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چكيده
عنصر1رنگ،1يکی1از1عناصر1فراموش1شده1در1طراحی1فضاهای1شهری1است1كه1می1تواند1با1توجه1به1اصول،1ارزش1ها،1
عقايد1و1ويژگی1های1طبيعی1و1اقليمی،1محيطی1خوانا1و1هماهنگ1در1شهرهای1اسالمی1برای1شهروندان1مهيا1كند.1
متأسفانه1رشد1سريع1پديده1شهرنشينی1در1دهه1های1اخير،1به1ويژه1در1كشورهای1در1حال1توسعه،1چشم1اندازهای1شهری1
را1به1شدت1تغيير1داده1است1و1صدق1اين1موضوع1در1خصوص1شهرهای1ايران1موجب1شده1در1بهره1گيری1از1قابليت1های1
عنصر1رنگ1در1مبلمان1شهری1به1عنوان1بخشی1از1چشم1اندازهای1مصنوع1شهر،1دقت1الزم1به1عمل1نيايد1و1بدون1هيچ1گونه1
برنامه1ريزی1و1استاندارد1و1معياری1از1آن1استفاده1شده1و1در1نتيجه،1موجب1ايجاد1سردرگمی1و1عدم1خوانايی1می1شود.1
شهر1اصفهان1به1عنوان1يکی1از1برجسته1ترين1شهرهای1مركزی1ايران،1از1جمله1نمونه1هايی1است1كه1با1حفظ1بافت1و1آثار1
تاريخی1به1جای1مانده،1با1گذشت1سال1ها1همچنان1توانسته1از1عنصر1رنگ1در1جهت1بهبود1كيفيت1منظر1شهری1و1حفظ1
و1ارتقای1اصالت1خويش1بهره1برد.1هدف1تحقيق1حاضر،1شناسايی1فاكتورها1و1كدهای1رنگی1بهينه1و1مطلوب1بر1مبلمان1
شهری1بوده1كه1در1نمونه1موردی1حاضر1اين1فاكتور1با1تکيه1بر1فضاهای1شهری1نواحی1مركزی1ايران1با1فرهنگ1مسلط1
اسالمی،1مورد1بررسی1قرار1گرفته1است.1اين1پژوهش،1به1روش1توصيفی-1تطبيقی1و1با1بهره1گيری1از1متون1و1اسناد1
كتابخانه1ای1و1همچنين1جمع1آوری1اطالعات1در1بستر1مطالعات1ميدانی1به1انجام1رسيده1است.1يافته1های1پژوهش1كه1از1
طريق1شناخت1بستر1طرح،1داده1های1آماری1و1همچنين1مقايسه1و1تحليل1كد1رنگی1دو1محور1مطالعاتی1)محور1مسجد1
حکيم1در1محله1حکيم1به1عنوان1بافت1قديمی1و1محور1محمدباقر1صدر1به1عنوان1بافت1جديد1در1شهر1اصفهان(1و1نيز1با1
بهره1گيری1از1تجارب1موفق1داخلی1و1خارجی1و1اصول1به1كارگيری1رنگ1در1آنها1به1دست11آمده،1نشان1می1دهند1وحدت1
طيف1رنگی1در1عناصر1منفرد1و1متحرك1مبلمان1شهری،1موجب1افزايش1خوانايی1و1هويت1محيط1شده1است؛1در1حالی1كه1
استفاده1از1طيف1رنگی1متنوع1برای1ساير1عناصر1مبلمانی،1موجب1مخدوش1شدن1دو1فاكتور1خوانايی1و1هويت1نمی1شود.
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مقدمه

انسان1ها1زندگی1كرده،1 شهر،1محيطی1است1كه1در1آن1
كار1و1رفت1وآمد1می1كنند،1در1تعامالت1اجتماعی1با1يکديگر1
ديدار1و1مراوده1داشته،1بر1دانش1خود1افزوده،1خود1را1سرگرم1
ساخته1و1تفکر1كرده1و1آمال1و1آرزوهای1خود1را1می1پرورانند1
)حبيب،281:13851(.1در1چنين1شهری،1معماران1و1طراحان1
لذت1بخش1 و1 زيبا1 فضاهای1 خلق1 ايجاد1 در1 سعی1 شهری1
دارند،1اما1نتيجه1اين1تالش1ها1گاهی1به1عکس1عمل1می1كند1
و1حاصل1كار،1چيزی1جز1ناهماهنگی1و1آشفتگی1در1ذهن1
مردم1نخواهد1بود1)شيبانی،13951(.1اين1در1حالی1است1كه1
رويکرد1شهرهای1نواحی1مركزی1ايران1در1سال1های1اخير1با1
توجه1به1احترام1به1بافت1تاريخی،1می1تواند1بافت1جديد1را1
در1انطباق1با1بافت1قديم1شکل1داده1و1مسائل1مهمی1را1در1
داشتن1 و1 مناسب1 مکان1يابی1 زيباسازی1شهری1كه1 فرآيند1
به1 است1 رابطه1 اين1 در1 ساختاری1 انسجام1 و1 يکپارچگی1
عرصه1ظهور1درآورد؛1به1نحوی11كه1اين1فعاليت1ها1در1ساختار1
كيفی1 ارتقای1 ضمن1 هم11پيوسته1ای1 به11 بصری1 و1 ذهنی1
تقويت1 و1 شکل1گيری1 موجب1 خود،1 پيرامونی1 محيط1های1
ساختار1ذهنی1و1عينی1شهری1مبتنی1بر1اصول1و1ارزش1های1
دينی1در1بعدهای1مفهومی1و1كالبدی1شود.1از1جمله1عوامل1
نواحی1 شهرهای1 در1 عينی1 و1 ذهنی1 ساختار1 تقويت1كننده1
مركزی1ايران،1توجه1به1نقش1رنگ1در1مبلمان1شهری1است 

)نقی زاده،13841(.
رنگ1به1عنوان1يکی1از1مهم1ترين1عناصر1بصری1می1تواند1
به1 هويتی1 فرهنگی-1 مفاهيم1 انتقال1 جهت1 در1 عاملی1
شود.1 قلمداد1 شهر1 يك1 عمومی1 منظر1 در1 اثرگذار1 شکلی1
به1عنوان1 شهری1 فضاهای1 در1 رنگ1 نقش1 اينکه1 وجود1 با1
و1 عناصر1 بين1 انسجام1بخش1 عامل1 و1 تأثيرگذار1 مؤلفه1 يك1
فضاها،1 متأسفانه1 لکن1 فضاهای1شهری1محسوب1می1شود،1
فاقد1 اغلب1 ما1 شهرهای1 كنونی1 پوسته1های1 و1 جداره1ها1
از1 به1غير1 ايران1 شهرهای1 در1 هستند.1 ويژگی1ضروری1 اين1
فضاهای1معماری1و1عناصر1نشانه1ای،1به1ديگر1عناصر1سيما1
و1 نشده1 چندانی1 توجه1 مبلمان 1 جمله1 از1 شهری1 منظر1 و1
بدون1 می1شود،1 برخورد1 سطحی1 شکلی1 به1 رنگ1 مقوله1 با1
و1 رنگ1آميزی1 مکانی،1 شرايط1 با1 متناسب1 را1 عناصر1 آنکه1
دبيگلو1 )محمودی1 كنند1 استفاده1 رنگی1 مناسب1 از1مصالح1
و1شکيبامنش،13881(.1همچنين1در1هسته1و1مراكز1اوليه1
شکل1گيری1شهرهای1تاريخی1نظير1اصفهان،1شاهد1حضور1
كيفيت1ها1 و1 فعاليت1ها1 كاربری1ها،1 از1 گسترده1ای1 طيف1
هستيم؛1به1طوری1كه1اين1بخش1از1شهر1نيز1با1روند1توسعه1

خود،1با1چالش1هايی1مواجه1شده1است.1امروز1همانند1اكثر1
شهرهای1كوچك1و1بزرگ1كشور،1اليه1های1رنگی1خاكستری1
و1 دوانده1 ريشه1 آن1 كالبد1 در1 بتنی1 سازه1های1 و1 بزرگراه1ها1
به1مصالح1ساختمانی1متنوع،1 امکان1دسترسی1 به1 با1توجه1
پيوستگی1رنگی1گذشته1در1سطح1شهر1از1بين1رفته1است.1
ثابت1نظير؛1بدنه1های1 نابسامانی،1هم1در1عناصر1نسبتا1ً اين1
در1 هم1 و1 شهری1 مبلمان1 و1 ساختمان1ها1 نماهای1 شهری،1
و1 خودروها1 تبليغاتی،1 تابلوهای1 متغير1 و1 متحرك1 اجزای1

نظاير1آن،1مشهود1است.1
هدف1اين1پژوهش،1شناسايی1فاكتورها1و1كدهای1رنگی1
بهينه1و1مطلوب1بر1مبلمان1شهری1بوده1كه1در1نمونه1موردی1
حاضر1اين1فاكتور1با1تکيه1بر1فضاهای1شهری1نواحی1مركزی1
ايران1با1فرهنگ1مسلط1اسالمی،1مورد1بررسی1قرار1گرفته1
است.1رنگ1ها،1ابزارهای1مهمی1در1خلق1و1ادراك1فضاهای1
كالبدی1شهرها1هستند.1در1طراحی1بنا1و1محيط،1رنگ1بايد1
به1عنوان1ابزار1زيبايی1شناسی1محيط،1بهبود1كيفيت1معماری1
در1فضا1و1هماهنگی1با1نوع1اجتماع1و1فعاليت1در1محيط1را1
در1نظر1بگيرد1)ثبوتی1و1ديگران،13951(.1استفاده1از1مصالح1
و1رنگ1های1طبيعی1بومی1و1محلی1در1هر1شهری1نسبت1به1
استفاده1از1مصالح1و1مواد1غيربومی،1هزينه1كمتر1و1فراوانی1
بيشتری1دارد1و1اين1مواد1بومی1در1ساخت1وسازهای1شهری،1
باعث1ايجاد1نوعی1هويت1مبتنی1بر1رنگ1می1شوند.1لذا1الزم1
است1به1خوانايی1شهرها1از1طريق1رنگ،1توجهی1ويژه1نمود1
)ابراهيمی،13931(.1اين1موضوع1در1شهر1اصفهان1با1توجه1به1
پيشينه1فرهنگی1و1اجتماعی1آن،1اهميت1دوچندان1می1يابد.1
جلوه1گری1 فيروزه1ای،1 گنبدهای1 خاطره1 اصفهان،1 شهر1
كاشی1های1رنگارنگ1در1زمينه1اخرايی1و1خاكی1خود1و1بازی1
سبز1درختان1بيد1در1زالل1آبی1زاينده1رود1را1زنده1می1كند1

)تدين،13921(.1
پژوهش1حاضر،1مبتنی1بر1اين1فرضيه1است1كه1تركيبی1
و1 اقليمی1 »زمينه های1 در1 موجود1 رنگی1 كدهای1 طيف1 از1
بوم آورد1منطقه«1و1همچنين1طيف1كدهای1رنگی1 مصالح1
در1 موجود1 اسالمی"1 ابنيه1 و1 »نمادها1 در1 شناخته1شده1
شهر1اصفهان1كه1مأنوس1با1ديد1كاربران1فضا1است،1حالت1
بهينه1بهره1گيری1از1عنصر1رنگ1در1طراحی1مبلمان1شهری1
محدوده1به1منظور1افزايش1خوانايی1و1هويت1شهری1محيط1

خواهد1بود.1

پيشينه پژوهش  

پورتر(1997) ، پژوهش1هايی1را1در1رابطه1با1طرح1جامع1
رنگ1محيطی1با1هدف1به1حداقل1رساندن1اثرات1تغيير1در1
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هويت1رنگی1سکونتگاه1های1موجود1به1سبب1تغيير1مصالح1و1
شيوه1ساخت11و1ساز1و1شناسايی1طيف1های1رنگی1جايگزين1
و1سازگار1با1محيط1برای1سکونتگاه1های1جديد1انجام1داده1
شهر1 در1 رنگ1 مطالعات1 پيشگام1 می1توان1 را1 النکو11 ست.1 ا
دانست؛1وی1در1مطالعات1خود1در1مناطق1مختلف1فرانسه1
در1 طبيعی،1 مؤلفه1های1 و1 اقليمی1 ويژگی1های1 كه1 ريافت1 د
دارند  به11فردی1 منحصر1 نقش1 شهرها1 رنگی1 پالت1 يجاد1 ا
(O’Connor, 2006).1زارع1گاريزی1و1پرتوی نژاد1)1385(1
اين1 به1 شهری"،1 مبلمان1 "رنگ1آميزی1 نام1 با1 مقاله1ای1 ر1 د
نتيجه1رسيدند1يکی1از1عناصر1مهمی1كه1نقش1اساسی1در1
می1كند،1 ايفا1 فضای1شهری1 در1 سرزندگی1 و1 هويت1 يجاد1 ا
مشخصه1 به1عنوان1 می1تواند1 رنگ1 و1 است1 شهری1 بلمان1 م
بارز1آن1قلمداد1شود.1آنها1در1مطالعات1خود1به1يك1سری1
دست1 شهری1 مبلمان1 رنگ1آميزی1 در1 اساسی1 عيارهای1 م
با1 برنامه1ريزی1صحيح1 از1يك1 بر1استفاده1 با1تأكيد1 افته1و1 ي
توجه1به1شناخت1اهداف1و1ويژگی1های1مبلمان1شهری،1به1
انتخاب1بهينه1از1عنصر1رنگ1در1شهر1رسيدند.1زنگی1آبادی1
و1تبريزی1)1386(1در1پژوهشی1با1عنوان1"تحليل1فضايی1
شهر1 مركزی1 بخش1 گردشگری1 محدوده1 شهری1 بلمان1 م
در1 شهری1 مبلمان1 كه1 رسيدند1 نتيجه1 اين1 به1 صفهان"،1 ا
از1 اصفهان1 شهر1 مركزی1 بخش1 گردشگری1 حدوده1های1 م
رعايت1 فضايی،1 پراكنش1 مکان1يابی،1 مانند؛1 لحاظ1 سياری1 ب
با1 اجتماعی،1 فرهنگی–1 مسائل1 و1 زيباشناختی1 وامل1 ع
بخش،1 اين1 اهميت1 به1 توجه1 با1 و1 است1 روبه1رو1 مشکالتی1
ارائه1 به1 آن،1 گردشگری1 جاذبه1های1 و1 تاريخی1 ويت1 ه
بهينه1سازی1وضع1 اجرايی1جهت1 راه1حل1های1 و1 يشنهادها1 پ
اين1 عملکردی1 بازده1 و1 محيطی1 كيفيت1 افزايش1 وجود،1 م
به1 توجه1 می شود؛1 موارد1 اين1 شامل1 كه1 پرداختند1 ناصر1 ع
شرايط1اقليمی1محدوده1در1مکان1يابی1انواع1مبلمان،1رعايت1
تعداد1 و1 محيطی1 ظرفيت1 با1 هماهنگ1 فضايی1 راكنش1 پ
كاربران،1رعايت1فواصل1مناسب1در1استقرار1انواع1مبلمان1با1
توجه1به1شرايط1محيط1و1ميزان1استفاده11كاربران،1پرهيز1از1
تراكم1زياد1يا1كم1در1جانمايی1انواع1مبلمان،1استقرار1انواع1
مختلف1مبلمان1با1توجه1به1نوع1كاربری1محيط1و1مکان1يابی1
نوايی1)1389(1 با1دسترسی1آسان.1 نقاط1 نواع1مبلمان1در1 ا
در1مقاله1"نقش1رنگ1در1مفاهيم1اجتماعی1امروز"،1به1بيان1
مطالبی1در1رابطه1با1نقش1رنگ1در1مفاهيم1اجتماعی1امروز1
و1 رنگ1ها1 اگر1 كه1 است1 رسيده1 نتيجه1 اين1 به1 و1 رداخته1 پ
مواد1به1نحوی1متناسب1در1نظر1گرفته1شوند،1به1طوری1كه1
دامنه1رنگی1با1پويايی1تمام1بتواند1فرهنگ1شهری1را1بيان1
كند،1محيطی1خلق1خواهد1شد1كه1به1آن1زيبا1می1گوييم؛1

انسان1اجازه1می1دهد1در1آن1تخليه1روحی1 محيطی1كه1به1
صورت1گيرد.1

عنوان1 با1 مقاله1ای1 در1 1)1394( همکاران1 و1 زيزيان1 ع
و1 و1روحيه1 مبلمان1شهری1 در1 رنگ1 تأثير1عنصر1 "بررسی1
رفتار1شهروندان1شهر1اسالمی"،1به1اين1نتيجه1دست1يافتند1
كه1رنگ،1يکی1از1مهم1ترين1عناصری1است1كه1می1تواند1به1
سادگی1و1با1هزينه1ای1كمتر1از1ساخت11و1ساز1برای1تعريف1
فضاها،1در1ايجاد1خوانايی1و1حس1وحدت1و1خلق1حس1مکان1
كمك1كند.1اصوال1ًدر1شهرهای1امروز،1توجه1به1مقوله1رنگ1
و1تأثيرات1فضايی1آن1بر1ساكنان1شهری،1كمتر1مورد1توجه1
قرار1می1گيرد.1بر1اساس1يك1تفکر1سيستمی1سازمان1يافته1
در1صورت1استفاده1از1اين1عامل1در1ساختار1شهرهای1كشور،1
ز1مقياس1خرد1آن1گرفته1)دكوراسيون1داخلی1و1نماهای1 ا
بيرونی(1تا1مقياس1كالن،1می1توان1با1برنامه1ريزی1اصولی1و1
علمی1در1ايجاد1تمركز1ذهنی1و1افزايش1احساس1آرامش1در1

قالب1محيط،1مؤثرتر1عمل1نمود.11

روش پژوهش

تحقيق1حاضر،1از1نوع1تحقيقات1كاربردی1بوده،1روش1آن،1
به1صورت1 اطالعات،1 گردآوری1 روش1 و1 تحليلی1 وصيفی-1 ت
كتابخانه1ای1و1ميدانی1است1كه1داده1های1مورد1نياز1در1بخش 
با  مرتبط  مقاالت  و1 كتب1 اسناد،1 طريق  از1 تابخانه1ای،1 ك
موضوع در1زمينه1های رنگ1شناسی، سيما، منظر و1مبلمان 
شهرهای1 در1 زيبايی شناسانه1 ارزش1های1 و1 اصول1 هری،1 ش
نواحی1مركزی1ايران1به1دست11آمده1اند1و1در1بخش1ميدانی1
نيز1از1ابزارهايی1چون؛1بازديد1مستقيم1از1سايت،1پرسش1نامه1
و1ثبت1تصاوير1استفاده1شده1است.1انجام1محاسبات1آماری1
در1سه1بخش؛1تعيين1حجم1نمونه،1بخش1توصيفی1و1بخش1
استنباطی،1به1صورت1مجزا1ارائه1داده11شده1است.1همچنين1
همسان  پرسش1نامه  سؤاالت  در  گزينه1ها  اينکه  دليل  ه  ب
كدام1 هر1 برای1 ويتنی1 ناپارامتری1من-1 آزمون1 از1 يستند،1 ن

استفاده1شده1است.
بخش  چهار1 از  پرسش1نامه،  سؤاالت  تحقيق،  اين  ر1 د
اطالعات  شامل  اول،1 بخش  شده؛1 تشکيل  سؤال   28 ا  ب
زمينه1ای1است1كه131سؤال1را1در1بر1می1گيرد، بخش دوم،1
شامل 12 سؤال مربوط به اثر رنگ بر1سيما و1منظر شهری،1
بخش سوم،1شامل161سؤال مربوط به اثر رنگ بر1مبلمان1
شهری1و1بخش چهارم نيز شامل 7 سؤال مربوط 1به1اثر 
ايران1 مركزی1 نواحی1 شهرهای1 هويت1 و1 فرهنگ  بر1 رنگ 
 Spss و Excel است.1اطالعات، با استفاده از1نرم1افزارهای
در سطح معناداری 10/05مورد ارزيابی قرار گرفته1اند.1در1
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كليه1جداول1از1بيش1از1سه1رقم1اعشار1در1محاسبات1صرف1
نظر1شده1است؛ مگر1در جايی كه حضور رقم سوم، الزم و 

ضروری به نظر برسد.
در1اين1مقاله،1ساخت1وساز1های1جديد1در1بستر1تاريخی1
قديمی1ترين1 از1 يکی1 به1عنوان1 حکيم1 مسجد1 ابان1 خي
خيابان1های1اصفهان1در1محله1حکيم،1با1خيابان1محمدباقر1
بافت1 به1عنوان1 ترتيب1 )به1 نگين1 شهرك1 محله1 در1 ر1 صد
قديم1و1جديد1شهر1كه1هر1يك1در1طيف1خود1دارای1ميزان1
اصفهان1 فضاهای1عمومی1شهر1 در1 مردم1 از1حضور1 بااليی1
مربوطه1 موضوع1 كه1 آنجايی1 از1 و1 شده1 مقايسه1 تند(1 هس
به1طور1مستقيم1با1نظرات1بهره1برداران1از1فضا1ارتباط1دارد،1
مورد1 تعلق1 حس1 و1 وحدت1 حس1 همچون1 كتورهايی1 فا
پرسش1قرار1گرفته1و1به1تجزيه1وتحليل1سؤاالت1پرسش1نامه1
و1داده1های1آماری1پرداخته1شده1و1در1مرحله1شناخت1بستر1
به1 توجه1 شهری،1 مبلمان1 در1 رنگ1ها1 حضور1 نحوه1 ح،1 طر
تحليل1 رنگ1ها،1 هارمونی1 زيبايی شناسانه1 اصول1 و1 اعد1 قو
كدهای1رنگی1و1مقايسه1كاربرد1رنگ1ها1در1دو1محور،1مورد1

توجه1قرار1گرفته1اند.11

ادبيات پژوهش

به1وسيله1آن1می1توانيم1 عواملی1است1كه1 از1 يکی1 رنگ،1
به1وسيله1 ما1 كنيم.1 برقرار1 ارتباط1 خود1 پيرامون1 محيط1 1 با
رنگ1می1توانيم1فضای1كسالت1بار1و1يکنواخت1اطراف1را1به1
مکانی1روح1بخش1و1مطلوب1مبدل1سازيم. با1تغيير1رنگ1در1
يك1فضا،1می1توان1ارتباط1مناسبی1ميان1طبيعت1و1فضای1
اطراف1برقرار1ساخت1)هزاوه ای،13631(. نتيجه1عدم1توجه1
به1اين1مهم،1طراحی1هايی1با1حصاری1از1رنگ1های1معقول،1
بی1روح،1خنثی1و1كم1رنگ1و1بی1رمق1است1)همان(.1اما1اگر1
و1 جامعه1 شناخت1 و1 هويت1 اساس1 بر1 شهرها1 طراحی11 1 در
متناسب1با1اقليم1آن1جامعه1از1رنگ1های1متنوع1و1سرزنده1
استفاده1شود،1می1توان1به1شهری1خوشايند1و1آرامش1بخش1
دست1يافت1نه1به1شهری1بی1روح1و1پر1از1تنش1)داوری نژاد1
مقدم1و1شعبانی،13921(.1در1واقع،1رنگ1در1فضای1شهری،1
زمانی1كاربرد1مثبت1دارد1كه1بين1سه1عنصر1انسان،1طبيعت1
ناهمگونی1های1 فاقد1 نموده،1 ايجاد1 تعادل1 شهری1 كالبد1 و1
شديد1بوده1و1چشم1انداز1آن1نيز1آزاردهنده1نباشد1)كجباف،1

1387(1)تصوير11(.1

رنگ در زيباسازی شهرهای امروز

ادراك1 محصول1 شهری،1 محيط1های1 از1 بصری1 ك1 در
برمی1انگيزد1 را1 ما1 و1آن1چيزی1است1كه1 بوده1 و1تشخيص1

آنها1را1درك1كرده،1چطور1اطالعات1 تا1دريابيم1كه1چطور1
جمع1آوری1شده1را1تفسير1و1قضاوت1كنيم1و1چطور1فضا1در1
چنين1 )بهادری،13921(.  به1نظر1می1رسد1 ذهن1ما1جذاب1
يك1 مورد1 در1 احساسی1 چه1 ما1 اينکه1 از1 بيشتر1 اطالعاتی،1
تأثير1 می1دهد،1 معنی1 چه1 ما1 برای1 و1 داريم1 ويژه1 يط1 مح
اجتماعی1 لحاظ1 از1 زيبايی1 عقايد1 گرفته1اند.1همان1طور1كه1
در1 بايد1حداقل1 زيبايی1 فرهنگی1ساخته1می1شوند،1پس1 و1
قرار1 مشاهده1كننده1 ذهن1 در1 سادگی،1 از1 بيشتر1 شی1 بخ
بگيرد1)همان(.1تشخيص1اين1موضوع1مهم1است1كه1سليقه1
از1 گسترده1تر1 ويژه،1 محيط1های1 برای1 عموم1 كلی1 ذوق1 و1
مالك1و1معيار1زيبايی1است.1"جك1نسر"،1پنج1خصوصيت1
از1محيط1های1دوست1داشتنی1را1مشخص1می1كند.1از1ديد1او،1
محيط1های1نامطلوب،1عکس1اين1ويژگی1ها1را1دارند.1در1هر1
حالت،1آن1ويژگی1هايی1كه1براي1مشاهده1كننده1مهم1بوده،1

در1زير1ذكر1شده1اند:
11 تميزی1و1نگهداری1خوب1.
21 اصالت1تاريخی1داشتن11.
31 نظم1داشتن1.
41 رنگ1طبيعی1داشتن1.
51 .. (Nasar, 1997: 28)فضاهای1باز1و1تعريف1شده

متأسفانه1شهرهای1ايران1در1بعد1برجستگی1نقش1رنگ1
در1زيباسازی،1دچار1نوعی1فقر1هستند1و1حضور1رنگ1های1
شاد1و1سرزنده1در1فضاهای1سرد1و1خاكستری1و1دودآلود،1
مختلف،1 داليل1 به1 بنا1 1.)2 )تصوير1 است1 كم1رنگ1 بسيار1
زبان1رنگ1ها1در1فضاهای1شهری،1زبانی1فراموش11شده1است1
بر1كيفيت1 تأثيرگذار1 از1عناصر1 )بهادری،13921(.1رنگ1ها،1
هستند1 شهری1 فضاهای1 خوانايی1 و1 زيباسازی1 بصری،1
روحيه11 تلطيف1 سبب1 شهر،1 در1 آنها1 صحيح1 كاربرد1 كه1
و1 شده1 امروز1 پرهياهوی1 و1 شلوغ1 شهرهای1 در1 شهروندان1
احساس1مطلوبی1را1از1شهر1در1آنها1ايجاد1می1كند1)ثبوتی1و1
ديگران،13951(.1اهميت1و1ضرورت1استفاده1صحيح1رنگ1

(URL: 1) تصوير 1.1تفکيك1فضاها1در1شهر1با1استفاده از1رنگها
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طراحی1 در1 آن1 مورد1 در1 صحيح1 تصميم1گيری1 شهر،1 در1
روند1 به1 احتياج1 شهر،1 رنگی1 هويت1 و1حفظ1 اجرا1 شهری،1
صحيح1مديريتی1دارد1كه1امروزه1نياز1اساسی1همه1شهرهای1
ايران1است1)همان(.1رنگ،1يك1عنصر1همه1بصری1است1كه1
می1تواند1نمودی1فعال1و1تأثيرگذار1برای1زيباسازی1در1منظر1
شهری1داشته1باشد1)داوری نژاد1مقدم1و1شعبانی،13921(.1

مبلمان شهری

مطلوبيت1 بر1 رنگ1 تأثير1 بر1 پژوهش1 تأكيد1 به1 توجه1 با1
مبلمان1شهری،1به1ارائه1تعاريفی1از1مبلمان1شهری1پرداخته1

می1شود:
11 مبلمان1شهری،1واژه1ای1فرانسوی1است1و1در1شهرسازی،1.

به1مجموعه1اثاث1و1دكوراسيون1و1كليه1عناصر1)تابلوها،1
كيوسك1 تنديس،1 سرپناه،1 استراحت1 محل1 روشنايی،1
غذا1و1...(1كه1در1چشم1انداز1شهری1وجود1دارند،1گفته1

می1شود1)شماعی1و1پوراحمد،971:13841(.1
21 مبلمان1شهری،1مجموعه1وسيعی1از1وسايل،1اشيا،1دستگاه1ها،1.

نمادها1و1عناصری1بوده1كه1در1فضاهای1عمومی1نصب1
می1شوند؛1برای1تأمين1راحتی1و1آسايش1جسمی1و1روانی1

شهروندان1)مرتضايی،201:13821(.111
31 مبلمان1شهری،1از1جمله1عناصر1سازنده1فضای1شهری1.

است1كه1كميت،1كيفيت،1زيبايی،1راحتی،1دوام1و1محل1
استقرار1آن،1نقش1اساسی1در1دست1يابی1به1شهری1زيبا1و1
سالم1دارد؛1شهری1كه1در1آن،1شهروندان1احساس1آسايش1
كرده،1حضور1در1اين1فضا1را1به1نشستن1در1خانه1ترجيح1

دهند1)زنگی1آبادی1و1تبريزی،471:13861(.1
41 مبلمان1شهری،1اجزای1غيرثابت1فضاهای1شهری1بوده1كه1.

به1عنوان1عناصر1مکمل،1در1ميان1فضاهای1مابين1ساختمان1ها1
و1بناها1قرار1دارند.1مبلمان1شهری،1در1تعريف1شخصيت1
عملکردی1فضاها1نقش1مهمی1دارد1و1در1چگونگی1روحيه1
شهر1و1مردم،1اثر1زيادی1می1گذارد1)مرتضايی،1:13821

15(1)تصوير31(.
الهيجی،1عناصر1مبلمان1شهري1را1به1چهار1گروه1اصلي1

تقسيم1كرد1)1384(:
y11،مبلمان1خيابانی:1به1مانند1ايستگاه1های1اتوبوس1و1تاكسي

آبخوری1ها،1نيمکت1ها،1نرده1ها،1راه1بندها،1پل1های1عابر1پياده،1
پل1های1هم1سطح1جوي1آب،1انواع1چراغ1های1روشنايي،1

انواع1پرچم1ها1و1نظاير1آنها.1
y11مبلمان1ترافيکي:1به1مانند1تابلوهاي1هشداردهنده،1گل1ميخ1هاي

كف1خيابان،1راه1بندها،1جداكننده1ها،1پاركينگ1هاي1دوچرخه1
و1موتورسيکلت،1تجهيزات1معلولين1و1نظاير1آنها.

y11مبلمان1پاركي1و1تجهيزات1زمين11بازی1كودكان:1به1مانند
وسايل1بازي1انفرادي1و1تركيبي،1كف1پوش1زمين11بازی،1
تجهيزات1ورزشي1و1بدن1سازی،1مبلمان1كودك1و1نظاير1آن.

y11سازه1هاي1اطالع1رساني1و1تبليغات1شهري:1به1مانند1انواع
بيل1بوردها،1استندها،1بوردهاي1ديواري،1تابلوهاي1راهنماي1
گردشگري،1نقشه1هاي1شهري،1پالك1هاي1معرف1ميدان1ها1
راهنماي1 تابلوهاي1 مغازه1ها،1 تابلوهاي1سر1در1 معابر،1 و1

مسير1و1نظاير1آنها1)تدين،13921(1)تصوير41(.1

هماهنگي عناصر مبلمان شهري با يكديگر و با فضا 
و مكان 

بين1 هماهنگي1 زيباشناختي،1 اصلي1 اركان1 از1 يکي1
عناصر1مبلمان1است.1در1زيباشناختی،1منظور1از1هماهنگي1

تصوير1.21وجود1رنگ1های1سرد1و1خاكستری1در1شهر1تهران )عرب،13971(

تصوير1.31انواع1مبلمان1شهری1)نشيمن1گاه(1)نگارندگان(
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تشکيل1دهنده1 اجزای1 بين1 كه1 است1 نظمي1 هارموني،1 يا1
با1مکان1وجود1دارد1)زارع گاريزی1 يك1عنصر،1پديده،1فضا1
دو1 بين1 ارتباط1 نتيجه1 هماهنگي،1 1.)1385 پرتوی نژاد،1 و1
چيز1متضاد1است.1يك11شکل،1هنگامي1قابل11ديدن1است1كه1
به1نوعی1بتواند1خود1را1از1زمينه1خود1جدا1كند،1هماهنگي1
زماني1به1وجود1مي1آيد1كه1تضاد1نيز1به1نوعی1وجود1داشته1

باشد1)زنگی1آبادی1و1تبريزی،13861(.
يکي1از1ويژگی1های1فضاهاي1مطلوب1شهري،1هماهنگي1
و1متناسب1بودن1هر1يك1از1اجزاي1مبلمان1شهري1با1يکديگر1
و1با1فضايي1كه1در1آن1قرار1مي1گيرند،1است.1مبلمان1شهري1
به1محيط1شخصيت1داده1و1جنبه1هاي1مثبت1آن1 مي1تواند1
بر1 را1 مبلمان1 اين1 بتوان1 درصورتی1كه1 ولي1 دهد؛1 ارتقا1 را1
اساس1مقياس،1رنگ،1جنس1و1...1با1محيط1و1عناصر1اطراف1
آن1هماهنگ1كرد.1پس،1عنصر1و1محيط1اطراف1آن1عوامل1

مشترك1را1بايد1تقويت1كرد1)مرتضايی،281:13821(.

رنگ در مبلمان شهري

از1جمله1مهم1ترين1فاكتورهاي1تأثيرگذار1در1هماهنگي1
در1 و1 فضا1 و1 مکان1 با1 شهري1 مبلمان1 هماهنگي1 عدم1 يا1
است.1 رنگ1 انتخاب1 مسئله1 مبلمان1ها،1 ديگر1 با1 حال1 عين1
و1 معماري1 شهري،1 مختلف1 عناصر1 منطقه1اي،1 تقسيمات1
مبلمان1شهري1 رنگ1آميزی1 معيارهاي1 از1 منطقه1اي،1 بافت1
رنگ1 پژوهش1های1 پايه1 بر1 رنگ1 نوع1 همچنين،1 هستند.1
هر1 روانکاوانه1 پژوهش1های1 شهري،1 روان1شناسی1 منظر1 از1
پژوهش1های1 پايه1 بر1 رنگي1 نيازهاي1 طبقه1بندی1 و1 منطقه1
رنگ1از1منظر1روان1شناسی1شهري،1پژوهش1های1روانکاوانه1
هر1منطقه1و1طبقه1بندی1نيازهاي1رنگي1بر1اساس1فرهنگ1هر1
منطقه،1رنگ1فضاي1سبز1و1رنگ1بندی1گل1آرايی،1هارموني1
عناصر1 و1 حصارها1 رنگ1 با1 سبز1 فضاي1 طبيعي1 رنگ1هاي1
و1 تکنولوژيك1 پژوهش1هاي1 معماري،1 و1 فضا1 در1 موجود1
شيميايي1رنگ1و1مصالح1ماندگار1و1سازگار1با1شرايط1اقليمي1
آن1مشخص1مي1شوند1)زارع گاريزی1و1پرتوی نژاد،13851(.

با1توجه1به1موضوع1تحقيق1و1ارتباط1آن1با1روان1شناسی1
و1زيبايی1شناسی1رنگ1در1انتخاب1رنگ1مبلمان1شهری،1در1

ادامه1موارد1زير1بيان1می1شوند:
11 انتخاب1رنگ1مبلمان1بر1اساس1اصول1زيبايی1شناسی1و1.

با1 بايد1 مبلمان1شهری،1 در1 رنگ1ها1 رنگ:1 روان1شناسی1
توجه1به1تأثيرات1بصری1و1روانی1آنها1به1كار1برده1شوند.1
استفاده1از1رنگ1های1متفاوت1و1ناهماهنگ1با1زمينه1و1پالت1
شهر1به1صورت1سليقه1ای1توسط1افراد1و1مسئوالن،1تأثير1
نامطلوبی1بر1هويت1و1خوانايی1شهر1دارد.1تشخيص1يك1

رنگ1در1محيط،1به1عواملی1از1جمله؛1زمان1ديدن،1رنگ1
زمينه،1رنگ1های1ثابت1و1منابع1نور1طبيعی1و1مصنوعی1
بستگی1دارد.1توجه1به1شرايط1اقليمی1منطقه1مورد1نظر1
برای1طراحی1و1درك1رنگ1های1غالب،1در1گزينش1رنگ1

مبلمان1بسيار1مؤثر1است1)تدين،1051:13921(.1
21 افزايش1خوانايی1محيطی:1. برای1 مبلمان1 رنگ1 انتخاب1

با1توجه1به1اينکه1مبلمان1شهری1در1بيشتر1كشورهای1
دنيا1از1عناصر1ايجاد1خوانايی1محيط1محسوب1می1شود،1
رنگ1اين1عناصر1هم1می1تواند1جزئی1از1هويت1و1خوانايی1
محيط1باشد.1گاهی1بايد1برخی1از1عناصر1مبلمان1مانند؛1
سطل1های1زباله،1صندوق1های1پست1و1كيوسك1های1تلفن،1
به1شکل1واحد1رنگ1شوند،1اما1الزامی1برای1متحد1بودن1
رنگ1بقيه1عناصر1وجود1ندارد1و1شرايط1فرهنگی1و1بافتی1
هر1منطقه1در1تعيين1نوع1و1جنس1رنگ،1تعيين1كننده1

هستند1)همان:1031(.
31 انتخاب1رنگ1مبلمان1بر1اساس1كاركرد1آن:1رنگ1ها1نبايد1.

برای1دوره1ای1كوتاه1و1تنها1به1قصد1جلب1نظر1رهگذران1
به1كار1روند.1به1طور1مثال،1ممکن1است1گزينش1زباله1دان1هايی1
به1رنگ1زرد1روشن1در1ابتدا1حتی1با1محيط1هم1هماهنگ1
باشد1و1انتخاب1جالب1و1جسورانه1ای1به1نظر1برسد،1اما1
لکه1های1 و1 آلودگی1 كه1 ماه1 از1شش1 بعد1 يقين1 به1طور1
مختلف1گرداگرد1آن1را1فراگرفت،1در1آن1انتخاب،1تجديد1

نظر1خواهد1شد1)همان:1051(.
41 هنجارهای1. و1 قوانين1 اساس1 بر1 مبلمان1 رنگ1 انتخاب1

و1 مبلمان1 رنگ1 انتخاب1 موارد،1 برخی1 در1 بين1المللی:1
می1گيرد؛1 خود1 به1 استاندارد1 حالت1 شهری،1 تجهيزات1
رنگ1ها1 آنها1 در1 كه1 ترافيکی1 تابلوهای1 مثال،1 به1عنوان1

معانی1يکسان1و1ويژه1ای1می1يابند:
y1)1قرمز1)رنگ1متضاد:1سفيد(:1بازداری1از1انجام1كار1)ممنوعيت
y1)1آبی1)رنگ1متضاد:1سفيد(:1الزام1به1انجام1كار1)اجبار

تصوير1.41انواع1مبلمان1شهری1)نگارندگان(
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y11زرد1)رنگ1متضاد:1سياه(:1آگاهی1از1خطر1موجود
y11.)1061:1سبز1)رنگ1متضاد:1سفيد(:1موقعيت1امن1)همان

كاربرد مناسب رنگ ها در كاربری های شهری

در1 رنگ1ها1 تفاوت1 شکيبامنش،1 و1 دبيگلو1 محمودی1
مناطق1و1شهرهای1مختلف1را،1در1مقدار،1كيفيت1و1درجه1
اشباع1آنها1می1دانند1)831:1388(.1هر1رنگ1در1هر1منطقه،1
برخاسته1از1شرايط1طبيعی1و1فرهنگ1همان1منطقه1است؛1
مانند1زبان1هر1منطقه.1از1نظر1موروتو(2001) ،1با1پذيرش1
تأثير1متفاوت1رنگ1بر1فرهنگ1های1مختلف،1اين1نکته1نيز1
بايد1پذيرفته1شود1كه1نه تنها1معانی1رنگ1ها1در1هر1فرهنگ1
نسبت1 روان1شناختی1 واكنش1های1 بلکه1 بوده،1 متفاوت1
)تدين،1 هستند1 متغير1 مختلف،1 مکان1های1 در1 نيز1 آنها1 به1
نامساعد1 شرايط1 در1 افراد1 مکانی1 جهت1يابی1 1.)90 1:1392
آب1وهوايی،1با1رنگ1تقويت1می1شود.1اين1در1حالي1است1كه1
كم1 با1 می1توان1 تشريفاتي،1 ميدان1 يك1 مانند1 فضاهايي1 در1
كردن1تنوع1رنگي،1حس1رسمي1بودن1و1نظم1و1شکوه1را1القا1

1. (Porter, 1997)كرد

كاربرد1رنگ1قرمز1براي1نمايشگاه1های1خودرو،1مکان1های1
فروش1حيوانات1اهلي،1ساندويچ1و1پيتزافروشی1ها1و1رستوران1ها،1
رنگ1خوب1و1مناسبي1است؛1بهتر1است1در1رستوران1های1بزرگ1
به1همراه1رنگ1های1آرامش1بخش1نظير1سبز1و1سفيد1استفاده1
شود،1ولي1استفاده1از1اين1رنگ1در1مراكز1درماني1و1بيمارستان1ها1
1.(Ibid)1توصيه1نمی1شود؛1چون1تداعی1كننده1رنگ1خون1است
استفاده1از1رنگ1سياه،1انتخاب1خوبي1براي1فروشگاه1های1موسيقي،1
و1 الکترونيکي1 لوازم1 فروشگاه1های1 حقوقدانان،1حسابداران،1
گزينه1ای1 سفيد،1 رنگ1 ايران،1 در1 است.1 الستيك1فروشی1ها1
مطلوب1براي1فروشگاه1های1وسايل1عروسي1و1ازدواج1بوده،1
همچنين،1براي1امکانات1پزشکي،1دندان1پزشکی،1آشپزخانه1ها،1
نانوايی1ها،1موزه1ها،1اماكن1تاريخي،1فروشگاه1های1وسايل1بهداشتي،1
خشك1شويی1ها1و1خدمات1بهداشتی،1مناسب1است.1كاربرد1رنگ1
آبی،1مناسب1شركت1های1مسافرتي،1شركت1های1آب،1دفتر1
پزشکان،1داروخانه1ها1و1متصديان1و1فروشندگان1لوازم1پزشکي،1
هتل1ها،1روان1شناسان1و1بسته1بندی1لوازم1كاهش1وزن1است.1
رنگ1قهوه1ای،1رنگ1مناسبي1براي1آهن1فروشی1ها،1قهوه1خانه1ها،1
فروشگاه1های1صنعتي،1غذا1فروشی1ها،1فروشگاه1های1پوشاك1

كاركرد
پاره ای از توقعات كيفی 

مورد انتظار
دستورالعمل های كلی در زمينه به كارگيری رنگ ها

مسکونی
ايمنی،1امنيت،1سرزندگی،1
آسايش1روان،1خوانايی،1رنگ1

تعلق

-1به1كارگيری1طيف1های1رنگی1ماليم1و1عدم1استفاده1از1تضادهای1رنگی1برای1سطوح1بزرگ
-1ميزان1بهره1گيری1از1رنگ1های1گرم1و1سرد،1ارتباط1مستقيم1با1ويژگی1های1اقليمی1مکان1دارد.

-1استفاده1از1رنگ1های1برانگيزنده1و1دارای1تضاد1باال1برای1سطوح1كوچك1و1جزئيات1جهت1افزايش1تنوع1و1
سرزندگی1مکان،1بالمانع1است؛1به1ويژه1آنکه1انتخاب1اين1رنگ1ها،1به1عهده1ساكنان1محلی1باشد.

-1استفاده1از1رنگ1های1استاندارد1بين1المللی1در1مکان1های1خاص1جهت1تأمين1ايمنی1فضا
-1قرمز:1بازداری1از1انجام1كار،1-1آبی:1الزام1به1انجام1كار،1-1زرد:1آگاهی1از1خطر1موجود،1-1سبز:1موقعيت1ايمن

-1بهره1مندی1از1رنگ1های1طبيعت1)طيف1سبز(،1با1در1نظر1گرفتن1شرايط1آب1وهوايی1توصيه1می1شود.

خوانايی،1گوناگونی،1تجاری
جذابيت،1ايمنی،1امنيت

-1بسته1به1نوع1فعاليت1تجاری،1از1رنگ1های1محرك1و1هيجان1آور1)زرد،1نارنجی،1قرمز(1به1حد1اعتدال1استفاده1
شود.1اين1نکته،1به1ويژه1در1مکان1های1تاريخی1اهميت1می1يابد.

-1جهت1افزايش1خوانايی1فضا1برای1هر1گروه1از1فعاليت1های1تجاری1گروه1های1رنگی1ويژه1تعريف1شود.
-1استفاده1از1رنگ1های1استاندارد1بين1المللی1در1مکان1های1خاص1جهت1تأمين1ايمنی1فضا

تفريحی
انعطاف1پذيری،1تنوع،1غنای1
حسی،1سرزندگی،1ايمنی،1

امنيت،1خاطره1انگيزی

-1تركيب1مناسب1هر1دو1گروه1رنگ1های1آرام1بخش1)طيف1های1آبی1و1سبز(1و1برانگيزنده1)طيف1های1زرد1و1
قرمز(1با1در1نظر1گرفتن1ساير1ويژگی1های1فضا

-1به1كارگيری1رنگ1های1ماليم1و1هماهنگ1برای1سطوح1بزرگ1جهت1افزايش1كيفيت1انعطاف1پذيری1فضا1
-1استفاده1از1رنگ1ها1و1مصالح1بومی1برای1ارتقای1غنای1حسی1در1اين1مکان1ها،1مناسب1است.

-1استفاده1از1رنگ1های1استاندارد1بين1المللی1در1مکان1های1خاص1جهت1تأمين1ايمنی1فضا
-1بهره1مندی1از1رنگ1های1طبيعت1)طيف1سبز(،1با1در1نظر1گرفتن1شرايط1آب1وهوايی1توصيه1می1شود.

)قلعه1نويی1و1تدين،2471:13891(

جدول1.11دستورالعمل1های1كلی1به1كارگيری1رنگ1ها1بر1اساس1كاركرد1و1توقعات1كيفی1از1فضا
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مردانه،1كابينت1فروشی1ها،1ساعت1فروشی1ها1و1نجاری1ها1است1
)استوار،231:13911-20(1)جدول11(.1

به1كارگيری1 كلی1 دستورالعمل های1 اساس1 بر1 بنابراين1
رنگ ها1و1كاربرد1آنها،1به1بررسی1نمونه1داخلی1و1خارجی1در1

حوزه1رنگ1می1پردازيم.

روستای ابيانه
اخرايی1 و1 قرمز1 رنگ1 ابيانه،1 روستای1 عجايب1 از1 يکی1
ساختمان1های1 در1 منظره،1 از1 جدای1 كه1 است1 آن1 خاك1
روستا1نيز1به1كار1رفته؛1به1طوری1كه1ابيانه1از1فاصله1دور،1به1
شکل1لکه1ای1سرخ1و1سبز1ديده1می1شود1)تصوير51(.1تصوير1
بژ1 رنگ1 از1 بيشتر1 مصنوعی1 عناصر1 كه1 می1دهد1 نشان1 16

استفاده1شده1است1)جدول21(.

جادپور هندوستان
شهر1جادپور1هندوستان،1يکی1از1معروف1ترين1شهرهای1
است.1 آبی1 رنگ1 به1 شهر1 تمام1 كه1 بوده1 راجستان1 ايالت1

جادپوری ها1خواسته1اند1با1آبی11رنگ1كردن1شهر1خود،1يك1
شهر1 بيابانی1 و1 كويری1 فضای1 در1 را1 مصنوعی1 توازن1 نوع1
افسانه1های1زيادی1 اين1شهر،1منشأ1 ايجاد1كنند.1رنگ1آبی1
زياد1 جادپور1 خوش1مشرب1 و1 صلح1طلب1 مردم1 كه1 است1
درباره1آن1صحبت1نمی1كنند.1زندگی1كردن1در1يك1فضای1
آبی1و1آرام1در1كنار1حيوانات1اهلی1خانگی،1تنها1چيزی1است1

كه1جادپوری ها1از1زندگی1توقع1دارند.

تحليل رنگ ها در مقياس جزئيات شهری

رنگ1ها1در1سطح1جزئيات1شهری1چه1در1نماها1و1چه1در1
مبلمان1شهری،1با1استفاده1از1رنگ1های1مکمل1مانند1زرد1و1
نارنجی1و1چه1با1رنگ1های1متشابه1مانند1فيروزه1ای1و1سبز،1
زيبايی1بصری1را1دوچندان1كرده1اند1)تصوير71(؛1به1طوری1كه1
با1ديدن1اين1فضاها،1احساس1خواب1آلودگی1و1منفعل1بودن1
را1سرزنده تر1كند1)جدول1 و1فضا1 ندهد1 به1مخاطب1دست1

3(1)تصوير81(.

تصوير1.51رنگ1در1روستای1ابيانه1در1مقياس1جزئيات1شهری1)براتی،13951(

به كارگيری رنگ متناسب با اصل آناصل زيبايی شناسانه

استفاده1از1طيف1رنگ1بژ1در1روستای1ابيانه1از1مقياس1بزرگ1تا1مقياس1كوچك1شهر1يا1روستااصل1سلسله11مراتب

رنگ1بژ1روستای1ابيانه1در1شهر1و1روستا،1هويت1يگانه1ای1به1همه1عناصر1داده1و1آن1را1وحدت1بخشيده1است.اصل1وحدت

پراكندگی1رنگ1بژ1در1روستای1ابيانه1موجب1شده1كه1بيانی1واحد1در1مکان1های1متفاوت1به1كار1گرفته1شود.اصل1عدم1تمركز

استفاده1از1رنگ1بژ1در1اكثر1نقاط1روستای1ابيانه،1خاطره1خاك1سرخ1را1در1ذهن1مخاطب1ايجاد1می1كند.اصل1سادگی

استفاده1از1رنگ1بژ1در1ابيانه،1با1گسترده1ترين1مفهوم1خود1در1ساده1ترين1صورت1بيان1شده1است.اصل1ايجاز
)نگارندگان(

جدول1.21اصل1زيبايی1شناسانه1رنگ1به1كار1گرفته1شده1روستای1ابيانه1)نمونه1تجربه1ايرانی(1

تصوير1.61كد1شناسايی1رنگ1در1روستای1ابيانه1)نگارندگان(
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در1 خارجی1 و1 داخلی1 نمونه های1 از1 طيفی1 مطالعه1
اشاره1شد،1 مقاله1 اين1 در1 آنها1 از1 نمونه1 دو1 به1 پژوهش1كه1
نشان1می1دهد1كه1اين1نمونه ها،1از1اصول1زير1در1استفاده1از1

تركيب1رنگ1در1فضاهای1شهری1خود1بهره1برده اند:
1 استفاده1از1رنگ1يکسان1در1جزئيات1)قاب1پنجره،1پوشش1-

درها1و1پنجره1ها(1برای1ايجاد1وحدت1و1يکپارچگی1
1 توجه1به1سابقه1تاريخی1رنگ1ها1در1سطح1شهر1و1حفظ1-

رنگ1های1قديمی1و1باارزش1در1فرهنگ1و1آداب11و1رسوم1
مردم1شهر1

1 برای1- جذاب1 كاربری1های1 و1 شاد1 رنگ1های1 از1 استفاده1
ايجاد1فضاهايی1پويا1و1سرزنده1

1 ايجاد1قوانين1خاص1در1زمينه1استفاده1از1رنگ1ها1برای1-
نماها1و1ديگر1اجزای1فضا1

1 اتخاذ1قوانين1استفاده1از1رنگ1در1طرح1های1جديد1برای1-
هماهنگی1با1بافت1قديم1شهر1

1 استفاده1از1طيف1های1رنگی1گرم،1ماليم1و1شاد1كه1حس1-
خودمانی1بودن1و1سرزندگی1فضا1را1تقويت1می1نمايند.1

شناخت بستر طرح

محله1حکيم،1در1منطقه131اصفهان1و1حدودا1ًدر1بخش1
مركزی1اصفهان1قرار1دارد1و1از1شمال1به1خيابان1جمال1الدين1
از1جنوب1 به1خيابان1چهارباغ1عباسی،1 از1غرب1 عبدالرزاق،1
به1خيابان1سپاه1)سپه(1و1از1شرق1به1خيابان1هاتف1محدود1
است.1مسجد1حکيم،1يك1خيابان1شمالی-1جنوبی1در1شهر1
اصفهان1است1كه1يکی1از1مهم1ترين1خيابان1های1اين1محله1
محسوب1می1شود؛1بنابراين،1محور1مورد1مطالعه1و1مقايسه1
در1اين1پژوهش1قرار1گرفته1است.1محله1ديگر،1شهرك1نگين1
منطقه1 در1 شهرك1 اين1 در1 است؛1 جديد(1 بافت1 )به1عنوان1
112شهرداری،1منطقه1ای1حاشيه1ای1بوده1كه1در1منتهی1اليه1
از1 منطقه1 اين1 محدوده1 است.1 گرفته1 قرار1 اصفهان1 شمال1
شمال1به1جاده1خورزوق،1از1جنوب1به1خيابان1بهارستان،1از1
غرب1به1بزرگراه1كاوه1و1از1شرق1به1خيابان1مطهری1ملك1شهر1
منتهی1می1شود.1محور1محمدباقر1صدر،1يك1خيابان1شرقی-1
غربی1در1اين1محله1است1كه1يکی1از1مهم1ترين1خيابان1های1
اين1شهرك1محسوب1می1شود؛1بنابراين،1محور1مورد1مطالعه1

تصوير1.71رنگ1در1جزئيات1و1مبلمان1شهری1جادپور1هندوستان 
  (URL: 2)

تصوير1.81كد1شناسايی1رنگ1در1شهر1جادپور1هندوستان1)نگارندگان(

به كارگيری رنگ متناسب با اصل آناصل زيبايی شناسانه

استفاده1از1رنگ1آبی1آسمانی1از1مقياس1بزرگ1تا1مقياس1كوچك1شهریاصل سلسله  مراتب

رنگ1آبی1در1شهر،1هويت1يگانه1ای1به1شهر1داده1و1همه1عناصر1را1وحدت1بخشيده1است.1اصل وحدت

پراكندگی1رنگ1آبی1در1شهر1موجب1می1شود1كه1بيانی1واحد1در1مکان1های1متفاوت1به1كار1گرفته1شود.اصل عدم تمركز

استفاده1از1رنگ1آبی1در1اكثر1نقاط1شهر،1خاطره1شهر1آبی1را1در1ذهن1مخاطب1ايجاد1می1كند.اصل سادگی

استفاده1از1رنگ1آبی1كه1با1گسترده1ترين1مفهوم1خود1در1ساده1ترين1صورت1در1شهر1بيان1شده1است.اصل ايجاز
)نگارندگان(

جدول1.31اصل1زيبايی1شناسانه1رنگ1به1كار1گرفته1شده1در1شهر1جادپور1هندوستان1)نمونه1تجربه1خارجی(1
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و1مقايسه1در1اين1پژوهش1قرار1گرفته1است1)تصوير91(.1

تأثير رنگ بر مبلمان شهری 

با1بررسی1پرسش1نامه1ها1و1جواب1های1به1دست11آمده1درباره1
تأثير1رنگ1بر1مبلمان1شهری1با1توجه1به1پاسخ1گويی1شهروندان1
در1طبقه1ساكنين،1كسبه،1رهگذران1و1كليه1طبقات،1نتايجی1
به1دست11آمده1اند.1جدول1،41اين1مقايسه1ها1و1معنادار1بودن1يا1
نبودن1نظرات1شهروندان1را1در1دو1بافت1جديد1و1قديمی1شهر1
بيان1می1كند.1فرض1صفر1اين1آزمون1عبارت1است1از1اينکه1
بين1نظرات1شهروندان1بافت1جديد1)محمدباقر1صدر(1و1بافت1

سنتی1)خيابان1مسجد1حکيم(،1اختالفی1وجود1ندارد.1

اختالف1 پرسش1نامه،1 در1 مطرح1شده1 سؤاالت1 بين1 از1
معناداری1بين1نظرات1شهروندان1دو1محور1در1سؤاالت1161
معنادار1 تفاوت1 اين1 بقيه1سؤاالت،1 در1 و1181ديده1می1شود.1
ارزيابی1نشده1است.1برای1درك1بهتر1اختالفات1اين1دو1سؤال،1
نمودارهای1ارزيابی1شده1با1پاسخ1های1شهروندان1ارائه11شده1اند.1
تركيب1رنگ1عناصر1مبلمان1شهری1در1دو1محور1محمدباقر1

صدر1و1مسجد1حکيم1از1نظر1پاسخ1دهندگان:
11 خيلی1زيبا1و1آرامش1بخش1است..
21 زيبا1نيست،1اما1آرامش1را1به1هم1نمی1زند..
31 هم1زيبا1نيست1و1هم1آرامش1را1به1هم1می1زند1كه1نتايج1.

آن1در1تصوير1101ارائه1شده1اند:

تصوير1.91نقشه1منطقه1بندی1اصفهان1و1حوزه1های1مورد1مطالعه1)نگارندگان(1

شماره سؤال
ميانگين رتبه به دست  آمده

معناداری آزمونP-valueمقدار آزمون من- ويتنی
خيابان محمدباقر صدرخيابان مسجد حكيم

1428/0033/00-1/290/19-

1527/8033/20-1/330/18-

معنادار1625/6035/40-2/380/01

1729/0032/33-0/760/44-

معنادار1824/6336/37-2/770/005

1930/5530/45-0/020/98-

2022/0328/97-0/710/47-

2130/3830/62-0/050/95-
)نگارندگان(

جدول1.41تأثير1رنگ11بر1مبلمان1شهری1از1نقطه11نظر1آماری
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مبلمان1 رنگ1 با1 مرتبط1 پرسش1های1 به1 پاسخدهندگان1
شهری1در1دو1محور1مورد1مطالعه،1به1زيبا1نبودن1مبلمان1ها1
و1كمبود1آرامش1بصری1و1ذهنی1از1حيث1تركيب1رنگی1اشاره1
كرده1و1خواستار1عدم1رنگ1آميزی1با1رنگ1های1تند1و1زننده1
برای1كاهش1اغتشاش1بصری1و1همچنين1كاهش1استفاده1
بيش1از1حد1از1رنگ1های1خنثی1و1دل1مرده1مانند1خاكستری1
شدند.1همان1گونه1كه1در1تصوير1101مشهود1است،1اختالف1
)كرم1 دوم1 گزينه1 بين1 نظرسنجی1 طيف1 در1 زيادی1 نسبتا1ً
بين1 اخرا(1و1گزينه1سوم1)تركيب1كرم1و1قهوه1ای1روشن(،1

شهروندان1دو1محور1مشاهده1می1شود.
اختالف1 است،1 مشهود1 111 تصوير1 در1 كه1 همان1گونه1
گزينه1 و1 دوم1 گزينه1 بين1 نظرسنجی1 طيف1 در1 زيادی1
نظر1 از1 می1شود.1 مشاهده1 محله1 دو1 شهروندان1 بين1 سوم،1
پاسخ1دهندگان،1مصالح1غالب1به1كار1رفته1در1مبلمان1شهری1

در1محور1محمدباقر1صدر،1از1جنس1فلز1و1چوب1و1در1محور1
مسجد1حکيم،1از1جنس1فلز1و1سنگ1هستند.1اين1مصالح1در1
با1رنگ1های1 محور1محمدباقر1صدر،1بيشتر1از1جنس1فلز1و1
حکيم،1 مسجد1 محور1 در1 و1 شده1 رنگ1آميزی1 غيرطبيعی1
بيشتر1از1جنس1چوب1و1سنگ1با1رنگ1طبيعی1مصالح1ديده1

می1شوند.

مقايسه رنگ مبلمان خيابانی در دو محور مورد نظر

در1محور1محمدباقر1صدر1در1شهرك1نگين،1از1گلدان1های1
اين1 توسط1 گل1ها1 نشدن1 ديده1 و1 گل1كاری1ها1 برای1 بزرگ1
سطل1 رنگ1 آن،1 بر1 عالوه1 است.1 شده1 استفاده1 گلدان ها1
برای1 زباله1در1نزديکی1ميدان،1رنگ1روشن1سفيد1بوده1كه1
نامناسبی1است.1رنگ1سازه1روشنايی1های1 چرك1تابی،1رنگ1
خيابانی،1به1رنگ1خاكستری1روشن1است.1جنس1نيمکت1ها1با1
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محورمحمدباقرصدر

تصوير1.101نمودار1توزيع1نحوه1پاسخ1گويی1شهروندان1به1تركيب1عناصر1مبلمان1شهری1)نگارندگان(1

تصوير1.111نمودار1توزيع1نحوه1پاسخ1گويی1شهروندان1به1مصالح1غالب1در1مبلمان1شهری1)نگارندگان(1
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دو1رنگ1با1مصالح1چوبی1و1فلزی1ساخته1شده1است.1در1محور1
محمدباقر1صدر،1مصالح1به1كار1برده1شده1در1مبلمان،1بيشتر1
از1جنس1فلز1و1با1رنگ1های1غيرطبيعی1رنگ1آميزی1شده1اند1

)جدول51(.1
بر1حسب1عالقه1پاسخ دهندگان1در1به كارگيری1رنگ ها1
در1انواع1مبلمان1شهری1در1محور1محمدباقر1صدر،1بهترين1
محور1 در1 است.1 سبز1 رنگ های1 از1 طيفی1 انتخابی،1 گزينه1
مسجد1حکيم،1گلدان1های1كوچك1تر1و1با1رنگ1ها1و1فرم1های1
زيباتر1نسبت1به1محور1محمدباقر1صدر1به1كار1برده1شده1اند.1
عالوه1بر1آن،1رنگ1سطل1زباله1و1كيوسك1تلفن،1رنگ1های1
است.1 مناسبی1 رنگ1 چرك1تابی،1 برای1 كه1 بوده1 تيره1 سبز1
رنگ1 از1 تركيبی1 خيابانی،1 روشنايی1های1 سازه1 رنگ1

خاكستری1روشن1و1تيره1است1)تصوير121(.1
همچنين1عالقه1پاسخ1دهندگان1در1محور1مسجد1حکيم1
سبز،1 رنگ1های1 طيف1 صدر،1 محمدباقر1 محور1 همانند1 نيز1
به1 تند1 رنگ1های1 از1 استفاده1 و1 انتخابی1 گزينه1 بيشترين1
آنها1 نظر1 از1 انتخابی1 گزينه1 كمترين1 تاريخی،1 بافت1 دليل1
بوده1است.1از1نظر1پاسخ دهندگان،1در1محور1مسجد1حکيم،1
بهترين1گزينه1انتخابی1برای1نوع1مبلمان1با1جذابيت1رنگی،1
نشيمن گاه1)نيمکت(1و1ايستگاه1اتوبوس1بوده1است. در1دو1
محور1نيز1كمترين1گزينه1انتخابی؛1كيوسك1تلفن،1صندوق1
عدم1 نشان1دهنده1 كه1 بوده1 بازيافت1 غرفه1های1 و1 صدقات1
است1 مبلمان ها1 اين1 رنگ1های1 از1 مردم1 بيشتر1 رضايت1

)جدول61(1)تصوير131(.1

مقايسه رنگ مبلمان ترافيكی دو محور مورد نظر 

حکيم1 مسجد1 محور1 دو1 در1 ترافيکی1 مبلمان1 رنگ1
دليل1 به1 1)14 )تصوير1 1)7 )جدول1 صدر1 محمدباقر1 و1

ريل1های1 گارد1 رنگ1 اما1 است،1 هم1 به1 شبيه1 استانداردها،1
پياده1رو1در1محور1محمدباقر1صدر،1رنگ1سبز1آبی1و1سفيد1
بوده،1ولی1در1محور1حکيم1به1دليل1بافت1تاريخی1بودن،1به1
رنگ1قهوه1ای1و1خاكستری1است؛1البته1به1ندرت1رنگ1قرمز،1
زرد1و1نارنجی1نيز1در1گارد1ريل1ها1ديده1می1شود1)جدول81(1

)تصوير151(.

دو  ديواری  نقاشی های  و  تابلوها  در  رنگ  مقايسه 
محور مورد نظر

صدر1 محمدباقر1 محور1 ديواری1 نقاشی1 و1 تابلوها1 در1
)جدول91(1)تصوير161(،1از1رنگ های1سرد1و1در1پس1زمينه1
است.1 شده1 استفاده1 خنثی1 و1 سفيد1 رنگ1 از1 تابلوها،1
و1 گرم1 رنگ های1 تابلوها،1 اين1 روی1 نوشتار1 در1 همچنين1
محور1 در1 موضوع1 اين1 رفته1اند.1 به1كار1 و1خنثی1 سياه1 رنگ1
رنگ های1 با1 ترتيب1 به1 1،)17 )تصوير1 1)10 )جدول1 حکيم1
سرد1)الجوردی،1سبزآبی1و1فسفری(1و1رنگ1سفيد1و1خنثی1
و1كرم،1قابل مشاهده1بوده،1ولی1در1نوشتار1آنها،1از1رنگ1های1
گرم1و1رنگ1خنثی1سياه1استفاده1شده1است.1تابلوهای1محور1
حکيم1به1دليل1استفاده1از1رنگ1های1تداعی1كننده1نمادها1و1
ابنيه1اسالمی1و1هم1خوانی1بيشتر1رنگ1ها1در1كنار1هم،1دارای1

كيفيت1بهتری1نسبت1به1محور1محمدباقر1صدر1هستند.1

نتايج و يافته ها 

حاضر،1 پژوهش1 در1 طی1شده1 فرآيند1 به1 توجه1 با1
رنگ1 عنصر1 به1كارگيری1 كيفيت1 بر1 حاكم1 آسيب1شناسی1
مورد1 مطالعه،1 مورد1 محور1 دو1 مبلمان1شهری1 طراحی1 در1
وجود1 ذهنی،1 سازگاری1 حيث1 از1 و1 گرفت1 قرار1 ارزيابی1

جدول1.51كد1شناسايی1در1مبلمان1خيابانی1محور1محمدباقر1صدر1در1
شهرك1نگين1)نگارندگان(

تصوير1.121نمونه1های1به1كارگيری1رنگ1در1مبلمان1خيابان1محور1مسجد1
حکيم1در1محله1حکيم1)نگارندگان(1
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تصوير1.131نمونه1های1به1كارگيری1رنگ1در1مبلمان1خيابان1محور1محمدباقر1
صدر1در1شهرك1نگين1)نگارندگان(

جدول1.61كد1شناسايی1در1مبلمان1خيابانی1محور1مسجد1حکيم1در1محله1
حکيم1)نگارندگان(1

جدول1.71كد1شناسايی1در1مبلمان1ترافيکی1محور1محمدباقر1صدر1در1
شهرك1نگين1)نگارندگان(1

تصوير1.141نمونه1های1به1كارگيری1رنگ1در1مبلمان1ترافيکی1محور1محمدباقر1
صدر1در1شهرك1نگين1)نگارندگان(1

جدول1.81كد1شناسايی1در1مبلمان1ترافيکی1محور1مسجد1حکيم1در1محله1
حکيم1)نگارندگان(1

تصوير1.151نمونه1های1به1كارگيری1رنگ1در1مبلمان1ترافيکی1محور1مسجد1
حکيم1در1محله1حکيم1)نگارندگان(1

كه1 شد1 احصا1 غيره1 و1 فضا1 با1 رنگ1 نوع1 تناسب1 هارمونی،1
ادامه1و1 بيان1شده1است.1در1 آنها1در1جدول1111 مهم ترين1
نظر1و1ضعف1های1 از1محيط1شهری1مورد1 ارزيابی1دقيق1 با1
موجود،1طرح1رنگ1پيشنهادی1دو1محور1متناسب1با1اصول1

و1قواعد1به1كارگيری1رنگ1و1به1تفکيك1هر1جزء1از1مبلمان1
شهری1موجود1در1آن،1در1جداول1121تا1141ارائه1شده1است.1
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جدول1.91كد1شناسايی1در1تابلوها1و1نقاشی1ديواری1محور1محمدباقر1صدر1
در1شهرك1نگين1)نگارندگان(1

تصوير1.161نمونه1های1به1كارگيری1رنگ1در1تابلوها1و1نقاشی1ديواری1محور1
محمدباقر1صدر1در1شهرك1نگين1)نگارندگان(1

جدول1.101كد1شناسايی1تابلوها1و1نقاشی1ديواری1در1محور1مسجد1حکيم1
در1محله1حکيم1)نگارندگان(1

تصوير1.171نمونه1های1به1كارگيری1رنگ1تابلوها1و1نقاشی1ديواری1در1محور1
مسجد1حکيم1)نگارندگان(

تأثير عنصر رنگ بر مبلمان شهری در محدوده مورد مطالعه

محور محمدباقر صدرمحور مسجد حكيم

وضع1موجود1با1ذهنيت1رنگی1مردم1از1آن،1با1واقعيت1موجود1تقريبا1ًسازگار1
نيست؛1زيرا1طيف1رنگ1های1به1كار1رفته،1طيف1رنگ1های1خنثی1مانند1كرم1
و1خاكستری1بوده1و1با1منظر1ميدان1نقش11جهان1و1رنگ1های1به1كار1برده1در1
آن1يعنی؛1كرم،1سفيد،1آبی1فيروزه1ای1و1سبز،1متمايز1است.1همچنين،1به1

تركيب1رنگ1ها1در1ساخت1وساز1جديد1در1محور1نيز1توجه1نشده

وضع1موجود1ذهنيت1مردم1از1آن،1با1واقعيت1موجود1سازگار1نيست؛1زيرا1
كه1به1كارگيری1رنگ1های1تيره1مانند1قهوه1ای1و1سياه1در1كنار1رنگ1های1كرم1
آجری،1منظر1ساختمان1ها1را1دل1مرده1كرده1است1و1عناصر1شاخص1محلی1

نيز1با1رنگ1ها1كمتر1تعريف1شده1اند.

رنگ1های1به1كار1رفته1در1مبلمان1شهری1به1دليل1قديمی1بودن1بافت1اكثر1
هارمونی1رنگ1های1به1كار1برده1شده1در1مبلمان1اين1محور1مناسب1نيست.مبلمان1ها،1با1كيفيت1بصری1نامطلوبی1مواجه1هستند.

جزئيات1تابلوها1و1سايه1بانها1در1دو1محور،1از1انواع1رنگ1های1گرم1و1سرد1
استفاده1شده1كه1عدم1توجه1به1قوانين1هارمونی1رنگ،1موجب1اغتشاشات1

بصری1شود.

جزئيات1تابلوها1و1سايه1بان1ها1در1دو1محور،1از1انواع1رنگ1های1گرم1و1سرد1استفاده1
شده1كه1عدم1توجه1به1قوانين1هارمونی1رنگ،1موجب1اغتشاشات1بصری1شود.

)نگارندگان(

جدول1.111تأثير1عنصر1رنگ1بر1مبلمان1شهری1در1محدوده1مورد1مطالعه
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طرح پيشنهادی رنگ مبلمان در دو محور مطالعاتینوع مبلمان شهری

مسير1پياده1رو

استفاده1از1رنگ1های1متنوع1در1مسيرهای1پياده1رو1و1استفاده1از1مصالح1متناسب1در1دو1محور1مطالعاتی،1منجر1به1كاهش1موانع1در1
خيابان1می1شوند.1همچنين،1سطوح1سواره1رو1در1خيابان1هايی1كه1اولويت1با1وسائط1نقليه1بوده،1آسفالت1شده1و1در1مکان1هايی1كه1
عابرين1غالب1بوده،1سطح1سواره1رو1سنگفرش1می1شود.1در1محور1محمدباقر1صدر1كه1سواره1رو1غالب1بوده،1جنس1كف1سازی،1غالبا1ً
آسفالت1و1در1محور1مسجد1حکيم1كه1پياده1رو1غالب1است،1جنس1كف1سازی،1غالبا1ًسنگ1فرش1بوده1و1پياده1رو1عريض1تر1باشد.1

جزاير1جداكننده2
تضاد1رنگی1بين1سنگ1فرش1جزاير1جداكننده1و1سطح1سواره1رو1در1دو1محور1مطالعاتی،1به1تشخيص1افراد1كم1بينا1كمك1
می1كند.1همچنين،1خطوط1زرد1رنگی1كه1به1منظور1تعيين1حدود1در1خيابان1محمدباقر1صدر1بايد1پهن1تر1از1خيابان1مسجد1

حکيم1استفاده1شوند.1

نشيمن1گاه

در1كنار1پوشش1گياهی1كه1دارای1رنگ1غالب1سبز1است،1برای1نشيمن1گاه1ها1از1رنگ1های1گرم1و1شاد1مانند1قرمز1و1نارنجی1
استفاده1شده1تا1به1دليل1ايجاد1تضاد1رنگی،1جذابيت1فضا1را1افزايش1دهند.1البته1در1محور1محمدباقر1صدر،1از1رنگ1های1گرم1
زننده1برای1جذابيت1فضا1بيشتر1استفاده1شود،1اما1در1محور1مسجد1حکيم،1از1رنگ1های1گرم1ماليم1به1جهت1تاريخی1بودن1
بافت1و1نزديکی1به1ميدان1امام1و1از1رنگ1های1سرد1مانند؛1آبی1و1فيروزه1ای1يا1سبز1نيز1می1توان1برای1نشيمن1گاه1استفاده1نمود.1

باغچه1ها1و1گلدان1های1
گل

عدم1استفاده1از1گلدان1های1بزرگ1برای1گل1كاری1ها1و1ديده1نشدن1گل1ها1توسط1اين1گلدان1ها.1كاشت1درختان1با1تنوع1زيستی،1
برای1چشم1نوازی1محيط1شهری1بايد1صورت1گيرد.1گونه1های1درختانی1كه1انتخاب1شده،1بايد1متناسب1با1زمينه1منطقه1باشند.1
گونه1های1گياهی1غالب1در1فضاهای1شهری1اصفهان؛1درختان1چنار،1كاج،1سرو،1بيد1مجنون1و1...1و1گل1هايی1مانند1بفشه1و1رز1هستند.

1رنگ1زرد1به1سبب1هشدار1دهنگی1باال،1در1طراحی1اين1مبلمان1ضروری1به1نظر1می1رسد.1استفاده1از1دو1تركيب1رنگی1زرد-1قهوه1ای1نرده1حاشيه1خيابان
در1محور1مسجد1حکيم1و1زرد-1سبز1در1محور1محمدباقر1صدر1پيشنهاد1می1شود.1

تير1چراغ1برق1و1عالئم1
راهنمايی1رانندگی

استفاده1از1رنگ1های1خنثی1مانند1نقره1ای،1سياه1و1قهوه1ای1متناسب1با1محيط.1در1محور1محمدباقر1صدر،1استفاده1از1رنگ1نقره1ای1
و1قهوه1ای1يا1سبز1و1در1محور1مسجد1حکيم،1استفاده1از1رنگ1قهوه1ای1تيره1يا1سبز

سطل1زباله
رنگ1آميزی1با1رنگ1های1خاكستری1يا1سبز1و1يا1رنگ1های1مناسب1در1سطل1های1محور1محمدباقر1صدر1كه1رنگ1سفيد1و1نارنجی1
است.1همچنين1در1محور1مسجد1حکيم1به1دليل1قديمی1بودن1بافت،1سطل1های1زباله1و1يا1ديگر1مبلمان1شهری1رنگ1آميزی1

شوند1و1رنگ1پريدگی1در1آنها1ديده1نشود.

تابلوها1و1الحاقات1
جداره

حل1مسئله1الحاقات،1به1نوعی1زيربنای1حل1مسئله1رنگ1در1شهر1به1شمار1می1رود.1الحاقات1جداره1و1رنگ1تابلوها1در1دو1محور1
مطالعاتی1يك1كادر1سه1رنگ1اكتيو1ديده1شود.1تعدد1رنگی1بيش1از1اين1ميزان،1می1تواند1موجب1اغتشاش1بصری1و1ذهنی1
شود.1همچنين1از1باال1به1پايين1مانند1كشورهای1كمونيستی1ديکته1نشود.1ايجاد1پوشش1و1رنگ1برای1پشت1تابلو1در1نقاطی1
كه1پشت1تابلو1قابل1ديد1است،1برای1كاهش1منظر1خاكستری1و1آلودگی1بصری1در1شهر1در1دو1محور،1از1رنگ1زمينه1تابلو1در1

پشت1تابلو1استفاده1شود.

پل1های1عابر1پياده1و1
هوايی1و1جوی1ها

از1رنگ1های1سفيد1و1خاكستری1و1آبی1استفاده1می1شود1تا1حجم1پل1كاهش1يابد1و1از1نظر1پنهان1شود1و1برای1جلب11توجه1افراد1
پياده1در1طراحی1جزئيات،1از1رنگ1های1شاد1و1سرزنده1استفاده1شود.1در1مورد1پل1های1روی1جوی1آب1نيز1استفاده1از1رنگ1های1

خاكستری1تيره1و1مشکی1برای1هم1خوانی1با1حاشيه1معابر1و1چرك1تابی1باال1توصيه1می1شود.

موانع1استاندارد1شهری1به1رنگ1سياه1هستند؛1اما1در1شهر1اصفهان1و1دو1محور1مطالعاتی،1بهتر1است1از1رنگ1های1نقره1ای،1سبز،1موانع
قرمز1و1سفيد1استفاده1شود.

جداول،1عالئم1و1
خطوط1خيابان1ها

در1شهر1اصفهان1برای1ايجاد1هويت1رنگی1در1دو1محله،1بهتر1است1از1همان1رنگ1سفيد-1فيروزه1ای1استفاده1كنيم.1همچنين،1برای1
فضای1وسط1خيابان1نيز1مانند1محور1محمدباقر1صدر،1می1توان1از1رنگ1زرد-1سياه1برای1هشدار1بيشتر1به1رانندگان1استفاده1نمود.

)نگارندگان(

جدول1.121طرح1پيشنهادی1رنگ1متناسب1با1نوع1مبلمان1شهری1در1دو1محور1مطالعاتی
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جدول1.141كد1پيشنهاد1های1رنگی1مبلمان1شهری1شهرك1نگين )نگارندگان( جدول1.131كد1پيشنهاد1های1رنگی1مبلمان1شهری1محله1حکيم1)نگارندگان(

نتيجه گيری 
رنگ1به1عنوان1يکی1از1عناصر1تلطيف1كننده1محيط،1می1تواند1تأثيرات1بسياری1در1هويت1بخشی1و1خوانايی1محيط1
به1وجود1آورد.1بنابراين،1نقش1رنگ1در1تقويت1هويت1شهری1و1خوانايی1محيط1و1در1ايجاد1فضاهای1شهری1سرزنده1و1
شاداب1و1القای1حس1مکان1و1فضا1و1حس1وحدت1در1مبلمان1شهری1شهرهای1نواحی1مركزی1ايران،1حائز1اهميت1است.1
با1توجه1به1اينکه1مبلمان1شهری1در1بيشتر1كشورهای1دنيا1از1عناصر1ايجاد1خوانايی1محيط1محسوب1می1شود،1رنگ1اين1

عناصر1هم1می1تواند1جزئی1از1هويت1و1خوانايی1محيط1باشد.1
با1توجه1به1يافته1های1فوق،1می1توان1اين1گونه1عنوان1كرد1كه1نظرات1استفاده1كنندگان1از1فضا1در1تلفيق1با1اصول1
زيبايی1شناسانه1رنگ1در1طراحی1فضای1شهری1در1نمونه1مورد1مطالعه،1فرضيه1مطرح1در1پژوهش1را1تأييد1می1كند.1اين1
مهم1در1طيف1كدهای1رنگی1ترسيم1شده،1به1روشنی1گويای1طيف1رنگی1موجود1در1زمينه1اقليمی1طيف1رنگی1به1كار1
گرفته1شده1در1ابنيه1تاريخی1اصفهان1است.1گاهی1بايد1برخی1از1عناصر1مبلمان1مانند؛1سطل1های1زباله،1صندوق1های1
پست1و1كيوسك1های1تلفن1با1وحدت1بيشتری1رنگ1آميزی1شوند،1اما1الزامی1برای1متحد1بودن1رنگ1بقيه1عناصر1وجود1

ندارد.1البته1شرايط1فرهنگی1و1بافتی1هر1منطقه1در1تعيين1نوع1و1جنس1رنگ،1تعيين11كننده1هستند.
رنگ11در1مبلمان1شهری،1می1تواند1آينه1تمام1نما1از1هويت1و1رويدادهای1شهر1باشد1كه1در1القای1هويت1و1فرهنگ1
شهر،1نقشی1ويژه1ايفا1كرده1و1بهتر1است1به1گونه1ای1طراحی1و1رنگ1آميزی1شود1كه1به1حفظ1حس1وحدت1در1عين1كثرت1
بينجامد؛1زيرا1كه1با1وجود1اين1حس،1می1توان1رنگ1های1اصلی1تر1را1در1شهر1يافت1و1هويت1رنگی1را1به1شهرها1ارائه1كرد.1

ارائه1راهکارهای1عمومی1رنگ1در1انواع1مبلمان1شهری:1
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1 در1طراحی1مبلمان1شهری،1بايد1به1نکات1ظريف1هنری1از1جمله؛1جنس1مصالح،1رنگ1ها1و1مسائل1اقليمی1توجه1ويژه1-
داشته1و1بهره11الزم1را1برد.1

1 برای1داشتن1مبلمان1و1خدمات1شهری1خوب1می1توان1با1سليقه1و1طراحی1صحيح،1هنرمندانه1از1امکانات1محلی1و1مصالح1-
بومی1بهره11الزم1را1برد.1

1 از1زن،1مرد،1پير،1جوان،1- بايد1به1گونه1ای1طراحی1شود1كه1امکان1استفاده1برای1همه11اقشار1جامعه1اعم1 مبلمان1شهری1
معلول،1جانباز1و1...1فراهم1آيد.1

1 ايجاد1تناسب1در1مبلمان1شهری،1جهت1كاهش1هرج11و1مرج1و1بهبود1با1هر1مبلمان1شهری1ديگر.1-
1 حفظ1مشخصه11تاريخی؛1بدين1منظور1بايد1مبلمان1شهری1متناسب1با1ساختمان1های1مهم1تاريخی،1بافت1ها1و1ساختمان1های1-

مرتبط1با1اين1زمينه1ساخته1شود.1
1 ثبات1رنگی،1به1ويژه1در1ارتباط1با1مبلمان1خيابانی1فلزی1رنگ1شده،1می1تواند1يك1روش1كليدی1برای1بهبود1ظاهری1منظره11-

خيابانی1باشد.1
1 كاربرد1رنگ1زرد1در1مبلمان1توسط1طراح؛1به1سبب1درخشش1فراوان1رنگ1زرد،1با1احتياط1فراوانی1از1آن1بايد1استفاده1كنند.1-
1 محل1پارك1دوچرخه1نبايد1خيلی1پرزرق11و1برق1بوده1و1از1جنس1استيل1و1ساده1و1كارآمد1باشد.1-
1 هنر1عمومی1و1آب1نماها1باعث1غنی1شدن1مکان1عمومی1شده1و1همچنين1رنگ1ها1را1در1فضای1حوض1مانند1دوچندان1كرده1-

و1كيفيت1فضا1را1باال1می1برند.1
1 نورپردازی1شهر،1بايد1از1تيرهای1چراغ1برق1و1روشنايی1های1متناسب1با1رنگ1و1محيط1شهری1انتخاب1شود1و1متناسب1با1-
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Abstract 

The color is one of the forgotten elements in designing urban spaces that can provide 
legible and harmonic environment for citizens in Islamic cities, according to the principles, 
values, beliefs and natural and climatic features. Unfortunately, the rapid growth of the 
urbanization phenomenon in recent decades, especially in developing countries, has 
dramatically changed the urban landscape, this case in Iranian cities has led to the lack 
of precision in using the capabilities of the color element in urban furniture, as a part 
of the artificial landscapes of the city. As a result it is used without any planning and 
standards, and thus creates confusion and lack of legibility. Isfahan as one of the most 
distinguished cities in central region of Iran is one of the best examples that has been 
able to use the color element in order to improve the quality of urban landscape and 
historical authenticity, maintaining and promoting its authenticity over the years, by 
protecting remained historical textures. The purpose of the present study is to identify 
suitable color factors and codes on urban furniture. In this case study, this factor has 
been investigated based on urban spaces of central regions of Iran with Islamic dominant 
culture. This research is done by using descriptive-comparative method and library 
documents and texts, and also the data was gathered in the context of field studies. The 
research findings obtained through recognizing the context of the design, statistical data 
as well as comparing and analyzing the color codes of two study axes (The axis of Hakim 
Mosque in Hakim neighborhood as the old texture, and the axis of Mohammad Bagher 
Sadr as the new texture in Isfahan) and also by using internal and external successful 
experiences and principles of using colors in them, shows that color spectrum integration 
in single and moving elements of urban furniture increases the legibility and identify of 
the environment, while using a diverse range of colors for other elements of furniture 
does not distort the two factors of legibility and identity.
Keywords: Urban furniture, Color, Aesthetics, Isfahan 
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