس گردشگری ارگانیک را به گردشگر 
منتقل می کند و از ســویی جامعه بومی را به زندگی سالم در این سبک زندگی ترغیب 

می نماید.

Slogan       |       هویـت شعار برند گردشگری ارگانیک
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هویت بصری مهم ترین ابزار انتقال مفهوم در برندینگ و تبلیغات است. هویت بصری 
نمایش دهنده، معرفی کننده، منتقل کننده پیام و کالبد یک برند است.

هویت بصری در مقاصد گردشــگری، دارای زیر مجموعه های گسترده است که در این 
کتاب به آن اشــاره خواهد شد. برای برندسازی یک مقصد می بایست هویت بصری 
برند در تمامی اجزای معماری، شهرسازی، فضاهای عمومی، طبیعی و تبلیغات مقصد 
پیاده سازی شــود تا به مرور زمان، برند بتواند جایگاه خود را در میان مخاطبان خود 

ایجاد نماید.
گردشگری ارگانیک به عنوان برند مقصد گردشگری غرب مازندران، دو رویکرد گردشگری 
و کشــاورزی را به هم پیوند زده است و به عنوان یک سبک زندگی که سامت، رفاه و 

زیبایی را در پی دارد به مخاطبان عرضه خواهد شد.
در هویت سازی بصری غرب مازندران تاش می شود نمادهای ارگانیک و اصیل منطقه 
غرب مازندران در حوزه معماری، محیط زیست، فرهنگ و تاریخ مورد توجه قرار بگیرد.

کتاب برندســازی مقصد گردشگری ارگانیک، تجمیع مطالعات صورت پذیرفته گسترده 
در فاز 1 طرح توسعه نوآورانه منطقه ای محور غرب مازندران است که پس از تصویب 
توسط دستگاه های مسوول و پیاده سازی توسط همه ذینفعان، توسعه خواهد یافت 

و در تمامی اجزای معماری منطقه قابلیت توسعه را دارا می باشد. 

Visual  Identity       |       هویـت بصـری

VISUAL  IDENTITY
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بر اســاس نظر سنجی صورت پذیرفته ذیل پروژه توســعه نوآورانه منطقه ای محور از 
میان اقشــار مختلف جامعه در غرب مازندران که شامل متخصصان، فعاالن گردشگری، 
دانشــگاهیان، جامعه بومی و ... بوده اســت، اغلب آنان پرتقال را به عنوان نماد اصلی 
منطقه انتخاب کرده اند. انتخابی که با توجه به جایگاه صنعت کشــاورزی و باغداری در 
منطقه که اصلی ترین فعالیت اقتصادی و ظرفیت اصلی منطقه به شمار می رود، منطبق 
است. مرکبات تولید اصلی باغداری در غرب مازندران است و این محصول در سطح ملی 
و بسیاری از کشورهای دیگر دارای حسن شهرت است. پرتقال دارای انواع مختلف است 

و دارای رتبه بندی هایی تخصصی اســت، اما آنچه که این محصول را متمایز می کند، 
فرهنگی است که شکل داده است و تعاماتی است که در سطح منطقه با محوریت این 

محصول توسعه پیدا کرده است.
در کتاب راهنمای گردشگری ارگانیک، محصول پرتقال به عنوان محصول اصلی منتخب 
شــد و تاش شده اســت تا با توجه به آن، عاوه بر اهمیت به خواست جامعه بومی، 
گردشــگران را نیز با جایگاه کشــاورزی و باغداری در اقتصــاد و فرهنگ مردمان غرب 

مازندران آشنا نمود و حس ارگانیک بودن را به این وسیله مورد توجه قرار داد.

ارگانیک غـرب مازنـــدران              گردشگری  شخصیـت نمـاد 

Western  Mazandaran  Symbolic  Character

  پرتقال

SIGN - ChARACTER
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'' ایران باشکوه ، تجربه ای متفاوت ''

غ« ایران را به رســمیت شناخت.  به تازگی ســازمان جهانی جهانگردی، برند »ســیمر
با این اقداِم UWTO ایران رســما وارد فهرســت کشورهای دارای برند گردشگری کرد. 
سازمان جهانی جهانگردی یکی از درگاه های آغاز به کار رسمی برندهای ملی گردشگری 
کشورها اســت که در قالب گزارش هایی رسمی، برند کشورها، چیستی آنها و داستان 
موفقیت شــان را معرفی و روایت می کند. معرفی تخصصی و بین المللی خوبی از برند 

گردشگری ایران توسط سازمان جهانی جهانگردی صورت گرفته است.
غ به رنگ های »فیروزه ای« و »آجری«  برند ملی گردشگری ایران تصویری از یک سیمر
اســت؛ پرنده ای درحال پرواز که روی بال های آن ظرافــت ُمقرنس، از عناصر تزئینی 
غ متشکل از هفت پر است که  معماری سنتی به تصویر کشیده شده است. ُدم سیمر

مظهر تقدس این عدد در فرهنگ ایران و سایر ادیان و ملل است.
رنگ های انتخاب شده نیز که برگرفته از رنگ غالب طبیعت و معماری ایران است. 

غ  »ایران با شــکوه: تجربه متفاوت« نیز شــعار گردشگری ایران است که در کنار سیمر
نشسته است.

در گزارشــی که سازمان جهانی جهانگردی در وب ســایت ش منتشر کرده، آمده است: 
»ایجاد یک طرح تجاری ملی از ســه ماهه آخر سال 2018 در دستور کار وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی ایران قرار داشت. برای دستیابی به این هدف، 

پروژه تدوین سند راهبردی برای هویت ملی برند آغاز شد.
ایران برند ملی جدید خود را با عنوان Majestic Iran: A Different Experience معرفی 
کرده اســت. چالش اصلی برای این کشور به عنوان مقصد گردشگری، تعریف هویت 
غ« به  ملی و ایجاد وحدت بین ظرفیت های مختلف گردشــگری بود. سرانجام »سیمر
عنوان هویت بصرِی برند ملی گردشــگری ایران انتخاب شد. با جمع آوری اطاعات و 
بررســی افکار عمومی و دیدگاه های کارشناسان، »ایران باشکوه: تجربه ای متفاوت« به 
عنوان شعار برند ملی گردشــگری ایران انتخاب شده است. با نهایی شدن شعار برند 
ملی و هویت بصری، جمهوری اســامی ایران قصــد دارد از این برند در کمپین ها و 
تبلیغات گردشــگری این کشور اســتفاده کند. این برند جدید قرار است در محصوالت 
تبلیغاتی و بروشورهای ذینفعان گردشگری دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

غ    سیمر

SIGN - ChARACTER
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SIGN - ChARACTER
Updated  Mar  -  2021



ORGANIC  TOURISMORGANIC  TOURISM
گــردشگـری  ارگانـیـکگــردشگـری  ارگانـیـک

3435 City BrAnD iDEntity / Updated March - 2021City BrAnD iDEntity / Updated March - 2021

+=

نشــان برند گردشــگری ارگانیک از دو نماد و یک نشانه نوشــته تشکیل شده است. 
غ به عنوان نماد ملی  پرتقال به عنوان نماد برتر منطقه غرب مازندران و همچنین سیمر

گردشگری ایران

Logo  Elements       |       اجزای نشان

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

Logo       |       نشان

Simbols       |      نمادها

Logotype       |      نشانه نوشته

SIGN - ChARACTER
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برند گردشگری ارگانیک، در تماس با مخاطبان خود باید دارای لحنی ثابت باشد. لحنی 
که در نوشتار و گفتار برای تولیدات محتوا مورد استفاده قرار بگیرد و مخاطب بتواند با 

آن به راحتی برقراری ارتباط کند.
با توجه به دو گروه اصلی گردشــگران و جامعه بومی، لحنی ساده، صمیمی، مهربانانه، 
مودب، تخصصی و قابل درک برای همه گردشگران از همه جای ایران مورد توجه قرار 

گرفت و در نهایت لحن ساده و صمیمی برای برند گردشگری ارگانیک انتخاب شد.

Brand       |       لحن  برنـــد

ساده  و  صمیمی

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

SLOGAN  BRAND 
Updated  Mar  -  2021
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Color Codes Logo       |       رنگ های نشان

C: 0   M: 25  Y: 100  K:0

C: 80   M: 25  Y: 15  K:0

C: 50   M: 0  Y: 100  K:0

C: 0   M: 40  Y: 100  K:0

C: 90   M: 50  Y: 15  K:0

C: 70   M: 0  Y: 100  K:0

C: 0   M: 55  Y: 100  K:0

C: 90   M: 70  Y: 10  K:0

C: 85   M: 5  Y: 95  K:0

C: 0   M: 70  Y: 100  K:0

C: 100   M: 85  Y: 5  K:0

C: 90   M: 25  Y: 100  K:20

VISUAL  IDENTITY
Updated  Mar  -  2021

Sustainable  Development  Colours       |       منشور رنگ توسعه پایدار

8

PMS 185 C

CYMK 1/100/92/0
RGB 229/36/59
Hex #E5243B

PMS 1235 C

CYMK 0/31/100/0
RGB 252/195/11
Hex #FCC30B

PMS 7742 C

CYMK 74/32/95/19
RGB 63/126/19
Hex #3F7E44

PMS 7555 C

CYMK 18/37/100/1
RGB 221/166/58
Hex #DDA63A

PMS 1955 C

CYMK 29/100/70/27
RGB 162/25/66
Hex #A21942

PMS 7461 C

CYMK 96/41/6/0
RGB 10/151/217
Hex #0A97D9

PMS 7739 C

CYMK 81/15/100/2
RGB 76/159/56
Hex #4C9F38

PMS 1585 C

CYMK 0/71/98/0
RGB 253/105/37
Hex #FD6925

PMS 361 C

CYMK 75/4/100/0
RGB 86/192/43
Hex #56C02B

PMS 200 C

CYMK 16/100/86/7
RGB 197/25/45
Hex #C5192D

PMS 219 C

CYMK 6/98/9/0
RGB 221/19/103
Hex #DD1367

PMS 7462 C

CYMK 100/71/22/5
RGB 0/104/157
Hex #00689D

PMS BRIGHT RED C

CYMK 0/90/94/0
RGB 255/58/33
Hex #FF3A21

PMS 1375 C

CYMK 0/45/96/0
RGB 253/157/36
Hex #FD9D24

PMS 294 C

CYMK 100/86/29/23
RGB 25/72/106
Hex #19486A

PMS 638 C

CYMK 82/7/9/0
RGB 38/189/226
Hex #E5243B

PMS 131 C

CYMK 18/48/100/2
RGB 191/139/46
Hex #BF8B2E

Accent colours may be used to complement, but never overpower, the logo design. Below are some colour suggestions, based on the Sustainable 
Development Goals (SDGs), that have been used in conjunction with the UNDP logo. 100% tint colors give the UNDP brand a bold and daring aesthetic, 
and are preferred.

2.2 ACCENT COLOURS

برند گردشــگری ارگانیک دارای طیف های رنگی رو به رو 
است. رنگ هایی شاداب و زنده که مفهوم ارگانیک بودن 

را به همراه خود دارند.
در انتخاب رنگ های نشان گردشگری ارگانیک، مفاهیمی 
چون دوســتی با طبیعت، نوآوری، خاقیت، پاکیزگی و 

شادابی مستتر است.

VISUAL  IDENTITY
Updated  Mar  -  2021
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در صورت نیاز به کوچک شدن لوگو، بیش از اندازه ای که نتوان آن را در مقیاس 
عمودی استفاده کرد، می توان از حالت افقی لوگو مانند نمونه زیر استفاده کرد.

Horizontal Logo       |      نشان افقی

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

Mono Color Logo       |       نشان تک رنگ

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

Revers Logo       |       معکوس نشان

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

گــردشگــری  ارگانیک
ORGANIC  TOURISM

در صورت نیاز به استفاده از نشان گردشگری ارگانیک بصورت 
تک رنگ استفاده از دو رنگ اصلی نشان )سبز، نارنجی( و 

سیاه و خاکستری مجاز است.

20 mm

20
 m

m
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Fonts       |     فونت

گــردشگــری  ارگانیک

ORGANIC  TOURISM
Font : Montserrat 

Font Size : 24pt

Font : Iran Sans 

Font Size : 24pt

  بافت
این بافت یکی از عناصر هویت بخشی است که کارکرد تبلیغاتی و ارتباطی آن را در 
نمونه ها مشاهده خواهید کرد. نقش این بافت به عنوان یک عنصر هویت بخش 
بعد از نشان میباشد و نقش هویت یکپارچه به عهده این بافت است بطوری که 
اگر به تنهایی در جایی دیده شود یادآور برند گردشگری ارگانیک می باشد و باید از 

تغییر رنگ آن در حین استفاده در طراحی خودداری کرد.

  رنگ
استفاده از سه رنگ سبز و نارنجی و آبی در کنار لوگو گردشگری ارگانیک از عناصر 

هویت بخش برندگردشگری غرب مازندران است.

Identifier       |     عناصر هویت بخش

فونت انتخابی برای استفاده در کلیه متون مورد استفاده در برندینگ گردشگری 
ارگانیک، دارای استاندارد است. همه فعاالنی که به توسعه گردشگری ارگانیک 
خواهند پرداخت از فونت انتخاب شده استفاده می نمایند تا هویت بصری 
برند، تقویت شود و به عاوه مخاطب بتواند به سادگی و روان، محتوای تولید 

شده را بخواند.
برای انتخاب فونت به زبان فارســی، فونت ایران سنس را برگزیدیم و دلیل 
آن لحن برند بود و قابلیت خوانش آن که به سادگی برای همه  افراد قابلیت 

خوانش داشته باشد و از فواصل دور و نزدیک قابل تشخیص باشد.
در انتخاب فونت انگلیسی نیز همین موارد را مورد نظر قرار دادیم و با توجه 
به اینکه زبان انگلیسی، زبان بین المللی گردشگری است در همه مواردی که با 

گردشگران در تماس است، استفاده از این فونت پیشنهاد می شود.
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برند گردشگری ارگانیک دارای هویت در تمامی ابعاد است. تبلیغات یکی از ارکان اصلی 
هویت برند اســت که می بایســت به آن توجه شــود. در فاز اول برندبوک گردشگری 
ارگانیک، به اقامی توجه شده است و برای آن طراحی صورت پذیرفته است که دارای 

بیشترین کاربرد هستند.
هویت بصری تبلیغاتی گردشــگری ارگانیک، معرفی کننده برند گردشــگری ارگانیک در 
سطح منطقه و به مخاطبان بیرونی آن است. در تبلیغات برند، نمایشگاه های گردشگری 
و کشــاورزی، وب سایت، اپلیکیشن، هویت سازمانی زنجیره ارزش گردشگری ارگانیک، 

هدایای تبلیغاتی و .... دارای اهمیت بوده است.

Marketing  Visual  Identity       |       هویـت بصـری تبلیغاتی
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پاکت  فولدر،  ويزيت،  سربرگ، کارت  اداری شامل  اوراق 
نامه، سی دی، يادداشت و ... با استفاده از عناصرهويت 
بافت   و  لوگو  شامل  ارگانيک  يکپارچه گردشگری  بخش 

طراحی شده است.

Setting       |       ست اوراق اداری
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قاب  روی  و  رایانه  همراه،  تلفن  گوشی  صفحه  پشت 
صفحه های فشرده )سی دی( استفاده از هویت بصری 
ارگانیک در موارد فوق طبق نمونه های  برند گردشگری 

باال است. اصل فایل های در وب سایت :
www.Organic-Tourism.ir قابل دسترسی است.
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در  ارگانیک  گردشگری  نشان  قرارگیری  استاندارد 
سربرگ دبیرخانه گردشگری ارگانیک یا تشکل ها و 
نهاد های همکار در زنجیره ارزش گردشگری ارگانیک، 

باالی صفحه سمت راست است.
در صورت نیاز به استفاده از نشان های دیگر، باالی 
قرار گیری  برای  منتخب  محل  چپ  سمت  صفحه 

نشان است.

کارت  در  ارگانیک  گردشگری  نشان  قرارگیری  استاندارد 
ویزیت دبیرخانه گردشگری ارگانیک یا تشکل ها و نهاد 
باالی  ارگانیک،  ارزش گردشگری  زنجیره  در  های همکار 

صفحه سمت راست است.
پشت  دیگر،  های  نشان  از  استفاده  به  نیاز  صورت  در 
کارت ویزیت محل منتخب برای قرار گیری نشان است.

استاندارد قرارگیری لوگو - سربرگ

Logo  &  Head  Letter  Guide  Line

استاندارد قرارگیری لوگو - کارت ویزیت

Logo & Card  Guide Line
Dehkadeh Mehr
دهکده مهر آریانا

Dehkadeh Mehr
دهکده مهر آریانا
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پاکت  فولدر،  ويزيت،  سربرگ، کارت  اداری شامل  اوراق 
نامه، سی دی، يادداشت و ... با استفاده از عناصرهويت 
بافت   و  لوگو  شامل  ارگانيک  يکپارچه گردشگری  بخش 

طراحی شده است.

Setting        |        ست اوراق اداری

با  ارگانيک  گردشگری  برند  های  برچسب  و  سنجاق 
برند  لوگو  و  نارنجی  و  سبز  اصلی  رنگهای  از  استفاده 
نوع کاربرد  به  بسته  سفيد  و  اصلی  رنگ  به  گردشگری 

طراحی شده است.

ارگانیک گردشگری  سنجاق سینه و برچسب 

Label - Badge
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کاتالوگ طراحی شده بر اساس عناصر هویت بخش برند 
گردشگری ارگانیک است که متناسب با اهداف و پتانسیل 

های منطقه ای بخش بندی و طراحی می شود. 

Catalogue        |       کاتـــالـوگ

برند  عناصر هویت بخش  به  توجه  با  بروشور چهارلتی 
گردشگری ارگانیک طراحی و اجرا شده است.

Fload  Flyer        |       بــروشور
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دو نوع کارت عضويت در منطقه صادر مي شود که کارت 
باشگاه  عضو  که  است  منطقه  بوميان  مخصوص  سبز 
مخصوص  نارنجی  کارت  و  هستند  ارگانيک  گردشگری 
گردشگرانی است که به منطقه سفر مي کنند و در طراحی 
گردشگری  برند  بخش  هويت  عناصر  از  کارت  دو  هر 

ارگانيک استفاده شده است. 

کارت باشگاه گردشگری ارگانیک

Organic Tourism Club Card

ساک دستی های پارچه ای و کاغذی با استفاده از عناصر 
هویت بخش برند طراحی شده است.

ساک دستی های پارچه ای . کاغذی 

Bag - Peaper Bag
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ســازه های تبليغاتی نمايشــگاهی شــامل رول آپ و 
پاپ آپ با اســتفاده از عناصر هويت بخش برند طراحی 

شده اند.

Roll Up        |       آپ رول 

سازه نمایشگاهی پاپ آپ طراحی شده بر اساس عناصر 
هویت بخش نشان گردشگری ارگانیک است.

Pop Up       |       آپ پاپ 
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اپلیکیشن موبایل با نام گردشگری ارگانیک طراحی شده 
است.

Application        |       اپلیکیشن

شبکه های اجتماعی شامل سايت، اپليکيشن گردشگری 
است  ارگانيک  اينستاگرام گردشگری  صفحه  و  ارگانيک 
که با استفاده از عناصر هويت بخش برند طراحی شده 

است.
ادرس به  ارگانيک  گردشگری  برند  اينستاگرام  صفحه 

Organic.Tourism فعال است.

Social  Media        |       فضای مجازی
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وب سایت برند گردشگری غرب مازندران با استفاده از 
عناصر هویت بخش و به آدرس زیر طراحی شده است.

www.Organic-Tourism.ir

Website        |        وبسایـت

هدايای تبليغاتی شــامل تقويم، مــاگ، خودکار، فلش، 
تيشرت با اســتفاده از عناصر هويت بخش برند شامل 

لوگو، بافت و رنگ طراحی شده است.

Calender       |       تقویم رومیزی
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خودکار، ماگ و فلش تبلیغاتی با نشان گردشگری ارگانیک

مـاگ - خودکـار - فلـش

Mug - Pen - Usb

تيشرت با اســتفاده از عناصر هويت بخش برند شامل 
لوگو، بافت و رنگ طراحی شده است.

Shirts        |        تیـشرت
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از  هايی  نشانه  شهر  سطح  در  شده  نصب  بيلبوردهای 
همراه  را  ارگانيک  برند گردشگری  بخش  هويت  عناصر 

دارند.

Billboard        |        بیلبـــورد
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چراغ های روشــنایی معابر و خیابان های سطح شهر با 
رعایت رنگ های سازمانی و با استفاده از عناصر هویت 

بخش نشان گردشگری غرب مازندران است.

Lamp Post        |       چراغ روشنایی شهری

تابلوهای تبلیغاتی استرابورد و الیت باکس طراحی شده 
با عناصر هویت بخش برند گردشگری ارگانیک است.

Light  Box        |        الیت باکس
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تابلوهای گردشگری شــامل نقشه های شهری مورد نیاز 
جهت گردشــگران طراحی و در ســطح شهر نصب شده 

است.

Map Board        |       تابلوهای گردشگری

BENChMARk
SAMpLES
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با توجه به رویکرد برندینگ منطقه غرب مازندران که گردشــگری ارگانیک اســت، مواد 
غذایی تولیدی در منطقه یکی از ارکان اصلی برندینگ به شمار می آید.

محصوالت کشــاورزی و زراعی، انواع میوه و مرکبات، محصوالت فرآوری شده خوراکی، 
سوغات و ... انواع محصوالتی هستند که عاوه بر جامعه بومی، گردشگران نیز به خرید 
و مصرف آن نیاز دارند. از این رو بســته بندی محصوالت در این منطقه می بایســت 

ارگانیک بودن را شامل شوند و حس سامتی را به مخاطب القا کنند.
بر اســاس بنچ مارک های صورت پذیرفته، چند الگوی بسته بندی ارگانیک برای انواع 

محصوالت گردآوری و پیشنهاد شده است.
در بســته بندی های ارگانیک، استفاده از مواد اولیه طبیعی مانند چوب اهمیت دارد. 
راهکار دیگر برای انتقال پیام ارگانیک در محصوالت شفاف بودن بسته بندی و راهکار 

سوم، استفاده از صنایع دستی در بسته بندی محصوالت بومی است.

در ادامه این بخش، بنچ مارک هایی از بســته بندی های ارگانیک در دیگر نقاط دنیا 
ارائه شده است که می تواند الگویی برای بسته بندی محصوالت بومی در غرب مازندران 

قرار بگیرد.

Organic Packaging       |       بسته بندی ارگانیک
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توليد  منطقه  در  که  ارگانيکی  کشاورزي  محصوالت 
ميشوند با بسته بندی که يادآور برند گردشگری ارگانيک 
و از عناصر هويت بخش برند در آن استفاده شده باشد 

عرضه می شوند.

Honey  Package        |       بسته بندی عسل

است که  ارگانيکی  از جمله محصوالت کشاورزی  زیتون 
در منطقه توليد می شود و با بسته بندي که يادآور برند 
گردشگری ارگانيک است و همچنین با استفاده از عناصر 

هويت بخش برند در طراحی عرضه می شود

بسته بندی زیتون 

Green  Olive  Package
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از  منطقه  ارگانیک  محصوالت  از  چای  بندی  بسته  در 
مازندران  غرب  گردشگری  نشان  بخش  هویت  عناصر 

استفاده شده است 

Tea  Package        |       بسته بندی چای

دمنوش های گیاهی از جمله محصوالت ارگانیکی هستند 
و  بندی  بسته  بخش  هویت  عناصر  از  استفاده  با  که 

عرضه میشوند.

بسته بندی دمنوش های ارگانیک 

Herbal  Package
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برای هویت سازی منطقه به عنوان قطب گردشگری ارگانیک همه ابعاد توسعه در منطقه  
را می بایســت هماهنگ کنیم. شــهر ارگانیک جایی است که سبک زندگی و گردشگری 
سالم در آن رواج دارد. پایداری در همه وجوه آن تجلی می کند، محیط زیست، معماری، 
فرهنگ، هنر و زیست بوم در هماهنگی کامل قرار دارند و برای رسیدن به توسعه پایدار  

آماده شده اند.
یکی از نمودهای شهر ارگانیک در بعد فرهنگی که برای شهروندان، مسافران و گردشگران 

پیام آور صلح و دوستی و سامت است، توجه به محیط زیست است.

جلوه این توجه در ادامه بیان شده است و تاش شده با ایجاد المان هایی زیبا و کاربردی، 
عاوه بر هویت سازی مقصد به عنوان قطب گردشگری ارگانیک، این پیام را به مخاطبان 

القا کنیم که:

1- ما به همه چیز فکر کرده ایم.
2- اینجا مهد فرهنگ است.

3- قدر داشته هایمان را می دانیم.
4- اینجا محیطی امن است.

5- اینجا همه مهربان اند.

Organic City       |       شهر ارگانیک
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معماری پایدار از ارکان اصلی توســعه گردشــگری ارگانیک است، معماری برگرفته از 
تاریخ و فرهنگ منطقه که بر اساس نیازهای زندگی امروز طراحی شده است.

در ایــن بخش به معرفی جزئیات معماری پایدار با رویکرد گردشــگری ارگانیک می 
پردازیم و الگوهایی را در این راستا معرفی خواهیم کرد.

Sustainable  Urban  Architecture       |       معماری پایدار شهری
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پل عابر پیاده ِالمانی اســت شــاخص در هر گذر که معموالً کاماً در دید اســت و بستری 
مناســب برای القای مفاهیم و نشــانه ها. به همین منظور و  برای توسعه گری گردشگری 

ارگانیک، یک تیپ پل عابر پیاده پیشنهاد شده است.
در این طرح تاش شــده تا از عناصر و مصالحی که عاوه بر عملکردی بودن و در دسترس 
بودن، حاوی مفاهیم بومی باشند نیز استفاده شود. برای پوشش سقف از شلتوک استفاده 
شده. شلتوک به عنوان برند شاخص تنکابن معرفی شده. خصلت اصلی فرم های پل نیز از 
پل چشمه کیله ایده گرفته است؛ یعنی اســتفاده از قوس های نرم و فرمی ساده. در ضمن 
در این پل فضاهایی به کاشــت گیاهان اختصاص یافته اســت. بنابراین عابرین عاوه بر 
گذر ایمن از عرض راه، می توانند حداقل برای لحظاتی از فضای شــهرِی زیبایی لذت ببرند. 
ستون ها و سازۀ سقف هم چوبی است؛ اقدامی دیگر در راســتای توجه به مصالح بومی. 
سایر قسمت های پل با اندود ســیمان پوشیده می شــود، که مصالحی مناسب برای آن 

منطقه است.
ورودی این پل، پیاده رو را به دو قسمت تقســیم می کند. یک مسیر وارد راه پلۀ پل می شود، و 
مسیر دیگر گذری است سرپوشیده برای کسانی که قصد استفاده از پل را ندارند و می خواهند 

مسیر مســتقیم را پیش بگیرند. عرض ورودی راه پله ثابت است، ولی عرض مسیر مستقیم 
کناری، با توجه به عرض پیاده رو مشخص خواهد شد. پس از عبور از راه پله، عابرین و گردشگران 
به عرشۀ باالیی پل رســیده و می توانند در صورت تمایل، لحظه ای درنگ کرده و از فضای سبز 
و منظرۀ باالی پل لذت ببرند. این فضا طوری پیش بینی شــده است که بینندگان را به عکاسی 
تشویق کند؛ فعالیتی که امروزه در معرفی فضاهای دلپذیر، به خصوص فضاهای گردشگری به 

سایرین، نقش به سزایی را  ایفا می کند. 
تفاوت عمده ی این پل نســبت به ســایر پل های عابر پیاده، نگاهی معمارانه اســت در 
راســتای ایجاد احســاس تعلق و بازیابی هویت. بیشــتر پل های عابرپیــاده ی موجود 
ســاختاری خرپایی دارند که به صرفه ترین رویکرد برای عبور ایمن افــراد پیاده از خیابان 
ها اســت. در طرح این پل، برازندگی و زیبایی پل ارجحیت داشــته و تاش شــده تا پلی 
متناسب با بستر فرهنگی، اقلیم و تاریخی طراحی گردد تا در القای احساس تعلق موفق تر 
باشد. تنها هدف این پل ها، حل مسائل ترافیکی نیست، بلکه ساخت بنایی است ماندگار 
و بادوام، حامل ارزشــهای فرهنگی، تاریخی و اقلیمی در راســتای ایجاد احساس تعلق و 

شناسایی شدن فضا است. 

Pedestrian  Bridge  Tonekabon         |         پل عابر پیاده تنکابن
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پل عابر پیاده رامســر

Pedestrian  Bridge Ramsar
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عناصر معماری رامسر
سبک معماری:

پست مدرن، نئو کاسیک، پهلوی اول 
مصداق از بناهای موجود:

هتل رامسر، رستوران امیر )کازینو(
افق؛  راستای  بر  تأکید  با  مستقیم،  خطوط  ها:  فرم 
در  آرنوو  و  معماری  در  نئوکاسیک  تزئینات  از  استفاده 

مبلمان شهری
و  و گالوانیزه  فوالدی  ورق  رنگی،  سیمان  بتن،  مصالح: 

چدن و سنگ
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آبـــاد  )متل قـــو( پل عابر عبــاس 

Pedestrian  Bridge Motel  Ghoo
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عناصر معماری عباس آباد )متل قو(
سبک معماری: مدرن سفید 

مصداق از بناهای موجود:
برج های عظیم زاده، ویاهای شاخص منطقه

فرم ها: فرم های آزاد، استفاده از سازه های پارچه ای 
به عنوان پوشش

)تکیه بر قایقرانی به عنوان فعالیت جذاب عباس آباد(
مصالح: بتن، ورق فوالدی رنگ کوره، بتن، چوب
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پل چشمه کیله در تنکابن، مجموعه ای است از کنارهم قرارگیری چندین قوس سنگی چشم 
نواز که از شمال به دریای خزر مشرف است و از جنوب به سلســله جبال زیبا و سرسبز البرز 

شمالی. پلی زیبا پوشیده از سنگفرش است.
حدفاصل این پل تا دریای خزر، مســیری است حدودًا ششــصد متری، با درختانی در دو 
سمت و صد متر عرض برای عبور سیاب. این فاصله، جایگاه فعالیت های مختلف شهری 
است. از کســب و کار گرفته تا فروشگاه ها، اغذیه فروشی ها و مســیرهای پیاده روی؛ اما 
نه به شــکلی که در حال حاضر سامان دهی شده. با کمی تغییر در ســاختار فضا، می توان 

تفرجگاهی نمونه داشت.
در حال حاضر، فاصلۀ بین دو کرانۀ رود بســیار زیاد است. زیاد، از این بابت که افراد مستقر 
در دو کرانۀ رود احساس »با هم بودن« را تجربه نخواهند کرد. افراد در این فاصله توانایی 
تشــخیص حالت بدن و چهرۀ یکدیگر را ندارند. صد متر، برای انتقال صدا هم زیاد است. 
پس شرایط الزم برای حداقل تعامل اجتماعی وجود ندارد. اولین قدم در طرح پیشنهادی 

کم کردِن فاصلۀ کرانۀ رود است؛ اما این کار خطراتی نیز دارد.
برای هر ساخت و ســازی در حریم و داخل مســیر رودهای موجود، خطر سیاب باید به 
درســتی درنظر گرفته شــود. در حال حاضر رودخانه مرز بعد از عبور از پل چشمه کیله، در 
فضایی به عرض حدود صد متر و با عمقی متغیر ولی بســیار کم، بــه دریا می ریزد. میزان 

طـرح تــــوسعه گردشگری حدفاصل پــل چشمه کیــله تـــا 
ساحل دریـــای خزر در تنکابـــن مازنـــدران

Cheshmeh  Kileh  Plage  Tourism  Developement  Program
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جریان عبوری در هنگام ســیل و طغیان رودخانه باید توسط متخصصین بررسی گردد؛ اما 
پیشنهاد شده اســت که رودخانۀ مزر پس از عبور از پل چشــمه کیله به دو شاخه تقسیم 
شود. یعنی جزیره ای در میان مسیر رود احداث شــده و آب را در دو مسیر به عرض حدودًا 
بیست متر تقسیم کند. به این ترتیب صد متر عرِض مســیر آب توسط جزیره ای به عرض 
حدودًا هفده متر، به دو گذر بیست متری تقسیم می شــود پس از این تقسیم بندی، دو 
گذر حدودًا بیست متری دیگر نیز به دست می آید که محل استقرار ساختمان ها و فعالیت 

های این مجموعه خواهد بود. 
حال که عرض رود از صد متر به بیست متر کاهش پیدا کرده، امکان تعامل اجتماعی اولیه 
فراهم می شــود. در این فاصله امکان تشــخیص چهره و حاالت بدن وجود دارد. صدای 
معموِل حرف زدن محدود می ماند، ولــی در صورت نیاز، افرادی کــه در دو کرانۀ رود قرار 

دارند، می توانند با یکدیگر صحبت کنند. 
پس از حل این مشــکل، نکتۀ دیگری وجود دارد که می تواند برای افزایش جذابیت فضا 

برای گردشگران و بومیان، نقش به سزایی ایفا کند: عمق و سرعت حرکت آب.
در بعضی از شهرهای جهان، رودخانه ای از دِل شــهر عبور می کند؛ مثل لندن، پاریس، سن 
پیترزبورگ. در بعضی شهرها هم رِگ شهر اســت؛ مثل ونیز و آمستردام. نکتۀ مشترک این 

مسیرهای آبی، عمق و سرعت حرکت آب است. 
در حال حاضر و در شرایط عادی، عمق رودخانۀ مزر در بعضی مناطق کمتر از نیم متر است. 

این امر باعث به وجود آمدن مناطق خشک، غیر قابل اســتفاده  و نامنظمی در مسیر رود 
شده است. پیشنهاد می شود با احداث چندین ســد متحرک در این دو گذر بیست متری 

آبی، عمق آب افزایش یابد و از سرعتش کاسته شود. 
با بررسی های اولیه مشخص شد که تراز ســطح دریای خزر هشت متر از بستر رود زیر پل 
چشمه کیله پایین تر اســت. پیشنهاد شده که پنج ســد متحرک در مسیر گذر آبی احداث 

شود که هر کدامشان یک متر و هشتاد سانتیمتر اختاف تراز آب ایجاد کنند.
 با این کار، ارتفاع آب زیر چشمه کیله همواره حدود یک متر باقی خواهد ماند و دیوارهای 
اطراف گذر در ادامۀ مســیر عمق الزم برای عبور ســیاب را نیز فراهم خواهند کرد. متحرک 
بودن این ســدها، برای تخلیۀ آب و خالی کردن مســیر هنگام طغیان رودخانه مزر، بسیار 

ضروری و حیاتی است.
این سدها در شــرایط عادی حوضچه هایی آرام و زیبا را به ارمغان خواهند آورد و در زمان 
طغیان رود، فضای کافی برای عبور حجم عظیم ســیل را فراهم می کنند. تا اینجا ســه گذر 

پیشنهاد شده است.
حال نیازمند تأمین عملکردهای هر یک از این ســه گذر هســتیم. با توجه به مسائل فنی، 
به خصــوص پیچیدگی انتقال فاضــاب از گذر میانی، توصیه می شــود کــه این گذر به 
فضای پیاده روی، عکاســی و ... اختصاص یابد و هیچ یک از سایر عملکردهایی که نیاز به 
تآسیسات شــهری دارند در این گذر قرار نگیرند. دو گذر مجاور به عملکردهای اقتصادی و 
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فروش اختصاص پیدا کرده که به علت این انتخاب پرداخته خواهد شد. 
در جستجوی شهرهایی که بیبشترین میزان جذب انواع گردشگر را داشتند مشاهده می کنیم 
که علت اصلی مراجعۀ گردشگران خرید و تفریح  است. این شهرها شامل بانگکوک، پاریس، 
لندن، دبی، سنگاپور، کواالالمپور، نیویورک، استانبول، توکیو و آنتالیا است. با مطالعۀ هر یک 
از این شهرها، پی خواهیم برد که جاذبه های اقتصادی، به خصوص خرید، یکی از مهمترین 
مشترکات این شهرها می باشد. در نتیجه در این طرح هم پیشنهاد می شود که دو طرف گذر 
به فروشگاها، رستوران ها، کافه ها و فضاهای تفریح و بازی اختصاص یابد. توصیه می شود 
از برندها و مجموعه های برتر در کشور استفاده شود، چه در مورد فروشگاه ها و چه در مورد 
کافه ها رستوران ها و ... با پیش بینی چنین مراکزی، امکان جذب گردشگر و مخاطب از کل 

منطقه افزایش پیدا خواهد کرد.
در این طرح پیشنهادی به مسائل زیســت محیطی و فرهنگی هم توجه شده است. یکی از 

این موارد استفاده از الگوهای شکلی منطقه است. 
پل هایی که سه گذر این طرح را به هم وصل می کنند، شکلی مشابه و با پیروی از پل چشمه 

کیله دارند. برای پوشش ســقف این پل ها هم از شلتوک استفاده شــده است که ریشه در 
تاریخ معماری مازندران دارد. برای پوشــش کف سنگ فرش پیشــنهاد شده؛ هم به منظور 
هماهنگی با طرح های به سازی اخیر در محدودۀ چشــمه کیله و هم به منظور همراهی با 

اقلیم است. 
ســنگ فرش در مناطق بارانی لغزندگی کمی دارد، گرمای آفتاب را کمتر جذب میکند و جلوۀ 
زیبایی دارد. در تکمیل طرح معماری به برندینگ هم توجه شــده اســت. این کار بیشتر از 
طریق رنگ ها و بیلبوردهای موجود در این تفرجگاه میسر خواهد شد. رنگ نرده ها، جدول 
ها، میز و صندلی هایی که در پیاده راه هــا قرار می گیرند و ... می توان مســائل مربوط به 

برندینگ را نیز مدنظر قرار داد. یکی از نکات قابل توجه، نورپردازی شِب مجموعه است.
بدین منظور توصیۀ اکید می گردد که از نورهای غیر مســتقیم ایجاد شود و از آلودگی نوری 
جلوگیری به عمل آورد. در شــب نیازی به روشن کردن آسمان نیســت و باید از رسیدن نور 
بیش از حد به درختان هم جلوگیری کرد. در نتیجه تمام نورها تا حد امکان به سمت پایین و 

با حداقل روشنایی ممکن باشند.
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یکی از نمادهای توسعه در هر شهر یا منطقه، شبکه حمل و نقل آن است. توجه به 
جامعه بومی و گردشگران در مقوله حمل و نقل در منطقه غرب مازندران با توجه به 
خیل عظیم گردشگران و مسافران ورودی به منطقه از سویی و از سویی دیگر با توجه 
به تراکم جمعیتی از نیاز های اصلی منطقه محســوب می شود که نیازمند رسیدگی 

و برنامه ریزی بیشتر و سرمایه گذاری در این بخش است.
در کتاب هویت مقصد گردشگری ارگانیک تاش شده است با توجه به نیاز مخاطبان 
این رســته، زیرساخت های حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است و پیشنهادهایی 

برای بهبود و مناسب سازی آن ارائه شده که در ادامه به آن اشاره می گردد.

حمل و نقل دارای سه رکن اصلی در این منطقه می باشد:
1-مسیر

2-وسیله
3-ایستگاه

به همین منظور با توجه به مســیرهایی که گردشــگران در آن تردد دارند و مناطق 
شهری و روستایی سه وسیله اصلی و ایستگاه های آن پیشنهاد شده است، به گونه 
ای که در تناســب با هویت گردشــگری ارگانیک باشد و نمادی برای توسعه یافتگی 

منطقه باشد.

Transportation       |       حمل و نقل
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تاکســی های شهری دارای عائم هویت بصری و نشان 
گردشگری ارگانیک هستند.

Taxi         |        تاکسی

ماشــین های ون ویژه حمل و نقل گردشگران با عناصر 
هویت بخش برند گردشگری ارگانیک مشخص شده اند.

Van         |        َون

غرب  منطقه  در  نقلیه  وسیله  ترین  مهم  َون  و  تاکسی 
مازندران است، از این رو توسعه ناوگان با وسایل نقلیه 

مدرن دارای اهمیت باالیی است.
در صورت وجود ناوگان مدرن تاکسی رانی در منطقه، می 
توان انتظار داشت گردشگران برای سفر به منطقه کمتر از 
وسیله شخصی استفاده کنند و همین امر باعث کاهش 

ترافیک در شهرها خواهد بود.
بر بدنه  ارگانیک  از نماد گردشگری  رو  به  رو  در طراحی 
در  تواند  می  کار  این  است،  شده  استفاده  ها  خودرو 
و  باشد  داشته  سزایی  به  تاثیر  مقصد  سازی  هویت 
معرفی  برای  خودروها  بدنه  از  توان  می  حال  عین  در 
فستیوال ها و رویدادهای گردشگری استفاده بهینه کرد.
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ایستگاه های تاکسی و ون های توریستی از مهم ترین 
اجزای حمل و نقل در منطقه غرب مازندران است. 

- در طراحی این ایستگاه از نماد معماری بومی منطقه 
و  بودن  ارگانیک  تا  استفاده شده است  در سقف سازه 

تلفیق مدرنیته و سنت به نمایش گذاشته شود.
استراحت  برای  مناسب  فضای  ایجاد  حال  عین  در   -
زمان  در  بتوانند  تا  است  شده  نظر گرفته  در  مسافران 
و  باران  بارش  از  دور  به  زیبا  و  امن  فضایی  در  انتظار، 

آفتاب زمان خود را سپری کنند.
- اختصاص فضای تبلیغات محیطی در سازه نیز قابلیت 

درآمدزایی برای شهرداری ها را به وجود می آورد.

Taxi Station        |   ایستگاه تاکسی و َون
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اتوبوس های شــهری و ویژه حمل و نقل گردشگران در 
منطقه با نشان گردشــگری ارگانیک و رنگ ها و عناصر 

هویت بخش همراه هستند.

اتوبوس - ایستگاه اتـوبـوس

Bus  -  Bus  Station
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وسایل حمل و نقل عمومی در توسعه پایدار منطقه نقشی 
گردشگری  رویکرد  با  منطقه  توسعه  در  دارند.  اساسی 
ارگانیک و با چشم انداز تبدیل غرب منطقه مازندران به 
قطب گردشگری ارگانیک، اهمیت وسایل نقلیه عمومی 

دو چندان می شود. 
و  مدرن  نقلیه  وسایل  با  اتوبوسرانی  ناوگان  توسعه 
راحت، منطقه را از بار ترافیکی سنگین که در ایام فصول 
گردشگری به آن دچار است تا حد زیادی نجات می دهد 
و به گردشگران این فرصت را می دهد تا بدون وسایل 

نقلیه شخصی به غرب مازندران سفر کنند.
کاهش آلودگی ها و توزیع گردشگران در سطح منطقه از 

دیگر فواید توسعه ناوگان اتوبوسرانی در منطقه است.

BUS Station        |   ایستگاه اتوبوس
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دوچرخه، وسیله نقلیه ای سالم است که هیچ آسیبی به 
طبیعت وارد نمی کند. توسعه مسیرهای دوچرخه سواری 
در غرب مازندران و ایجاد زیرســاخت های مناسب برای 
همگانی سازی این وسیله برای جامعه بومی و گردشگران 
می تواند در توسعه گردشگری ارگانیک بسیار موثر باشد.

ایستگاه دوچرخه

Bicycle  Station
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تعریف و توسعه مسیرهای گردشگری و حمل و نقل آبی 
در منطقه غرب مازندران می تواند عاوه بر ایجاد جاذبه 
گردشــگری جدید در منطقه، حمل و نقل گردشــگران را 
نیز تسهیل کند و همانند مسیر تاکسی رانی، مسیر قایق 

رانی نیز وجود داشته باشد.
توســعه مسیر های حمل و نقل آبی هم موجب اشتغال 
زایی برای جامعه بومی می شود و هم ظرفیت رودخانه 
ها و دریا را که از موهبات طبیعی در این منطقه اســت 
را در راستای توسعه گردشگری ارگانیک توسعه می دهد.

ایســتگاه های مناسب در فواصل چند کیلومتری و گاها 
نزدیک تر در نزدیکی جاذبه های شــهری و طبیعی می 
تواند باعث اســتفاده گردشگران منطقه غرب مازندران از 

وسایل حمل و نقل آبی شود.
از مهم ترین تفریحات دریایی منطقه جت اســکی است 
که با رعایت هویت بصری و نشــان گردشگری ارگانیک 

مورد استفاده گردشگران قرار میگیرد.

آبی            قایق سواری و مسیرهای گردشگری 

Boating Tourism Corridors
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Signs       |       نشانــــه ها

نشــان های شهری یکی از مهم ترین جلوه های بصری در شهرها، روستاها و مسیرها 
هستند. نشان ها می توانند هویت منطقه و نظم موجود در آن را بیان کنند، به عاوه 

ابزاری برای انتقال هویت منطقه به مخاطب می باشد.
نشــان ها می توانند در زیبا ســازی محیط نقش به سزایی داشته باشند و با طراحی 
مناســب، کارکرد بهتری برای انتقال پیام بــه مخاطب ایفا کنند. انتقال پیام صحیح به 

مخاطب فوایدی دو سویه برای مخاطب پیام و ارائه دهنده آن دارد.
شــهرداری ها، راه داری ها و ده یاری ها متولیان اصلــی برای تصمیم گیری و قانون 
گذاری در خصوص الگوی اجرای نشان ها در منطقه هستند و در صورت تمرکز بر این 

مسئله و ارائه راهکارهای صحیح، می توانند به دستاوردهای بزرگی در کارنامه مدیریتی 
خود برسند.

زیباسازی محیط، انتقال صحیح پیام، افزایش کارایی نشان ها، صرفه جویی در هزینه 
ها، ایجاد منابع درآمدی جدید و به دســت آوردن رضایت شــهروندان و گردشگران از 

جمله دستاوردهای این مهم می باشد.
منطقه غرب مازندران با ارائه الگوهای صحیح برای روند تولید و نصب نشــان ها می 
تواند جریان هویت سازی منطقه را اجرا کند و با مشارکت شهروندان، آینده ای بهتر و 

زیباتر برای منطقه فراهم آورد.
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- همه نشان ها باید از هماهنگی در فرم برخوردار باشند.
- همه نشان ها از یک فونت فارسی فونت پیشنهادی در برندبوک استفاده کنند.

- همه نشان ها در صورت نیاز از یک فونت انگلیسی فونت پیشنهادی در برندبوک استفاده کنند.
- چارچوب نشان ها قابلیت تولید در منطقه را داشته باشد.

- هزینه خرید و نصب نشان ها برای بخش خصوصی مناسب باشد.
- نشان ها قابلیت انتقال پیام را به مخاطب داشته باشد و از فاصله مناسب قابلیت دیده شدن در روز و شب را داشته باشند.

- نورپردازی نشان ها برای بهتر دیده شدن در شب هماهنگ باشد و انرژی کمی مصرف نماید.
- استحکام باالیی در مقابل باد و باران داشته باشد و به آسانی تخریب نشود.

- نشان ها قابلیت نصب بر دیواره یا به صورت آویز داشته باشد.
- نشان ها با توجه به محل استفاده، در ابعاد استاندارد تولید و نصب شود.

Trademarks  Standards        |       استانداردهای پیشنهادی برای نشان های منطقه غرب مازندران
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منطقه غرب مازندران و مسیر اصلی آن جاده کناره، مملو 
از فروشــگاه های بزرگ و کوچکی اســت که برای دیده 
شدن، فضای بصری مسیر را با چالش مواجه کرده اند و 
در رقابت با یکدیگر اقدام به نصب هر نشانی با هر ابعاد 
و طرح و نورپردازی می کنند. این اقدام اثر گذاری تبلیغ 
آن ها را بین برده و مخاطب را دچار سردرگمی می کند. 
با توجه به این مهم که کسب و کارها اصلی ترین گروه در 
استفاده از نشان ها هستند، الگوهای فوق برای استفاده 

آنان پیشنهاد می شود.

نشان های کسب و کار تجاری

Trademarks
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نشان ها و تابلوهای راهنما، نیاز مهمی برای مسافران، گردشگران و شهروندان در یافتن اماکن هدف 
اســت. تابلوهای راهنما باید این قابلیت را داشته باشــند که مخاطب را به آسانی به سوی مقصد 
مورد نظر هدایت کند و در عین حال این امکان را به مخاطب بدهد که گســتره ای از پیشنهادات را 

برای یافتن داشته باشد.
با توجه به رویکرد گردشــگری ارگانیک در توســعه همه جانبه منطقه غرب مازندران، هویت ســازی 
مقصد گردشگری یکی از ارکان اصلی طرح محسوب می شود. زیباسازی و کاربرد مناسب دو اصل در 
طراحی تابلوهای راهنما محسوب می شود. تابلوهای راهنما به عنوان ابزار ارتباطی با مخاطب، باید 
دارای زیبایی و پیام صحیح و واضح باشد. استفاده از زبان انگلیسی در تابلوها در کنار زبان فارسی، 

گردشگران خارجی را هم در یافتن اطاعات صحیح، کمک می کند.
الگوهای زیر برای طراحی، تولید و نصب تابلوهای راهنما در منطقه غرب مازندران پیشنهاد می شود 

که عاوه بر زیبایی، دارای کاربرد و کارکرد مناسبی در ارائه اطاعات به مخاطبان می باشد.
غرب مازندران به عنوان یکی از قطب های گردشگری کشور، دارای اماکن متعدد گردشگری، تفریحات 

و سرگرمی، فرهنگی و هنری هستند. الگوهای زیر برای استفاده این گروه پیشنهاد می شود:
1-  نشان های عمودی

2- نشان های افقی
3- نشان های ایستاده

نشان مجموعه های تفریحی و گردشگری

Logo of Recreational & Tourism Collections
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Text goes here in this 
format.
Reserve identification 
is designed to suggest 
a place which has 
the significance of 
a national park. It 
also clearly presents 
regulatory information. 
The colour palette is 
gentle – softening the 
firm regulatory stance.
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OVERVIEW

The Frankston Nature Conservation Reserve was 
opened to the public in 2016 for the first time – after 
being closed to the public for over fifty years – its 
previous use as the local water catchment and reservoir 
preventing public access. The reserve contains 
significant areas of remnant vegetation and is home to 
many species of flora and fauna.

THE CHALLENGE

New signage infrastructure was required to ensure 
the reserve was suitable for public access – including 
information, orientation, wayfinding, regulatory and 
interpretive solutions. Visitors needed to understand 
the importance, and fragility, of the reserve. They also 
needed guidance to, and around, walking trails of 
varying grades and lengths. Public safety risk, along 
with the fragile nature of the reserve, required a carefully 
designed regulatory information system. A history of 
vandalism within the reserve demanded a solution which 
was robust and resistant to graffiti. 

THE SOLUTION

HeineJones guided our client through a thorough 
design, content, user journey and information  

hierarchy development process – as our client had not 
implemented a signage project of this kind before. 

The solution included identification, regulatory, 
information, interpretive, wayfinding and trail 
head signage. A ‘national park’ feeling was subtly 
incorporated into the design, communicating a 
significance of place. A clear mapping system was 
developed to orient visitors. 

Materiality included vitreous enamel panels and 
reclaimed timber posts – ensuring an effective Life 
Cycle Cost benefit. 

HeineJones designed a ‘cascading’ regulatory 
information system to ensure that visitors, and the 
reserve, are safe and protected – and that a positive 
regulatory message is presented.

OUTCOME

The HeineJones solution has created a place which 
is legible and understandable to visitors. The design 
provides a significant contribution to the aesthetic of 
the reserve. Public behaviour and interaction with the 
reserve has changed to meet the desired outcome. The 
Committee of Management are delighted with the result. 

FRANKSTON NATURE 
CONSERVATION RESERVE
Client: Frankston Nature Conservation Reserve Committee of Management
Location: Frankston, Victoria, Australia
Scope: Design, illustration, writing, mapping, management of fabrication and installation
Team: Mike Heine, Steve Jones, Larni Williams
Year: 2016
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Text goes here in this 
format.
Trail head signs reinforce the walk 
distance, time and standard; 
present the context and overview 
of the walk; and orient visitors with 
a map and route indication. 
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OVERVIEW

Located south east of Melbourne, the City of Casey 
Nature Reserves are conservation areas which provide a 
bushland oasis within a predominantly urban setting.

THE CHALLENGE

The strategic objective of this project was to influence 
the public’s perception of the conservation areas. 
The public did not understand the importance of the 
conservation reserves – perceptions needed to change. 
Our task was to design a solution which would increase 
awareness, improve understanding of the importance of 
the reserves, provide location awareness, and improve 
the publics treatment of the reserves.

THE SOLUTION

The solution creates a visual connection between the 
urban landscape and the bushland landscape. It is 
visually interesting and unexpected; complementary 
to bushland and urban settings in its colour, form and 
materiality; fulfils identification, location, interpretive, 
educational and regulatory roles; and is sustainable in 

its materials and installation. The built form is honest, 
obvious and simple. The subtle angles present enough 
‘design’ to hold a connection to the built urban form 
around the structures.

Materials included Golden Cypress which in time will 
weather to a silvery grey colour – leaving bright spots 
of colour against a flat background – reminiscent of 
the Australian bush and complementary to the natural 
environment. Project deliverables included detailed 
site analysis, location planning, design concept, 
design development, engineering, specification, 
documentation, and detailed artwork for a total of 
eighteen structures over nine locations.

OUTCOME

The project has been successful in delivering the 
desired outcomes of identifying the reserves as 
significant and worthwhile places in their own right, and 
providing meaningful information which has educated 
the public as to the importance of the reserves. An 
additional benefit is the reduction of signage clutter 
through consolidating regulatory and safety information.

CONSERVATION 
RESERVES
Client: City of Casey
Location: City of Casey, Victoria, Australia
Scope: Interpretive and identification design
Team: Mike Heine, Steve Jones, Anthea Lemmer
Year: 2013
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High risk locations reiterate 
regulatory and safety 
information. Consolidating this 
information avoids sign clutter, 
and incorporating this into the 
visual language of the sign 
suite softens its presentation.

HeineJones designed the sign 
infrastructure to acknowledge 
both the natural and industrial 
heritage of the reserve.
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HeineJones designed the sign 
infrastructure to acknowledge 
both the natural and industrial 
heritage of the reserve.
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Visitors are guided to 
the walking trails from 
the carpark. Regulatory 
information is reinforced 
along the way.

Maps are highly stylised, 
distilling orientation 
information to its 
simplest possible form.
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the walking trails from 
the carpark. Regulatory 
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along the way.

Maps are highly stylised, 
distilling orientation 
information to its 
simplest possible form.
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Text goes here in this 
format.
Colour coded 
wayfinding orients and 
reassures visitors as 
they move through the 
reserve.
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Top: LED feature on entrance sign, Bottom: Documentation of LED signage
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VALUE ADD
HeineJones managed local labour within a tight 
installation timeline to provide employment opportunities 
for workers displaced by the Black Saturday fires. 
HeineJones’s detailed schematic drawings and 
engineering documentation proved invaluable to the 
management of this added operational complexity in the 
final and time-critical stage of the project. 
HeineJones’s experience enabled us to engage different 
manufacturers and suppliers to independently and 
concurrently develop signage components for on-site 
assembly at Lake Mountain.

CLIENT REFEREE
Mr Brett Weinburg, Operations Manager,  
Lake Mountain Alpine Resort Management,  
telephone 03 5957 7205

FORWARD BENEFITS
The Lake Mountain Alpine Resort Wayfinding project 
demonstrates key strengths HeineJones brings to 
complex wayfinding signage projects:
•A�skilled�and�experienced�team;
•�Reliable�contractors�with�experience�on�wayfinding�

projects;
•�Flexible�and�effective�consultative�and�project�

management methods to manage timeline 
contingencies and engage with local communities;

•�Comprehensive�site�audit�and�mapping�process�for�
effective wayfinding strategies;

•�High�order�conceptual�development�and�design�
expertise;

•�Extensive�knowledge�of�current�Australian�and�
international signage standards;

•�Practical�and�budget-wise�specifications�for�signage�
materials, production and installation to withstand 
extreme weather conditions; and,

•�Capacity�to�deliver�complex�signage�projects�on�time�
and within budget.

Artists impression of how the signage will change along with the recovering bush scenery over time
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CREATIVE APPROACH & METHODOLOGY
HeineJones consulted closely with Mount Buller and 
Mount Stirling Management Board to determine their 
communication needs and priorities. Beginning with an 
audit that included onsite visits and a documented trail 
walk, HeineJones developed a comprehensive illustrated 
brief that sourced reference material, photography and 
historical documents.
Immersion into the site informed a colour palette that 
complemented the surrounds and accentuated the 
natural environmental hues. Used on both the protective 
post caps and the aluminium display panels the chosen 
colours ensured a sense of continuity with the landscape.
Sourced imagery was integrated into the panels to visually 
communicate location information. 
Timber samples were generated, etched and varnished to 
judge performance in the alpine environment before final 
instalment.

KEY FACTS
Client: Mount Buller and Mount Stirling Management 
Board
Scope: Interpretive signage system, design 
prototypes, production, and installation guidelines for 
seven sign locations along the walking trail
Timeline: delivered on time: October to December 
2011
Location: Mt Stirling, Victoria
Team: Mike Heine, Steve Jones, Anthea Lemmer and 
contractors managed and engaged by HeineJones: 
Banana Graphics Sign Builders, illustrator Helen 
Timbury, Frencham Cypress, Origin Laser.

surroundings, these signs encase sturdy cypress pine 
posts. Each post has been laser etched, varnished and 
carry aluminium panels. 
These three-sided panels offer relevant information 
such as walking distances and approximate times 
between points of interest. Flora and fauna information 
is displayed in both words and images to engage and 
inform guests enhancing a memorable experience.
This information lays a upon brightly coloured 
background, each colour shape illuminates and 
complements the surrounds, distinct enough to be 
noticed from a distance without being intrusive to the 
overall visual experience.

This colour sequence is carried onto the angular top 
of each post, providing a protective cap against the 
climactic elements of the resort’s region. 
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CREATIVE APPROACH & METHODOLOGY
HeineJones consulted closely with Lake Mountain 
Alpine Resort Management to gain a clear and thorough 
understanding of communication priorities for Lake 
Mountain, and to develop appropriate wayfinding 
strategies and design concepts.
HeineJones conducted a detailed site audit and mapping 
process to identify locations for directional, regulatory and 
identification signs.
HeineJones developed a cohesive design concept suited 
to seasonal usage patterns and the natural environment, 
and determined the optimal material and production 
specifications to withstand the variable weather conditions 
at Lake Mountain Alpine Resort.
HeineJones completed all design tasks and 
specifications, supervised production and installation, and 
managed the entire project to meet Lake Mountain Alpine 
Resort Management’s budget and July 2009 timeline.

KEY FACTS
Client: Lake Mountain Alpine Resort Management
Scope: Wayfinding signage system – design, 
prototypes, production and installation of seven 
signage elements at 46 locations across 37 km road 
and trail network
Timeline: Delivered on time: April to July 2009
Location: Lake Mountain Alpine Resort, Victoria
Team: Mike Heine, Steve Jones, Kim Beckers, Krista 
Malloch, Sharon McNamara, local workers displaced 
by the Black Saturday fires and contractors engaged 
and managed by HeineJones: VC Gallagher Engineers, 
Glass Metal Industries, Banana Graphics Sign Builders.

natural surrounds, while bright sign colours optimise 
visibility in variable weather conditions.
HeineJones developed innovative technology solutions 
to: (a) power the LED display on the mountain, using 
solar panels and battery banks; and (b) enable remote 
programming, using GSM and Bluetooth technology.

Left and Right: Visitor Centre signage
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OVERVIEW
A perennial favourite destination for Victorians 
wanting to escape the ‘big smoke’ Mount Buller 
is a major tourist attraction. Located in Victoria’s 
High Country, this year-round resort destination 
offers spectacular views, a range of activities, 
dining options, festivals and sporting events.

HeineJones developed Mount Buller village’s 
navigational signage to be resistant to the harsh 
alpine environment. Highly robust, adaptable, 
and therefore economical, this wayfinding system 
allows for infinite combinations and compositions, 
quick installation and sign componentry swap-
overs – saving time and money, and minimising site 
disturbance and the need for traffic management.  

MOUNT BULLER
VILLAGE SIGNAGE
Mount Buller village features a 
complex network of roads, public 
buildings and commercial operations. 
HeineJones have designed a 
wayfinding system to navigate both 
vehicular and pedestrian traffic 
around the village precinct.
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CREATIVE APPROACH & METHODOLOGY
HeineJones consulted closely with the Mount Buller and 
Mount Stirling Resort Management Board to determine 
their communication needs and priorities. Engaging and 
educating stakeholders was integral to the design process 
and this took place via a series of presentations and 
workshops. Conducting a detailed site audit, HeineJones 
developed a cohesive design concept that combed 
international standards in lettering and communication 
elements with distinctive features unique to the Mount 
Buller landscape. HeineJones presented a detailed 
signage style guide and specification documentation 
– both of which enable future development of further 
signage – serving to enhance and reinforce the existing 
communication developed to date.

KEY FACTS
Client: Mount Buller and Mount Stirling Resort 
Management Board
Scope: Wayfinding signage system, site audit, 
design prototypes and specification for production  
and instillation
Timeline: Delivered on time: January to April 2008
Location: Mount Buller Village Centre, Mount Buller
Team: Mike Heine, Kim Beckers and contractor 
engaged and managed HeineJones: Banana Graphics 
Sign Builders.

Left and Right: Examples of modular signage system. 

HeineJones created a modern, smooth and finessed 
aesthetic with minimal visible edges and concealed 
fixings. Basic sign types consist of finger pointer 
posts and panelled plinths – both share common 
communication components. Contemporary in 
its design, this modular system allows greater 
efficiency in manufacturing and installation.
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CHALLENGES
HeineJones implemented strategies to navigate the 
challenges presented by the location and climate:
•�Busy�winter�ski�season.�As�a�result�of�the�geographical�

distance of Mount Buller from Melbourne a range 
consultative methods – direct liaison, written material, 
presentations and workshops – were implemented to 
engage and educate stakeholders;

•�The�harsh�alpine�environment�needed�to�be�
considered during the specification process of this 
project – material choice, colour and graphics were 
carefully considered to ensure the signs were resilient 
and robust and highly visible; and, 

•�Snowfall�meant�sight�lines�varied�with�snow�depth.�
Sign design compensates for this annual occurrence.

OUTCOMES
•�Stakeholder�approval�of�a�detailed�wayfinding�strategy�

and design specification, unique to the Mount Buller 
village signage project; 

•�A�comprehensive�specification�document�that�
underpinned the production and installation of a 
durable signage system, on time and within budget;

•�Unique�and�distinctive�design�elements�adhering�to�
international signage standards;

•�Highly�visible�and�engaging�signage�that�clearly�
conveys wayfinding and regulatory information; 

•�Design�reinforces�a�sense�of�place�and�identity�of�the�
alpine village environment; 

•�Improved�user�confidence�and�access;�and,�
•�Improved�pedestrian�and�vehicular�flow�around� 

the village.

Detail of fixings
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VALUE ADD
Having completed a successful summer trail 
interpretative signage system for Mount Buller, the 
HeineJones team was able to bring an intimate level 
of understanding, experience and knowledge to 
this�project.�The�experience�that�HeineJones�have�
in designing information systems located in harsh 
environments was invaluable with determining the 
appropriate specification for these signs resulting in 
considerable cost and longevity advantages for the 
resort management board. Locally sourced and milled 
red gum timber dressing was used on the signage 
system�to�further�reflect�timber�finishes�featured�
throughout the village and referenced traditional timber 
signposts predominantly used in alpine areas.

CLIENT REFEREE
Ms Louise Perrin,  
Mt Buller and Mt Stirling Management Board,  
telephone 03 5777 6077

FORWARD BENEFITS
The�Mount�Buller�Village�wayfinding�project�demon-
strates key strengths HeineJones brings to wayfinding 
signage projects: 
•Skilled�and�experienced�team; 
•�Flexible�and�effective�consultative�methods�to�engage�

diverse stakeholders;
•�Comprehensive�site�audit�as�the�evidence�base�for�

effective wayfinding strategies;
•�High�order�conceptual�development�and�design�

expertise;
•�Extensive�knowledge�of�current�Australian�and�interna-

tional signage standards;
•�Practical�and�budget-wise�specifications�for�signage�

materials, production and installation; 
•�Capacity�to�deliver�complex�signage�projects�on�time�

and within budget; and,
•�Considerable�experience�with�alpine�climate�conditions�

and relevant material specifications.

Left: Typical wayfinding sign with detail of red gum timber dressing, Right, Detail of wayfinding graphics.
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Mt Buller and Mt Stirling Management Board,  
telephone 03 5777 6077

FORWARD BENEFITS
The�Mount�Buller�Village�wayfinding�project�demon-
strates key strengths HeineJones brings to wayfinding 
signage projects: 
•Skilled�and�experienced�team; 
•�Flexible�and�effective�consultative�methods�to�engage�

diverse stakeholders;
•�Comprehensive�site�audit�as�the�evidence�base�for�

effective wayfinding strategies;
•�High�order�conceptual�development�and�design�

expertise;
•�Extensive�knowledge�of�current�Australian�and�interna-

tional signage standards;
•�Practical�and�budget-wise�specifications�for�signage�

materials, production and installation; 
•�Capacity�to�deliver�complex�signage�projects�on�time�

and within budget; and,
•�Considerable�experience�with�alpine�climate�conditions�

and relevant material specifications.

Left: Typical wayfinding sign with detail of red gum timber dressing, Right, Detail of wayfinding graphics.
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Urban  Advertising  Places       |       فضاهای تبلیغات شهری

ایجاد زیر ساخت مناســب و ارزان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارها و پروژه های 
گوناگون، از وظایف شــهرداری ها و راه داری ها اســت. در برنامه توســعه نوآورانه 
منطقه ای محور در غرب مازندران و در پروژه هویت سازی شهری، توجه به کسب و 

کارها و تاش برای تقویت آن ها از ماموریت های اصلی طرح است.
در همین راستا انواع زیرساخت های جذاب که برای این منطقه مناسب است را در 
ادامه پیشــنهاد می دهیم تا با تولید، اختصاص فضا و جاگذاری آن، عاوه بر ایجاد 
ظرفیت درآمدزایی برای دســتگاه های متولی، امکان توســعه کســب و کارها را در 

شهرها با استفاده از ظرفیت فضاهای تبلیغاتی ارتقا دهیم.
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اختصاص فضاهایی برای نمایش هنرهای بومی و مدرن 
در شهرهای غرب مازندران، شهرها را زیباتر می کند و به 

عاوه جاذبه ای برای گردشگران و شهروندان است.
هنر، زبان مشــترک همه انسان هاســت، توجه به هنر 
در مقصد ســازی گردشــگری می تواند تاثیر باالیی در 
موفقیت طرح داشــته باشد، در ادامه برخی از الگوهایی 
که می تواند با کمترین هزینه بیشترین تاثیر را در هویت 

بصری منطقه داشته باشد را پیشنهاد داده ایم.

Art  City        |       هنر شهر

VISUAL  IDENTITY
Updated  Mar  -  2021



ORGANIC  TOURISMORGANIC  TOURISM
گــردشگـری  ارگانـیـکگــردشگـری  ارگانـیـک

156157 City BrAnD iDEntity / Updated March - 2021City BrAnD iDEntity / Updated March - 2021

Art  Wall       |       دیوار هنر

دیوار هنر، فضاهایی هستند که شهرداری ها می توانند در 
اختیار هنرمندان قرار دهند تا آن ها با خاقیت خود با تناسب 

محل و داستان آن، ایده های خود را پیاده سازی کنند.
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اختصــاص فضاهایــی در کوچه ها و خیابــان ها برای 
اجــرای طرح های حجمی هنرمندان، مجســمه ها می 
تواننــد با مخاطب ارتباط بگیرند و پیام های مختلفی را 

آن ها انتقال دهند.

Art  Sculpture       |       مجسمه های هنری
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مــوزه خیابان بــه خیابانی گفته می شــود کــه در آن 
فضاهایی بــرای اجرای کارهای هنــری مختلف با یک 

داستان مشخص اختصاص داده شده است.
بــه عنوان مثال موزه خیابــان مفاخر غرب مازندران می 
تواند یک خیابان را تبدیل به یک جاذبه گردشگری کند. 
تنها کافیســت مفاخر غرب مازندران را به وسیله هنر در 
آن جا معرفی کرد، گاه با نقاشی دیواری، گاه با حجم، گاه 
با موسیقی و نمایش خیابانی و گاهی با تصویر و ویدئو.

Street  Museum       |       مـــوزه  خیــابـان
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هنرگاه ها محلی برای ارائه هنرهای نمایشــی و موسیقی 
هســتند. هنرگاه بایــد در محل تردد پیاده گردشــگران و 
شهروندان باشد. تنها کافیست این محل ها توسط شهرداری 
ها آماده ســازی شود، اجرای برنامه های هنرگاه ها توسط 

هنرمندان برنامه ریزی و اجرا می شود.

Art  Place        |        هنــــرگاه ها
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Signs       |       نشان نام شهرها

برای نمایش نام شــهرها و ایجاد هویت برای شــهرها، 
روستاها و جاذبه های طبیعی یا تاریخی و ایجاد زیبایی 

الگوهایی برای نمایش نام ها پیشنهاد شده است.
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یکی از فعالیت های مهم در راســتای پیاده ســازی و هویت 
سازی گردشــگری ارگانیک، معماری ارگانیک است. معماری 
ارگانیک، نگاهی بر گرفته از فرهنگ را در بستر طبیعت ارائه می 
کند و اثر معماری را به اثری هنری و پایدار تبدیل می ســازد 
که نتیجه آن، زیبایی محیط و توسعه مقصد گردشگری است.

در ایــن کتاب، چند نمونه از معماری ارگانیک برای آشــنایی 
مخاطب ارائه شده است و در روند تکمیل، نمونه های کاربردی 

بیشتری ارائه خواهد شد.

Organic  Architectural      |     معماری ارگانیک
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Landscape        |       فضای سبز و درختان

مقصد گردشگری ارگانیک، مقصدی است که توجه ویژه ای 
در آن به مقوله محیط زیســت و به خصوص فضای سبز 
شــود. درختان، یکی از نمادهای اصلی مقصد گردشــگری 
ارگانیک هســتند. احترام به درخت از دیرباز در فرهنگ ما 
ایرانیان وجود داشته و به عنوان عنصری مقدس در تاریخ و 
فرهنگ ایرانی و اسامی مورد توجه قرار گرفته است. درخت 
و فضای ســبز از ارکان اصلی گردشگری ارگانیک هستند و 
در این کتاب راهکارهــای ویژه ای برای صیانت از درختان 
پیشنهاد شده است. درختان نه تنها زیبایی دارند و محیط 
شهری، مسیرهای گردشگری و روستاها را تلطیف می کنند، 

بلکه نماد فرهنگ یک جامعه نیز می باشند.
هویت سازی برای درختان قدیمی و تدبیر برای حفظ این 
درختان، کاشت درختان جدید بر اساس آب و هوای منطقه 
و ... از جمله فعالیت هایی است که در این زمینه پیشنهاد 

شده است.
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Top: Detail of Vietnamese language, Below: Street view of Tree Grate displaying Chinese, Vietnamese and Arabic languages. 
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Top: Local produce being sold next to Tree Grate, Bottom: Detail of Chinese characters.
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LEEDS STREET 
TREE GRATES
In 2011, HeineJones designed a tree 
grate solution for the Maribyrnong 
City Council. Located in Footscray 
the design provided an interpretive 
solution which described the function 
and intent of the new ‘raingarden’. 
The design has won a coveted 
international SEGD award.

OVERVIEW 
In 2010, HeineJones designed an interpretive solution 
for a ‘raingarden’, part of a Maribyrnong City Council 
streetscape redevelopment in Leeds Street, Footscray.
The ‘raingarden’’s structure is hidden and therefore 
difficult for the general public to comprehend.  
Twenty-two trees are planted along the footpath, all  
of which use Water Sensitive Urban Design principles. 
Collectively, the trees form a raingarden, which uses 
local rainfall to wash the streets and water trees. The 
remaining water is filtered, cleansed and fed into 

the Maribyrnong River. Our task was to explain the 
raingarden’s hidden function and intent. To work, 
HeineJones solution had to be integrated into both the 
raingarden’s hardware and the footpath, while also 
being presented at each of the 22 trees. It had to be 
robust and safe, but also engaging.
The solution features simple, large-scale word elements 
laser cut though the 10mm steel plates housing the 
trees. The abstract words, some of which are presented 
in Chinese, Vietnamese and Arabic, form part of a 
poem. The full poem, laser cut into the design at a 
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حیوانات و پـــرندگان  در شهر ارگانیک      

Animals  &  Birds

همانگونه که اشاره شد، محیط زیست از ارکان اصلی توسعه 
مقصد گردشــگری با رویکرد گردشــگری ارگانیک است و 
اقدامات مختلفی در این راستا می بایست صورت پذیرد تا 

هویت ارگانیک بودن مقصد به مخاطب منتقل شود.
حیوانات و پرندگان یکی از زیست کنندگان در این مقاصد 
می باشند که توجه به آنان، عاوه بر تاثیر گذاری بر فرهنگ 
جامعه بومی برای صیانت از میراث طبیعی و محیط زیست 
و رعایت اصول هم زیســتی مسالمت آمیز با حیوانات در 
محیط های شهری و روستایی، مخاطب را تحت تاثیر قرار 
می دهد و حســی که از جامعه میزبان دریافت می کند را 

بهبود می بخشد.
در این کتاب، پیشنهادهایی برای توجه به حیوانات و پرندگان 
شهری ارائه شده است که از جمله آنان می توان به ساخت 
النه هایی زیبا برای پرندگان، ســگ و گربه و ایجاد اماکنی 

برای تغذیه آنان توسط مردم بومی و گردشگران است.
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روســتای ارگانیک روستایی اســت که به صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی 
روســتا توجه شود و عناصر معماری روستا با حفظ این اصل توسعه پیدا کند. 
در روســتا ارگانیک، معماری ارگانیک، مبلمان روســتایی ارگانیک، فضای سبز، 
محیط زیســت، نشــان ها و ... همگی با رویکرد ارگانیک توسعه می یابند و 

فرهنگ ارگانیک در مردم روستا نهادینه شده باشد. 
در این کتاب به نمادهای گردشــگری ارگانیک که در روستا قابلیت پیاده سازی 
دارد اشاره شده است و تاش شده نگاهی جامع برای توسعه روستا با رویکرد 

گردشگری ارگانیک ارائه شود.
امیدواریم بتوانیم با توســعه گردشــگری ارگانیک در روستاهای غرب استان 
مازندران، زمینه توســعه اقتصــادی، فرهنگی و اجتماعــی را فراهم آوریم و 
بتوانیم با این رویکرد به نتیجه تولید ثروت پایدار برای اهالی روســتا برسیم. 
در صورت تحقق این هدف، شــاهد ماندگاری روستاییان در روستاها خواهیم 
بود و با ایجاد زمینه اشــتغال پایدار، مهاجرت معکوس به روســتاها صورت 

خواهد پذیرفت.

Organic  Village        |       روستای  ارگانیک
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به جهت توســعه پایدار روستاها می بایست بناهای قدیمی را حفظ نمود و در 
صورت تمایل صاحبان ابنیه با تغییراتی بر روی نما و محوطه اطراف و پوشــش 
گیاهان مناسب می توان محیطی سرزنده برای بومیان و بازدیدکنندگان فراهم کرد.

در این نوع بازســازی همــه ی عملیات اجرایی می تواند توســط محلی ها 
صورت گیرد. به طور مثال ســاختمان تنها با ترمیم دیوارها به وســیله کاهگل 
یا سیمان و اضافه کردن پوشش گیاهی شکل جدیدی به خود گرفته است که 

هیچ هزینه سنگینی برای بازسازی صرف نخواهد شد.
برخی از بناها به شــکل سنتی هر سال به دست روستاییان ِگل مالی می شود 
و بدین طریق دیوارها ترمیم می شوند. این مراسم می تواند با نقاشی بناها 

همراه شود.

Rural Architecture        |        معمــاری روستـــایـی
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تصویر شرایط موجود از بناهای 
قدیمی در شانه تراش
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بومی ســازی و هماهنگی ساختمان های از قبل ساخته 
شــده در بافت روستایی با استفاده از کاهگل یا کاهرنگ 
اضافه شده روی بلوک های سیمانی و اضافه کردن درب 
و پنجره های چوبی. وجود گل و گیاه نشــان دهنده در 
جریان بودن زندگی و انرژی حیات اســت و اضافه شدن 
ج بناها بــه ارتقا زیبایی ابنیه کمک  آن در داخــل یا خار

می کند.

بومی سازی و هماهنگی ساختمان هـای 
ی بـا از قبل ساخته شده در بافت روستای

اضـافهاستفاده از کاهگـل یـا کاهرنـگ
و اضـافه شده روی بلوک های سـیمانی

.کردن  درب و پنجره های چوبی
وجود گل و گیاه نشان دهنده در جریـان
بــودن زنــدگی و انــرژی حیــات اســت و 
اضافه شدن آن در داخل یا خارج بناهـا 

.دبه ارتقا زیبایی ابنیه کمک می کن

ـــای  ـــدان ه ـــتفاده از گل اس
ره شمعدانی برای پـايين پنجـ

.های بناهای قدیمی یا جدید
ا این گلدان ها می بایست بـ
ه استفاده از مصالح بومی و بـ
وددست روستاييان ساخته ش
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تصویر شرایط موجود از
زندگی در ساختمانی نیمه کاره

در بخش بومی روستا
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قبل از بــازسازیبعد از بــازسازی
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مسئله مهم در مورد بازسازی روستا توانمند سازی جامعه 
بومی و توســعه کارآفرینی برای ایشان است بنابر این به 
جهت پروژه های عمرانی و معماری پروژه ها روش های 

ساده و اجرایی در نظر گرفته شده است.
در این تصویرســازی بنای شــماره 2 کــه متعلق به دام 
یکی از روستاییان است تنها با ترمیم نما و اضافه کردن 

تابلوی چوبی بازسازی صورت گرفته است.
در بنای شماره 2 نمای ساختمان بازسازی شده و گلدان 
های شــمعدانی حس زندگی را به این بنــا القا نموده 
اســت. بناهای قدیمی بازسازی شــده زمانی می توانند 
جلوه مناســبی در این روستا داشــته باشند که طراحی 
مناســبی برای فضای باز اطــراف نیز لحاظ گردد. در این 
محیط به جای بلوک سیمانی می توان از چپ )حصار به 

روش بومی( استفاده کرد.

تصویر شرایط موجود از بناهای 
قدیمی در شانه تراش
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مســئله مهــم در مــورد بازســازی روســتا 
توانمند سـازی جامعـه بـومی و توسـعه 

ه کارآفرینی برای ایشان است بنابر این بـ
جهــت پــروژه هــای عمرانــی و معمــاری 
پروژه ها روش های سـاده و اجرایـی در 
ـــــت ـــــده اس ـــــه ش ـــــر گرفت .نظ

در این تصویرسازی بنـای سـمت راسـت 
که متعلق به دام یکی از روستاييان است
تنها با ترمیم نما و اضافه کـردن تـابلوی

در . چوبی بازسازی صـورت گرفتـه اسـت
بنای سمت چپ نمای ساختمان بازسازی 
شــده و گلــدان هــای شــمعدانی حــس 
.زندگی را به این بنـا القـا نمـوده اسـت

بناهای قدیمی بازسازی شده زمانی مـی 
ه توانند جلوه مناسبی در این روستا داشت
از باشند که طراحی مناسبی برای فضای ب

در این محیط بـه . اطراف نیز لحاظ گردد
جــای بلــوک ســـیمانی مــی تـــوان از 

.استفاده کـرد) حصار به روش بومی(چپر
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بعد از بــازسازی شماره 2

قبل از بــازسازی شماره 1
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ــانه  ــتای ش ــه در روس ــه ای از طویل نمون
ــت  ــی دهــد مراقب ــه نشــان م ــراش ک ت
صحیحی از این نوع بناها صـورت نمـی 
گیرد و به هم ریختگی یا زباله در درون و 
ــود ــی ش ــده م ــا دی ــن بناه ــرون ای .بی
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طویله به عنوان یکی از سمبل های 
روستا می تواند فضـای مناسـبی را 
برای بازدید و تجربه گردشـگران از 

در این . زندگی روستایی فراهم کند
تصویرسازی بنـا بـه شـکل بـومی 
حفظ و بازسازی شده و در محوطه 
باز و درون طویله سـمبل هـایی از 
زنــدگی روســتایی را مــی تــوان 

النه پرندگان در رنگ . مشاهده کرد
های متنوع مـی توانـد عـالوه بـر 
جذابیت بصری حضور پرنـدگان را 

ــد ــزایش ده ــیط اف ــن مح . در ای
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ـــــــد ـــــــی جدی ـــــــازی طراح تصویرس
به جهت توسعه پایدار روستای شانه تراش می 
بایســت بناهــای قــدیمی را حفــظ نمــود و در 

وی صورت تمایل صاحبان ابنیه با تغییراتی بـر ر
نما و محوطه اطراف و پوشش گیاهای مناسب 
مــی تــوان محیطــی ســرزنده بــرای بومیــان و 

.                           بازدیدکنندگان فراهم کـرد
در این نوع بازسازی همـه ی عملیـات اجرایـی 

به طور . می تواند توسط محلی ها صورت گیرد
مثــال ســاختمان ســمت چــپ تنهــا بــا تــرمیم 
دیوارها به وسیله کاهگـل یـا سـیمان و اضـافه 
کردن پوشش گیاهی شـکل جدیـدی بـه خـود 
گرفتـه اسـت کـه هـیچ هزینـه سـنگینی بـرای 

.                          بازسازی صرف نخواهد شد
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بعد از بــازسازی

بعد از بــازسازی

قبل از بــازسازی

قبل از بــازسازی

تصویر شرایط موجود
روستای شانه تراش
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در طول مسیر جاده  از درخت و گیاه برای جذابیت مسیر 
و همینطــور به عنوان جدا کننده محل پــارک و پیاده رو 
استفاده می شود. حاشیه جاده از یک طرف سنگچین می 
شــود و مسیر جوی آب پایین سنگچین درنظر گرفته شده 
است. دیوارهای ســمت دیگر کاهگل سفید می شوند و 
گیاه رز رونده بر روی دیوارهای سفید یکی از جذابیت های 

روستا در فصل بهار و تابستان خواهد بود.
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استفاده از روش بومی
ساخت درب و پنجره

با رنگ های سنتی
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یکی از راه حل های اشــتغال زایی دراین منطقه ایجاد 
کلبه هــای بومی کوچک در زمین روســتاییان و جدا از 
خانه ی قدیمی آنها می باشــد. در حال حاضر هیچ کدام 
از روستاییان تمایل به استفاده از خانه قدیمی به عنوان 
بــوم گردی را ندارند بنابراین بــا حفظ فضای خصوصی 
خود و ساخت کلبه ای در زمین شخصی خود می توانند 

از میهمانان نیز پذیرایی کنند. 
ساخت کلبه بومی با اســتفاده کمتری از چوب به عاوه 
بلوک سیمانی و کاهگل است. الزم به ذکر است به دلیل 
هزینه زیاد تهیه چوب و محدود بودن آن الزم اســت از 

سایر مصالح به شکلی بومی کمک گرفته شود.
این تصویر مربوط به زمین یکی از روستاییان می باشد.

کلبه های روستـــایـی

Rustic  Cottage

ــــــومی  ــــــه ب ــــــاخت کلب س
با استفاده  کمتری از چوب به عالوه
.بلــــوک ســــیمانی و کاهگــــل

الزم به ذکر اسـت بـه دلیـل هزینـه 
زیاد تهیه چوب و محدود بـودن آن 
الزم است از سایر مصالح به شـکلی 
.بــــومی کمــــک گرفتــــه شــــود
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ساخت کلبه بومی 
با استفاده از چوب
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یکی از راه حل هـای اشـتغال زایـی در 
این منطقـه ایجـاد کلبـه هـای بـومی 
کوچک در زمـین روسـتاييان و جـدا از 

در حـال . خانه ی قدیمی آنها می باشد
حاضر هیچ کدام از روستائیان تمایل به
ــوان  ــه عن ــدیمی ب ــه ق اســتفاده از خان
بومگردی را ندارند بنابر ایـن بـا حفـظ 
فضای خصوصی خود و ساخت کلبه ای 
در زمین شخصـی خـود مـی تواننـد از 

ر این تصـوی.میهمانان نیز پذیرایی کنند
مربــوط بــه زمــین یکــی از روســتاييان
.در روســتای شــانه تــراش مــی باشــد ی
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کوچه های اصلی روستا می توانند سنگ فرش شوند.
دیوارهایی که با بلوک ســیمانی رها شده اند می توانند 
پوشش کاهگل یا کاهرنگ داشته باشند. خانه کاهگلی به 
همان شکل باقی می ماند و در صورت نیاز صاحب ملک 

می تواند بازسازی شود.
تصویر شماره 2 مونتاژ کلبه ای بومی می باشد که می تواند 

به عنوان کافه استفاده شود.

بعد از بــازسازی شماره 2

قبل از بــازسازی شماره 1
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نیمکت های مســیر جنگلی به وســیله الوار و تنه درخت 
ساخته می شوند.

Rustic Furniture       |       مبـلمان روستـــایـی

طراحـی و تعریـف بخـش ورودی مسـیر 
ــاوی  ــس کنجک ــاد ح ــث ایج ــالت باع ک

بـه . گردشگران نسبت به مسیر می شـود
طبیعـت گـردان،جهت پیمایش مسیر 

نیاز به راهنمای محلـی خواهنـد داشـت 
چرا که امکان گم شـدن در مسـیر وجـود 

.نددارد و می بایست از راهنما کمک بگیر

در مسیر کالت در جاهـایی کـه احتمـال 
ه تغییر مسیر یا گـم شـدن وجـود داشـت

تخاب ان،باشد با استفاده از چپر یا سنگ 
.مسیر برای گردشگران میسر می شود

له نیمکت های مسیر جنگلـی بـه وسـی
.الوار و تنه درخت ساخته می شوند
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در میانــه و در انتهــای مســیر بــه جهــت 
اســتراحت در فضــای جنگــل فضــاهایی 
چیدمان شده برای صرف چای هیزمـی و 
دمنوش شانه تراش در نظـر گرفتـه مـی

عناصــر تشــکیل دهنــده ایــن . شــود
د استراحتگاه های از چوب و سنگ خواهن

ــود ــای . ب ــپ ه ــکالت کم ــی از مش یک
اط طبیعتگردی آتش روشن کـردن در نقـ

پراکنده است که  لکـه هـای خاکسـتر و
چوب های نیمه سـوخته  بـه جـای مـی 
ماند و می تواند باعـث آتـش سـوزی در 

ن جنگل  بشـود بنـابر ایـن تعریـف کـرد
ش فضایی مشخص برای درست کردن آت
.دمی تواند به حل این مسئله کمک کن ی
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دوبهروستاعمومیهاینیمکت
اولروش.شوندمیساختهروش

هساختالوارازوقدیمیشکلیبه
ترکیببادومروشوشودمی
ازهاستفادباسنگچیدمانوالوار

.گیردمیشکلگابیون
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روستاعمومیهایچراغ
چوبترکیبازتوانندمینیزهاچراغ

متستصویرسازی.شوندساختهفلزو
هایخانهازیکیبهمربوطچپ

.باشدمیتراششانهروستای
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روستاعمومیهایچراغ
چوبترکیبازتوانندمینیزهاچراغ

متستصویرسازی.شوندساختهفلزو
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روستاعمومیهایچراغ
چوبترکیبازتوانندمینیزهاچراغ

متستصویرسازی.شوندساختهفلزو
هایخانهازیکیبهمربوطچپ
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چراغ های عمومی روستا نیز می توانند از ترکیب چوب و فلز 
ساخته شوند. تصویرسازی ها مربوط به یکی از خانه های 

روستایی به عنوان نمونه می باشد.

Rural  Lighting       |       نورپــردازی روستایی
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حفظ بنا و تغییر محیط سبز اطراف
نـه برخی روستاييان تمـایلی بـه بازسـازی خا

خود  ندارند و یا ممکن است که بنـا از لحـاظ
ر د. معماری نیازی به بازسـازی نداشـته باشـد

این تصویر خانه بـدون هـیچ تغییـری حفـظ
شده است اما محیط اطراف شکل جدیدی بـه

ده خود گرفته است که در اینجا زمین چمن شـ
ن ایـ. و حصار چوبی و یا چپر لحاظ شده است

یل تصویرسازی مربوط به یکی از خانه های اص
.شانه تراش می باشد

90
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حفظ بنا و تغییر محیط سبز اطراف
نـه برخی روستاييان تمـایلی بـه بازسـازی خا

خود  ندارند و یا ممکن است که بنـا از لحـاظ
ر د. معماری نیازی به بازسـازی نداشـته باشـد

این تصویر خانه بـدون هـیچ تغییـری حفـظ
شده است اما محیط اطراف شکل جدیدی بـه

ده خود گرفته است که در اینجا زمین چمن شـ
ن ایـ. و حصار چوبی و یا چپر لحاظ شده است

یل تصویرسازی مربوط به یکی از خانه های اص
.شانه تراش می باشد

90

حفظ بنا و تغییر محیط سبز اطراف خانه های روستایی 
و با توجه به اینکه برخی روستاییان تمایلی به بازسازی 
خانه خود ندارند و یا ممکن است که بنا از لحاظ معماری 
نیازی به بازســازی نداشته باشــد. در این تصاویر خانه 
بدون هیچ تغییری حفظ شــده است اما محیط اطراف 
شــکل جدیدی به خود گرفته اســت که در اینجا زمین 
چمن شده و حصار چوبی و یا چپر لحاظ شده است. این

تصویرسازی مربوط به یکی از خانه های اصیل روستایی 
می باشد.

نمــاسازی ارگانیک روستــایی

  Organic  Rural  Facade
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سطل زباله می تواند به روشی ساده با استفاده از چوب 
ساخته شــود. محفظه چوبی ثابت خواهد بود و سطل 
درونی قابل جابجایی می باشد. به صورت مرسوم سطل 
زباله عمومی در روســتاهای ایران یا وجــود ندارد و یا 
ارتباط مناســبی با معماری این مناطــق ندارد. معماری 
روســتاها حتی اگر به بهترین شــکل طراحی و ساخته 
شــوند با وجود زباله جذابیتی نخواهد داشت. طراحی 
مناسب سطل زباله می تواند گردشگران را ترغیب کند به 

دور انداختن زباله در سطل.

Rustic Trash       |       سطل زباله روستـایـی

ا سطل زباله می تواند بـه روشـی سـاده بـ
محفظــه . اسـتفاده از چــوب ســاخته شــود

چوبی ثابت خواهد بـود  و سـطل درونـی 
ـــــد ـــــی باش ـــــایی م ـــــل جابج .قاب

به صورت مرسوم سـطل زبالـه عمـومی در 
روستاهای ایران یا وجود ندارد و یا ارتبـاط
.مناســبی بــا معمــاری ایــن منــاطق نــدارد

کل معماری روستاها حتی اگر به بهترین ش
طراحــی و ســاخته شــوند بــا وجــود زبالــه 

طراحـی مناسـب. جذابیتی نخواهد داشت
یـب سطل زباله می تواند گردشـگران را ترغ

ــطل ــه در س ــداختن زبال ــه دور ان ــد ب . کن

ــــــــتا ــــــــه در روس ــــــــطل زبال س
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ا سطل زباله می تواند بـه روشـی سـاده بـ
محفظــه . اسـتفاده از چــوب ســاخته شــود

چوبی ثابت خواهد بـود  و سـطل درونـی 
ـــــد ـــــی باش ـــــایی م ـــــل جابج .قاب

به صورت مرسوم سـطل زبالـه عمـومی در 
روستاهای ایران یا وجود ندارد و یا ارتبـاط
.مناســبی بــا معمــاری ایــن منــاطق نــدارد

کل معماری روستاها حتی اگر به بهترین ش
طراحــی و ســاخته شــوند بــا وجــود زبالــه 

طراحـی مناسـب. جذابیتی نخواهد داشت
یـب سطل زباله می تواند گردشـگران را ترغ

ــطل ــه در س ــداختن زبال ــه دور ان ــد ب . کن

ــــــــتا ــــــــه در روس ــــــــطل زبال س
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ســرویس بهداشــتی در فضــاهای عمــومی
ــذار ــت و تاثیرگ ــر اهمی ــاملی پ ــوان ع ــه عن ب
ــــــت ــــــگر و توریس ــــــذب گردش در ج

هتـر یکی از مسائلی که باعث تجربـه سـفری ب
افت نظ. می شود سرویس بهداشتی می باشد

ا را در کنار طراحی مناسب سطح کیفـی روسـت
ســرویس هــای بهداشــتی . ارتقــا مــی دهــد

عمومی می تواند بـا طراحـی ارائـه شـده بـه 
. دســــت روســــتاييان ســــاخته شــــود

دلیــل جــذابیت ایــن طــرح ترکیــب چــوب و 
.  استفاده از رنگ بر روی چوب می باشد ی
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ســرویس بهداشتی در فضاهای عمومی به عنوان عاملی 
پــر اهمیت و تاثیرگذار در جذب گردشــگر و توریســت 
یکی از مســائلی که باعث تجربه ســفری بهتر می شود 
سرویس بهداشــتی می باشــد. نظافت در کنار طراحی 
مناسب سطح کیفی روســتا را ارتقا می دهد. سرویس 
های بهداشتی عمومی می تواند با طراحی ارائه شده به 
دســت روستاییان ساخته شود. دلیل جذابیت این طرح 
ترکیب چوب و استفاده از رنگ بر روی چوب می باشد.

سرویـس بهداشتــی روستـــایـی

WC
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ســاخت مجسمه هایی با اســتفاده از سنگ و فلز برای 
زیبــاسازی محیط روستا انجام می شود و همچنین در 
ابعاد کوچک تر در نظر گرفته می شــود به شــکلی که به 
عنوان یکی از نمادهای روســتا در فروشــگاه محصوالت 

خانگی به فروش برسد.

Rustic  Store       |       نمادهای روستـــایـی
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ساخت مجسمه هـایی بـا اسـتفاده از 
سـنگ و فلــز بــرای زیباســازی محــیط
روستا انجام می شـود و همچنـین در 

ود ابعاد کوچک تر در نظر گرفته می ش
ادهای به شکلی که به عنوان یکی از نم

ی روستا در فروشگاه محصوالت خـانگ
.به فروش برسد

85
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ساخت مجسمه هـایی بـا اسـتفاده از 
سـنگ و فلــز بــرای زیباســازی محــیط
روستا انجام می شـود و همچنـین در 

ود ابعاد کوچک تر در نظر گرفته می ش
ادهای به شکلی که به عنوان یکی از نم

ی روستا در فروشگاه محصوالت خـانگ
.به فروش برسد

85

ART  CITY
ANIMALS & BIRDS
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ART  CITY
RUSTIC

با وجود محیط زیست طبیعی بی نظیر جنگل دوهزار در 
داخل محیط روســتا یا داخل زمین روستاییان می توان 
از مصالح موجود در این منطقه به بهترین شکل استفاده 
کرد. به دلیل موجودیت چــوب در این منطقه می توان 
مانند تصویر ســمت چپ فضایی برای گل کاری یا کشت 
سبزیجات ارگانیک را انجام داد. همچنین تکه های چوب 
می توانند مانند شکل زیر برای ساخت گلدان نیز استفاده 

شوند.
پالــت های باربری می توانند اســتفاده های متفاوتی در 
فضای سبز داشته باشند. از محصور کردن محیطی به جهت 
پرورش گل و گیاه گرفته تا گل کاری درون چوب های پالت 

یا آویزان کردن گلدان روی چوب ها.

طراحی فضای سبـــز روستـــایـی

Rustic  Landscape

استفاده از پالت به جهـت محصـور
یاهکردن فضایی برای کاشت گل و گ
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92

پالــت هــای بــاربری مــی تواننــد 
ای استفاده های متفاوتی در فضـ

از محصــور. ســبز داشــته باشــند
کردن محیطی به جهـت پـرورش 
گل و گیـاه گرفتـه تـا گـل کـاری
درون چوب های پالت یا آویـزان 

.  کردن گلدان روی چوب ها

استفاده از پالت به جهـت محصـور
یاهکردن فضایی برای کاشت گل و گ
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92

پالــت هــای بــاربری مــی تواننــد 
ای استفاده های متفاوتی در فضـ

از محصــور. ســبز داشــته باشــند
کردن محیطی به جهـت پـرورش 
گل و گیـاه گرفتـه تـا گـل کـاری
درون چوب های پالت یا آویـزان 

.  کردن گلدان روی چوب ها
استفاده از پالت به جهـت محصـور

یاهکردن فضایی برای کاشت گل و گ
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پالــت هــای بــاربری مــی تواننــد 
ای استفاده های متفاوتی در فضـ

از محصــور. ســبز داشــته باشــند
کردن محیطی به جهـت پـرورش 
گل و گیـاه گرفتـه تـا گـل کـاری
درون چوب های پالت یا آویـزان 

.  کردن گلدان روی چوب ها
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طراحی کوچه ها با اســتفاده از گابیون، این روش که با 
اســتفاده از توری فلزی و با محصور کردن ســنگ انجام 
می گیرد می تواند در طراحی های بســیار متنوعی شکل 
بگیرد. از جدول بندی حاشــیه کوچه ها گرفته تا نیمکت 
یا ساخت گلدان در فضاهای عمومی که می تواند توسط 
نیروی بومی ســاخته شود. به عاوه اینکه سنگ متریال 
موجود و قابل دسترس در منطقه دوهزار است. در این

روش نوع سنگ ها و ترکیب بندی رنگ سنگ ها در کنار 
یکدیگــر اهمیت زیادی دارد. دلیــل جذابیت این روش 
فرم دادن به مجموعه ای از ســنگ ها بدون استفاده از 

مصالح جانبی مثل سیمان است.

Rural Architecture       |       کوچه روستایی

گابیونازاستفادهباهاکوچهطراحی
ابوفلزیتوریازاستفادهباکهروشاین

اندتومیگیردمیانجامسنگکردنمحصور
از.ردبگیشکلمتنوعیبسیارهایطراحیدر

تاگرفتههاکوچهحاشیهبندیجدول
یعمومفضاهایدرگلدانساختیانیمکت

ساختهبومینیرویتوسطتواندمیکه
ودموجومتریالسنگاینکهعالوهبه.شود
ایندر.استدوهزارمنطقهدردسترسقابل

رنگبندیترکیبوهاسنگنوعروش
.داردزیادیاهمیتیکدیگرکناردرهاسنگ
بهدادنفرمروشاینجذابیتدلیل

ازاستفادهبدونهاسنگازایمجموعه
.استسیمانمثلجانبیمصالح
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نوعی از اشتغال زایی به وسیله جذب بازدید کنندگان به 
مزرعه کشــاورزی است که عمومًا برای اهداف تفریحی و 
تجربه زندگی روستایی با اولویت کشاورزی و دامداری و 
ســایر فعالیت های بومیان است که در عین حال باعث 
رونق فعالیت های اقتصادی بومی می گردد و می تواند 
در توســعه پایدار آن منطقه تاثیر فراوانی داشته باشد . 
در این نوع گردشــگری حفظ محیط زیست و چگونگی 
تجربه تفریحاتی امروزی به شیوه ای که ریشه در زندگی 
بومی روســتاییان دارد در اولویت اســت. تجربه مزرعه 
گردشگری شامل فعالیت های مختلف عمومی می باشد 
و این اتفاقات با تغییر فصل تغییر می کند. گردشــگران 
می توانند کاشــت و برداشت محصوالت بومی را تجربه 

کنند.

Rural  Lighting        |        مزرعـــه روستایی

ـــــــــــــگری ـــــــــــــه گردش مزرع
نوعی از اشتغال زایـی بـه وسـیله جـذب

ت بازدید کنندگان به مزرعه کشاورزی اسـ
ه که عمومًا برای اهداف تفریحـی و تجربـ

زندگی روستایی بـا اولویـت کشـاورزی و
دامــداری و ســایر فعالیــت هــای بومیــان 

ت است که در عین حال باعث رونق فعالی
د های اقتصادی بومی می گردد و می توان

انـی در توسعه پایدار آن منطقه تـاثیر فراو
فظ در این نوع گردشگری ح. داشته باشد 

ـــه  ـــونگی تجرب ـــت و چگ ـــیط زیس مح
ه در تفریحاتی امروزی به شیوه ای که ریش

زندگی بومی روسـتاييان دارد در اولویـت
تجربــه مزرعــه گردشــگری شــامل . اســت

فعالیت های مختلف عمومی در روسـتای
ا شانه تراش می باشـد و ایـن اتفاقـات بـ

. تغییر فصل تغییر می کند

بــه دلیــل اقلــیم شــانه تــراش ایــن نــوع از 
ق گردشگری در فصـل بهـار و تابسـتان رونـ

اشت بیشتری دارد و گردشگران می توانند ک
.نـدو برداشت محصوالت بومی را تجربه کن

ه فصل سرد به جای فعالیت های مربـوط بـ
ب کشاورزی فرصت مناسبی است برای جـذ
ی گردشگران برای تجربه اقامـت در بـومگرد

ــه ای روســتایی و  هــا و حــس گرمــای خان
ت نوشیدن دمنوش های شانه تراش و شرک

در کارگاه هـای هنـری و صـنعتی همچـون 
ربـه تجربه نجاری در کارگاهی جنگلی یـا تج

پخت نان محلـی در تنـور خـانگی و کارگـاه
ــا  ــا ی ــومی ه ــط ب ــه توس ــری ک ــای دیگ ه
.متخصصــین غیــر بــومی اجــرا مــی شــود

87

نجـــــــــــــــاریکارگـــــــــــــــاه 
چوب بـه عنـوان یکـی از مصـالح اصـلی 

ابر بومی شانه تراش محسوب می شود بنـ
و به جهت اشتغال زایینجاریاین کارگاه 

انجام پـروژه هـای بـومی طـرح توسـعه 
.پایــدار شــانه تــراش طراحــی مــی شــود

رای این کارگاه همچنین محیطی تجربی بـ
بحــث مزرعــه گردشــگری خواهــد بــود و 

د نجاری در دل روستایی جنگلی مـی توانـ
پت کانسـ. گردشگران را به خود جذب کند

معماری ایـن کارگـاه بـر اسـاس طراحـی 
انه مدرن اما با توجه به اقلیم و معماری ش

.  تراش خواهد بود

83
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به جهت افزایش فروش و جذب بومیان و گردشــگران، 
طراحی فروشــگاه میوه می تواند به شکلی کاما امروزی 
اما برگرفته از زندگی روســتایی جنگلی باشد. قرار دادن 
میوه ها درون ســبدهای حصیری همــراه با پارچه ای 
محلــی مازندرانــی می توانــد القا کننده نــوع زندگی 

کشاورزان باشد.

 عرضه محصوالت روستایی

Rustic  Store

ART  CITY
RUSTIC

راشفروشگاه محصوالت خانگی شانه ت
ه یکی از اتفاقات مهم در روسـتای شـان

تراش به جهت توسعه پایـدار آمـوزش
روســتاييان و ایجــاد فضــایی مناســب
برای فروش محصوالت روسـتایی مـی

ود باشد که بدین منظور فضایی کـه خـ
ی ایـن گویای نوع تفکر قالب بر چگونگ

در. مسئله می باشد طراحی مـی شـود
ادامه بـه بررسـی چنـد نمونـه از ایـن 
.محصــــــوالت مــــــی پــــــردازیم
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ــوه  ــروش می ــگاه ف ــی فروش طراح
به جهت افـزایش فـروش میـوه و 
ـــگران  ـــان و گردش ـــذب بومی , ج
ه طراحی فروشگاه میوه می تواند ب

ه از شکلی کامال امروزی اما برگرفتـ
قـرار . زندگی روستایی جنگلی باشد

ــا درون ســبدهای  ــوه ه دادن می
حصیری همراه با پارچه ای محلـی 

وع مازندرانی می تواند القا کننده ن
.زندگی کشاورزان باشد
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ــوه  ــروش می ــگاه ف ــی فروش طراح
به جهت افـزایش فـروش میـوه و 
ـــگران  ـــان و گردش ـــذب بومی , ج
ه طراحی فروشگاه میوه می تواند ب

ه از شکلی کامال امروزی اما برگرفتـ
قـرار . زندگی روستایی جنگلی باشد

ــا درون ســبدهای  ــوه ه دادن می
حصیری همراه با پارچه ای محلـی 

وع مازندرانی می تواند القا کننده ن
.زندگی کشاورزان باشد
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دن با اصالح بنای چوبی موجود و اضافه کـررا

غرفه های چوبی در کنار آن می توان محـیط
مناسبی بـرای سـرو غـذا و نوشـیدنی هـای 

روزهای جمعـه هـر هفتـه . محلی ایجاد کرد
د کوهنوردان زیادی از این محل تردد می کنن

که حضـور آنهـا در ایـن محـل و اسـتراحت 
موقت آنها روی نیمکت ها می تواند باعـث

دان ساخت گلـ. فروش بیشتر غرفه ها بشود
ــد  ــی توان ــابیون م ــا روش گ ــت  ب و نیمک
همخوانی مناسـبی بـا ایـن محـیط داشـته 

استفاده از سـنگ و چـوب بـه عنـوان. باشد
دان مصالح بومی برای ساخت کلبه ها یا گلـ

و نیمکــت مــی توانــد بهتــرین گزینــه بــرای
.ساخت و اجرا به دست روستائیان باشد
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در ابتدای مسـیر گردکـوه و در محوطـه 
ی ورودی بومی روستا بنـایی نیمـه چـوب

در . وجود دارد کـه نیـاز بـه اصـالح دارد
عین حال فضـای اطـراف ایـن بنـا مـی 

ی تواند در جهت تقویـت مسیرگردشـگر 
.روستا استفاده شود

70

ساخت غرفه های سبک که از چوب و به دست روستاییان 
ساخته می شــود می تواند گزینه مناســبی برای محل 

فروش محصوالت روستایی باشد.
این محوطه بدون ســاخت بنا در نظر گرفته شده است 
که بتوانــد به عنوان فضایی بــرای رویدادهای مختلف 
در فصل بهار و تابســتان باشد. سنگ چین پیاده رو به 
هــم ریختگی این محیط ها را اصاح می کند و فضایی 
مناســب برای قدم ایجاد می کنــد. دیوار محوطه نیز به 
طور کامل سنگچین می شود و نیمکتی دست ساز که با 
روش گابیون ســاخته می شود برای استراحت کنار غرفه 

ها در نظر گرفته شده است.
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فـــروش مرکبـــات در شـــانه تـــراش
تنکــابن در مــورد مرکبــات ایــران بســیار
خوش نام است و شانه تراش می توانـد

آن را از مرکبات تنکابن استفاده نمایـد  و
.اندبا چیدمانی روستایی به فـروش برسـ

چیـدمان بــرای بـاال بـردن میــزان نحـوه
یان فروش توسط تیم طراحی بـه روسـتائ

.پیشنهاد خواهد شد
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تنکابن در مورد مرکبات ایران بســیار خوش نام اســت 
و مــی توان مرکبات را با چیدمانی روســتایی به فروش 
رساند. نحوه چیدمان برای باال بردن میزان فروش توسط 

تیم طراحی به روستاییان پیشنهاد خواهد شد.

محصوالت روستـــایـی

Rustic  Products

آشپزخانه به عنوان قلب یـک خانـه 
ــی از در  ــود و حس ــی ش ــمرده م ش
. جریان بودن زندگی را القا می نماید

ــذایی و  ــه غ ــواد اولی ــتفاده از م اس
تجهیزات آشپزی روستایی به عنـوان
دکور و به شکلی طبیعی مـی توانـد 
بیــانگر نــوع زنــدگی بــومی باشــد و 
گردشگران را ترغیب بـه خریـد ایـن 

مواد غذایی دارای . محصوالت نماید
طیف وسیعی از رنـگ مـی باشـند و 
ــا  ــم ب ــار ه ــا در کن ــرفتن آنه قرارگ

صحیح بدون هیچ هزینـه چیدمانی
اضافی می تواند به جذاب تر شـدن 
ــد ــک کن ــز کم ــی نی ــای داخل .فض
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ـــذایی بـــومی ـــروش مـــواد غ ف

10
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یطراحی داخلی فروشگاه محصوالت خانگ
ــه ای از فروشــگاهی بــرای فــروش  نمون

ال  محصوالت خانگی که طراحی داخلی کـام
. بــا نــوع محصــوالت موجــود تطــابق دارد
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Organic Tourism Map         | ارگانیک         گردشگری  نقشه 

VISUAL  IDENTITY
Updated  Dec  -  2020

گردشــگری ارگانیک به عنوان پدیده ای نو ظهور در منطقه غرب مازندران اســت که 
با نوآوری و خاقیت در آمیخته اســت. گردشگری ارگانیک دارای چارچوب، مفاهیم 
و هویتی اســتاندارد اســت که مخاطبان بومی و غیر بومی آن به این هویت آن را 

خواهند شناخت.
ح ، رونق کســب و کارهای منطقه اســت که  یکی از اهداف اصلی از اجرای این طر

با درآمیختن با استانداردهای گردشگری ارگانیک، توان بروز و ظهور خواهند یافت.
گردشگران به عنوان مشــتریان اصلی خدمات و محصوالت گردشگری ارگانیک، نیاز 
به دسترســی به اطاعات صحیح و کارآمد دارند، به همین منظور نقشه اختصاصی 
گردشــگری ارگانیک تدوین شــده اســت تا به معرفی کســب و کارها، جاذبه ها و 

امکاناتی که در این راستا، همسو شده اند بپردازد.
در ادامه نقشــه های گردشگری ارگانیک ارائه می شــود که با هویت بصری تدوین 
شده برای گردشــگری ارگانیک، طراحی شده است. در این نقشه ها که دائما به روز 
رســانی خواهند شد، فعالیت های گردشــگری ارگانیک به گردشگران و جامعه بومی 

معرفی می گردد.

ORGANIC  TOURISM
MAp
نقشه   گردشگری   ارگانیــــــک



ORGANIC  TOURISMORGANIC  TOURISM
گــردشگـری  ارگانـیـکگــردشگـری  ارگانـیـک

228229 City BrAnD iDEntity / Updated March - 2021City BrAnD iDEntity / Updated March - 2021

QR CODE  Map

Attractions
جاذبه های گردشگری 

١- هتل قدیم رامسر
٢- کاخ موزه

٣- قلعه مارکوه
٤- آقا بسمل

٥- عمارت کاخ مرمر 
٦- بلوار کازینو (معلم)

٧- کاخ مرمر(موزه تماشاگه خزر) رامسر
٨- موزه عاج رامسر

٩- آب های گرم معدنی سادات محله
١٠- باغ سی هکتاری

١١- قلعه مارکوه
١٢- تله کابین رامسر

١٣- آب گرم سادات محله
١٤- پالژ توسکاسرا

١٥- پالژ های دهکده رامسر
١٦- پالژ لیدو

١٧- پالژ شهرداری
١٨- پالژ دریا پشته

١٩- پالژ شهر سبز رامسر
٢٠- موزه مردم شناسی رامسر

٢١- پالژ ساحل طالیی
٢٢- مجموعه تفریحی شهر سبز رامسر

٢٣-شهربازی سرزمین رویاها
٢٤- پارک آبی رامسر

٢٥- فرودگاه 
٢٦- پایانه حمل و نقل

٢٧- آبشار ایج
٢٨- روستای جواهرده

٢٩- بوستان جنگلی صفارود
٣٠- آب های گرم معدنی سادات محله

٣١- گرسماسر
٣٢- جنگل دالخانی

٣٣- جنت رودبار
٣٤- آبشار سیاسرت رامسر

٣٥- شاه سفید کوه
٣٦- قله سماموس

٣٧- سد میجران
٣٨- آبشار محمد َشَلم
٣٩- روستای پلهم جان

٤٠- روستای گلین
٤١- روستای بهارپشته

٤٢- روستای دریاپشته
٤٣- روستاي اربکله
٤٤- جاده دالخانی

٤٥- جاده جواهرده
٤٦- جاده اشکورات

٤٧- بوستان جنگلی صفارود
٤٨- منطقه ییالقی گرماسر

٤٩- دریاچه قو

روبروی بلوار كازينو
روبروی بلوار كازينو

الت محله
رامسر- سادات شهر

رامسر-جاده هتل
رامسر- بلوار معلم

رامسر، نزدیک به هتل قدیم رامسر
رامسر، نزدیک به هتل قدیم رامسر

رامسر- سادات شهر
رامسر- روبروی هتل قدیم

رامسر، کتالم- مسیر جاده تالرسر
رامسر- تله کابین

رامسر- سادات شهر
رامسر – انتهای بلوار کازینو

رامسر- دهکده ساحلی
رامسر - انتهای بلوار ساحلی باهنر

رامسر- میدان شهرداری - انتهای بلوار آیت اهللا طالقانی

رامسر- دریاپشته
رامسر- مجتمع شهر سبز

رامسر- دهکده ساحلی
رامسر- خیابان عباس مفرد

تله کابین رامسر
رامسر
رامسر

رامسر- میدان شهید خلعتبری
رامسر- چهار راه رمک

روستای ایج
رامسر- روستای جواهرده

رامسر -  کیلومتر ٩ جاده جواهرده
رامسر- سادات شهر

رامسر- روستای گرسماسر
رامسر- جاده دالخانی

رامسر- روستای جنت رودبار
روستای جنت رودبار
رامسر- جنت رودبار

رامسر
رامسر- کتالم- روستای اربه کله 

رامسر- 
رامسر- جاده دالخانی
رامسر- جاده دالخانی
رامسر- جاده دالخانی
رامسر- جاده دالخانی
رامسر- جاده دالخانی
رامسر- جاده دالخانی

رامسر- جاده جواهرده
رامسر- جاده اشکورات

رامسر -  کیلومتر ٩ جاده جواهرده 
رامسر- جاده دالخانی

رامسر- جاده جواهرده

موقعیـت جغرافیـاییدستـه بنـدی

برای مشــاهده نقشه QR Code را 
با دوربین تلفن همراه اسکن نمایید.
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Attractions
جاذبه های گردشگری 

١-آب گرم سه هزار
٢- دشت دریاسر

٣- آب گرم فلکده
٤- آبشار تودارک

٥- جنگل مسکیلی
٦- قله سیاالن

٧- قله تخت سلیمان
٨- گورستان خانیان

٩- آبشار خبکندی 
١٠- جنگل ولگسر

١١- حمام مران
١٢- مرداب نشتارود

١٣- پارک جنگلی چالدره
١٤- گردکوه

١٥- روستای نوشا
١٦- روستاي سیاورز

١٧- روستاي عسل محله
١٨- روستاي شانه تراش

١٩- قلعه تنکا
٢٠- مرکز تحقیقات کشاورزی

٢١- پل چشمه کیله 
٢٢- حمام مکرود

٢٣- موزه تاریخ طبیعی
٢٤- عمارت شهرداری

٢٥- ساختمان شهربانی 
٢٦- اداره چای تنکابن
٢٧- پارک چشمه کیله

٢٨- بازار ماهی فروشان
٢٩- شیطونک بازار

٣٠- پالژ ساحلی ولی آباد
٣١- پایانه  حمل و نقل

تنکابن- بخش خرم آباد-سه هزار
تنکابن- بخش خرم آباد-دوهزار

تنکابن- بخش خرم آباد
تنکابن-گلیجان

تنکابن-بخش خرم آباد- سه هزار- منطقه داکو
تنکابن- بخش خرم آباد-دوهزار

تنکابن- بخش خرم آباد-سه هزار
تنکابن-خرم آباد- سه هزار -روستای خانیان

تنکابن-خرم آباد- سه هزار
تنکابن- بخش خرم آباد-دوهزار

تنکابن-خرم آباد- سه هزار
تنکابن- نشتا

تنکابن- بخش خرم آباد-دوهزار
تنکابن- دوهزار- بعد از روستای شانه تراش

تنکابن- بخش خرم آباد-دوهزار
تنکابن- بخش خرم آباد

تنکابن- بخش خرم آباد-دوهزار
تنکابن- بخش خرم آباد-دوهزار

تنکابن- بخش خرم آباد-قلعه گردن
تنکابن- بخش خرم آباد-خرم آباد

تنکابن  - مرکز شهر 
تنکابن- نشتا

تنکابن- نشتا-خشکداران
تنکابن  - مرکز شهر

تنکابن- جنب پل چشمه کیله
تنکابن- خیابان تختی

تنکابن
تنکابن-پل جانبازان
تنکابن- میدان امام

تنکابن- ولی آباد
تنکابن- کمربندی 

موقعیـت جغرافیـاییدستـه بنـدی

برای مشــاهده نقشه QR Code را 
با دوربین تلفن همراه اسکن نمایید.
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Attractions
جاذبه های گردشگری 

١- امامزاده ایوب پیغمبر
٢- جنگل خرماچال
٣- آبشار سوتراش

٤- جنگل تیالکنار
٥- رودخانه کاظم رود

٦- راه باستانی جنگلی َرِجه
٧- قله ُکرما

٨- غار دانیال
٩- جنگل شمشاد

١٠- روستای کرکاس
١١- جاده جنگلی عباس آباد به کالردشت

١٢- برج های قو الماس خاورمیانه
١٣- پالژ قو

١٤- پالژ ساحلی پردیس
١٥- پالژ ساحلی گیلماز

١٦- پایانه مسافربری عباس آباد
١٧- بومگردی سوتراش
١٨- واحد کلبه درختی
١٩- بومگردی پرچین

٢٠- خانه دارچین
٢١- پارک شمشاد سی سرا

روستای پرچور عباس آباد
عباس آباد- روستای ماشل آباد

عباس آباد- روستای سی ُبن
متل قو- روستای تیالکنار

ابتدای ورودی عباس آباد از سمت تنکابن
عباس آباد- روستای ماشل آباد

عباس آباد
متل قو- روستای دانیال

متل قو- سی سرا
عباس آباد

محور عباس آباد به کالردشت
متل قو
متل قو
متل قو

عباس آباد- جنب رودخانه کاظم رود
عباس آباد

عباس آباد- روستای سی ُبن
کالراباد -روستای چارز 

عباس آباد- روستای َپرچ َور
عباس آباد- کورکال

متل قو- سی سرا

موقعیـت جغرافیـاییدستـه بنـدی

برای مشــاهده نقشه QR Code را 
با دوربین تلفن همراه اسکن نمایید.




