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مفهوم اکوبرندینگ از زمان تولد تا اکنون گســترش یافته و دامنه  ای وســیع تر از فعالیت های زیست محیطی برندها را در بر 
گرفته است. یکی از مراحل ایجاد اکوبرند، طراحی هویت بصری آن است. با وجود ورود مفهوم پایداری به حوزة دیزاین 
و پیدایش گرافیک دیزاین پایدار، طراحی هویت بصری پایدار و اکودیزاین بصری یک اکوبرند پدیده ای نوظهور است که 
هم راســتا بودن یک برند با اهداف زیست محیطی آن را تا حد بسیار باالیی ارتقا بخشیده است. پرداختن به چیستی مفهوم 
اکوبرندینگ و حوزه های تحت پوشــش آن در دوره های مختلف از آغاز تا اکنون و چگونگی راهکارهای طراحی پایدار 
هویت بصری برند، هدف اصلی این پژوهش قرار گرفته  است. عالوه بر آشنایی با مفهوم و تاریخچة اکوبرندینگ و توسعة 
مفهوم آن در ســال های اخیر که با رویکردی تاریخی به آن پرداخته شــده، بررســی دیزاین پایدار هویت بصری و ایجاد 
اکوبرندینگ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نیز انجام گرفته و همچنین اولین نمونة اکوبرندینگ خلق شده و راهکارهای 
مورد اســتفاده در طراحی آن معرفی شــده است. یافته ها حاکی از آن است که در طراحی هویت بصری پایدار برند تالش 
می شــود تا از میزان جوهر، کاغذ و انرژی مصرفی و همچنین حجم فایل های دیجیتالی کاسته شود. در نتیجه میزان اثرات 
زیست محیطی و هزینه های اقتصادی یک برند از طریق طراحی پایدار به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. بنابراین در روند 
طراحی، محیط  زیست و ضرورت توجه به سالمت آن، در کنار عوامل و مالحظات دیگر مورد توجه برخی طراحان است 

و عمومیت یافتن آن در میان جامعة طراحان، در خور اهمیت است.
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سال هاست كه مسئلۀ محيط  زيست 
و مشـكالت ناشـی از آسـيب هـای 
جبـران ناپـذيـر آن، بـه عنـوان يك 
دغدغۀ جهانی مطرح می شود و به منظور يافتن راه حلی 
برای كاهش اثرات مخرب آن، به بسياری از حوزه ها كشيده 
شده است. امروزه موضوع محيط  زيست با حاميان فراوانی 
كه دارد - از سازمان های مردم نهاد و اجتماعات كوچك 
گرفتـه تا سـازمان های بزرگ و دولت هـا- نوعـی سـبك 
زندگی در جوامع به راه انداخته و به بسياری از اليه  های 
جامعه نفوذ كرده است. از جمله بخش های مهم كه تحت 
تأثير اين نوع سبك زندگی قرار گرفته اند، كسب وكارهای 
يك  به عنوان  برند ها  واقع،  در  بوده اند.  برندها  و  تجاری 
پيام رسان با هنجارهای فرهنگی و پارادايم های هم  عصر 
 .)Williams, 2004: 147( مصرف كننده همراه می شوند
اگر به يك برند حامی محيط  زيست )اكوبرند(1 تبديل 
ترويج  را  با محيط  زيست  زندگی سازگار  شوند، سبك 

می دهند.
در جامعه  ای - در مقياس جهانی - كه برندينگ به همۀ 
نيازمندی های انسان از قهوه )استارباكس(2 تا تلويزيون 
)ام تی وی(3 و لباسی كه انتخاب می كنيد يا خطوط هوايی 

1. Eco brand 
2. Starbucks 
3. MTV 

)ويرجين(4 رسيده است، زبان ها و مفاهيم نيز به نمادها5 
تبديل شده اند. در واقع، يك كلمۀ اختصاريافته يا يك 
آرم،6 فرهنگ و معيارها و ارزش های فردی، صدای سبك 
يا  می دهد  انعكاس  را  برند  هويت  و  ويژگی ها  زندگی، 
بازخوانی می كند )ibid, 141(. در اين ميان، نمادهايی 
می كنند  معرفی  محيط  زيست  را حامی  برند  يك  كه 

»اكوليبل«7  نام گرفته اند. 
اكـوليبلينگ8 با بيـان اهميـت محيط  زيسـت طبيعی، 
رد محصـوالت غير مسـئول در برابر محيط زيسـت و 
روش های توليد ناكارامد در واقع از يك سبك زندگی 
پايدار پشتيبانی می كند، اما در كنار يك اكوبرند است كه 
فرصت تبديل شدن به نوعی سبك زندگی را پيدا می كند 
)ibid, 141-142(. اين قدرت تبليغات يك برند است كه 

در تكرار مكرر نمادها و عبارات ارزشمند، آنها را به اجزای 
 ibid,( جدايی ناپذير فرهنگ و انديشۀ غالب بدل می كند
برای  اكوبرندها بسترهايی مناسب را  نتيجه،  142(. در 

ترويج يك سبك زندگی پايدار و سازگار با محيط  زيست 
در ميان اقشار يك جامعه فراهم می كنند. 

امـا اكـوبرندينگ9 چيسـت؟ آيا برند هـايی كه فقط دارای 

4. Virgin
5. Symbol 
6. Logo
7. Eco-label 
8. Eco-labelling 
9. Eco Branding 

مقدمه
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اكوليبل هستند اكوبرند محسوب می شوند؟ برندهايی با 
برچسب هـای اكـو، سـبز10، پايدار11 دارای چه ويژگی هايی 
هستند؟ طراحی هويت يك اكوبرند چگونه انجام می شود؟ 
و اكوديزاين12 هويت بصری برند13 )طراحی آرم، طراحی، 
تايپ فيس،14 انتخاب رنگ، طراحی وب سايت و غيره( تا 
چه حد می تواند به محيط  زيست كمك كند؟ در اين 
پژوهش قصد داريم به سؤاالت فوق پاسخ دهيم. به اين 
منظور، ابتدا مروری بر تاريخچه، ضرورت ايجاد و تعريف 
اكوبرندينگ خواهيم داشت. سپس به تبيين مراحل ايجاد 
يك  بصری  هويت  طراح  نقش  و  پرداخته  اكوبرندينگ 
برند را در ايجاد اكوبرندينگ بررسی كرده  و در نهايت 
به اكوديزاين هويت بصری يك برند خواهيم پرداخت و 
همچنين فعاليت های صورت گرفته توسط طراحان در اين 

زمينه را مرور خواهيم كرد.

اكوبرندينگ به معنای ايجاد برند 
پايدار، موضوعی جديد است كه 
در سال های اخير جای خود را 
در ميان پژوهش    های محققان سرتاسر دنيا يافته است 
و با توجه به حساسيت موضوع محيط  زيست به سرعت 
10. Green brand 
11. Sustainable brand
12. Eco Design 
13. Visual Brand Identity 
14. Typeface 

در حال گسترش است. كتاب ها، مقاالت و پايان نامه های 
مختلف در زمينۀ اكوليبلينگ، ديزاين پايدار محصول، 
گرافيك ديزاين پايدار و غيره منتشر شده است كه در 
بخش مبانی نظری تحقيق به عنوان منبع از آنها استفاده 
شده است، اما متأسفانه در ايران تاكنون به صورت جدی 
به اين مبحث پرداخته نشده است. پژوهش های محدودی 
در زمينۀ برندينگ پايدار مقاصد گردشگری و همچنين 
انجام شده  پژوهش هايی نيز در زمينۀ برندينگ پايدار 
است. همچنين در سال 1389 كنفرانسی در سطح ملی 
برندهای حامی محيط  زيست  بازاريابی و  تحت عنوان 

برگزار شد و پژوهش هايی در اين زمينه انجام گرفت.
تحقيقـاتـی كـه در ادامـه عنـاوين آنهـا ذكر می شـود، 
مرتبط ترين پژوهش هايـی  هسـتند كه در جسـتجوهای 
سبز  »مصرف  شده اند:  يافت  حاضر  مقالۀ  نويسندگان 
زمينه ساز برندسـازی سـبز« )تندكار، 1389(؛ »برندهای 
سبز و خلق مزيت رقابتی پايدار« )اسمعيلی و سيدكاظم، 
1389(؛ »برند سبز جلوه ای از مفهوم بازاريابی اجتماعی 
در سازمان ها« )رضايی دولت آبادی و قريب پور، 1389(؛ 
»اولويت ها و ترجيحات عمومی در مقبوليت و پذيرش 
برند سبز علل ارجحيت برندهای سبز از منظر مشتريان« 
)آقابيك، 1389(؛ »تأثير عوامل تعيين كننده در برندينگ 
موردي:  )مطالعۀ  ساحلي  گردشگري  مقاصد  پايدار 
منطقۀ ساحلي چابهار(« )پرچكانی و همكاران، 1396(؛ 

پيشينة تحقيق
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»محرک های مؤثر بر ارزش ويژة برند سبز« )دل افروز و 
همكاران، 1396(؛ »بازاريابی سبز و برند سبز« )شاه مرادی 
و مصلی، 1397(؛ در هيچ يك از پژوهش های يادشده به 
مفهوم برندينگ پايدار و مراحل ديزاين پايدار آن پرداخته 
نشده است كه ضرورت انجام اين پژوهش را دو چندان 
می كند. همچنين نويسندگان پژوهش حاضر در زمينۀ 
منبع  هيچ  با  اكوبرند  يك  بصری  هويت  طراحی  روند 
علمی  - چه در داخـل و چه در خـارج از كشـور - مواجه 
نشده اند و در اين پژوهش تالش شده است، به اين مهم از 
طريق دستيابی به مطالب پراكندة منتشرشده در برخی 

از سايت ها قالبی مدون و علمی داده شود. 

اين پژوهش ابتدا با رويكردی 
زمينه ساز  عوامل  به  تاريخی 
اكوبرندينگ و سير تحول آن 
در سال های اخير پرداخته و سپس به صورت توصيفی-

تحليلی برخی از عوامل و شرايط ايجاد اكوبرندينگ و 
طراحی هويت بصری يك اكوبرند را مورد تحليل قرار 
داده و همچنين نمونه های اجرا شده توسط طراحان را 

مورد بررسی قرار می دهد.

تاريخچـه و ضـرورت 
ايجـاد برنـدهـای پايـدار: در 
بسـياری از منـابع، اكوبرندينگ 

استاندارد  اكوليبلينگ معرفی شده  است )عالمت  معادل 
سازگاری با محيط  زيست(، اما آنچه در اين پژوهش قصد 
بررسی آن را داريم، اكوبرندينگ به معنای برندهای سازگار 
پايدار«  »برند  عناوين  تحت  كه  است  محيط  زيست    با 
يا »برند سبز« نيز به كار برده می شوند. اگر بخواهيم به 
سابقه و تاريخچۀ اكوبرندينگ بپردازيم، ابتدا بايد مروری بر 
تاريخ آغاز برنامه های داوطلبانۀ اكوليبلينگ زيست محيطی 
داشته باشيم. براساس تعريف شبكۀ اكوليبلينگ جهانی،15 
اكوليبل عالمتی است كه همۀ اولويت های زيست محيطی 
يك محصول يا خدمت را در ميان طبقۀ خاص محصول يا 
خدمت و بر مبنای عوامل چرخۀ حيات16 آن )پيش از توليد، 
در زمان توليد، در زمان مصرف و بعد از مصرف( معرفی 
می كند )Bratt et al., 2011: 3(. در واقع كسب وكارهای 
تجاری با دريافت استانداردهايی تحت عنوان اكوليبل برای 
محصوالت خود اولين فعاليت های زيست محيطی خود را 

آغاز كرده اند.
اكوليبلينگ اولين بار در سال 1978 با استاندار بلو انجل 
آلمان17 به منظور آگـاه كردن مصـرف كنندگان از سطـح 
15. Global Ecolabelling Network
16. Life Cycle
17. German Blue Angel 

روش پژوهش

اکوبرندینگ
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سازگاری محصول با محيط  زيست و همچنين كمك به آنها 
برای انتخاب محصوالت معرفی شد. چنين استانداردهايی 
در جهت محافظت از محيط زيست، ترويج و ارتقای سطح 
آگاهی  افزايش  و  محيط  زيست  با  سازگار  نوآوری های 
مصرف كنندگان ايجاد شدند )ibid, 2(. در اواخر دهۀ 1980 
انفجار  )مانند  زيست محيطی  فاجعه بار  از حوادث  برخی 
چرنوبيل، سرريز نفت از نفت كش ها در آب های آزاد، كشف 
سوراخ اليۀ اوزون و غيره(، منجر به افزايش فعاليت های 
زيست محيطی و به دنبال آن، تكامل تكنولوژی های پايدار 
و سازگار با محيط زيست شد )Sarkar, 2011: 39(. در 
نتيجه، به گسترش برنامه های اكوليبلينگ نيز منجر شد. 
امروزه اكوليبلينگ در مقياس بسيار وسيع و با فرم های 
 Bratt et( مختلف در سطوح ملی و بين المللی وجود دارد

.)al., 2011: 2

بنابراين همان طور كه شرح آن رفت، تاريخچۀ اكـوبرنـدها 
از يك سـو به سـرآغاز پيدايش برنامـه های اكـوليبلينگ 
مرتبط می شـود- اگرچه به تنهـايی برای تبديل يك برند 
به اكوبرند ناكافی به نظر می رسد- اما براساس نظر ِمِير18 
می تـوان  حتی  را  اكوبرندينگ  ريشـه های   ،)2010, a(

ميـالدی  دهۀ60  در  اكـوليبل هـا،  معـرفی  از  قبل تـر 
آالينده های  و  مضر  مواد  وجود  از  مردم  كه  -زمانی 

18. Meyer
 رئيس بخش استراتژی شركت لندور كه مجموعه ای از مقاله های او در ارتباط با تاريخچۀ 

برندهای سبز در سايت  <fastcompany.com> منتشر شد.

زيست محيطی در مواد غذايی آگاهی پيدا كردند - جستجو 
كرد. اين آگاهی ها موجی ايجاد كـرد كـه رفتـه رفتـه و در 
دهـۀ 70 ميالدی برخی از توليدكنندگان را برای توليد 
مثال  به طور  كرد؛  همراه  خود  با  كم خطرتر  محصوالت 
اياالت متحده برند تامز آف مين19 برچسب »بدون  در 
فسفات« را بر روی شوينده های لباس خود به كار برد. 
برندهای جنرال ميلز،20 كالگز،21 و كواكر آتس22 به طور 
وسيع شروع به توزيع گرانوال23 كردند. برند گراپ ناتس24 
خط مشی خود را به سمت توليدات طبيعی تغيير داد و 
همچنين محصوالت برند ال گيبانز25 به علت استفاده از 
مواد طبيعی، جزو گزينه های سالم و طبيعی قرار گرفتند 
)ibid(. با اين وجود، برگكويست26 )2017( ريشه ها و پايه 

و اساس فكری توليد محصوالت ارگانيك را تا قرن نوزدهم 
.)Bergquist, 2017: 27( به عقب می كشد

در دهۀ هشتاد ميالدی، اولين برندهای سبز كه برخی از 
آنها فعاليت های زيست محيطی  خود را از دهۀ گذشته آغاز 
كرده بودند، تأسيس يا توسعه يافتند. اكوبرندهايی همچون 

19 Tom’s of Maine
20. General Mills 
21. Kellogg’s 
22. Quaker Oats 
23. Granola   يك محصول طبيعی متشكل از آجيل، غالت و ميوه های خشك
24. Grape-Nuts 
25. Euell Gibbons 
26. Bergquist
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هول فودز،27 برتز بيز،28 سِونس جنريشـن،29 تامـز آف مين 
و دبادی شاپ.30 اين برندها تحت تأثير موج »بازگشت به 
طبيعت«31 دهۀ 70 ظهور يافتند. به رغم توليدات متفاوت 
اين برندها، مؤسسان آرمان گرايشان اين اكوبرندها را با نيت 
انجام اعمال درست و انسانی و نه به علت تقاضای بازار يا 
مشتری تأسيس كردند، اگرچه تمامی اين برندهای شايسته 
بازار محصوالتشان رونق  نه چندان دراز،  زمانی  در مدت 
گرفت. همچنين در اواخر اين دهه موج مصرف كنندگان 
كه  به نحوی  يافت  افزايش  نيز  محيط  زيست  دوستدار 
تقاضای بازار را در جهت توليد محصوالت سبز و سازگاری 
بيشتر با محيط زيست هدايت می كرد؛ برای مثال، شركت 
مك دونالد32 از سمت گروه هايی همچون كيدز اگينست 
پولوشن،33 به جهت استفاده از بسته بندی های پلی استری34  
كه غير قابل بازيافت بودند، تحريم شد. در نهايت مك دونالد 
از بسته بندی های  تغيير شد و اعالم كرد كه  به  مجبور 

.)Meyer, 2010, b( كاغذی استفاده خواهد كرد
و  گلخانه ای  گازهای  پديدة  ظهور  با  ميالدی  نود  دهۀ 
گرمايش زمين و تغييرات آب و هوايی همراه بود. در اواخر 

27. Whole Foods 
28. Burt’s Bees 
29. Seventh Generation 
30. The Body Shop 
31. back to nature movement 
32. McDonald 
33. Kids Against Pollution 
34. Polyester 

اين دهه اولين برند از صنايع نفتی كه به اكوبرندها پيوست 
برند بی پی35 بود. لورد جان براون،36 مديرعامل وقت بی پی 
به دنبال ارتقای شركت نفتی ساده اش و دست يافتن به 
يك كمپانی انرژی جهانی بود. بنابراين با معرفی موقعيت 
جديد اين برند در سال 1999 با شعار »آن سوی نفت«37 
و استعانت از استراتژی سبز، بعد از شش سال به رشدی 

.)Meyer, 2010, c( قابل توجه دست يافت
در ابتدای قرن جديد بسياری از برندها به نحوی از استراتژی 
پايداری38 برای توسعۀ برند خود استفاده كردند؛ از جملۀ 
آنها می توان به والمارت،39 جی ای،40 آی بی ام،41 تويوتا42 و 
هوندا43 اشاره كرد. همچنين برخی از برندهای بزرگ با 
هويتی سبزتر بازطراحی شدند. برند تايد44 بسته بندی خود 
را تغيير داد تا اثرات مخرب آن را كاهش دهد؛ برند سان 
چيپس45 به توليد بسته بندی هايش با استفاده از انرژی 
خورشيدی پرداخت و برند كالراكس46 سريع ترين خط 
توليد در حال رشد و سازگار با محيط  زيست را در جهت 
35. bp 
36. Lord John Brown 
37. beyond petroleum 
38. sustainability 
39. Walmart 
40. GE 
41. IBM 
42. Toyota 
43. Honda 
44. Tide 
45. Sun Chips 
46. Clorox 
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 .)Meyer, 2010, d( كاهش گازهای گلخانه ای ايجاد كرد
در پايان دهۀ كنونی مفهوم اكوبرندينگ با پيشرفت های 
بسياری همراه بوده و فعاليت هايی گسترده تر را شامل 

می شود كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

مفاهيم و گونه های اکوبرندينگ
برای درک بهتر مفاهيم مربوط به اكوبرندينگ در ابتدا 
برند،  باشيم.  داشته  برند  مفهوم  از  تعريفی  است  الزم 
تركيبی منحصربه فرد از خصوصيات عاطفی و كاربردی 
ارزش  يك  به عنوان  مصرف كنندگان  توسط  كه  است 
افزوده، تجربۀ منحصربه فرد و تعهد انجام گرفته، دريافت 
 Lynch & De Chernatony, 2004; Grubor( می شود
Milovanov, 2017: 80 &(. همچنين انجمن بازاريابی 

 امريكا47 برندينگ را اين گونه تعريف كرده است: »يك 
نام، عبارت، ديزاين، نماد يا هر ويژگی ديگر كه خدمات 
يا كاالهای فروشنده ای را معرفی می كند، به طوری كه 
از بقيۀ فروشنده ها متمايز شود. نام قانونی برند، عالمت 
يا  ويژگی  يك  است  ممكن  برند  يك  است.  تجاری48 
گروهی از ويژگی ها يا تمامی ويژگی های فروشنده را بازگو 
كند. برای يك شركت يا كارخانه استفاده از نام تجاری 
مناسـب تر اسـت« )Manjunath, 2014: 68(. از نظـر 

47. American Marketing Association 
48. trademark 

كاتلـر49 و كلـر50 يك برند، مفهومی چند بعدی و پيچيده 
است كه می تواند در شش سطح معنايی زير منتقل شود 

:)Simão & Lisboa, 2017: 188(

1. خصوصيت ها: يك برند گروهی از ويژگی های خاص را 
به يدک می كشد.

2. منافع: ويژگی های يك برند بايد به منافع عاطفی و 
كاربردی ارزش گذاری شده توسط مصرف كننده برگردان 

شود.
3. ارزش ها: يك برند به ارزش های مرتبط با شركت متصل 

است.
4. فرهنگ: يك برند ممكن است بيان فرهنگی خاصی را 

ارائه دهد.
5. هويت: يك برند ممكن است هويت خاصی را منتقل 
كند كه از طريق ارتباطات بازاريابی ساخته شده است. 
اگر انسانی باشد ممكن است نوع شخصيتی باشد كه برند 

نمايش می دهد.
6. معرفی كاربر: برند نوع مصرف كنندگان يا خريدارانش 

را مشخص می كند. 
بسيار  مصرف كنندگان  و  برندها  ميان  متقابل  وابستگی 
زياد است، به طوری كه مصرف كنندگان توسعه و موفقيت 
به طور معكوس  كه  در حالی  تعيين می كنند،  را  برندها 
برنـدها نيـز بـر رفتـار مصـرف كننـدگان تأثير مسـتقيم 
49. Kotler 
50. Keller 
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می گـذارند )Erdil, 2013: 130(. در نتيجـه، در مقـابل 
تقاضای مصرف كنندگان در جهت استفاده از محصوالتی 
سازگارتر با محيط زيست و همچنين تأثير برندها بر رفتار 
مصرف كنندگان، در ارتباط متقابل بين برندهای بزرگ و 
مصرف كنندگانشان، مردم به دنبال دستيابی به بيشترين 
منفعت در ازای پرداخت هزينه  برای توليدات كمپانی ها 
هستند و از نقطه نظر برندها اين يعنی انجام كار درست 
 Gordon, 2002:( با سهيم شدن در يك هدف بزرگ تر
34(. بنابراين واقعيت، برندها و مشاغل به سمت استفاده از 

استراتژی پايداری )كه دارای سه آيتم پايداری اجتماعی، 
 Grubor( حركت می كنند )اقتصادی و زيست محيطی است

 .)& Milovanov, 2017: 80

حال بر طبق تعريف برند، يك اكوبرند به عنوان گروهی 
خاص از ويژگی ها و منافع يك برند در ارتباط با كاهش 
اثـرات زيسـت محيطی و درک برنـد از لحاظ سـالمت 
 Simão & Lisboa,( زيست محيطی اش تعريف می شود
عبارت،  نام،  يك  به عنوان  اكوبرندينگ   .)2017: 188

ديزاين يا نماد، محصوالت فروشنده)ها( را معرفی می كند 
و آنها را از رقبا متمايز می كند. يك برند می تواند بر مبنای 
خواسته هايش برای رسيدن به پايداری بيشتر و محيط 
 Manjunath,( شود  متمايز  رقبايش  از  سالم تر   زيست 
68 :2014(. همچنين يك برند پايدار می تواند اين گونه 

تعريف شود: برندی كه تعهدات پايداری اش ارزش اصلی 

اصلی  هستۀ  با  كه  ارزش هايی  می شود؛  محسوب  برند 
سيستم هويت يك برند ادغام می شوند، منجر به ايجاد يك 
تعهد برند پايدار و ثابت می شود و ارتباطات و اطالع رسانی 
 Stuart, 2011:( می كند  تضمين  را  پايداری  به  مربوط 
Voigt, 2015: 24 ;139(. در واقع، به طور كلی خصوصيات 

يك اكوبرند )برند سبز يا پايدار( را می توان در موارد ذيل 
خالصه كرد: 1. زيست محيطی: كاهش اثرات منفی بر روی 
محيط  زيست طبيعی؛ 2. منصفانه: جلوگيری از ترويج 
عملكردهای ناپايدار اجتماعی؛ 3. اقتصادی: تقويت توسعۀ 

 .)Ryals, 2012, 42( اقتصادی بلند مدت از طريق برند
مسـائل  عمـق  به  وابسـته  اكـوبرنـدهـا  طبقـه بنـدی 
زيست محيطِی ادغام شده در برندهاست كه عبارتند از: 
1. برندهايی كه جوهرة اصلی شان محيط  زيست است؛ 2. 
برندهايی كه محيط  زيست با جوهرة اصلی شان آميخته 
است؛ 3. برندهايی كه ارزش های زيست محيطی را به عنوان 
محيط  زيست  آخر،  نمونۀ  در  پذيرفته اند.  تعهداتشان 
موضوع متداول در مديريت برند محسوب نمی شود، حتی 
اگر منافع محيط  زيست مورد تأكيد باشد يا مورد استفاده 
قـرار گيرنـد )Danciu, 2015: 52(. در يك طبقـه بندی 
ديگر اكوبرندها به چهار گونه تقسيم می شوند: 1. قهرمانان 
ناشـناخته: برندهـايی كه عملكردهـای زيسـت محيطی 
قـوی  داشـته اند، اما با اطالع رسانی عمـومی قابل توجـه 
همراه نبوده اند؛ 2. برندهايی كه عملكرد زيست محيطی 
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محدودی دارند، اما با يك برند زيست محيطی ناشناس 
دارای شهرت می شوند؛ 3. بازنده ها: برندهايی كه عملكرد 
زيست محيطی محدودی دارند، اما محدوديت هايشان با 
اطالع رسانی عمومی همراه است؛ 4. برنده ها: برندهايی كه 
عملكرد زيست محيطی قوی و گسترده  دارند و در عموم 

.)ibid, 51( مورد شناسايی قرار گرفته اند
يك اكـوبرند برای دسـتيابـی به موفقيـت بايـد منافـع 
زيست محيطی قابل توجهی را فراتر از ديگر برندها ارائه دهد تا 
به گروه مصرف كنندگانی كه دغدغۀ مسائل زيست محيطی 
دارند، دست يابد )Simão & Lisboa, 2017: 188(. در 
واقع، اهداف يك برند را منافع مصرف كنندگان در ارتباط با 
عملكرد زيست محيطی خوب برند تعيين می كند كه منجر 
 Rios et al., 2006:( به بروز ويژگی مثبت برند می شود
28(. در اين خصوص يك برند بايد دارای يك استراتژی 

ويژه  برای دستيابی به يك اكوبرند موفق باشد كه تحت 
عنوان استراتژی برندينگ پايدار )اكوبرندينگ( قابل بررسی 

است.

ايجاد اکوبرندينگ
معيارهای ايجاد يك اكوبرند از اهميت زيادی برخوردار 
است، زيرا سطح سازگاری محيط زيست در ارتباط با 
مصرف كنندگان و رقبا را نشان می دهند. اولين معيار 
اين است كه اساس و ماهيت يك اكوبرند بايد به گونه ای 

منحصر به فرد باشد كه باعث تمايز اكوبرند از رقبايش 
از  كه  دارد  اشاره  اكوبرند  تقويت  به  دوم  معيار  بشود. 
طريق اختصاص دادن يك ارزش باال به مصرف كنندگان 
يك  به  بايد  اكوبرند  يك  همچنين  می آيد.  دست  به 
واكنش عاطفی متوسل شود كه برگرفته از اعتبار برند 
است و اگر شركت به دنبال دستيابی به موفقيت باشد 
بايد همزمان برای مشتری پربار باشد. هر اكوبرندی بايد 
معتبر باشد به اين معنی كه بتواند پايبند به تعهداتش 
باشد. معيار آخر و مهم به معنای اكوبرند اشاره دارد؛ 
ماهيت برند به تمام جنبه های وجودی و كاری شركت 
با  رابطه  القا می شود )Danciu, 2015: 53(. آكر51 در 
برند  لزوم طراحی يك هويت  به  برند قوی  ايجاد يك 
مناسب اشاره می كند )Killian, 2015: 8( كه همچنين 

در مورد يك اكوبرند صادق است.

يك اكوبرند قبل از هر چيز يك 
برند است. بنابراين برای طراحی 
هويت آن بايد با مراحل طراحی 
هويت يك برند آشنا شد. آكر 

هويت برند را اين گونه تعريف می كند: »مجموعه ای از 
ارتباطات و پيوندها كه يك برند استراتژيست در پی ايجاد 
يا حفظ آن است. در مقايسه با تصوير برند )پيوندهای 

51. Aaker 

فرایند طراحی
 هویت اکوبرند 
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و  است  ايده آل  و  برند، هدف  هويت  يك  برند(،  جاری 
ممكن است داللت بر تغيير يا تقويت تصوير برند داشته 
باشد. به طور كلی هويت برند پايبندی سازمان به اهداف 
برند می باشد« )Killian, 2015: 8(. هويت برند چيزی 

 .)ibid( است كه باعث تمايز يك برند از رقبا می شود
مدل هويت برند آكر به علت ارائۀ ابزارها و تئوری هايی برای 
طراحی يك هويت برند چندكاره و جامع، می تواند مدلی 
كارا برای طراحی هويت يك اكوبرند باشد. اين مدل شامل 
سه طبقه بندی سيستميك است: 1. تحليل استراتژيك 
برند؛ 2. سيستم استراتژيك هويت )كه شامل هويت برند 
است(؛ 3. سيستم اجرايی هويت برند )ibid(. مدل هويت 
برند آكر در نمودار 1 مشخص شده است. همچنين آلينا 
ويلر52 )2013( در كتاب خود تحت عنوان طراحی هويت 
برند به تفصيل از مراحل برندينگ و اجرای هويت برند 
سخن می گويد. او در بخش فرايند برای طراحی هويت 
برند پنج گام تعريف كرده است: 1. انجام دادن تحقيق؛ 
ايجاد  هويت؛ 4.  طراحی  استراتژی؛ 3.  شفاف سازی   .2
 Wheeler, 2013:( دارايی ها  مديريت   .5 تماس؛  نقاط 
101(. در واقع، اولين گام عملی برای طراحی هويت برند 

پس از تحقيقات، انتخاب استراتژی است. استراتژی برند 
مسيرهای بعدی را تحت تأثير قرار می دهد. شاكلۀ طراحی 
هويت، نقاط تماس و مديريت دارايی ها را تعيين می كند. 

52. Alina Wheeler 

   )Killian, 2015: 17( :نمودار1. مدل هويت برند آكر. منبع
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در ادامه با توجه به اهداف اين پژوهش، برخی از مراحل 
طراحی هويت برای يك اكوبرند را بررسی خواهيم كرد؛ 
مراحلی كه در ارتباط با طراحی هويت بصری يك اكوبرند 

مؤثر خواهند بود.

ويلر )2013( در طراحی هويت 
برنـد، به طراحـی لوگو )آرم(، 
انتخـاب رنـگ، تايپـوگـرافی، 
می كند  اشاره  حركت  و  صدا 
)ibid(. در نتيجه برای طراحی هويت بصری يك اكوبرند 

تايپوگرافی  نوع  و  حركت  رنگ،  انتخاب  آرم،  طراحی 
حائز اهميت است. همچنين بخش های نام برده در گام 
به هويت بصری  نيز  ويلر  فرايند طراحی هويت  چهارم 
يك برند مربوطند كه از جملۀ آنها می توان به سربرگ، 
كارت ويزيت، بروشورها، وب سايت، فاوآيكن )آيكن های 
كوچك اختصاص داده شده به صفحات وب قابل نمايش 
در مرورگرها و بوک مارک ها(، ساينيج )مسيريابی(، طرح 
محصول و بسته بندی آن، تبليغات، طراحی فضا، وسايل 
نقليه، لباس هـای فرم و حتی اشـانتيون ها اشـاره كرد 
برقرار  ارتباط  برندی  با  وقتی يك مصرف كننده   .)ibid(

می كند با ظاهر بصری آن مانند آرم، رنگ، شكل، سبك 
حروف، ويژگی ها و سبك و عناصر بصری ديگر مواجه 
 .)Schroeder, 2004: 230; Killian, 2015: 12( می شود

بنابراين عناصر بصری از جهت انتقال ويژگی های اكوبرند 
به مصرف كننده، دارای اهميت ويژه ای هستند، اما عالوه 
بر ظاهر تأثيرگذار اين عناصر، نحوة طراحی آنها از لحاظ 
سازگاری با محيط  زيست و كاهش اثرات مخرب نيز بسيار 
مهم است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما در 

اين پژوهش قصد داريم به آن بپردازيم. 
سلوين بوير،53 طراحی فرانسوی است كه اولين بار ايدة 
طراحی پايدار هويت بصری يك برند را عملی كرد. در 
واقع او خالق اكوديزاين اكوبرندينگ است. بوير به همراه 
همكارش، مارتيـن كارو السـال،54 در يك فراينـد سادة 
طراحی، اولين اكوبرندينگ )برند سيتئو(55 را با محدود 
ساختن اثرات زيست محيطی و هزينه های اقتصادی خلق 
كرد. در واقع، در طراحی هر قسمت تالش شده است تا 
مقدار جوهر مصرفی، تعداد كاغذهای چاپ شده و حجم 
فايل های ديجيتالی كاهش يابد )URL 1(. فرايند طراحی 
برند سيتئو ذيل بخش  جداگانه ای مرور خواهد شد. در 
ادامه به بحث در رابطه با نحوة طراحی سازگار با محيط 
 زيسـت يا به  اصطالح اكـوديزاين يك اكوبرنـد خواهيـم 

پرداخت.

53. Sylvain Boyer 
54. Martin Caro Lassalle 
55. Citeo 

طراحی هویت 
بصری اکوبرند
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مفهوم  با  است  الزم  ابتدا  در 
اكوديزاين يا ديزاين پايدار آشنا 
زمينه های  در  اكوديزان  شويم. 
مثال  برای  می شود؛  معنا  تفاوت  اندكی  با  مختلف، 
»تركيب  می شود:  تعريف  اين گونه  محصول  اكوديزاين 
سيستماتيك عناصر زيست محيطی در طراحی محصول، 
با هدف كاهش اثرات آن از طريق چرخۀ كامل حيات 
توسعه  اوليه،  مواد  اكوديزاين محصول،  نتيجه  آن.« در 
و ساخت، بسته بندی، توزيع، فروش، استفاده، نگهداری 
امكان( و دفع را  نياز، استفادة مجدد )در صورت  مورد 
شامل می شود )Fernandez, 2015: 2(. اما اكوديزاين در 
حيطۀ گرافيك و طراحی هويت بصری به چه معناست؟ 
و گرافيك ديزاين پايدار به چه مفهومی اطالق می شود؟ 
آژانس حفاظت از محيط  زيست اياالت متحده،56 پايداری 
را به معنای »تأمين نيازهای اقتصادی فعلی، ضمن حفظ 
تنوع زيستی و اكوسيستم ها در جهت نگهداری از همان 
كيفيت زندگی برای نسل های آينده« تعريف می كند. در 
نتيجه برای تعريف پايداری در رابطه با طراحی گرافيك، 
بايد ابزارها و منابعی را كه روزانه استفاده می كنيم، بررسی 

.)Benson, 2007: 1( كنيم
 استفاده از كاغذ – كه در مراحل توليد آن اعم از خمير 
چوبـی كه از درخت توليد می شود، مقادير زيادی آب و 

56. The US Environmental Protection Agency )EPA( 

انرژی مصرف می شود - منابع انرژی الكترونيكی و جوهر 
- كه از فراورده های نفتی است و برای تصفيه و ساخت 
آن به آب و انرژی نياز است - برای چاپ، همگی بخشی 
از ابزارهای روزانۀ يك طراح گرافيك اند )ibid( كه استفاده 
از آنها با آسيب های زيست محيطی همراه است، اما اين 
فقط بخشی از آثاری است كه يك طراح می تواند در رابطه 
با تخريب يا حفاظت از محيط زيست از خود بر جای 

بگذارد. 

اکوديزاينر و مسئوليت های آن
برای اين كه طراح گرافيك بتواند پايدار عمل كند، بايد 
تمام مواد و انرژی مورد استفاده در هر پروژة تجديدپذير، 
قابل بازيافت و/يا قابل استفاده مجدد باشد )ibid(. طراحان 
گرافيك مهارت های خود را در موارد زيادی از حوزة ديزاين 
به كار می گيرند؛ مثاًل ديزاين صفحۀ چاپی و بسته بندی، 
مسيريابی،  كاربری،  رابط  طراحی  محصول،  گرافيك 
طراحی عالئم و پشتيبانی از رويدادها، آيتم های تبليغاتی، 
صفحات وب، تبليغات و برندسازی. همۀ اين برنامه ها بايد 
با نوعی رسانۀ پايه )رسانۀ فيزيكی و قابل لمس يا صفحه 
به نمايش در آمدن روبه رو  برای  نمايش صفحات وب( 
و  مواد  بر  عالوه   .)Jedlicka, 2010: 159-160( شوند 
انرژی مصرفی توسط طراح، نوع طراحی يك ديزاينر نيز در 
ارتباط با اكوديزاين و در نتيجه حفظ محيط  زيست مؤثر 

اکودیزاین
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است؛ برای مثال اگر طراحی، بسته بندی يك محصول 
محصول  پوشش  بر  عالوه  كه  كند  طراحی  به نوعی  را 
كاربردهايی ديگر نيز داشته باشد و مصرف كننده را برای 
نگهداری آن ترغيب كند، يا در طراحی آرم يك برند عالوه 
بر مسائل زيبايی شناسی و الزامات ساختاری طراحی آرم، 
مالحظات زيست محيطی را نيز در نظر بگيرد، به گونه ای 
كه در فرايند چاپ، جوهر كمتری مصرف شود يا حتی 
در هنگام نمايش در صفحات وب انرژی كمتری مصرف 
كنـد. وبــالگ »sustainableday.com« در سـپتامبـر 
2007 بيانيۀ انجمن طراحان صنعتی امريكا را مبنی بر 
پذيرش كامل ديزاين پايدار منتشر كرد. در بخشی از اين 
بيانيه آمده است: »در عصر توليدات انبوه كه همه چيز 
برنامه ريزی و ديزاين می شود، ديزاين به قدرتمندترين 
ابزارها  ابزاری تبديل شده است كه از طريق آن انسان 
و محيط اطرافش را شكل می دهد )و به تدريج جامعه و 
برای طراحان مسئوليت  امر  اين  نيز می سازد(.  را  خود 
اجتماعی و اخالقی بااليی به همراه دارد« )ibid, 14(. در 
نتيجه مسـئوليت يك ديزاينر در بحث پايـداری و حفظ 
محيط  زيست بسيار بيش از آن  چيزی است كه تصور 
می شود. در ادامه به شرح برخی از موارد اكوديزاين يك 
اكوبرند خواهيم پرداخت و نمونه های موفق طراحان فعال 

در حوزة ديزاين پايدار را مرور خواهيم كرد.

اکوديزاين آرم
طراحی آرم بخش اصلی طراحی هويت بصری يك برند 
است، زيرا نحوة طراحی آن بر روی بسياری از بخش های 
ديگر نيز تأثيرگذار است. آرم يك برند بر روی رسانه های 
مختلف تبليغاتی، بسته بندی ها، وسايل نقليه، وب سايت ها 
و... نمايش داده می شود و از اين رو، اگر در طراحی آن 
مالحظات زيست محيطی نيز در نظر گرفته شود، تأثير 
آن در پايداری ديزاين يك برند قابل توجه خواهد بود. 
همان طور كه قباًل نيز اشاره شد، می توان در هنگام طراحی 
به ميزان جوهر مصرفی توجه نمود يا در هنگام انتخاب 
رنگ از رنگ های پايدارتر استفاده كرد. سلوين بوير، در 
سال 2017 كمپينی به  نام »اكوبرندينگ« راه اندازی كرد 
و در آن آرم برندهای مشهور دنيا را بر مبنای ديزاين 

پايدار بازطراحی57 كرد )تصوير 1(. 
ديزاين  برای  كه  خالقانه  ای  تصميم  »هر  بوير  گفتۀ  به 
محيط  روی  مستقيم  تأثيری  می شود  گرفته  برند  يك 
 زيست می گذارد. وقتی يك آرم برای يك شركت بزرگ 
طراحی  آرم  ميليون ها  شما  واقع  در  می كنيد،  طراحی 
كرده ايد، زيرا اين آرم بارها در فرمت های مختلف با اثرات 
 Prisco,( »زيست محيطی و اقتصادی تكثير خواهد شد
هزينه های  كاهش  به  هم  بوير  بازطراحی های   .)2017

كمك  زيست محيطی  اثرات  كاهش  به  هم  و  شركت ها 

57. redesign 



108 دوره دوم؛  شماره4؛ زمستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

خواهد كرد، چراكه به گفتۀ او بين 10 الی 39 درصد از 
ميزان جوهر مصرفی در اين آرم ها كاهش پيدا كرده است 
و اين يعنی پايداری در ديزاين. اگر سطوحی را كه قرار 
است اين آرم ها با چاپ افست به تعداد بسيار زياد تكثير 
شوند در نظر بگيريم، دقيقاً ميزان صرفه جويی در هزينه ها 
قابل اندازه گيری خواهد بود. بوير در سال 2017 در ارتباط 
استارباكس  گذشته  »سال  می گويد:  استارباكس  برند  با 
670 ميليون ليوان توليد كرد كه بر روی تمامی آنها آرم 
اين برند چاپ شد. می توان تخمين زد و من حدس می زنم 
به طور تقريبی يك آرم حدود 0.06 ميلی ليتر جوهر مصرف 
جوهر  كمتر  درصد   38 ما  بازطراحی شدة  آرم  می كند. 
مصرف می كند يعنی حدود 0.0228 ميلی ليتر به ازای هر 
ليوان، كه حدود 4000 بشكه جوهر در سال صرفه جويی 
خواهد شد« )ibid(. همچنين او به همراه همكارانش در 

آژانس رويالتيز اكوبرندينگ58 آرم بازی های المپيك 2024 
تعداد  كاهش  با  اكوبرندينگ  تيم  داد.  تغيير  را  فرانسه 
رنگ های به كار رفته و همچنين استفاده از رنگ های تيره، 
آرم جديد را با هدف كاهش مصرف انرژی و پايداری بيشتر 

طراحی كردند )تصوير 2(.  

رنگ های پايدارتر
رنگ هايی كه برای نمايش هويت بصری يك برند انتخاب 
می شوند، می توانند تأثير بسيار زيادی بر روی هزينه های 
اقتصادی و زيست محيطی شركت ها داشته باشند؛ چراكه 
نوع رنگ، تعداد رنگ ها و درصد استفاده از هر رنگ و 
سطوحی كه اشغال می كنند، ميزان انرژی و همچنين 
جوهر مصرفی را تعيين می كند. همان طور كه در بخش 

58. Royalties Ecobranding 

)URL 2( تصوير 1. آرم های بازطراحی شده در كمپين »اكوبرندينگ« بوير، مأخذ
تصوير 2، راست: آرم بازطراحی شدة المپيك 2024 پاريس.

 https://www.paris2024.org/en/design :چپ: آرم سابق المپيك 2024 پاريس، منبع
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اكوديزاين آرم نيز بدان اشاره شد يكی از راه های ديزاين 
پايدار يك برند، استفاده از تنوع رنگی محدودتر می باشد. 
برند  يك  آرم  در  استفاده شده  رنگ های  كه  می دانيم 
گزينه  هايی مناسب برای تركيب رنگ های برند می باشند. 
در نتيجه، هر چه طراحی آرم برند با وسواس بيشتری 
انجام شود، طراحی بخش های ديگر را نيز تحت تأثير 

مثبت خود قرار می دهد.
اما عالوه بر انتخاب تعداد رنگ ها برای ايجاد پالت رنگی 
اكوبرندها، می توان از رنگ های پايدارتر نيز استفاده كرد. 
شناسه   2019 سال  در  اكوبرندينگ  رويالتيز  آژانس 
رنگ های پايدار را برای استفاده ی عموم منتشر نمودند. 
اين پالت رنگی كه دارای 167 رنگ از نوع سی اِم وای ِكی59 
و  نموده  مصرف  كمتری  انرژی  و  جوهر  كاغذ،  است، 
 .)3 )تصوير  شده اند  اكوديزاين  چاپی،  رسانه های  برای 
با  با فرمت های سازگار  تيم اكوبرندينگ اين رنگ ها را 
نرم افزارهای طراحی در اختيار عموم قرار داده اند كه از 

وب سايت »GitHub.com« قابل دسترسی است.
واقعيت اينجاست كه تمام رنگ ها به يك اندازه جوهر، 
از  می توان  بنابراين  نمی كنند.  مصرف  انرژی  و  كاغذ 
رنگ های پايدارتر استفاده نمود؛ برای مثال رنگ قرمز 
 )C=0%+M=100%+Y=100%+B=0%=200%(

CMYK .59؛ رنگی كه بر پايۀ درصدهای معين از چهار رنگ آبی فيروزه ای، سرخابی، 
زرد و سياه ساخته می شود. همچنين دستگاه های چاپ افست نيز براساس اين پايۀ رنگی 

ساخته شده اند.

دو بــرابــر جوهـــر بيشـتر نسـبت به رنــگ ســياه 
)C=0%+M=0%+Y=0%+K=100%=100%( مصرف 

قضيه  اين  نيز  كاغذ  استفادة  برای  همين طور  می كند. 
صدق می كند. برای رنگ های با درصد جوهر بيشتر بايد 
از كاغذهای ضخيم تر استفاده كرد، اما برای رنگ های با 
درصد جوهر پايين تر می توان از كاغذ های نازک تر استفاده 
كرد. همچنين رنگ های با درصد جوهر بيشتر در فرايند 
چاپ انرژی بيشتری نيز مصرف می كنند. به اين مفهوم 

 .)URL 4( كه دستگاه های چاپ پركارتر خواهند بود

)URL 4( تصوير 3. انواع رنگ های پايدار اكوبرندينگ، مأخذ
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اکوديزاين تايپ فيس
طراحی تايپ فيس60 مناسب با روحيات برند، يكی ديگر 
از مراحلی است كه در طراحی هويت بصری يك برند 
حائز اهميت است. با اين  حال، نوع حروف و ضخامت 
آن تعيين كنندة مقدار جوهر و انرژی مصرفی است و 
می تواند بر روی كاهش اثرات زيست محيطی ناشی از 
چاپ تأثيرگذار باشد. در سال 2014 نوجوانی با اعالم 
اين حقيقت كه دولت امريكا با تغيير تايپ فيس خود 
گاراموند،62  كم مصرف  فونت  به  رومن61  نيو  تايمز  از 
دنيا  در  كند،  ذخيره  دالر  ميليون   400 می تواند 

.)Prisco, 2017( خبرساز شد
در سال 2008 يك شركت هلندی به نام اسپرنك63 
زيست  محيط  با  سازگار  فونت های  طراحی  به  شروع 
اكوفونت64  نام  به  نرم افزاری  آن  از  پس  كمی  و  كرد 
راه اندازی كرد كه هر نوع تايپ فيسی را با استفاده از 
جای گذاری حفره های كوچك بر روی سطوح پر )فضای 
مثبت( حروف، تغيير می دهد و اثرات زيست محيطی 
درصد  تا 50  فونت ها  نوع  اين  می كند.  تعديل  را  آن 

مصرف جوهر را كاهش می دهند )ibid( )تصوير 4(.

60. Typeface 
61. Times New Roman 
62. Garamond 
63. SPRANQ 
64. Ecofont 

پايدارتر  رويكرد مشـابه ديگری كه به طـراحی فونت 
و  لندن  گری65  تبليغاتی  آژانس  توسط  شد،  منجـر 
رايگان  فونت  گرفت.  انجام  ريمن66  نوشت افزار  برند 
به  نسبت  اكو67  ريمن  نام  به  آنها  توسط  طراحی شده 
تايپ فيس های معروف ايريال،68 تايمز نيو رومن و وردانا69 
راتيگان70  دن  دارد.  كمتری  مصرف جوهر  درصد   30
طراح اين فونت می گويد: »ايدة اصلی ريمن اكو طراحی 
مجموعه ای بود كه در عين خوانايی با كاهش سطوح 
حروف چاپی، صرفه جويی در مصرف جوهر را به  همراه 
داشته باشد. مسلماً اين امر از طريق حفظ لبه های بسيار 

ناچيز حروف محقق می شود« )ibid( )تصوير 5(. 

65. Grey 
66. Ryman 
67. Ryman Eco 
68. Arial 
69. Verdana 
70. Dan Rathigan 

تصوير 4: نمونه ای از تغيير حروف در برنامه  اكوفونت. 
https://www.quora.com/What-typeface-saves-the-most-ink :منبع
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فونت  طراحی  زمينۀ  در  اكوبرندينگ  رويالتيز  آژانس 
نيز فعال بوده و در سال 2019 اكوفونتی برای  پايدار 
بازی های المپيك 2024 پاريس با الهام از سبك هنری 
آرت دكو - اولين جنبش هنری كاملی كه در سال 1924 
در خالل بازی های پاريس به اوج خود رسيد - طراحی 
كرد )URL 7(. فونت پاريس 2024 در ضخامت متغير 
است و از خيلی نازک تا خيلی ضخيم )در هفت ضخامت 
متون  انواع  با  سازگاری  برای  مخصوصاً  و  مختلف( 

ديجيتالی طراحی شده است )URL 3( )تصوير6(.

سيتئو برنـدی جديـد است 
كـه از ادغـام دو سـازمـان 
زيسـت محيطـی فرانسـوی 
به نام های »اكوامبليجز« و 

»اكوفوليو«71 به وجود آمده است. اين سازمان ها وظيفۀ 
دسته بنـدی، جمع آوری و بازيـافت زبالـه ها را بر عهـده 
دارند، اما سيتئو ورای بازيافت، می خواهد از طريق تنها 
اقتصادی و عملكرد  وعده اش در جهت تركيب عملكرد 
زيست محيطی، خود را به عنوان پيشرو در چرخۀ اقتصادی 
فرانسه معرفی كند. همان طور كه  پيشتر ذكر شد، سيتئو 
اولين اكوبرندينگ خلق شده توسط سلوين بوير و همكارش 
مارتين السال در سال 2017 است كه در طراحی هر بخش 

71. EcoEmballages & Ecofolio 

)URL 6( تصوير 5. فونت ريمن اكو، مأخذ

)URL 3( تصوير 6. فونت پاريس 2024 با الهام از آرت دكو، مأخذ

سيتئو: اولين اکوبرندینگ 
طراحی شده 
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سعی شـده اسـت تا اثرات زيسـت محيطی و هزينه های 
انرژی  كاغذ،  جوهر،  واقع  در  يابد.  كاهش  آن  اقتصادی 
مصرفی و حجم فايل های ديجيتالی در فرايند طراحی اين 

.)URL 1( برند تا حد امكان كاهش يافته است
در طراحی آرم اين برند 57 درصد جوهر مصرفی كاهش 
يافته است. در طراحی تايپوگرافی تالش شده است تا 
از فونتی استفاده شود كه از طريق داشتن مناسب ترين 
كرنينگ )فواصل فشرده تر حروف( در مصرف جوهر و 
فونت های  ميان  از  نهايت  در  شود.  صرفه جويی  كاغذ 
مختلف گيل سنس72 استفاده شد كه نسبت به فونت های 
شش  در  فونت  اين  دارد.  فشرده تری  كرنينگ  مشابه 
ضخامت مختلف طراحی شده است. همچنين رنگ هايی 
در طراحی هويت بصری برند سيتئو انتخاب شده است 
كه درصد جوهر مصرفی آنها بيش از 100 درصد نباشد 
 )ibid( )برای مثال 100% سياه يا 70% آبی+30% زرد(

)تصوير 7(.
برای طراحی آيكون ها، نمادها و شبيه سازی های كاراكترها 
محدوديت در سطوح چاپی و حجم فايل های ديجيتالی 
مد نظر قرار گرفت. طراحی آيكون ها در اندازه های كوچك 
با مصرف پايين جوهر انجام شد و در نتيجه فايل های 

كم حجم تر به دست آمد )ibid( )تصوير 8(.

72. Gill sans 

                             
)URL 1( تصوير 7. آرم، فونت و نمونه ای از رنگ برند سيتئو، مأخذ

تصوير 8. نمونه ای از استفادة نمادهای طراحی شده در رسانۀ چاپی و فضای وب برند 
 )URL 1( سيتئو. مأخذ
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در طراحی شعارهای تبليغاتی برای اين برند از جملۀ »هر 
چيزی قابل بازيافت است« - كه شعار اصلی برند سيتئو 
جمالتی  و  شد  استفاده  مختلف  زمينه های  در   - است 
مانند »در زندگی قبلی من يك صندلی پالستيكی بودم«، 
»امروز ليوان قهوه، فردا بطری شير«، »در زندگی بعدی اين 
پوستر يك نامۀ عاشقانه خواهد بود« و غيره به عنوان شعار 
برگزيده شدند. همچنين در طراحی اوراق اداری تمهيدات 

الزم برای كاهش مصرف كاغذ و جوهر انديشيده شد؛ برای 
اندازه های  نصف  طراحی شده،  ويزيت  كارت  اندازة  مثال 

معمول در نظر گرفته شده است )ibid( )تصوير 9(.
همچنين در طراحی نقاط تماس با مخاطب و رسانه های 
اطالع رسان مختلف اصل پايداری و كاهش مصرف مد نظر 
قرار گرفت؛ برای مثال در صفحات وب استفاده از فضای 
تيره برای كاهش مصرف انرژی و در مجالت و بروشورها 
استفاده از سطوح چاپی كمتر و رنگ هايی پايدارتر مشهود 
است. طراحان در طراحی هويت صوتی اين برند با توجه به 
اصل »هر چيزی قابل بازيافت است«، ريميكسی از قطعۀ 
آرابسك كلود دبوسی،73 آهنگساز سبك كالسيك، را با 
سبك پاپ آرت ساخته و منتشر كردند. روی جلد سی دی 
قطعۀ جديد انتشار يافته نوشته شده است: »هر چيزی قابل 

بازيافت است، حتی دبوسی« )ibid( )تصوير 10(.

فعاليت  زيست محيطی رسمی 
برنـدهـا بـا آغـاز بـرنامـه های 
داوطلبانۀ اكوليبلينگ در سال 

1978 آغاز شـد و  مفهـوم اكـوبرندينگ شكل گرفت. 
رفته رفته با بروز مشكالت زيست محيطی عمده تر، توجه 
توليدات  از  ناشـی  اثـرات  و  به سالمت محيط زيسـت 
بی حـد جوامع مصرفی بيشـتر شد و به تبـع آن، حوزة 

73. Claude Debussy 

 )URL 1( تصوير 9. اوراق اداری و نمونه ای از شعارهای طراحی شدة برند سيتئو، مأخذ

)URL 1( تصوير 10. رسانه های اطالع رسان، وب سايت و جلد سی دی برند سيتئو، مأخذ
نتيجه گيری
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فعاليت های  دامنۀ  و  يافت  توسعه  اكوبرندينگ  معنايی 
آنجا كه مفهوم  تا  يافت.  افزايش  برندها  زيست محيطی 
پايداری به حوزة ديزاين محصوالت نيز رسيد و اكوديزاين 
متولد شد. در نتيجه، شركت ها در فرايند توليد و ديزاين 
حيات  چرخۀ  در  پايداری  مفهوم  به  خود،  محصوالت 
محصوالت )قبل از توليد، در زمان توليد، در هنگام مصرف 

و بعد از مصرف( اهميت بيشتری دادند. 
طراحان  فعاليت های  حوزة  به  حتی  اكوديزاين  امروزه 
گرافيك نيز رسيده و اصطالح گرافيك ديزاين پايدار ظهور 
يافته است. بنابراين يك طراح حامی محيط زيست، در 
فرايند طراحی، نوع مواد مورد استفاده  و همچنين مقدار 
مواد و انرژی مصرفی را مورد توجه قرار می دهد. اين مسئله 
ضرورت  و  اهميت  برند،  يك  بصری  هويت  طراحی  در 
پايدارتر  با طراحی  بيشتری می يابد؛ به طور مثال طراح 
زيست محيطی  زيان بار  اثرات  از  واقع  در  برند،  يك  آرم 
بزرگ  برند  يك  آرم  چراكه  می كاهد،  بار  ميليون ها  آن 
ميليون ها بار تكثير می شود. اين امر منجر به تغيير روند 
طراحی برخی طراحان فعال در اين حوزه شده است. از 
جملۀ اين طراحان سلوين بوير فرانسوی است كه خالق 
اكوبرندينگ به معنای طراحی پايدار هويت بصری برند 
در سال 2017 می باشد. او به همراه تيم خود در آژانس 
رويالتيز اكوبرندينگ اولين اكوبرند )سيتئو( را طراحی كرد. 
در طراحی هويت بصری پايدار يك برند تالش می شود تا 

از ميزان جوهر، كاغذ و انرژی مصرفی و همچنين حجم 
فايل های ديجيتالی كاسته شود. در نتيجه، ميزان اثرات 
زيست محيطی و هزينه های اقتصادی يك برند از طريق 

طراحی پايدار به ميزان قابل توجهی كاهش می يابد. 
تغييرات رو به رشد در زمينۀ گرافيك ديزاين  به  با توجه 
پايدار، به نظـر می رسـد كه در آينـده ای نه چنـدان دور 
با  نيز  حوزه  اين  در  زيبايی شناسی  معيارهای  رفته رفته 
آرم،  يك  طراحی  در  مثال  برای  شود؛  همراه  دگرگونی 
استفاده از رنگ های پايدارتر برای صرفه جويی می تواند به 
يكی از معيارهای سنجش و قضاوت در تجزيه و تحليل آن 
تبديل شود تا افزايش سطح حساسيت ها در اين زمينه را 
در پی داشته باشد. امروزه در روند طراحی، محيط  زيست 
و ضرورت توجه به سالمت آن، در كنار عوامل و مالحظات 
ديگر مورد توجه برخی طراحان است و عموميت يافتن 
آن در ميان جامعۀ طراحان، در خور اهميت است. الزم 
محيط های  در  حوزه  اين  اساتيد  توسط  مهم  اين  است 
آكادميك و آموزشی در كنار عوامل ديگر آموزش داده شود 

و فرهنگ سازی در اين زمينه توسعه يابد.
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