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  : مقدمه

با پيشرفت علم و دانش و تكنولوژي همراه شده ولي در راستاي اين شهرهاي امروزي 

يكي از عناصري كه . شود پيشرفت هنوز به صورت گذشته سرزندگي و هويت ديده نمي

شي به فضاي شهري را به عهده داشته تواند هويت سرزندگي و به طور كلي سامان بخ مي

در قديم هويت . باشد و كيفيت و كارايي زندگي را در شهر ارتقاء دهد مبلمان شهري است

مبلمان شهري . شدند سنتي و قديمي شهر همواره باعث لذت بخش بودن كيفيت بصري مي

 بخوبي ي آن هويت شهر و خوانايي شهر را توان بوسيله نيز يكي از عناصري است كه مي

هاي آن بخوبي  البته در صورتي كه با توجه به ويژگي(. تعريف كرد) در شهرهاي امروزي(

با رعايت اين . توان داراي ويژگيهايي دانست مبلمان شهري را مي. )به كار برده شود

ها رنگ  يكي از ويژگي. توان به اهداف اصلي استفاده از مبلمان شهري رسيد ها مي ويژگي

اند و انواع و  مروزه در شهرهاي ما به صورت گسترده به كار برده شدهها ا رنگ. است

از رنگها در اكثر شهرهاي ايران بدون هيچ گونه . توان در شهرها ديد اقسام رنگها را مي

ريزي استفاده شده و اصالً توجهي به همنشيني، هماهنگي، تضادها، و تركيب رنگي  برنامه

  . عناصر شهرها نشده است

توان گفت كه رنگ در مبلماه شهري، شهرهاي ما بدون هيچ ضابطه  اص نيز ميبه طور خ

ي مناسبي به كار برده شده است كه نشئت  ي تدوين شده و استانداردي و بدون هيچ برنامه

  . گرفته از عدم توجه به رنگ آميزي مبلمان شهري است

 مبلمان شهري بدون بودن ونداشتن ضابطه و استاندارد، رنگها در در كنار بدون برنامه

همچنين رنگهاي مختلف و . شوند توجه به تأثيرات بصري و رواني آنها به كار برده مي
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توان   كه پيامد آن سردرگمي در فضا و عدم خوانايي است مي،در كنار يكديگررا ناهماهنگي 

ر مشاهده كرد و به طور كلي به كار بردن رنگهاي متفاوت و ناهماهنگ با زمينه و پالت شه

اي توسط افراد و مسئوالن كه تأثير نامطلوبي بر هويت و خوانايي شهر  به صورت سليقه

  . ستداندارد، مسائل عمده و اساسي در مواجهه با مبلمان شهري و رنگ آميزي 

اهميت رنگ در تقويت هويت شهري و خوانايي محيط و در ايجاد فضاهاي شهري 

حس وحدت در كنار مبلمان شهري در شهر  حس مكان و فضا و يسرزنده و شاداب و القا

هاي فضايي نيز از  حائز اهميت است و همچنين تأثيرات رواني بر روي افراد و ايجاد كيفيت

  .هاي استفاده از رنگ در مبلمان شهري است ضرورت

مشخص نمودن جايگاه و اهميت مبلمان شهري در شهر، تعيين رنگ آميزي مبلمان 

ي معيارها و استانداردهايي در  ر مبلمان شهري كمك به ارائهشهري، كمك به انتخاب رنگ د

گيري كاربرد رنگ در  اي براي تصميم آميزي مبلمان شهري و ارائه روند و برنامه جهت رنگ

  .باشند مبلمان شهري از جمله اهداف اصلي رنگ آميزي مبلمان شهري مي

رنگي در مبلمان شهر در اين مقاله سعي شده تا به سؤاالت زير پاسخ داده شود، چه 

مناسب است؟ چه مواردي در انتخاب رنگهاي مبلمان شهري مهم هستند؟ چرا رنگ آميزي 

ريزي كرد؟  آميزي مبلمان شهري برنامه مبلمان شهري مهم است؟ چگونه بايد براي رنگ 

  كنيم؟   چگونه از رنگ در مبلمان شهري استفاده مي
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  :رنگ

تواند باشد كه شناخت آن در استفاده  اي مي  پديدههاي مهم هر رنگ يكي از وجوه ويژگي

رنگ حاصل بازتاب فيزيكي نور از سطح . باشد بهتر از پديده و كاربرد بهتر آن مهم مي

شود و تأثيرات گوناگوني را در افراد بوجود   كه توسط چشم دريافت مي استاشياء

اما . ح بخش هستندآورد، چنان كه رنگهاي روشن و پررنگ نشاط آور، سرزنده و رو مي

، ١٢٧سعيد نيا، (شوند  رنگهاي تيره و كم رنگ، عاري از نشاط و سرزندگي قلمداد مي

ي تشكيل شده است اين دو سمكنيم از دو عنصر مهم تج دنيايي كه ما آنرا نظاره مي). ١٣٨٣

و رنگ كه هر دو الزم و ملزم يكديگرند هر موجودي كه در ) شكل(عنصر عبارتند از فرم 

شود و سپس رنگ آن  ي شكل و اندازه آن احساس مي شود ابتدا جنبه  با چشم ديده ميدنيا

  .گيرد مورد توجه قرار مي

ايست كه در همه جا حضور  تصور جهان بدون رنگ غير ممكن است چرا كه رنگ پديده

هاي  گيرد تمام دريافت كند ارتباطات به كمك رنگها صورت مي دارد و نقش مؤثر بازي مي

افزون بر اين رنگها نقش مهمي را در زندگي عاطفي و . شود ز طريق رنگها حاصل ميعيني ا

اي در انتقال اخبار  بنابراين داراي نيروي ويژه). ١٣٨٢، ٤ايتن، (كند  معنوي انسان ايفا مي

  ).١٣٨٢، ٨٧دانديس، (بصري است 

 جاري و هر طراح و يا هنرمند ملزم است كه روانشناسي محيط و تأثير زمان و فرهنگ

و حتي حوادث اجتماعي را در انتخاب رنگ رعايت كند اوضاع اقتصادي و روحيه عمومي 

مثالً در كشوري كه در حال جنگ است پيامهاي رنگي بايد كامالً با هراس و تالش عمومي 

ي رنگ است كه  يكي از مهمترين راه شناخت رنگها دايره). ١٣٧٨، ١٣١برايدام، (منبطق شود 
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شويم كه شامل رنگهاي اصلي و ثانويه و رنگهاي مكمل  ا رنگها آشنا مياز طريق آن ب

  .شوند گيرند و از تركيب رنگهاي موجود ساخته مي هستند كه بين آنها قرار مي

  

هاي متفاوتي را نشان  العمل انسان با ديدن هر رنگ و هنگام مواجه شدن با آن عكس

گرمي و . رنگ در آنها استفاده شده داردهاي متفاوتي را از عناصري كه  دهد و برداشت مي

هايي هستند كه با  سردي، وزن ادراكي رنگها، دوري و نزديكي و بزرگي و كوچكي از ويژگي

كنيم گويي كه  تواند تغيير كنند مثالً رنگهاي گرم را ما نزديكتر به خود تصور مي رنگها مي

توان مشخصات ادراكي فضا را   ميكه با استفاده از آثار رواني است. كند  ميتر  فضا را تنگ

تغيير داد براي نمونه اگر در يك فضاي باريك و طوالني ديوار مقابل را به رنگ نارنجي و 
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  رسد  تر به نظر مي ديوار طرفين را به رنگ آبي در آوريم فضا كوتاهتر و عريض

 اها و خصوصيات رنگها تأثير بسزايي در ادراك فض پس ويژگي). ١٣٨٣، ٢٤٩گروتر، (

  . گذارند مي

   شماره يكجدول 

  كاراكترهاي رنگهاي سرد و گرم

  خورشيد، كدر، محرك، وافر، فراوان، زمين، نزديك، سنگين، خشك  گرم

   سبك، نمناك مسكن، نادر، هوايي، دور، سايه، شفاف،  سرد

  )١٣٨٠، ١٤٣سيدصدر، : منبع 

  :كند چشم انسان رنگها را بر اساس سه خصوصيت از يكديگر متمايز مي

  تمايز رنگ زرد، قرمز، سبز: ي رنگين بودن خود رنگها به واسطه) الف

  ي ميزان تيرگي و روشني مثل قرمز از صورتي به واسطه) ب

ي ميزان خلوص رنگها مثل تمايز رنگ آبي در حالت خالص خود با  به واسطه) ج

  ) ١٣٨٢ ،٢٢حسيني راد، (شود  هايي كه از تركيب آبي و رنگهاي ديگر ساخته مي آبي

هماهنگي در بين رنگها از مباحثي است كه بر روي ارتباطات رنگها و كنار هم قرارگرفتن 

ي وجود هماهنگي يا ناهماهنگي به سادگي به  و در نتيجه. گيرد آنها مورد بررسي قرار مي

رنگ مكمل هم كه . گردد معيار خوش آمدن و خوش نيامدن و يا جذاب بودن و نبودن بر مي

قرار دارد يكي ديگر از مفاهيم مهم رنگهاست و اينكه رنگ به دنبال ايجاد تعادل پس تصوير 

و يا به عبارت ديگر ) ١٣٨٢، ٢٤بر گرفته از ايتن، (كند  گردد و رنگ مكمل را درست مي مي

ها  و تقريباً تمامي مكمل. دو رنگ مكمل استي رنگ،  هر دو رنگ مقابل و هم قطر در چرخه
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شود و براي ايجاد فضاهاي نشاط آور و جذاب بسيار مناسب است  ينشين م با يكديگر هم

شود كه تفاوت آشكاري در  كنتراست دو رنگ نيز وقتي مطرح مي). ١٣٧٨، ١٨برايدام، (

كنتراست به معناي تضاد، تباين،  ).٥٢،١٣٨٢ايتن، ( در آن دو مشاهده شود مودمقايسه بين ن

كه در انتقال مفاهيم و ) ١٣٨١، ٨٤راد،  نيحسي(و كشمش ميان عناصر و كيفيت بصري است 

  .پيامها بسيار مؤثرتر است

 متفاوتي دارند كه توان گفت رنگها ادراك و تأثيرات رواني عالوه بر موارد گفته شده مي

  : تابع عوامل زير است

  .امكان به كارگيري رنگ) الف

  .اي اعتبار دارد فرهنگها يا به عبارت ديگر واحدهاي قياس ذهني كه هر جا به گونه) ب

  ). ١٣٨٣، ٢٤٨برگرفته از گروتر، (گذارد   رواني كه بر بيننده اثر مي–عوامل اجتماعي ) ج

  .م منعكس كنندهسجخصوصيات سطح ) د

برگرفته از ) (جنسيت، سن وسال و سالمتي روحي(توانايي فرد براي ادراك رنگها ) و

اص خود هستند مثالً قرمز، همچنين رنگها داراي روانشناسي خ) ١٣٨١، ١٥نيون، سيح

دهد و سيستم عصبي را براي  ترين رنگ است و فشار خون را افزايش مي ترين و مهاجم داغ

و رنگهاي مكمل نيز در كنار يكديگر فضاهاي ) ١٣٧٨، ٢٠برايدام، (كند  تهاجم تحريك مي

  .زنند مناسب و نشاط آوري را رقم مي

 سالگي رنگها در بهترين و ٣٥ تا ١٦ وارد ها براي سنين مختلف ز معاني مختلفي د رنگ

 شوند و كودكان و سالخوردگان مهارت كمتري در تفكيك و ترين وضع خود درك مي دقيق
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ها حتي در سنين مختلف نيز به  پس رنگ) ١٣٨١، ٢٩مرتضايي، (تشخيص رنگها دارند

  .شوند هاي مختلف درك مي صورت

از سنگ ) هند(ان تاج محل در آگرا نور دارد ساختمدرك رنگ بستگي مستقيم به وضع 

هنگام طلوع آفتاب . كند مرمر سفيد ساخته شده است اما رنگ ادراكي آن مرتباً تغيير مي

شود و بعدازظهر آن زرد است و  به هنگام ظهر سفيد ديده مي. زند رنگ آن به سرخي مي

عالوه ) ١٣٨٣، ٤٨٩گروتر، (شود  عصر كبود و سرانجام در نور ماه سفيد و خاكستري مي

گذارد  روي رنگها ميب متفاوت خودبر تأثيراتي كه نور در ساعات مختلف روز با كيفيات 

توانيم مثالهايي از تفاوت حال و  ما مي. توان از خاصيت تركيب نور با رنگ استفاده كرد مي

شهر مه آلود و مرده به (آلود به خاطر آوريم  هواي شهرهاي آفتابي با شهرهاي ابري و مه

رنگها براي تشخيص اوقات مختلف، وقايع و مراسم ). ١٣٨١، ١٥نيون، سيح) (رسند ر مينظ

آيند كه تأثير تغيير نور در ساعات  و حتي ساعات مختلف روز نيز كمك بزرگي به شمار مي

برگرفته از (مختلف روز و در آب و هواهاي متفاوت در كيفيت رنگها دليل بر اين مدعاست 

هاي موجود در عناصر نيز با يكديگر مرتبطند فرم و رنگ  نگها و فرمر) ١٣٨١ ،١٦ ينيون،سح

، مثلث، و دايره با سه رنگ  كنند سه شكل اصلي مربع مفهوم و بيان يكديگر را تقويت مي

كه با توجه به خصوصيات ) ١٣٦٧، ١٩٢ايتن، (شود  ، آبي، نشان داده مي اصلي قرمز، زرد

  .شود فرم و رنگ اينگونه بيان مي
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هايي كه داراي حداكثر تابش در روز هستند و داراي هواي  ها در اقليم براي مثال نيمكت

گرم هستند شايد بهتر باشد به رنگي انتخاب شوند كه نه آنقدر روشن باشد كه باعث 

انعكاس نور شده و گرم به نظر برسد و نه آنقدر تيره باشد كه انسان از دور هنگامي كه آن 

 ميانه ،بهتر است از رنگي.  گرما به او دست بدهد و روي آن ننشيندبيند احساس را مي

متضاد و داراي ي خطوط و يا كنار هم قرار دادن رنگهاي  استفاده شود و يا اينكه با ارائه

  .آن كاست از شدت درخشندگي و يا گرماي رنگ كنتراست 

. ي رنگي داردها هاي بااليي براي تركيب در كنار رنگ عناصر، خود فضا نيز قابليت

تشخيص يك رنگ در محيط به عواملي از جمله زمان ديد، رنگ زمينه، رنگها ثابت و منابع 

هاي  هاي جسورانه و پويا محيط براي چيدمانهمچنين نور طبيعي و مصنوعي بستگي دارد 

اند و  روشن بهترين هستند و رنگهاي اصلي و غني در چنين فضاهاي درخشاني بيشتر رايج

رنگهاي عميق و ماليم . شود ايي كه كارايي فيزيكي و فكري در آنجا انجام ميبراي محله

بنابراين رنگها با توجه به موقعيت خود ) ١٣٨١، ٢٨‐٢٩مرتضايي، (هاي بهينه هستند  انتخاب

 داراي مفاهيمي هستند كه اگر تركيب رنگها در محيط به خوبي صورت گرفته در بين رنگها،

 را به مخاطبان القاء نمايد و از نظر رواني نيز تأثير دلخواه را تواند آن مفاهيم باشد مي

  . بگذارد

  

  : مبلمان شهري

توان يكي از اجزاء ضروري شهر دانست و از آن به منظور ايجاد  مبلمان شهري را مي

كه بايد موقعيت هاي فضايي و ابزاري براي ارائه خدمات به شهروندان كمك گرفت  كيفيت
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اي از  مبلمان شهري مجموعه. ستفاده كنندگان آنها را در نظر گرفتاجتماعي و فرهنگ ا

. بخشد تجهيزات و تسهيالت است كه كيفيت و كارايي زندگي را در شهر و خيابان ارتقاء مي

هاي پيشين آنچه قابل ذكر است ارتباط   تالش در بررسي سير تحول اين مجموعه و سابقه

خيابان، كوچه، ميدان، . اصر با خواستگاه خود استتنگاتنگ تاريخي و تفكيك ناپذير اين عن

). ١٣٨١، ٣٣مرتضايي، (هاي نخستين انواع مبلمان هستند پارك را در كل شهر، خاستگاه

سازد و تنها يك  فضاي شهر حداكثر ارتباط را با مردم و زيستگاه پيرامونش برقرار مي

نات مناسب شهري در فضاي شرط براي در اختيار گذاردن تمام اين فرصتها قائل است امكا

ميان ساختمانها و بناها و  مسائل و ضمايم مكملي نياز است تا زندگي شهري را سامان 

تجهيزات شهري جزء جدا نشدني محيط زيست يك شهر است ) ١٣٨١، ٢٠مرتضايي، (بخشد 

سازد افزون بر اين تجهيزات شهري وظائف  و هويت و شناخت كامل شهر را امكان پذير مي

ي اطالعات به شهروندان، ارائه  ي را نيز برعهده دارند از جمله تعيين جهت و ارائهديگر

ي خدمات رساني را به  كه وظيفه) ١٣٨٣، ١٠٢سعيدنيا، .... (مقررات، حفاظت، استراحت، 

  .عهده دارند

موفقيت فضاهاي شهري و ميزان كارايي آنها بستگي مستقيم به كيفيت آن فضاها دارد و 

اين تجهيزات .  تابع امكانات و تجهيزاتي است كه در آن فضاها تعبيه شده استاين امر نيز

خطر كند ودر  بايد در جهت نقش و عملكرد فضا بوده و استفاده از آن را تسهيل، راحت و بي

 رمطرح است كه رنگ و شكل و ساياين رابطه راحتي را به عنوان يكي از نيازهاي اساسي 

اي در عملكرد مؤثر آن داشته باشد و همچنين در كنار  تواند نقش عمده خصوصيات مي

هاي ظاهري و زيبايي از جمله شكل، رنگ،  هاي عملكردي اين عناصر الزم است جنبه جنبه
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در نظر گرفته شود و در كل بايد خصوصيات فرهنگي و الگوهاي رفتاري جامعه ... مصالح، 

از ) ١٣٨٢، ٢٥١ گرفته از بحريني، بر(نيز در انتخاب و طراحي اين تجهيزات به كار گرفت 

ها و  توان سامان بخشيدن فعاليت نكات، اهميت مبلمان شهري ميديگر  از ،طرف ديگر

ي هويت و رفتار و فرهنگ  نشان دهندهعنصر  زنده و پويا با شهروندان،  ارتباطبرقراري 

 ي  كيفيت استفادهارتقاء... ي اطالعات هدايت، كنترل، امنيت، تزئينات،   كننده مردم، ارائه

زيبا سازي، هويت (شهروندان از فضاهاي شهري، تأمين اهداف ساماندهي منظر شهري 

افزايش حضور افراد پياده در شهر براي ارتباط بيشتر مردم ) بخشي، خوانا سازي محيط

 ١.نام برددر شهر و جامعه 

 شده و ها و اهميت مبلمان شهري مشخص با توجه به مطالب گفته شده قبلي ويژگي

كند بيان شد كه رنگ آميزي مبلمان يكي از مواردي  ها را تعريف مي نكاتي كه اين ويژگي

كند و به هويت   مطلوب و كارايي بهتر مبلمان رهنمون مي  است كه ما را به رسيدن به ويژگي

  .بخشد و خوانايي فضاهاي شهري قوت مي

  : رنگ در مبلمان شهري

شود و بايد به آن  آميزي شهر محسوب مي لمان شهري جزئي از رنگرنگ آميزي مب

 رنگ و مبلمان را به خوبي شناخت و با توجه به محيط اطراف رنگ آميزي ،توجه كرد

،تركيب، هماهنگي، تضاد رنگها از مفاهيم اصلي مربوط به رنگ  معني. مبلمان را انجام داد

عامل عمده محيط و باورها، اعتقادات و در گذشته استفاده از رنگ تحت تأثير دو . است

آداب و رسوم محل بوده است وجود مصالح غالب متأثر از شرايط جغرافيايي و اقليمي، 
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ها و امكانات تعيين كننده محلي از يك طرف و زبان  پوشش گياهي بومي و ديگر محدوديت

هاي  ا در محيطدار رنگ ر اي رنگ از طرف ديگر استفاده موزون و معني نمادين و استعاره

مثل فضاي ساخته شده كويري با رنگ غالب خشت و گل در . (شده است شهري موجب مي

همچنين مفاهيم و معاني رنگها ممكن ) اي گنبد و درختان و باغات اطراف كنار رنگ فيروزه

است از دياري به ديار ديگر متفاوت و گاهي نيز متضاد باشد و اين خود هويت خاص 

ي انسان با طبيعت گسسته شده و ديگر  در شهرهاي امروزي رابطه. شود منطقه را سبب مي

 شهرها را  معني به شهر معماري هجوم رنگهاي بي. كنند رنگها معاني سنتي خود را القاء نمي

  كند  شوش ميغدچار هرج و مرج، چشم انسانها را خسته و ذهن آنها را م

  . )١٣٨٢، ٢٥بحريني، (

ايي هستند و همچنين يكي از عناصري كه در كنار نور، رنگها كه عنصري براي خوان

گذارد امروزه چنان به كار برده  بافت، شكل بر ادراك بصري افراد در محيط تأثير مي

 شهرهاي ما اين مباشد، و در تما اي مي شوند كه كامالً به صورت تصادفي و سليقه مي

ر شهري با توجه به اقليم، در صورتي كه بايد در ه. شود نظمي ديده مي هويتي و بي بي

نماها، در و  مصالح بومي، فناوري و منابع تأمين مصالح و سليقه و فرهنگ افراد، رنگ

به رنگهاي خاص محدود و به  نوعي شناسنامه رنگي آن .... ها، مبلمان شهري، و  پنجره

ي شهر توان به پالت رنگ  از كنار هم قرار گرفتن رنگها ميرا تعيين كرد كه درنتيجهشهر 

  رسيد 

رنگ سقف، بناها، نماي ديوارها، كف سازي، مبلمان شهري، پوشش گياهي، كه شامل ( 

توان براي اصالح بهبود و هدايت نظام رنگي شهر كمك گرفت زيرا  و از آن مي) طبيعت شهر
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اي كم براي  توانند به سادگي و با هزينه رنگها يكي از مهمترين عناصري هستند كه مي

در ايجاد خوانايي، حس وحدت در تعيين تنوع، خلق حس مكان، حق تداوم و تعريف فضاها 

ري هي كاري طراح ش زمينه. به ما كمك كنند) نشاط و شادي(پيوستگي، و تنوع و سرزندگي 

هاي  هايي مانند ضوابط و توصيه كز است هر چند راهنماييرعمدتاً بر پالت اصلي متم

ي ثانويه كار او را  ري، و نظاير اينها نيز مرحلهآميزي تبليغاتي محيطي، مبلمان شه  رنگ

هاي سرد و با آسمان خاكستري و تابش كم خورشيد  دهد براي مثال در اقليم تشكيل مي

تر قابل شناسايي سازد و فضا را  تواند عناصر را راحت استفاده از رنگهاي تند و زننده مي

 از بافت فرم و مواد مصرفي رنگ پيش). ١٣٨١، ١٥ينيون، سبر گرفته از ح(شادتر كند 

شود و به همين دليل اثرش بيشتر است ولي در اين ميان آنچه كه ضروري است  دريافت مي

حركت منسجم تمامي عناصر يك طرح به سوي هماهنگي با محيط است رنگ بايد جزئي از 

كل فرض شود، كل كه به سوي وحدت و يگانگي رو دارد همچنين رنگ نبايد براي دوره 

مثالً رنگهاي روشن بر پيكر مبلمان . ه و تنها به قصد جلب  نظر رهگذران به كار رودكوتا

شود و كيفيت و كميت  شهر در بسياري موارد باعث تشخيص سريع آنها از محيط مي

. دهد البته اين تفكري است كه بسياري را به گمراهي كشانده است استفاده از آنرا افزايش مي

داند  ئولي كه تكليف خود را در برابر محيط زندگي خويش ميمسشهروند وظيفه شناس و 

و بايد به فرهنگ شهر نشيني شهر ) ١٣٨١، ٢٨مرتضايي، ( رنگ برايش تعيين كننده نيست 

  .توجه كرد و شايد از رنگ بتوان براي آدرس دهي و معرفي مبلمان استفاده كرد

 تأثيرات بسياري در هويت تواند  ميي محيط رنگ به عنوان يكي از عناصر تلطيف كننده

بخشي و خوانايي محيط بوجود آورد و با توجه به اينكه مبلمان شهري از عناصر خوانايي 
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خوانايي محيط به حساب شود رنگ اين عناصر هم جزئي از هويت و  محيط محسوب مي

شوند مانند صندوق پست و كيوسك  ها به شكل واحد رنگ مي گاهي برخي مبلمان. آيند مي

 اما الزامي براي متحد كردن رنگ بقيه عناصر وجود ندارد و شرايط فرهنگي و بافتي تلفن،

     ١.منطقه در تعيين نوع و جنس رنگ تعيين كنند است

شد كه در هر منطقه بتواند  طوري با، براي مبلمان با رنگ واحد،همچنين بايد استانداردها

سبي با محيط همخواني داشته و جوابگو باشد نه به صورت مطلق بلكه كافيست به صورت ن

به طور  كلي انتخاب رنگ بايد با دقت صورت گيرد . جوابگوي نياز و هدف مبلمان باشد

زيرا در هر محيط و هر اقليمي ما قصد هويت بخشي و خوانايي را در دستور كار خود 

 داريم پس انتخاب رنگ بايد به اين دو نياز پاسخ داده و حتي حس مكان و وحدت را به

ها و  ها، هماهنگي استفاده كنندگان و شهروندان القاء كند، كه اين كار بايد معاني، تركيب

تضادهاي مربوط به رنگها و كاركردهاي مربوط به مبلمان را نيز به خوبي مد نظر قرار 

  .دهد

  اي زد،  يكي از افرادي كه براي حل مشكالت رنگي محيط دست به تحقيقات گسترده

ي  روشي كه او براي بررسي خصوصيات رنگ محيط به منظور ارائه. ستژن فيليپ النكو ا

كند به شرح زير  حلهاي رنگي براي مشكالت محيطي پيشنهاد مي الگوي مناسب رنگي و راه

  : است

همه ) طبيعت، گياهان، خاك، و نظاير آن(ناحيه يا محل تجزيه و تحليل رنگهاي  اصلي ) ١

رهايي را به خاطر آوريم كه شخصيت رنگي خاص آنها توانيم به راحتي نقاط يا شه ما مي
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آيد ناشي از  كه بسياري از اوقات مهمترين عنصر هويتي و نمادين آن محل به شمار مي

رنگ خاك و محيط آن بوده است ساير عناصر محيطي نيز همچون نور، آسمان، آب و 

  .گياهان اطراف محل در تعريف حال و هواي محل تأثير زيادي دارند

در اين : ي كمي و كيفي رنگ در عناصر مختلف معماري و شهر سازي  تعيين رابطه)٢

آوري طيف رنگي به كار رفته در هر يك از اجزاء عناصر تشكيل دهنده  مرحله شامل جمع

  .و گروه بندي آنهاست) ز اينها مبلمان شهري و ج ها، نما و پنچره(بناها و محيط شهري 

  ).اي محلي، مصالح و رنگهاست برداشت نمونه(محل ي دقيق  آزمايش و مطالعه) ١‐٢

هاي محيطي و پالت  آوري شده كه شامل پالت رنگ بندي اطالعات جمع تحليل و جمع) ٢‐٢

  .عناصر مصنوعي و معماري منطقه است

تواند  كه مي( ي پيشنهادهايي براي پالت رنگي هر ناحيه است  نتيجه تحقيق ارائه) ٣‐٢

اهنگ و داراي هارموني و رنگهاي متضاد باشد  كه در تعيين  همشامل دو بخش رنگهاي 

  )گيرد  محل نيز مورد استفاده قرار ميها و طرحهاي آينده  رنگ آميزي پروژه

هاي دقيق رنگي هر  ي جدول طيف رنگي است كه وفادارانه كيفيت مرحله آخر ارائه) ٣

توان به   فضاهاي شهري ميكند كه با استفاده از آنها در عناصر سازنده محل را معرفي مي

اين مطالعه و روند رسيدن به ) ١٣٨١، ١٨ينيون، سح (.هاي مختلف دست يافت تركيب

تواند به صورت كلي حالل مشكالت رنگي  آل و حل مشكالت رنگها در شهر مي رنگهاي ايده

ريزي است كه با  ها و فضاهاي شهري باشد و مبلمان شهري نيز جزئي از اين برنامه محيط

ريزي كرد و از طيف  توان برنامه  براي مبلمان هم مي،هاي رنگي تهيه شده جه به پالتتو

  .يدراي مبلمان نيز رنگ مناسب را برگذريزي ب رنگهاي ارائه شده در پايان برنامه
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  : گيري نتيجه

توانيم اين  كثر ارتباط را با مردم دارند و بوسيله امكانات مناسب ميفضاهاي شهري حدا

باشند كه با  مبلمان شهري يكي از اجزاء اصلي فضاهاي شهري مي. تقويت بخشيمارتباط را 

توان كيفيت و كارايي فضا را افزايش داد و راحتي و آسايش  حضور آنها در هر فضايي مي

ي  مبلمان شهري همچنين عالوه بر موارد قبلي با ارائه. را براي فضا به خوبي فراهم آورد

ي خدمات   و ابزاري براي سامان بخشي به فضاي شهري وظيفه....هدايت، كنترل، امنيت، 

  .رساني به شهروندان و استفاده كنندگان را در فضاي شهري به عهده دارد

هاي بهتر و بيشتر، فراهم آوردن دريافت عيني، تقويت   برقراري ارتباطيرنگها برا

شود و براي  ه ميبه كار برد) ٢رجوع شود به جدول شماره .... (خوانايي، هويت زايي، 

جدول رجوع شود به (ها و اهميت مبلمان شهري  رسيدن به اين اهداف با توجه به ويژگي

و فرهنگ (ها  ، رنگها بايد بر اساس اقليم و تأثيرات زيست محيطي سليقه)٢شماره شماره 

 روانشناسي هر منطقه، ارزش رنگها، ،هاي اجتماعي استفاده كنند استفاده كنندگان، گروه

بايد اين نكته را . انتخاب شود) ٢رجوع شود به جدول شماره .... (ني و مفاهيم رنگها و معا

ي اهداف و ويژگيهاي مبلمان و به كارگيري رنگها به  نيز خاطر نشان كرد كه بوسيله

معيارهاي انتخاب رنگ دست يافته و آنها براي ارزيابي صحيح انتخاب رنگها پيشنهاد شده 

  . است
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 ٢جدول شماره 

  ها واهميت اهداف، ويژگي

   مبلمان شهري

يل به اهداف و دال

  كارگيري رنگها
  معيارهاي انتخاب رنگ در مبلمان شهري

  هاي اجتماعي استفاده كننده گروه  برقراري ارتباط  براي خدمت رساني و  استفاده عموم

  تفاده كنندگانسليقه و فرهنگ اس  دريافت عيني  دهد كيفيت و كارايي زندگي در شهر را ارتقاء مي

  يكي از امكانات ضروري و مناسب در

   فضاي شهري

 در زندگي ثيرتأ

  عاطفي و معنوي
  مصالح غالب

مكمل سامان بخشيدن به فضاي شهري بخصوص 

  منظر شهري 

  )خوانايي، زيباسازي، هويت بخشي(

تقويت خوانايي و 

  هويت زايي
  تأثيرات زيست محيطي و اقليم

يح و اضطراب را در جريان حركت و سكون يا تفر

  بخشد كند و قوت مي شهر تنظيم و هدايت مي

ايجاد حس وحدت 

  در عين تنوع
   منطقهروانشناسي

  حلق حس مكان  راحتي و آسايش عموم
رود  كار مي نوع فضاهايي كه مبلمان در آن

  )عملكرد و كاركرد فضا(

افزايش حضور مردم در شهر و ارتباط بيشتر در 

  كديگرمحيط شهر و جامعه با ي
  تداوم و پيوستگي

كاربردهاي مختلف هر مبلمان و حتي 

  چيدمان مبلمان در محيط

  سرزندگي و نشاط  ي اطالعات هدايت و كنترل و امنيت ارائه
  توجه به متن و زمينه اصلي 

  رنگي محيط

  ارتقاء كيفيت استفاده شهروندان از فضاي شهري
هماهنگي عناصر با 

  محيط
  آنها رنگها و روانشناسي  ارزش

  ــــــــ  ــــــــ
هماهنگي، تضاد، (معاني و مفاهيم رنگها 

  و پيام بصري آنها) معني، تركيب

  ـــــــ  ـــــــ
ميزان استفاده در زمانهاي مختلف از 

  مبلمان
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ريزي اصولي براي رنگ  توان يك برنامه وجه به آنچه در مباحث فوق مطرح گرديد ميبا ت

كه مبلمان شهري ) همانند الگوي ژان فيليپ(به كار برد ها و فضاهاي شهري  آميزي محيط

نيز در آن به عنوان عنصري از فضا كه رنگ بايد روي آن بنشيند و جزئي از هويت فضا 

ها  ها به خوبي رنگ مبلمان حل  و در قسمتهاي شناخت تحليل و راه. باشد در نظر گرفته شود

شد تا از طيف نهايي كه بيان كننده كيفيت هاي رنگي تهيه شده در هر مرحله با جزئي از پالت

براي ) ٢جدول  (،، با توجه به معيارهاي ذكر شده بهترين رنگ باشد رنگهاي هر محل مي

  . مبلمان انتخاب شود

براي مثال تجهيزاتي كه بيشتر الزم است خوانا باشند و در محيط خود را نشان دهند از 

هاي زمينه و غالب در آنها استفاده  ه رنگهاي رنگي و رنگهاي مكمل با توجه ب كنتراست

توانند با   و تجهيزاتي كه نيازي به خوانايي باال ندارند مي،هاي زباله شود مانند سطل مي

هاي رنگي رنگ زمينه استفاده نمود تا به نوعي خود را جزء ررنگهاي هماهنگ و از وال

اراي رنگي از والدهاي رنگي توانند د ها مي بيده به فضا عنوان كند براي مثال روشناييسچ

الب باشند و هماهنگي با فضا ايجاد كند البته استفاده اصلي از غيكي از رنگهاي زمينه و 

توان ريتم و  ي رنگ نور المپ داخل آنها مي باشد كه بوسيله ها در هنگام شب مي روشنايي

و يا براي پس زمان و نور بسيار در تعيين رنگ مبلمان مؤثرند خوانايي را مشخص كرد 

هاي تيره گرماي زيادي  آميزي نيمكت در اين اقليم با تابش شديد و گرماي زياد رنگ رنگ

كنند كه هر دو  دارند و رنگهاي روشن نيز درخشندگي زيادي در اثر انعكاس نور  ايجاد مي

مورد باعث دور شدن انسان از نيمكت به دليل احساس گرمايي است كه از ديدن آن به او 

 بين رنگهاي سرد و گرم كه از تركيب آنها يشايد بهتر باشد از رنگدهد بنابراين  دست مي
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 ،ساخته شده استفاده شود و يا از دو رنگ در كنار يكديگر استفاده شود تا به نوعي ديگر

  .اثر درخشندگي و يا گرما را خنثي كند

مبلمان، زمان مكان به كارگيري مبلمان نيز در تعيين رنگ عالوه بر كارايي و كاركرد 

استفاده و فرم مبلمان موثر است مثالً يك سايبان در ايستگاه اتوبوس از سايبان ديگري در 

شود و بر خورد استفاده  هاي مختلف به كار برده مي يك پارك متفاوت است و به شكل

  .كنندگان و حتي زمان استفاده متفاوت است

صالح به كاربرده شده در مبلمان ي ديگر در مورد انتخاب رنگ آنست كه هر چه م نكته

اقليم خوانايي داشته باشدو هم از رنگ طبيعي آنها استفاده با شهري طوري باشند كه هم 

تواند همخواني و هماهنگي خوبي  گذارد و با محيط مي شود كارايي بهتري را به نمايش مي

توان اين مدت را  ميي رنگ قابل تنظيم است و  مدت  زمان استفاده نيز بوسيله. را ايجاد كند

  .كم و يا با دلپذير كردن آن مدت استفاده را افزايش داد

كه ) صندوق پست(برخي از تجهيزات نيز بايستي داراي رنگ خاص در كل شهرها باشند 

ه به نهاي گفته شده صورت گيرد  انتخاب رنگ آنها نيز بايد بر اساس معيارها و برنامه

وند كه بتواند در  تمام شهرها با شدت و ضعف  ولي طوري رنگ آميزي ش،صورت مطلق

  . جوابگو باشد
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