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 چکیده 
فضاهای شهری عنصر رنگ از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگی ها، خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان، راهی برای خلق محیط ها و 

در کنار هم . این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی، آشفته و نابسامان می بینیم. دلپذیر است

ده ایستادن ناهماهنگ بناها، استفاده از رنگ های ناموزون و عدم توجه به ویژگی های روانشناختی رنگ ها، فضاهایی را در شهرها رقم ز

مناسب ترین رنگ در این پروژه به بررسی و مطالعه ایجاد  .است که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در آن احساس آرامش نمی کنیم

محدوده ی مورد مطالعه در این مقاله . در جداره های یک فضای شهری که تاثیر مستقیمی در درک بهتر محیط می گذارد می پردازیم  ها

و سبقه این محور حضور شهروندان در فضا و استفاده از آن در ساعات عملکرد خاص تجاری آن  با توجه بهی باشد که خیابان سجاد م

نتیجه ی حاصله . استفاده شده استامه ، مشاهده ، بازدید از سایت در این بررسی از روش پرسشن. قابل شهود می باشد مختلف شبانه روز 

التزام توجه بیشتر به مقوله رنگ در فضای شهری و استفاده از رنگ های متناسب با روحیه شهروندان در هماهنگی با فرمهای مطلوب را 

 .در ذهن فرد بیشترین ایجاد رضایت و آرامش را می نمایدنشان می دهد که این مهم 
 

 حضورپذیری ، فضای شهری، رنگ: واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 

موعه ای از عوامل طبیعی، اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که جمعیت در این مجموعه به شهر، مج

رشد سریع پدیده شهرنشینی در دهه های اخیر، به ویژه . صورت منظمی درآمده و آداب و رسومی را برای خود ابداع کرده اند

با روند رو به رشد شهرنشینی و . است توسعه و تغییر داده در کشورهای در حال توسعه، چشم اندازهای شهری را به شدت

سرعت باالی تغییرات، آنچه امروز در ساختار شهرها بیش از هرچیز در معرض تهدید قرار دارد، منظر شهری است که نمود 

سطح  منظر شهری، حاصل. دیآ یشهر به حساب م یعموم یو برنامه ریزی بصری فضاها تیبحران در طراحی شهری، مدیر

خود بر منظر  یها تیفعال قیشهر از طر یراستا، انسان نه تنها در ساختار چشم انداز بصر نیدر ا. است رتماس انسان و شه

فعل و  نیا درک.ردیپذ یم ریتأث یتماس با منظر شهر قیاز طر زیشهروندان ن یگذارد، بلکه رفتار و درک ذهن یم ریتأث یشهر

منظر . شهروندان مؤثر است یو ادارک بصر یمطلوب شهر یشهروندان، فضاها اتیروح ،یرشه یباسازیز ندیانفعاالت در فرآ

 طیاهمیت و جایگاه خاصی در سازمان بصری مح ازبا ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی و معنایی خود( یچشم انداز شهر)شهری 

بصری و ساختاری مجموعه ساختمان ها، خیابان ها و مکان هایی  کپارچگییفضاهای شهری برخوردار است و در  فیتیشهر و ک

 . است رگذاریرا می سازند تأث یشهر یکه محیط و فضاها

 یرا به خود جلب کرده، مسئله لزوم ارتقا یو طراحان شهر زانیکه نظر معماران، برنامه ر یلیمسا نیاز مهم تر یکیامروزه 

فضاهای شهری به عنوان . است  طیمح تیفیک یباشناختیز -یبصر یهادر چارچوب مؤلفه  یو منظر شهر دید تیفیک

بنابراین، فضاهای شهری به . محیطی که رفتارهای عمومی انسان ها در آن جریان دارد، همواره در تعامل دو طرفه با انسان است

از آنجا که . یگر باید ایمن باشدعنوان بستری برای فعالیت های عمومی انسان باید از یک طرف به راحتی قابل درک و از طرف د

ادراک بصری مهم ترین نوع ادراک محیط و فضاهای شهری است، لزوم توجه به قابلیت ادراک بصری باال و کاستن از فشارهای 

تأمین سالمت و ایمنی فضاهای شهری را  ،التزامنامناسب رنگ ها  کیببصری، نورپردازی نامناسب، تر  دگیبصری مانند آلو

رنگ ها می توانند شهری سرزنده از لحاظ کیفیت فضایی به وجود آورند، همچنین رنگ ها از .بیش از پیش آشکار می کند

ارکان مهم بیان هویت و خوانایی شهرها به شمار می روند، به کارگیری رنگ در شهر باید به گونه ای بسیار سنجیده و با توجه 

نکته حائز اهمیت در رابطه با رنگ در شهر این است که نمی توان رنگ یک . ه دیگر کیفیات فضایی و ویژگی های محلی باشدب

شهر را پس از ساخت آن تعیین نمود، بلکه کنترل رنگ یک شهر باید در زمان ساخت بناها و فضاهای شهری برنامه ریزی و 

 .کنترل گردد

 
 روش تحقیق 

 
در این طرح پس از بررسی و مطالعه . وع تحقیقات همبستگی است و به لحاظ هدف، تحقیق کاربری می باشدتحقیق حاضر از ن

مبانی نظری و همچنین بررسی ویژگی های مربوط رنگ و تاثیر ان بر روی حضورپذیری در فضاهای شهری، شاخص های اولیه 

ی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته روش تحقیق ، روشی پیمایش. برای انجام مطالعات مشخص گردیده اند

درصد ، احتمال  55حجم نمونه با سطح اطمینان . ساله محور سجاد می باشد 55-81جامعه آماری تحقیق شامل عابرین . است

ری روش نمونه گی. نفر تعیین گردید 825درصد از جمعیت پاسخ یکسانی بدهند برابر  55درصد و با این فرض که  5خطای 

 .استفاده شده است SPSSبرای تجزیه و تحلیل و پردازش اطالعات از نرم افزار . تصادفی ساده و در دسترس صورت گرفته است
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 مبانی نظری

 

 گیری تعامالت اجتماعی فضای عمومی شهری و شکل
گیرد، یعنی  نیز در بر می های شهری را ت شهروندی و فعالیتالفضای شهری تنها یک مفهوم کالبدی نیست، بلکه کنش تعام 

ت اجتماعی است؛ به عبارتی شرط الهای شهری یا عرصه بروز تعام کند که مکان برقراری فعالیت کالبدی از شهر را مجسم می

اصلی فضاهای عمومی این است که در آنها تعامل و مراوده اجتماعی صورت گیرد، چنانچه آن دسته از فضاهای شهری که بستر 

لدز فضای شهری را فرانسیس تیبا .فضای شهری دانست توان گیرند را نمی و ارتباطات شهروندی قرار نمی تعامل اجتماعی

 نیز آن را بستر مشترکی کر و همکاران. داند که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند از بافت شهری میبخشی 

ها و آداب و رسوم فرهنگی و ابراز عقاید سیاسی و اجتماعی  آیینها،  های کارکردی و مراسم مردمی مانند جشن برای فعالیت

 از دیدگاه دیگری در این زمینه، فضاهای شهری نه تنها در ابعاد هندسی و زوایای گوناگون ساختمانی تعریف نمی. داند می

ولت ارتباطات اجتماعی و در قلمرو معماری حاکم است؛ بلکه معیارهای زیباشناختی، سه شود زیرا این تعریف از فضا، اصوال

دهد و در تناسب با نیازهای زمانی و مکانی جامعه است که  در مقیاسی برتر است که به فضا ماهیت فضای شهری می رفتاری

توان ابزاری جهت ارتباطات و  ر این اساس وظایف فضای عمومی را میب. گیرد فضا خصلت مطلوب و نامطلوب به خود می

های شهروندی  سازی فعالیت عی؛ مکانی برای رویارویی و مراسم شهروندی و مدیریت و هماهنگهای اجتما مراودات شبکه

گیری  ساز شکل های شهری و بستری برای تعامالت اجتماعی و زمینه به بیانی دیگر، فضاهای شهری ظرف فعالیت. بیان کرد

 (55بذرافکن، کاوه،) .آیند سرمایه اجتماعی به شمار می

 
 (19،،فریبا، قرایی) علوم شهری مختلف پردازان نظریه دیدگاه از شهریفضای  کیفیت بر مؤثر عوامل بندی طبقه:  2شماره  جدول

 بررسی مورد های شاخص و مؤلفه،عوامل پردازان نظریه

 وایت .اچ ویلیام
 فضا، اندازه دسترسی، فضا، شکل دما، خورشید، زیبایی، فضا، موقعیت حضورمردم،

 خیابان به اتصال نظارت، فروشی، اغذیه درختان، و باد آب، نشستن، قابل فضای سطح

 یانگل

 وخشونت جرم تصادف، و ترافیک درمقابل حفاظت :حفاظت

 رشد و فعالیت بازی، کردن، صحبت و شنیدن تماشا، نشستن، ایستادن، رفتن، راه امکان :راحتی

 زیبایی کیفیت و مثبت حسی تجربیات هوا، و آب و مناظر مقیاس، : بردن لذت

 عمومی نقل و حمل شبکه ساختار دسترسی، و مجاورت ،) فضا پخشایش( پراکندگی پاساگوالری

 عدالت کارایی، اختیار، و نظارت دسترسی، تناسب، معنی، سرزندگی، (8518)لینچ  کوین

 (8515)بنتلی  ین ای
 پاکیزگی، کارایی، ، تعلق رنگ ، حسی غنای ، بصری تناسبات ، پذیری انعطاف ، خوانایی ، ،گوناگونی نفوذپذیری

 زیستی حمایت

 زمانی ، عملکردی ، بصری ، اجتماعی ، معنایی یا ادراکی ، شناسی ریخت های مؤلفه (2552)متیوکارمونا 

 همگانی عرصه ساختمانها، فرم شهر، فرم دیدها، منظرشهری، محیطی، زیست پایداری (8551)کارمونا  متیو و پانتر جان

 (8511)اپلیارد  و جیکوبز
 جمعی، زندگی و اجتماع ، وکنترل هویت ، سرزندگی ، شادی و تخیل ، برابر فرصتهای

 شهری خودکفایی شمولی، همه ، معنی و اصالت

 (8598)جیکوبز  جین
 و اجتماعی اختالط بودن، نفوذپذیر عنصرخیابان، به توجه مختلط، کاربری محیط، بصری نظم مناسب، فعالیتهای

 فضاهان بود پذیر انعطاف
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 (8515)ورث  ساوت

 حفاظت زندگی، سر تاریخی، حفاظت ایمنی، و بهداشت دسترسی، راحتی، و آسایش فرم، خوانایی، و ساختار

 معنی، انطباقپذیری، داری، نگه مساوات، و برابری اجتماعی، مراودات گشودگی، سازگاری، تنوع، طبیعی، محیط

 اختیار و نظارت

 

 

 

  رنگ
 قیعم یکه معن یو استعار نیآن رنگ به عنوان عنصر نماد اتیموضوع اثر و خصوص فیتوص یبرا یتجسم یعنوان عنصر رنگ

 راتیها و تأث ییبایو ز یگذاشتن ارزش درون شیبه نما یاستفاده از رنگ برا. گذارد یم شیآن را به نما یاثر و اجزا یو درون

 و اشباع یفام، درخشندگ: دارد عبارت از  یسه بعد بصر ایهر رنگ سه صورت و  یخود رنگ از لحاظ بصر

 

 عناصر تشکیل رنگ در شهر

در محیط شهری رنگ را در همه جا می توان دید در بدنه و نمای ساختمان ها، پوشش بام ، کف سازی  ها، مبلمان شهری و 

فضای سبز، خودرو ها و حتی آسمان شهر و نیز رنگ آمیزی لباس افراد که همگی نقش مهمی در تعیین چهره رنگی شهر 

ابت رنگی توسط طراحان در کنار سایر عوامل طراحی می تواند شهر را بنابراین نحوه ترکیب و شناخت صحیح عوامل ث. دارند

خوانا، با هویت، سرزنده و شاد و زیبا سازد به طوری که شهروندان همواره از شهر خود با خاطره ای خوشایند و به عبارتی 

 . خاطراتی رنگی و زیبا یاد کنند

 (15حسینیون، سولماز، ) .رنگ شهر موثرند آورده شده استدر جدول زیر برخی از عناصر کالبدی و غیر کالبدی که در 

 

 (15حسینیون، سولماز، ) جدول عناصر موثر در رنگ در شهر 

 سبز_ پوشش گیاهی  عناصر طبیعی عناصر کالبدی

 خاکی تا قهوه ای، خاکستری و جز آن –خاک و مانند آن 

 

 

 

 عناصر مصنوع

 قدیم بناها

 جدید

 فضاهای شهری

 خودروها عناصر متحرک

 آدم ها و لباس هایشان

 مبلمان عناصر ثابت

 الحاقات

 نور عناصر غیر کالبدی

 

 عوامل موثر بر انتخاب رنگ در فضای شهری

رنگ ها دارای خصوصیات اثر بخشی در فضا می باشند، سه عامل مهم در انتخاب رنگ تاثیر رنگ ها در درک فاصله، 

همان طور که شناخت هنر با سلیقه هنری افراد بسیار متفاوت است برگزیدن . کمپوزیسیون رنگ ها و وزن ادراکی رنگ هاست

 . رنگ های مناسب نیز چیزی فراتر از پسند شخصی است

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


     
 

  

 

 
 

A
b

s
tr

a
c

t 

به عنوان مثال رنگ های گرم به نظر جلوتر و رنگ های سرد عقب تر می . درک فاصله از رنگ های مختلف متفاوت است

محمودی، ). رنگ های گرم تر ایجاد فضار نموده و پاسخ فیزیولوژیک متفاوتی نسبت به رنگ های سرد ایجاد می نمایند. باشند

 (18شکیبامنش، 

کمپوزیسیون رنگ ها در . انتخاب درست این رنگ ها در فضاهای شهری باید با توجه به اهداف فضایی مورد نظر انجام پذیرد

دادرس جدی ). واقع اثر هر رنگ با در نظر گرفتن موقعیت نسبی آن ها به همراه و در کنار رنگ های دیگر تعیین می شود

 (15پیشخانی، محمدتقی، 

. رنگ های متفاوت القاء کننده مسافت و فاصله نیز هستند. ر و رنگ های تیره سنگین تر می باشندرنگ های روشن سبک ت

رنگ های گرم نزدیک تر حس می شوند و فضا را تنگ تر می کنند در حالیکه رنگ های سرد دورترند و فضا را وسیع نشان می 

ر هم و نقش های زمینه نیز بر این ابعاد تاثیر می در ضمن باید توجه داشت که چگونگی قرارگیری رنگ ها در کنا. دهند

 .گذارند

 :ادراک رنگ در مجموع به سه عامل بستگی دارد 

 شرایط و محیطی که رنگ در آن دیده می شود-8

 خصوصیات سطح جسم منعکس کننده، مانند بافت و توانایی آن برای جذب یا انعکاس نور-2

 (15ر، سید ابوالقاسم، سید صد)توانایی فرد برای ادراک رنگ ها -2

انتخاب نوع رنگ، موقعیت نسبی، مکان و جهت آن ها، اندازه، وسعت و تناسبات کنتراست آنها، همه از جمله عوامل قاطع و 

. ارزش و اهمیت یک رنگ در فضا تنها با رنگ های همراه تعیین نمی شود. تعیین کننده در بیان مفهوم رنگ در فضا می باشند

 (19ترنر، تام، ). وسعت نیز از عوامل یاری دهنده هستندکیفیت، کمیت و 

 

 عوامل موثر در پالت رنگی شهر

 :به طور کلی برای تهیه سیمای رنگی شهر باید موارد زیر را مد نظر قرار داد 

 نقشه رنگی منطقه یا شهر تهیه شود-8

 یب رنگ به درستی بهره مند باشدطرح جامع رنگ برای یک شهر باید جامع و قابل اجرا باشد و از قوانین ترک-2

 در انتخاب رنگ ها باید به هویت شهر و سالئق و فرهنگ جامعه توجه شود-2

طرح جامع رنگ نه تنها تکلیف مناطق و فضاهای شهری را از لحاظ هماهنگی مشخص می نماید بلکه در انتخاب رنگ -8

 .ها و نهاد های مختلف شهر هماهنگی ایجاد می کند تجهیزات و عناصر ثابت و متحرک در فضاهای شهری نیز بین سازمان

 (19ترنر، تام، )

 ادراک رنگ

با سایر حواس  درک و فهم رنگ وتاثیر و تاثر پذیری از آن به وسیله چشم انجام می گیرد و پدیده دیدن ، یعنی حس بینایی،

خودآگاهانه یاناخودآگاهانه می بینیم ، اختالف میان توجیه و بیان نموداری آنچه می بینیم و درک آنچه . انسان متفاوت است 

میان دو احساس . مبهم و رازآمیزمی ماند( دیده شده ها ) زیادی وجود دارد و بخش مهمی از نحوه عملکرد چشم و ادراک ما از

 (18آیت اللهی، حبیب اهلل، )  .هایی وجود دارد درک به وسیله دیدن و درک بوسیله لمس کردن تفاوت
 شناختی رنگ هااثرات روان

 (98قلعه نویی، تدین، )جدول روانشناختی رنگ ها 

 انگیزش روانی احساس گرما احساس فاصله رنگ

 پرآسایش سرد دورتر آبی
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 خیلی پرآسایش سردوخنثی دورتر سبز

 خیلی برانگیزنده گرم نزدیک قرمز

 برانگیزنده خیلی گرم خیلی نزدیک نارنجی

 برانگیزنده خیلی گرم نزدیک زرد

 برانگیزنده خنثی خیلی نزدیک قهوه ای

 افسرده کننده-تهاجمی سرد خیلی نزدیک بنفش

 

. های گوناگون تقریبا موید گفته های گرند جین هستند های سنی ،جنسی،افراد و گروه تحقیقات مختلف گروتر بروی گروه

سلیقه ها و فرهنگ های مختلف در بر می نگرش ها ،  های مختلف سنی و جنسی را با اعتقادات ، شهر و فضای شهری گروه

در گونه  .امری بسیار خطیر به نظر می آید ها را راضی کند، های فضایی که بتواند تمامی این گروه دستیابی به کیفیت. گیرد

تفریحی وکاربری  های تجاری و های مختلف فضای شهری به عنوان ظرف تعامالت اجتماعی اغلب شاهد حضور فعالیت

که  نظایر آن هستند، آب کنارها و میادین، ها ، فضاهای شهری شامل خیابان .محدوده اطراف این فضاها می باشیم مسکونی در

 ها دارند، ها در ارتقای این کیفیت های مورد انتظار از این فضاها و نقشی که رنگ می توان یک الگوی کلی در رابطه با کیفیت

 (98قلعه نویی، تدین، ). ارائه نمود

رنگ سیاه در این مورد استثناست و . های تیره سنگین تر های روشن سبک ترند و رنگ رنگ: دارای وزن ادراکی اند  رنگها

های گرم نزدیک تر حس می شوند  رنگ. کننده مسافت و فاصله نیز هستند رنگ های متفاوت القاء .خالی بودن را القا می کند 

در ضمن باید توجه داشت . ای سرد دورترند و فضا را وسیع تر نشان می دهنده و فضا را تنگ تر می کنند ، در حالی که رنگ

 .که چگونگی قرارگیری رنگ ها در کنار هم و نقشه های زمینه نیز بر این ابعاد تاثیر می گذارند

 :ادراک رنگی در مجموع به سه عامل بستگی دارد 

 .شرایط و محیطی که رنگ در آن دیده می شود -

 جسم منعکس کننده ، مانند بافت و توانایی آن برای جذب یا انعکاس نورخصوصیات سطح  -

 ها توانایی فرد برای ادراک رنگ -

همگی از تاثیر رنگ بر حس وزن، . روی تاثیر رنگ و نور بر ادراک ما از فضا و زمان انجام داده اند روانشناسان مطالعات زیادی بر

محمودی، شکیبامنش، . های مختلف ، متفاوت است زمان نیز در فضاهای دارای رنگحتی مقیاس . دما ، فاصله و ابعاد آگاه اند

18) 

 
 شناخت نمونه موردی 

این محور بعنوان یکی از ملتهب ترین مراکز . محدوده مورد نظر محور سجاد واقع در حوزه میانی غربی شهر مشهد می باشد

محدوده سجاد نه . تجاری سطح شهر مشهد در بافت میانی شهر بعنوان یکی از شریان های اصلی ترافیکی محسوب می گردد

را ایفا می نماید بلکه در جریانات اجتماعی و تعامالت اجتماعی میان  تنها نقش عملکردی و ترافیکی بسیار حائز اهمیتی

مولفه های معنایی ، تصاویر ذهنی ، ادراکات شهروندی از فضا همگی در این محدوده .شهروندان بازیگر بسیار مهمی می باشد 

شریان های شهر می باشد و از سوی  این محور از یک سو به بولوار خیام که یکی از اصلی ترین. قابل تحلیل و بررسی می باشد

 . دیگر به بزرگراه کالنتری متصل می گردد
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 نقشه معرفی محدوده مورد مطالعه: 8نقشه شماره 

 تجزیه و تحلیل

 

نفر می باشد  825با توجه به پرسشنامه های گردآوری شده  توسط  SPSSتحلیل بر روی داده های آماری که توسط نرم افزار 

 .به شرح ذیل می باشد

 

 عناصر محله سجاد چگونه است؟ تنوع رنگ-9 

ها  نآهستند که سر در  یبزرگ یرنگ یالمان ها یها دارا پاساژکه  لیدل نیبه ا را انتخاب کرده اند ژپاسا نهیگز% 82 حدود

ها که  آن ینورپرداز نیمردم و همچن ازیها و تعداد مغازه ها با توجه به نوع ن پاساژ نیا ادیعرض ز نیو همچن شود یمشاهده م

  .کند یرا جلب م نندهینظر ب شترین را دارد بآاست که  بازتاب اجناس داخل  یمتفاوت یها شامل رنگ

 یسجاد و نور پرداز ابانیخ یمغازه ها دمانیو سبک خاص چ یطراح لیاند به دل مغازه را انتخاب کرده نهیمردم گز%21 حدود

به سمت رستوران ها و  شهیتوجه هم نیشتریب ها ابانیرستوران را انتخاب کرده اند چون در خ نهیمردم گز% 25حدود  ها نآ

    ینور پرداز نیمکان ها و همچن نیتجمع ها در ا گونه نیبه به ا دممر ادیآوردن ز یرو لیشاپ ها است به دل یکاف

 ابانیخ یها بانک یکه کاربر یمرتفع یو ساختمان ها ینوع کاربر لیبانک را انتخاب کرده اند به دل نهیمردم گز% 85 ودحد

 .دهند یسجاد را نشان م

 

 

 

 

 

 

 

 درصد گزینه

 %82 پاساژ

 %25 رستوران

 %85 بانک

 %21 مغازه
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 جلب توجه کند ؟ تواندیا ممش یکدام رنگ در ساختمان برا-2 

 یبرجستگ یدارا طور نیو روشن استفاده شده و هم رهیت یها از رنگ نکهیا لیاند به دل را انتخاب کرده 2 نهیافراد گز نیا 25%

 .شود یتوجه م نیاشغال کرده باعث ارا سطح  نیشترینما که ب یرنگ قهوه ا نیچن هم نما بوده و

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیمتما نیو همچن خورد یکه دور پنجره ها به چشم م یا رهیت یرنگ خاکستر لیرا انتخاب کرده اند به دل 2 نهیافراد گز 85%

  گرید یها ساختمان  با ساختمان نیبودن رنگ ا

است و دور تا دور نما کل ساختمان را  یروشن که رنگ نسبتا گرم یا رنگ قهوه لیرا انتخاب کرده اند به دل 8 نهیافراد گز85%

 .پوشانده است 

 نیرا در ع یساختمان که تضادها یخاص نما ینوع و سبک معمار لیرا انتخاب کرده اند به دل8 نهیدرصد افراد گز85%

 . دهد ینشان م یوستگیپ

 

 استفاده شود ؟ ییها ساختمان بهتر است از چه نوع رنگ یطراح یبرا-3

 

 
 

15% 

25% 
45% 

10% 
 1ساختمان 

 2ساختمان 

 3ساختمان 

 4ساختمان 

 %85 8ساختمان 

 %25 2ساختمان

 %85 2ساختمان

 %85 8ساختمان

 %85 8پالت

 %55 2پالت

 %5 2پالت

 %25 8پالت
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 ینما ساختمان و فضا یها برا رنگ نیگرم استفاده شده است که ا یها از رنگ شتریپالت ب نیدر ا نکهیا لیبه دل 2نهیگز

با سبک  یو همخوان یسازگار یدارا نیو همچن کند یم جادیا نندهیو نشاط را در ب یحس سرزندگ شتریتناسب دارد و ب یشهر

 .را دارد یرانیا یمعمار اقیو س

 کنیاست ل یو دشمن تنبل دهد یم شیکارکردن را افزا ییرنگ قرمز توانا :برد که  یپ توان یها م رنگ یتوجه به روانشناس با

را به خود اختصاص داده که باعث باال رفتن اعتماد  شهرونداندرصد توجه  نیشتریکه ب شود یم زین تیموجب عصبان تواند یم

   .شود یم یساسباعث تضاد اح نیو همچن شود یم زین شهروندانبه نفس 

بزرگتر  اریرنگ اتاق ها را بس نیا رود یبه شمار م یو بخشندگ یدعوت به همکار یسبز رنگ آرامش بخش است که نوع رنگ

 .دینما یم

از حد  شیب کیو احساسات رمانت یپرداز الیموجب خ تواند یرنگ م نیکننده احساسات صلح و عالقه است ا انیب  یآب رنگ

 .شود  یموجب تنبل تواند یم زیمناسب است و ن زیبردن استرس ن نیو از ب آوردنبه دست  یشود برا

 شتریب و شود یم یذهن یموثر است اما باعث خستگ اریاستفاده در آشپزخانه بس یبرا بخشد یم ینیب زرد به انسان خوش رنگ

 . ردیگ یجلب توجه مورد استفاده قرار م یبرا

  

 

 

 

 

ها استفاده شود  بهتر است ازچه نوع رنگ یمبلمان شهر یطراح یشما برا به نظر -4

 ؟

چون هر ،استفاده شود  یاصل یها بهتر است از رنگ یمبلمان شهر  یطراح  یبرا 

اما رنگ زرد به ...  ت،یمثال قرمز عالمت هشدار است سبز هدا کند یم یرا تداع یذهن انسان مفهوم خاص یها برا کدام از رنگ

شده البته الزم به ذکر است  استفاده ابانیکنار خ یپارک ها یورزش لیدر وسا شتریحس نشاط و تحرک در انسان ب جادیا لیدل

 . یشهر  طیهمشکل و همسازگار بودن با مح یاستفاده شود برا میمال یها از رنگ ..اتوبوس، ستگاهیا یطراح یکه برا

روش اول ترکیب رنگ : در ترکیب رنگ های مورد استفاده در مبلمان شهری بایستی به دو نکته مهم و اساسی توجه نمود  

در این روش . بنفش، بنفش -ترکیب رنگ های قرمز ، قرمزهایی است که در چرخه طیف رنگ های مجاور یک دیگرند، مثل 

برعکس با کوچک . ترکیب رنگ هر اندازه محیط مورد نظر وسیع تر باشد، طیف رنگی و رنگ های مجاور انتخابی بیشتر است

شیوه از در این . روش دوم، در ترکیب رنگ ها ، نقطه مقابل روش اول است. شدن محیط، رنگ های انتخابی محدود خواهد شد

 زرد و یا  -رنگ های مکمل و رنگ های مقابل یکدیگر استفاده می شود، به عنوان مثال طراح از گیاهانی با رنگ های بنفش

این شیوه بیشتر در مواردی استفاده می شود که هدف طراح جلب توجه و . سبز در مجاورت یکدیگر استفاده می کند -قرمز

 .نظر بینندگان به چشم انداز می باشد

 

 %85 قرمز

 %85 سبز 

 %25 آبی

 %25 زرد

 %25 قرمز

 %85 آبی

 %25 زرد سرزندگی
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 باعث جلب توجه شود ؟     تواندی مصالح نما م یبه نظر شما درخشندگ-5

 و هم نندهیباعث جذب نگاه ب تواند ینما م یباور بوده اند که درخشندگ نیرنگ را انتخاب کرده اند بر ا یکه  درخشندگ یکسان

ساختمان ها  نیکه به ا دیدر روز نور خورش نیشود و همچن یینایب ستمیس کیسطح که باعث تحر یبازتاب درخشندگ نیچن

 یاز آن است که باعث باال رفتن دما یحاک دیشود و شواهد به دست آمده جد یها باعث بازتاب نور م ساختمان نیا تابد یم

 . شود یشهر م

 

 

 

 

 

 

 

 

 با کدام رنگ مالقات بگذارند؟  تیدارند در مقابل فعال لیتما شتریب افراد -6

 یکینتاکه باعث به وجود آمدن حس رم کیتار یدنج بودن و نورپرداز نیو همچن تیکردن حس امن جادیا لیشاپ به دل یکاف

 .درصد است    نیشتریبای دار شود یم شهرونداندر 

و به دور از افراد  تیحس امن لیبه دل الیو نو بودن و یتازه و احساس سرزندگ یحس آرامش و هوا جادیا لیسبز به دل یفضا

 آزاد  یو هوا عتیو طب بهیغر

و تبادل اطالعات  و  دیآ یکه پس از خوردن غذا به وجود م یصرف غذا و حس  نیرو و همچن در مالقات رو لیبه دل رستوران

 صرف غذا  نیگفتگو ح

 

 ؟ کندی م جادیا یمنیشما احساس ا یرنگ کدام ساختمان برا-7

رنگ آرامش دهنده است و  دیاست سف ندتریپاسخ دهندگان خوشا یآن برا یرنگ آن و سبک معمار لیبه دل دیسف ساختمان

 . کند یم جادیا یمنیحس ا شتریب
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 آبی قرمز 10%

 سبز زرد

 %85 سبز

 %85 سفید

 %25 قهوه ای

 %85 کرم
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 ستمیس ختنیگرم و زننده استفاده کرد که باعث تحرک و به هم ر یتوان از رنگها یم طیدر مح جانیتنش و ه جادیا یبرا

  شود یکه موجب تحرک م دمی شوکه باعث تنش در ذهن انسان  شود یدر انسان م ییایحس پو ینوع جادیو ا یو عصب یینایب

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه 

 

در حوزه معماری و شهرسازی، رنگ به معنای فیزیکی خود وجود ندارد بلکه این رابطه ها است که در پی یکدیگر آمده و توسط 

ریتم ها، تناسبات، پر و خالی ها، متن رنگی همگی قدرت دینامیکی خود را جمع کرده و درنهایت . پویایی رنگی ظهور می نماید

مسلما اگر رنگ ها و مواد؛ متناسب، درست، به . جزا می توان رنگ مطلوب یعنی رنگ خنثی در محیط دست یافتاز تعادل این ا

جا و با ریتم در نظر گرفته شود، به طوری که دامنه رنگی با پویایی تمام بتواند فرهنگ و اثر ژنتیکی شهری را بیان کند، 

 .که به انسان اجازه می دهد در آن تخلیه روحی صورت گیرد محیطی. محیطی خلق خواهد شد که به آن زیبا می گوییم

به کارگیری رنگ های مالیم و دارای هماهنگی برای سطوح بزرگ جهت افزایش کیفیت انعطاف پذیری فضا توصیه می 

 طیف سبز: طیف آبی ، کاربری فرهنگی گردشگری : رنگ های گرم و جذاب، کاربری اداری : شودکاربری تجاری 

این رنگ ها باید . اصلی زمینه تابلوهای تبلیغاتی از رنگ های جذاب ولی مالیم و به صورت کنترل شده استفاده شود برای رنگ

 .استفاده از رنگ های تند برای سطوح کوچک بالمانع است. در هماهنگی با رنگ بدنه و تابلوهای همجوار باشد

با خاکستری ها در فضای مقابل کاربری های خاص توصیه می استفاده از سنگفرش با رنگ های متنوع و متفاوت در ترکیب 

 .شود

 یکی .رندیگ یقرار م یدر سه دسته اصل شان، نهیزم و بسته به بستر، قابل مشاهده هستند یشهر یفضا کیکه در  ییرنگ ها

 یهستند که عمدتا به رنگ مصالح مصرف یمثل بدنه ها و کف ساز فضاها ، یسطوح اصل یعمارات و در واقع رنگ ها یرنگ ها

 .رندیگ یفضا قرار م انهیدر م ایها  هستند که بر ساختمان یو الحاقات تاضافا، یمبلمان شهر یرنگ ها گریدسته د .معطوف اند

موضوع  نیبا توجه به ا. قرار دارند گریدر طبقه د زیو آب وآسمان ن اهانیرنگ گ لیاز قب یعیعناصر طب یرنگ ها تیدر نها

 طینمود بنا بر شرا استفاده یشهر یتوان در فضاها یکه م ینوع رنگ نیبهتر .کامال مشخص است یشهر یکارکرد رنگ در فضا

آرام بخش در  ریتاث کیرنگ از  نیدر باره ا دنیشیاند. نشان دهنده آرامش کامل است یاست چرا که آب یمعمول رنگ آب

توان  یم زیباشد که آن ن یم رهیدا زیفرم قابل استفاده ن نینکته بهتر نیوجه به همبا ت. برخوردار است یاعصاب مرکز ستمیس

را بر شهروند  ریتاث نیشتریتواند ب یم یشهر یدرست رنگ و فرم در فضاها بیترک. بخش را بر فرد گذارد رامشآ ریهمان تاث

شهروند  یروح را برا یسرد و ب ییتواند فضا یم زیو نوع استفاده از رنگ ن یرنگ یو در مقابل عدم توجه به کنتراست ها گذارد

از  یبخش یزینکته توجه داشت که رنگ آم نیبه ا دیبا کنیل. باشد یم یشاداب ایاز هرگونه تعامالت و  یکند که عار جادیا

با انجام  نیباشند بنابرا یم یوزندگ تیفضا مشغول به فعال نیباشد چرا که مردم در ا یحساس م اریبس یامر یشهر یفضا

 نیاست که ا دیام .شود دهیجوانب کار سنج یتمام دیزد و با یمیتوان دست به کار عظ یدر مورد رنگ نم یجزئ قاتیتحق

 %5 رنگ روشن مالیم

 %85 رنگ گرم وزننده

 %85 رنگ روشن و گرم

 %85 رنگهای تیره و خسته کننده
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و به تبع آن  یشهر یمناسب به بهبود منظر فضاها یطرح ای الگو و هیته و با ردیقرار گ دیوکاشت اسات مورد کند قیتحق

 .شود یانیاحساس شهروند کمک شا
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