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   چكيده
  

 نقش يطي،مح ادراك تمايزهاي در باال توان از جدا رنگ عنصر. دارد اي ويژه اهميت انسان پيرامون محيط به زيبابخشي عناصر عنوان به رنگها به توجه

 را بصري و روحي آرامش ما براي شهر ي چهره شهري فضاهاي در رنگها درست كاربرد با. دارد عهده به انسان عاطفي رواني، حيات در اي كننده تعيين

   .شد خواهد بيشتر فضاها از ما درك و داشت خواهد دنبال به
  

  محله دباغان ، قزوين  گ،شهري، رفتار انسان، تاثير بصري رن سيمايرنگ،  :كليدي هاي واژه

  

   مقدمه -1

 بصري عناصر مهمترين از يكي عنوان به رنگ. كنند سرزنده را شهري زندگي ميتوانند و هستند ما احساسات زبان رنگها

 بلكه اساسي ويژگي يك تنها نه معماري در رنگ. باشد داشته شهر يك عمومي منظر در و تاثيرگذار فعال نمودي تواند مي

 تلقي انسانشناسي لحاظ به فرهنگي ارزش است ويك ناب هاي زيباييشناسي ارزش مافوق كه ازميراثي بخشي دهتشكيل دهن

   شود مي

 شهري منظر يك مشاهده هنگام ما از بسياري و دارد قرار پنهان اي دراليه سازي، كف يا و نما حجم، فرم، خالف بر رنگ

 رنگ مقوله به كمتر هم طراحي ضوابط و ها نامه درآيين. گيريم مي تاثير موجود هاي رنگ از ويا خودآگاه ناخودآگاه طور به

 فرهنگ اقليم، به توجه بدون دربازار موجود اجناس ويا ملك صاحب سليقه به بناها اغلب رنگ انتخاب امروزه. شود مي پرداخته

 نماي بودن پيرايه وبي درسادگي ضوعمو واين داشتند ودرون گرايي درفروتني سعي افراد درگذشته كه درحالي. شود مي انجام

 نوعي به خاص بافتي يا و كه رنگ طوري به شود، مي ديده(  آميزي رنگ وچه مصالح وانتخاب طرح ازديد چه) بناهايشان

  .آمد شمارمي به شهر آن هويتي شناسنامه

 و ديدار يكديگر با جتماعيا تعامالت در كنند، مي آمد و رفت و كار كرده، زندگي آن در ها انسان كه است محيطي شهر

  پرورانند مي را آرزوهايشان و آمال و كرده تفكر ساخته گرم سر را خود افزايند، خود مي دانش بر كرده مراوده

  : مسئله بيان 1- 2

 و بدنه در ؛ ديد توان مي جا همه را رنگ شهري محيط در.  نيست ممكن ما از يك هيچ براي رنگ بدون دنيايي تصور

 آميزي رنگ نيز و شهر آسمان حتي و خودروها ، سبز ي فضا ، شهري مبلمان ، ها سازي كف ، بام پوشش ، نهاساختما نماي

  .دارند شهر رنگي چهره تعيين در مهمي نقش همگي كه افراد لباس
 همگون و هماهنگ اي چهره خيابان در موجود ساختمانهاي به محلي مصالح و طبيعي رنگهاي از استفاده گذشته در

ر عكس در شهرهاي امروز ما ، استفاده از رنگ به معضلي بدون ب. داشت بيشتري مطابقت مردم فرهنگ و اقليم با و بود يدهبخش
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. پاسخ تبديل شده كه سازندگان ، معماران و طراحان ومردم عادي را به استفاده بي فكر و كوركورانه از رنگ كشانده است 

.  هستند كه تنها موجب افسردگي روان پريشي و عصبيت افراد جامعه مي شوند شهرهاي ما يك بوم رنگي بي هويت و مغشوش

 بعد از چه شهر، كالبد در رنگها مناسب همنشيني و كاربرد با ميگيريم نتيجه انسان زندگي بر رنگ حياتي نقش به توجه با

  نمايند برطرف را زامرو شهرنشيني مشكالت از بسياري توانند مي شهري طراحان هويت، بعد از چه و زيبايي
  : تحقيق اهميت و ضرورت 2- 2

 نماهاي و چيدمان رنگ در از مناسب و اصولي گيري كار به با تا كنند كمك مسئوالن به ميتوانند تحقيقاتي چنين

  .شوند نشاط پر و امن محيطي به عنوان شهر، در شهروندان بيشتر چه هر موجب حضور ، شهري فضاهاي

  :تحقيق اهداف 3- 2

  .اين تحقيق  بررسي تاثير روحي و رواني رنگ در كالبد شهر قزوين ميباشد  هدف از

  :آماري جامعه 4- 2

  ) محله دباغان قزوين (بدنه شهر قزوين  

  : گيري نمونه روش 5- 2

  .شود مي اي استفاده طبقه گيري نمونه روش از تحقيق اين در

  : تحقيق روش 6- 2

  .باشد يپيمايشي م صورت به تحقيق اين در تحقيق روش

  : استدالل نوع 7- 2

  .مي باشد )عملي استدالل(استقرايي استدالل نوع

  

  

  :كليات تحقيق -٣

   :تحقيق هاي پرسش ١-٣

  ؟ فضادارد آن شهرونداناز استفاده وميزان روان و روح بر تاثيري قزوين شهر فضاهاي در رفته كار به رنگهاي آيا �

  است؟ شهر اين هويت و سنت از برگرفته قديم شهري فضاهاي در رفته كار به هاي رنگ آيا �

  دارند؟ افراد روحيه بر بيشتري تاثير هايي رنگ چه �

   :تحقيق فرضيه 2-٣

   در رفته كار به رنگهاي كه است اين بر فرض

 رنگها كه رسد مي نظر به اينطور .فضادارد آن از شهروندان استفاده روان وميزان و روح بر بسزايي تاثير قزوين شهر فضاهاي

  .روند مي شمار به شهرها هويت و سنت بيان مهم اركان از

  : فرضيه نوع 3-٣

  .باشد مي توصيفي و علي روابط نوع از فرضيه

  شهري هاي بدنه به توجه با روحيه افراد روي ساختمانها رنگ مالحظه قابل تاثير

  )توصيفي( موجود
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  : مفاهيم 4-٣

  ذهني و عيني مفاهيم

  بدنه شهري در شده ادهاستف رنگهاي:عيني مفاهيم) الف 

  شهروندان بر روحيات رنگ رواني و روحي تاثير: ذهني مفاهيم) ب

   :نظري چهارچوب 5-٣

  رواني و روحي تاثير: متغير

  وابسته متغير) الف  

  قزوين شهر منظر و سيما در رنگ

  مستقل متغير) ب 

  .باشد مي اسمي كيفي متتير نوع

  

   :تحقيق پيشينه  6-٣

  اذر شهري ملي منظر ،همايش "كاشان موردي مطالعه)شهري - منظر در رنگ گاهجاي"شاطريان،محسن،

    اذر شهري منظر همايش ملي ،"شهري منظر سكانس بنديها و در رنگ - رازآميز كنش "بيگي،نگار، گزلي قره 

  1ماد،شماره،تعامل نور و رنگ در فضاهاي شهري، فصل نامه طرح و ن)1388(نازلي-عباس،ديانت- سپيده،آذري-حسيني نيا

  ،  رنگ در شهر  ، پايان نامه كارشناسي شهرسازي،دانشگاه هنر)1385(كوچك يزدي،مهدي

 شهري منظر ملي ، همايش"شهروندان بر شهر و بدنهاو رواني و روحي - تأثيرات بررسي "، 1389 محمدرضگا، پگورجعفر،

  1389اذر

  

  :تعريف ومفاهيم -٤

  : شهر سيماي)  1 -4

 انسان شكل خاطره و ذهن در باشد،و مي به تماشاي آن قادر چشم آيد، مي ديده به كه است شهر عوامل و عناصر تمام

   )زيباسازي سازمان( ميگيرد

  : شهري منظر)  2 -4

 سازمان( سازد شهري را مي محيط كه است هايي و مكان خيابانها ها، ساختمان مجموعه بصري و ساختاري يكپارچگي

  ) زيباسازي

  : شهري ارهجد سيماي)  3 -4

 عمودي بر تقسيمات افزون بدنه يك پذيرد مي تأثير و زمينه محصوريت ها، همجواري از شهري كالبد فضاي سيماي

 بدنه زاويه به با يا و آيد مي پديد نبش كه رسد مي يك گذر به يا بدنه. دارد نيز عمودي هاي محدوده) ها محدودهساختمان(
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 مشترك فصل. اند آسمان و زمين محدود به ديگر سوي از ها بدنه. آيد مي پديد كنج حالت اين در كه كند مي برخورد ديگري

 تشكيل را بدنه يك هاي افقي محدوده جملگي كه است زمين خط با كف، آن برخورد محل و آسمان خط آسمان، با سطح بدنه

   دهند مي

  : تاثير رنگ بر هويت شهر )  4 -4

 به شهري مناظر خوانايي و بخشي هويت در بسياري تاثير تواند مي محيط، دهكنن تلطيف عناصر از يكي عنوان به رنگ

  .كرد آميزي رنگ يكدست و يكسان شكل به را شهر جاي همه توان نمي داشت توجه بايد آورد، وجود

 و عمومي فضاي به بخشيدن عمق بصري، سواد ارتقادهنده بلكه است، شهر خوانايي عنصر ترين مهم از يكي تنها نه رنگ

 است اهميت همين شناسيم؛ مي شهري هويت مفهوم با شهر در كه است عناصري و مفاهيم از بسياري بخش تجلي درنهايت

  .شود شهروندي زندگي ارتقاي موجب آن كمك به تا داده قرار شهري منظر بستر و پايه را رنگ كه

 كاربرد رنگ در شهر)  4-5

گ از جمله خصوصياتي است كه در كنار شكل، ابعاد، جنسيت و بافت رن. رنگ يكي از جنبه هاي مهم زندگي شهري است

در بيشتر موارد نخستين چيزي كه بيننده در مورد يك شكل شناسايي مي . هر شيئ حجم يا فضاي آن را به ما مي شناساند

  . تصور دنيايي بدون رنگ براي هيچ يك از ما ممكن نيست. كند، رنگ آن است

  :هري رنگ در محيط هاي ش)  4-6

در محيط شهري رنگ را در همه جا ميتوان ديد، در بدنه و نماي ساختمان ها، پوشش بام، كف سازي، مبلمان شهري ،  

فضاي سبز، خودرو ها و حتي آسممان شهر و نيز رنگ آميزي لباس افراد كه همگي نقش مهمي در تعيين چهره رنگي شهر 

  .دارند

  :  رشه در رنگ رواني –تأثيرات عاطفي )  4-7

رواني قوي نيز بر اشخاص -رنگ ها نه فقط از نظر زيبايي بخشيدن به دنياي اطراف ما اهميت دارند، بلكه تاثيرات عاطفي

رنگ ها تعابير رواني متفاوتي دارند ، مي توان خصوصيات افراد يا جامعه را از روي رنگهايي كه استفاده مي كنند و . مي گذارند

  ..دوست دارند، شناسايي كرد

  : معاني نمادين رنگ در محيط هاي شهري )  4-8

مثال رنگهاي فيروزه اي . رنگها معاني نمادين دارند و حتي در تصورات ذهني ما نيز هر بنا با رنگهاي خاصي تداعي مي شود

حسينيون، (. و آبي يادآور بناهاي مذهبي و مساجد هستند و يا با ديدن رنگهاي تند و شاد به ياد فضاهاي كودكانه مي افتيم

  )16، ص1380

 : رنگ در طراحي شهري) 4-9

شهر هاي امروز ما نيازمند نگرشي جامع نسبت به مسئله رنگ هستندتا در كنار ساير مسائل شهري، رنگ نيز طراحي شده 

از قانون رنگهايي كه نه مكمل يكديگرند و نه . در نتيجه در فضاهاي شهري با نوعي اغتشاش رنگي مواجه ايم.و سازماندهي يابد

  .رنگي خاصي پيروي مي كنند

  :طرح رنگي شهربايد درچهار سطح مورد مطالعه قرار گيرد

  شهر يا منطقه.1

  خيابان يا ميدان.2

  بناهاي منفرد.3
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  )18، ص1381حسينيون، ( ...)پنجره ها، تزئينات ، مبلمان شهري و(جزئيات.4

  :ديدگاه طراحي شهري به مقوله رنگ )  4-10

 براي كننده خيره و تند رنگهاي با رفلكس هاي شيشه تا پنجره و در پروفيل در متفاوت و تند رنگهاي از فراوان استفاده

 معنايي بار داراي و پيام داراي رنگ هر كه چرا ، افزايند مي فضا در فرد سردرگمي بر رنگها اين.  اند آشنا و ملموس ما تك تك

 ناخوشايند و كننده ناراحت مكاني به محيط ، شود استفاده آنها از رنگها رد نهفته معاني به توجه بدون كه زماني. است خاصي

  . گردد مي بدل فرد براي

 و تصادفي صورت به ها محله و شهرها در چنان امروزه ، است خوانايي تقويت براي عاملي و هويتي عنصري خود كه رنگ

 شهر با چنداني تفاوت ، خزر درياي حاشيه در شهري يا كويري شهرهاي ساز تازه بخشهاي كه شود مي گرفته كار به اي سليقه

 شهرها ميان توان مي جهت همين از تنها و است يكسان جا همه در هويتي بي و نظمي بي و اغتشاش اين.  ندارند تهران

  يافته تشابه و تجانس

  :رنگ در شهر هاي قديم ) 4-11

ناها به وسيله آن ساخته مي شد، به شهرچهره اي هماهنگ و در بناها و فضاهاي قديم، رنگهاي طبيعي مصالح محلي كه ب 

به اين ترتيب رنگ هر شهر تثبيت شده بود و جنبه . همگون ميداد و با روحيه، اقليم و فرهنگ مردم نيز بيشتر مطابقت مي كرد

. سراسر شهر حاكم بودبنابراين، با وجود تفاوت در مقياس و عملكرد ها، نوعي وحدت كلي بر . اي از هويت آن محسوب مي شد

در اين شهر ها، بناهاي شاخص شهري به ويژه بناهاي مذهبي با تزئينات  كاشي فيروزه اي . هر شهر هويت رنگي خاصي داشت

 . رنگ در زمينه خاكي خود مي درخشيدند و خود را متمايز مي كردند

وزه اي رنگ ، تصويري چشم نواز در ذهن و شهر هاي كويري با آسمان آبي، درختان سبز و بناهاي خاكي و گنبد هاي فير

تجربه حركت در چنين فضاهاي شهري به دليل وحدت آن آرامش بخش و به دليل تنوع . خاطره هر بيننده اي حك مي نمودند

  . رنگي و حساب شده سرزنده و متنوع بود

  : رنگ در شهرهاي امروز )  12- 4

برعكس در شهرهاي امروز ما استفاده از رنگ به معضلي بدون پاسخ تبديل شده كه سازندگان، معماران و طراحان و 

شهر هاي ما يك بوم رنگي بي هويت و مغشوش . مردمان عادي را به استفاده بي فكر و كوركورانه از رنگ كشانده است

  . ندهستندكه موجب افسردگي، روان پريشي و عصبيت افراد مي شو

. به ندرت مي توان در شهر رنگهاي خالص را مشاهده كرد چرا كه مصالح طبيعي معموال رنگهاي تعديل شده اي دارند

  .طراح شهري معموال براي انتخاب زمينه رنگي به خود محيط مراجعه مي كند

  )16، ص1381حسينيون، (

 ): فضا هاي شهري( رنگ در خيابان  يا ميدان )  13- 4

. حساسيت افراد نسبت به فضا از ميان رفته و افراد فاقد نگرشي منسجم در مورد چگونگي نمود فضا ها هستنددر جامعه ما 

در نتيجه با فضاها به صورت انفعالي برخورد شده و اجازه داده مي شود كه سرعت زندگي روزمره و وقايع ما را به دنبال خود 

  .صورت مقطعي و موردي برخورد مي كنيم ما با مسائل مهم فضاهايمان از جمله رنگ به! بكشد

رنگها زمينه . رنگ به كاهش خستگي و بر انگيختن چشم كمك مي كند :از رنگ مي توان در طراحي فضا بهره فراوان برد

را درساعات مختلف روز پديد آورده و در هر ساعت، سايه روشن هاي جديدي به وجود مي ) كنتراست ها(متنوعي از تضادها 

  . ا را متنوع و سرزنده مي كنندآورندو فض



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 6

  . استفاده از رنگ مي توان به فضا يكپارچگي و وحدت بخشيد يا آن را متمايز و قابل شناسايي نمود

رنگها مي توانند براي ايجاد حس وحدت ، هويت، تداوم و . رنگها مي توانند به فضا عمق دهند و حتي فضا را خلق كنند

  .نظم به طراح كمك كنند

مي توان مسير ها، ميادين و . ا ميتوان براي مشخص نمودن بناهاي مهم و نشانه هاي شهري استفاده كرداز رنگ ه

از سوي ديگر به كمك رنگ مي توان يك الگوي . ميعادگاه هاي معروف و خيابان هاي مهم را با كدهاي رنگي ، خوانا كرد

  .وحدت بخش براي كل شهر تعيين و تعريف نمود

 :هاي طبيعي در منظر شهري  اثرات رنگ )  14- 4

  :حس آرامش در ناظران 

  .براي اين منظور رنگهاي خنثي بهترين عامل در ايجاد اين حس در بيننده است

  :وسيع نشان دادن يك محيط

  .بايد از رنگ هاي گرم مانند رنگهاي قرمز، نارنجي ، نارنجي و زرد نارنجي استفاده كرد

  :زيبا سازي و تعديل فضاها

كاربرد اين گونه . با رنگ هاي گرم براي زيبا سازي و تعديل فضاهايي با عرض كم ولي طول زياد نسبتا مناسبندگياهاني  

 .گياهان باعث مي شود تا عالوه بر وسيع جلوه دادن محيط، آن را به چشم بيننده نزديك تر از حد واقعي نمايش دهيم

  )20-21، صص1384قدوسي،(

  :وانايي وهويت محيطنقش رنگ مبلمان شهري در خ 15- 4

خوانايي محيط به وجود  بخشي و تواند تاثيرات بسياري در هويت رنگ به عنوان يكي از عناصر تلطيف كننده محيط، مي

هاي  هاي پست و كيوسك هاي زباله، صندوق مانند سطل. گاهي بايد برخي از عناصر مبلمان به شكل واحد رنگ شوند. آورد

بودن رنگ بقيه عناصر وجود ندارد و شرايط فرهنگي و بافتي هر منطقه در تعيين نوع و جنس رنگ اما الزامي براي متحد . تلفن

  )(http://www.2rna.com .كننده است تعيين

  

  :مطالعه نمونه موردي -5

به منظور بررسي تاثير روحي و رواني رنگ در شهر  بايد درچهار سطح مشخص شده در زير مطالعات و برداشت هاي 

  : سطح عبارت اند از  4اين . ورت گيرد ميداني ص

  شهر يا منطقه.1

  خيابان يا ميدان.2

  بناهاي منفرد.3

  . ...)پنجره ها، تزئينات ، مبلمان شهري و(جزئيات.4

  : موقعيت محله مورد بررسي  1- 5
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ه هاي زير محله مورد بررسي محله دباغان شهر قزوين ميباشد اين محله از محالت قديمي شهر قزوين است كه در نقش

  . موقعيت ان در شهر نشان داده شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :محلهشناخت  6-1

در اين .اين محله حتي با وجود تغيرات ناشي از مدرنيته هنوز هم زيبايي محالت قديمي را در خود حفظ كرده است  

ام عابران و استفاده كنندگان از اين محله عناصر هويت بخش بسياري وجود دارد كه موجب خوانايي محله براي ساكنانش و تم

البته الزم به ذكر است كه تاثير رنگ در ايجاد هويت و خوانايي اين محله امري پوشيده )  2تصاوير شماره . (محيط شده است 

  نبوده است 

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

  :  تدوين پرسشنامه6-2

اين پرسش نامه . امه اي تدوين شده است به منظور درك ميزان تاثيرروحي و رواني  رنگ در فضا هاي شهري پرسش ن

بخش سوال ميباشد سواالت عمومي و تخصصي ، ابتدا به تحليل سواالت عمومي و سپس سواالت تخصصي پرداخته  2داراي 

  .  الزم  كه نتايج حاصل از اين پرسش نامه در زير ارائه شده است . شده است

موقعيت محله دباغان در شهر ) 1(تصوير شماره  

 قزوين 

هماهنگي رنگ بين بناهاي نوساز و قديمي ) 2(تصوير شماره  

 محله 
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  : سواالت عمومي  6-2-1

 دانشجويان و محله دباغان رهگذران محله دباغان ، كسبه و ساكنين گروه سه در شونده پرسش دافرا تعداد مقايسه) الف 

  :جنسيت لحاظ از شهرسازي و معماري هاي رشته ارشد - كارشناسي و كارشناسي مقطع

  

  

  

  

  

  

  

 كارشناسي قطعم دانشجويان رهگذران و محله دباغان، كسبه و ساكنين گروه سه در شونده پرسش افراد تعداد مقايسه) ب

  :تحصيالت ميزان لحاظ از شهرسازي و معماري هاي رشته ارشد وكارشناسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  :سواالت تخصصي )  2- 6-3

  : پرسش شوندگان ديدگاه از محله دباغان  در رنگ نقش تحليل) الف 

  )خير (نفر   )بلي (نفر  سواالت

 بناها، نماي در رفته بكار رنگ هماهنگي نظر از آيا

 بود؟ بهتر محله دباغان  هاي بدنه ميقدي نماي

  

70  30  
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 شهرداري ضوابط رعايت به به مقيد را خود آيا

  دانيد؟ مي ها ساختمان نماي به مربوط
80  20  

 سنتي ونماي بافت واحياي مرمت حفظ، موافق آيا

  هستيد؟ محله دباغان 
93  7  

 براي محله دباغان  نماهاي قديمي مصالح و رنگ آيا

  رد؟دا جذابيت شما
93  7  

 محله دباغان هاي بدنه فعلي نماهاي بين آيا

  )رنگ كاربرد لحاظ به(دارد؟ وجود هماهنگي
16  84  

     

 نظارت عدم دليل به سال گذشته 15 درطي چون كه شد حاصل اين برداشت شده مطرح هاي پرسش پاسخ ازبررسي 

 به ها آن بازسازي در يا و اند شده نوسازي مدرن صورت وبه محله  اين قديمي بناهاي بسياري از ربط ذي نهادهاي كافي

 رعايت به مقيد را وخود بوده موافق قديمي بافت واحياي است، اغلب افراد  با مرمت نشده توجه خيابان سنتي معماري الگوهاي

 يقديم ازكسبه بسياري كه شد حاصل نتيجه اين شده طرح هاي پرسش پاسخ ازمطالعه همچنين. دانند مي ضوابط اين

  دارند قديمي خيابان نماي مرمت و حفظ به بيشتري تمايل هستند اصيل محله  وكسبه جزو اصناف كه( ٪ 53) خيابان

  : خوانايي محله دباغان از نظر سه گروه پرسش شونده  در رنگ نقش) ب

 سبب شهر در نآ صحيح كاربرد كه هستند شهر فضاي خوانايي و زيباسازي بصري، كيفيت بر تاثيرگذار عناصر از رنگها

. كنند مي ايجاد آنها در شهر از را مطلوبي احساس و ميشوند پرهياهوي و شلوغ شهرهاي در ي شهروندان روحيه شدن تلطيف

 شناسي زيبايي ارزشهاي مافوق كه است ميراثي از بخشي دهنده تشكيل است بلكه اساسي ويژگي يك تنها نه معماري در رنگ

 شهري، نماهاي در رنگ استفاده ضرورت و اهميت .شود مي تلقي شناسي انسان لحاظ به فرهنگي ارزش يك و است ناب

 كه دارد مديريتي روند صحيح به احتياج شهر رنگي هويت حفظ و اجرا شهري، طراحي در آن مورد در صحيح گيري تصميم

منظر  در تاثيرگذار و عالف نمودي تواند مي كه است بصري مهم عنصر يك رنگ. است ما شهرهاي همه اساسي نياز امروزه

  باشد داشته شهر يك عمومي

  

  : محله دباغان  از انسانها درك بر رنگ تاثير)  ج
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. كننـد  ايجـاد  وزن فضـا  در كـرده  آرامـش  يـا  و تـنش  ايجـاد  خـود،  فروتنـي  يـا  تظاهر گرمي، و سردي با توانند مي رنگها

 ذهنـي  تمايالت ميان كلي بطور. دهند مي تشكيل را اطرافمان محيط با ما رابطه از بخش مهمي ما روحيه بر رنگها تاثيرگذاري

 آرامـش  بازگرداندن ي راهها ترين ساده از يكي. پذيرد مي رنگها تاثير از انسان ذهن و دارد وجود حساسي بسيار رابطه اشخاص

  .مي باشد شهري زيباسازي مبحث در الخصوص علي هماهنگ رنگهاي از استفاده انسان به

  :دارد بستگي عامل سه به مجموع رد رنگي ادراك

  . شود مي ديده آن در رنگ كه محيطي و شرايط

  . نور انعكاس يا جذب براي آن توانايي و بافت مانند كننده، منعكس جسم سطح خصوصيات

 رنگها ادراك براي فرد توانايي

   

  

 

  

  

 

  :نتيجه گيري  -7

 كه است اين مسئله اما. اند بوده خود شهر رنگي نابسامان توضعي اصالح درصدد شايد شهري طراحان و مديران از بسياري

 و رنگ انتخاب كه-بگذريم كه شهرها آشفته و نابسامان وضعيت از. است شده برخورد شهر در رنگ مقوله با چگونه تاكنون

 از خاص قشري ي سليقه سوي از شده القا و بازاري مدهاي براساس بلكه طبيعي روال و منطق براساس نه ها آن در مصالح

 زمينه به توجه-گيرد مي صورت دارند، اطالع محيط در هايشان تصميم تبعات از نه و طراحي اصول از نه مسلما كه جامعه افراد

 براي مدير يا طراح گيري تصميم در ها اين جز و فضاها نوع فرهنگ، و بومي مصالح اقليمي، و هوايي و آب شرايط متن، و

 يا شهر رنگي سرنوشت هدايت در شهري طراحان ويژه به مشاوران نقش ميان، اين در. دارند تاثير شهر در رنگ كاربرد هدايت

 شخصيت و هويت تقويت و خلق در سزايي به نقش شهري، مديران با ارتباط در چه و ها طرح تدوين در چه محيطي توسعه هر

  .دارد ها مكان اين
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