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ضاهای آن همواره از مهم چکیده: شهر و در تک تک ف ستقل از نوع حفظ و تقویت خوانایی و هویت در  ست که م ترین اهدافی ا

باید مورد نظر طراح و مدیر شهری قرار گیرد. ابزارهای زیادی برای رسیدن به این هدف وجود دارند فضا یا محل شهر یا فضا، می

ی تواند به سادگترین عناصری است که میتواند ما را به نتیجه مورد نظر برساند. رنگ یکی از مهما میهکه توجه به هر یک از آن
تر از ساااخت و ساااز برای ت ریا فضاااها، در ایجاد خوانایی و ح  وحدق و خمک ح  مکان به ما کمک کند. از ای کمو با هزینه

و دورنمای ت یین شده شهر است. بررسی سابقه رنگی شهر، یا به عبارق عمده ترینِ این اهداف، دستیابی به هویت و چشم انداز 
دقیک تر: پالت رنگی آن، به ما کمک می کند تا بتوانیم آن را حفظ کنیم و یا برای هر شااهر پالت رنگی خاصاای ت ریا کنیم که 

شند که در ترکیب شکیل دهنده آن همان واژگان رنگی یا در واقع انواع رنگ هایی با صر ت شهری  عنا ضاهای  با هم چهره رنگی ف
های شهر یرا ت ریا می کنند. حتی اکنون که شهرهای ما به شدق دچار اغتشاش و بی هویتی رنگی شده اند، با نام بردن از ب ض

شهر  ست که ما از هویت و نقش آن  شود. این همان توقع و انتظاری ا شخص در ذهن همه ما زنده می  خاص، طیا های رنگی م

تقویت آن تالش کند. در بسیاری موارد، پالت رنگی در یک شهر چنان طی سال ها مورد استفاده  هتداریم و طراح می باید در ج
سال ها سنت های رنگی قرار گرفته که خود به نشانه و نم ادی قوی تبدیل شده است. بسیاری از شهرها، روستاها و مناطک طی 
 خاص خود را به دست آورده اند.

 .خوانایی میدان، جداره، رنگ،واژگان کمیدی: 

 
  mirzaii.elham.tarah@gmail.com :مسئول مکاتبات*

 

 همقدم -1

 یدارهایپد یتمام م،ییسخن بگو قیدق میاگر بخواه

و رنگ هستند.  ییدرجه روشنا ونیوجود خود را مد یبصر

 ییتوانا یبر مبنا ایکننده شکل اشمشخص یهامحدوده

 یو رنگ ها ییبا درجه روشنا ییهاحوزه زییچشمان ما در تم

ها (. رنگ904،،290م،ی)رودلف آرنها ردیگیمتفاوت شکل م

 یما چنان رابطه تنگاتنگ یزندگ اتیو جزئ عوامل یبا تمام

هستند که وجود  ییها بسان پله هاگفت رنگ دیدارند که با

هان ج یهادهیو پد اتیجزئ ریها را با ساانسان یو روح یکیزیف

 یبه حد ریارتباط و تاث نیدهند. ایدر ارتباط قرار م یهست

 یبرا زیها در کلمات و جمالت خود نانسان یاست که حت

 انیها استفاده کرده و آن را باز رنگ شانیاحساسات درون انیب

ده بو نینماد و یفیعوامل ک نیاز مهمتر یکیدارند. رنگ  یم

و  یدر معمار یاژهیو گاهیاز جا یو از نظر کارکرد عمل

 برخوردار است.  یاسالم یشهرساز

 یهنر یها که با حس فضا سرو کاردارند، مقوله ارنگ

آن  یتوان برا یو نم دینبا لیدل نیاست و به هم

روزه پ نیحاصله از ا جیمشخص ارائه کرد.  نتا یهادستورالعمل

 از تکاپو و یوآرامش، حس تیاست که امن ییبه فضا دنیرس

ردن ک انیمراکز، نما یتیبار هو شیافزا به شهروندان، تیفعال

همچون  یشهر یو فضاها یعیو طب یفرهنگ راثیم ها،نشانه

mailto:mirzaii.elham.tarah@gmail.com
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مناسب با  یو با دادن طرح باشدیم نیادیها و مراه ادهیپ

 یاجزا یو هماهنگ یسازگار .میرسیم جینتا نیبه ا طیمح

از وحدت را القا  یدهد و حس یطرح رنگ را قوام م ،یعموم

است.  یشهر یمهم زندگ یهااز جنبه یکیکند. رنگ  یم

است که در کنار شکل، ابعاد،  یاتیاز جمله خصوص نگر

آن را به ما  یفضا ای، حجم ءیو بافت هر ش تیجنس

در  هنندیکه ب یزیچ نیموارد نخست شتریشناساند. در بیم

کند، رنگ است. رنگ ها نه فقط  یم ییشکل شناسا کیمورد 

که دارند، بل تیاطراف ما اهم یایبه دن دنیبخش ییبایاز نظر ز

 گذارند.یبراشخاص م زین یقو روانی – یعاطف راتیتاث

 ینیصرفاً تزئ ینه تنها موضوع یرنگ شهر یطراح

 یما برا یدر جهت پاسخ به جست و جو یبلکه روش ست،ین

باشد. یم طیبهتر و مح یو آسودگ تیامن نیتأم شرفتهیروش پ

شهر است در  یمایو س تیکننده هو فیها، تعرامروزه رنگ

فضا  ییبایفراتر از ز یرنگ عملکرد یو شهرساز یمعمار

مورد توجه طراحان قرار  یاز اجزاء اصل یکیعنوان  بهداشته و 

 تیسبب گشته دامنه فعال یشهر ی. امروزه زندگردیگیم

 اتیح بیترت نیو بد ابدیاز شب ادامه  ین تا پاسشهروندا

 نیراشده است. بناب یشهر یاز زندگ یبه قسمت لیشبانه تبد

اء و ارتق یشبانه شهر یبستر مناسب و امن زندگ جادیجهت ا

مورد توجه طراحان  زیها در شب نرنگ یطراح ،یبصر تیفیک

روز و چه در  ییچه در روشنا یشهر یمای. سردیگیقرار م

 باشد. رنگ در یشکل و محتو یدارا ستیبایشب م یکیتار

 لیمتفاوت از قب یهایژگیو و اتیفیک یدارا یشهر یطراح

 شیاشناساندن در مناطق و محالت و افز ،یابزار اطالع رسان

 راثیم ها،کردن نشانه انیمراکز، نما یتیو امن یتیبار هو

ها و راهادهیهمچون پ یشهر یو فضاها یعیو طب یفرهنگ

توان به یم یشهر طیرنگ مح تیباشد. از اهمیم نیادیم

ر مثبت آن ب ریشهر و تأث یکردن فضا ریدلپذ ت،یامن جادیا

 نصرع کیرنگ « داشت انیروان شهروندان اشاره کرد و ب

 تیاهم زیو شهروندان ن است طیمح یطراح یمعمار

در  ییباال لیپتانساند که رنگ را درک کرده یشهر ینورپرداز

 تواندیافراد داشته و عالوه بر آن م ییراندمان و کارا شیافزا

 نیو تأم طیمح یو معمار یشهر یفضا یبرا یمجدد یطراح

 رایز ست؛ا یرنگ زندگ»دار باشد. را عهده تیو امن ییبایز

ها بدون رنگ به نظر ما همچون مرده است رنگ یایدن

 از عنصر رنگ بهره توانیا مفض ی. در طراحاندیازل یهامثل

م دادن به چش یو انرژ یرنگ به کاهش خستگ رایز فراوان برد؛

هستند و  ینماد ییمعنا یدارا کیها هررنگ .کندیکمک م

 یخاص تداع یاهبا رنگ با هر بنا، زیما ن یتصورات ذهن

رنگ بدون  یکیزیو ف یعملکرد یها. توجه به جنبهشودیم

آن باعث آزاردهنده جلوه کردن  یروان راتیتوجه به ابعاد و تاث

 نینماد یمعان یها دارا. رنگشودیم طیها، در محرنگ

 یخاص یهابا رنگ زیما ن یدر تصورات ذهن یهستند، حت

 یآور بناها ادی یو آب یاروزهیف یها. مثال رنگشودیم یتداع

 یقرمز و نارنج یهارنگ دنیبا د ایو مساجد هستند  یمذهب

و  یمعان ادآوریسمبل و  ،ی. هر رنگمیافتیفودها مفست ادیبه 

 یزرد، سرخ، نارنج یهامثال رنگ یهستند. برا یخاص عیوقا

انه به نش دیرنگ سف ایو آغاز مدارس است.  زییآور فصل پا ادی

آغاز فصل زمستان است. رنگ ها زبان  ایصلح و آرامش 

 د.کننرا زنده  یشهر یزندگ توانندیو ماحساسات ما هستند 

ان مشتاق نش دانیآثار مرتبط با رنگ بافت کالبد م مرور

دهد که رنگ بافت کمتر مورد توجه قرار گرفته است  یم

بافت کمتر در قالب  نیدهند که ا یها نشان م یبرس

رنگ بافت کالبد  نکهیوچارچوب دنبال شده است.ضمن ا

در سطح کل رنگ بافت کمتر به اثرات آن  ایمشتاق  دانیم

مطالعات انجام شده در مورد رنگ  نیتوجه شده است.همچن

 نکهینداشته ضمن ا تیتبع نیمع ی.از نظامدانیبافت کالبد م

ه کمتر توج ییبه طور همه جانبه به اثرات رنگ بافت برخوانا

 شده است.

 یها پاسخ افتنی ریگیمقاله با توجه به موارد فوق پ نیا

 است: ریسواالت ز

 ست؟یچ دانیرنگ بافت کالبد م 

 ست؟یچ ییخوانا 
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 ییمشتاق به خوانا دانیچگونه رنگ بافت کالبد م 

 کند؟یآن مشخص م

به اهداف که در تناظر با  یابیرسد با دست ینظر م به

ا ه یبررس نیحاصل از ا جیشوند نتا یسواالت فوق مطرح م

 ساز مداخله متفاوت در رنگ بافت کالبد باشد. نیبتوانند زم

 مقاله عبارت است از: نیمطرح در ا اهداف

 مربوط با رنگ بافت کالبد  میبه مفاه یابیدست

 مشتاق؛ دانیم

 دانیرنگ بافت کالبد م ریتاث یو بررس ییشناسا 

 آن. ییمشتاق بر خوانا

 مبانی نظری -2

 با بررسییی و تطبیق نظریات اندیشییمندان در خصییوص

  بییا مفهوم خوانییایی می توان چنین خییاطر نشییییان کرد.

انییدیشییییمیینییدانییی چییون تییوصیییییییف،بیینییایییی،ارم 

 ،لییمیییییت بیینییتییلییی (،کیییییمpaydar.2012وارک،پییایییدر)

(onder.Gigi.2010،) تیییامسیییییون (Thompsn-2007) 

سنر،لیولی ودیویین) (kitchin-2000،کیجین) -Burtontارم و

Mitchdl-2011،) آتییییاال،بییییلیییییییییر واونییییدر 

(Mahdcar.safari.2014دالتون و،)  مراسچر در زمینه خواتایی

له  قا ها در این م مل موثر بر آن صیییحنت کرده واز آن  وعوا

اسییتفاده شییده اسییت.در این زمینه،با تعریف مفهوم خوانایی 

ورنگ کالبد بافت وبا توجه به نظریات اشاره شده تایید آن بر 

 یکدیگربررسی شده است.

 رنگ

های متفاوتی در نور اسییت که به شییکلرنگ بازتابی از 

.  شییودی وسیییعی را شییامل میآید و این بازتاب مجموعهمی

شییبه مایع یا هر ترکیب صییمن مانندی که  رنگ به هر مایع،

الیه نازکی را جهت پوشییاندن جسییمی   موقع اعمال شییدن،

ند. ند گوی جاد کن مد ای یک از طول  جا بار یه  ناح یک  اگر 

ماده جذب شیییود رنگ به وجود های نور مرئی توسیییط موج

ها تشیییکیل یافته نور سیییفید از طیف کاملی از رنگ آید.می

های نور سفید توسط اگر یک ناحیه باریک از طول موج. است

شود بقیه طول موج ها از ماده عبور کرده و چشم ماده جذب 

ماده عبور کرده را انسییییان طول موج که از  های ترکیبی 

گ رننور خورشید بی. آینده وجود میها در نور برنگ بیند.می

ها در نور دهد که تمام رنگاسییت و رنگین کمان نشییان می

آید و به اشیییا برخورد نور از خورشییید می سییفید وجود دارد.

  رسییید.کند و از شیییی به چشیییم و بعد از آن به م ز میمی

ترین تعریف علمی رنگ این اسییت که رنگ یه انعکاس دقیق

ست که در اثر شار یا بازتاب ترکیب رنگ مرئی ا ها عبور یا انت

 .(،90،،،)استوار، آیدتوسط اشیا به وجود می

ترین این عناصییر، که به ندرت به صییورتی یکی از مهم

شییود، رنگ اسییت. رنگ بر خالف فرم، آشییکار با آن توجه می

یا کف ما و  یهحجم، ن هان قرار دارد و سیییازی، در ال ای پن

تر یک فضا، شهر یا حتی بنا، کمبسیاری از ما هنگام طراحی 

 .اندیشیمبه تأثیرات روانی آن می

در هر شییهر، بسییته به اقلیم، مصییالح بومی، فناوری و 

سلیقه ها و فرهنگ افراد، رنگ نماها،  صالح و  منابع تأمین م

سقف و بام بناها  سازی،  شهری، کف  در و پنجره ها، مبلمان 

صی محدود می و اصوالً تمامی عناصر شهری به رنگ های خا

شمار می  شهر به  سنامه ی رنگی آن  شنا شود که به نوعی 

شتن این نمونه های رنگی می توان پالت  آید. از کنار هم گذا

رنگی شییهر را تهیه کرد. رنگ های پالت رنگی شییهر مطلوب 

در دامنه ای مشیییخص و هماهنگ قرار دارند و اکثراً دارای 

یصه ا در مقام خصنیوتن رنگ ها رتناسبات رنگی با یکدیگرند

های اشعه های سازنده نور تشریح کرد.گوته مسئله تداخل و 

مشارکت واسطه ها و سطوح فیزیکی ای را در مسیری که از 

جه می  ها موا با آن  ید ما ما می پی مان  تا چشییی منبع خود 

شوپنهاوربا ارائه نظریه خیال پردازانه ای که با این حال  شود؛

،عملکرد وتکنش های به طرز شیییگفت آور پیشیییگویانه بود 

شم را پیش بینی کرد.)آرنهایم، (نیوتن 904،،2،3شبکیه چ

سال  شی که به  سایتی ارائه داد 364،در گزار سو به رویال 

از آنجا که پرتوهای نور از نظر درجه انکسییار »چنین نوشییت

پذیری با یکدیگر تفاوت دارند ،هر کدام محمل نمایش رنگی 
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نور نیسییتند که بر اثر  رنگها ت ییر. خاص به شییمار می آیند

شند )چنانچه  شکست ها یا بازتاب های اجسام پدید آمده با

صیل و اولیه هستند که  صور می رود،بلکه خصایص ا عموما ت

از  برخی. در پرتوهای مختلف اشییکال مختلفی پیدا می کنند

ستند ؛و برخی  ستعد نمایش رنگ قرمز ه صرا م پرتو ها منح

رد،ۀسبز و سایر رنگ ها دیگر منحصرا مستعد نمایش رنگ ز

صلی ،که  شده و ا شناخته  نه تنها برای هر یک از رنگ های 

خاص و  ها نیز پرتو  یانی آن  های م یک از طیف  برای هر 

 .(904،،2،6)آرنهایم،« منحصر به فرد وجود دارد

 م نی و مفهوم رنگ ها

ضوع  صیف مو سمی برای تو صری تج رنگ به عنوان عن

شییود.  از رنگ برای به  اثر و خصییوصیییات آن اسییتفاده می

شتن ارزش ها و تأثیرات خود های درونی و زیبایینمایش گذا

های استعاری و توصیفی آن رنگ، بدون در نظر داشتن ارزش

از قدیم رنگ ها دارای مفاهیم شناخته به کار گرفته می شود.

 .(9۳9،)فالمکی،  اند. شده ای بوده

 رنگ و تاثیر آن بر افراد-1جدول شماره 

 

 خوانایی 

تلی بیان نمود که خوانایی ،کیفیتی از محیط اسیییت نب

که موجبات قابل درکشیییدن یک مکان را فراهم می نماید و 

در دو سیییطح فرم کالبدی و الگوی فعالیت اهمیت می یابد 

((Bentley.2003.113  محیط های کیفیت دو،جدول شماره 

سلن های نیاز با آن رابطه و خوانا شان را ان   و ارم.دهد می ن

حیط اطراف خود م از ی مت ییر خوانایی اند کرده بیان سنتر

نایی کیفیرا از آن ا ی از محیط تسیییتفاده می کنند. که خوا

اسییت که به خود کمک می کند تا موقعیت خود را در طول 

مسیر به طور محسوس بیابد و کیفیت آنبرای افراد تاثیرگذار 

نیز بیان می دالتون و هولسییچر  (paydar.2012) می باشیید

خوانایی اصییل اسییاسییی در طراحی شییهریاسییت که  کند که

شده  ساخته ه شهری  شخص می نماید که چگونه محیط  م

اسیت.سیاماندهی می شیود تا تصیویر ذهنی ما ،یکپارچگی و 

نمایانی بافت برقرار گردد..همچنین کیفیت خوانایی  وابسییته 

به نمایانی  ،ادراک سیییادگی ،پیوسیییتگی و وحدت و توانایی 

تار اسییییت یک سییییاخ ها در  یت  مام این کیف .  درک ت

(Mahdyarsafari.2014). 

 

منبع :  کیفیت های محیطی خوانا -2جدول شماره 
Eraydin,2007,52 

 جهت یابی مسیریابی زیبایی شناسی

 نیاز وابستگی سهولت مسیر یابی نیاز زیبایی شناختی

سیییطح باالیی از نظم و 

 گوناگونی 

ریییتییم در نییقییاط 

طه  کانونیهارمونی در راب

 با کنتراست

نقطییه آغییاز و پییایییان 

مشییخصییاجزای ثابت و 

 سکانس ها

مسیییرو نشییانه به همراه 

 راهنما

 تفاوت فیزیکی لبه ها

آرایش فضای ساختمان 

 ها 

تب در  له مرا سیییلسییی

 مسیرها و نقاط کانونی

امییتییداد خییطییوط 

 پیوسته

ند در  مان ناه اجزای 

 محدوده

مییحییدوده هییای 

 مشخص

 دارای مرز

 

 رنگ در بافت کالبد جداره میدان 

 منطق-ارتباط-بهره وری-اعتماد آبی رنگ

 رویایی-ظرفیت-ثروت-تحمل رنگ ارغوانی

 درون گرایی-کیفیت-حقیقت-صحت رنگ بنفش

 رنگ قهوای
قت یاس-صیییدا نان-غم و بانی-اطمی -پشیییتی

 سنگین

 رنگ زرد
صبی کننده-شاد -مقمور کننده-عدم جذب-ع

 ترس-برون گرایی

 رنگ سبز
-هییارمونی-ثروت-آرامش-آورنشییییاط -مالیم

 کسالت-اطمینان-استراحت-تعادل

 گیپیچید-سادگی-شفافیت-پاکی-معصومیت رنگ سفید

 فراوانی-شور-امنیت-گرما-آسایش رنگ نارنجی

 رنگ قرمز
-محرومیت-جلب کننده-سییرقت-تند-پرشییور

 نارسی

 رنگ مشکی
-بییادوام-شییییییک-کوچکتر-قییدرت-سیییلطییه

 مقهور کننده-منزوی-فرمانبرداری
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این میدان در شهر کرمان حد فاصل مسیرهای شریعتی 

مشییتاق ،مشییتاق کرمان می باشیید این میدان یکی از نقاط 

شینه تاریخی  ست و پی ستان کرمان ا قوت محور گردشگری ا

شتاق دارد. سی و تحلیل رنگ بافت کالبد جداره میدان م برر

صیییورت گرفته  Color Schemer Studioتوسیییط نرم افزار 

  است.

 

 رنگ بافت کالبد جداره میدان مشتاق. 1تصویر

 

 
. آنالیز رنگ بافت کالبد جداره میدان مشتاق 2تصویر

 Color Schemer Studioمنبع : نگارنده نرم افزار

ی میدان مشیییتاق کرمان دارای ریتم و تکرار در جداره

رنگ در تمام بافت تمامی طول میدان می باشییید این کالیته 

جداره تکرار می شییود.آنچه ازکالیته به دسییت آمده از رنگ 

  رنگ کرم، بافت کالبد میدان مشییتاق به دسییت آمده اسییت،

این . باشییدای میقهوه ای،سییورمه خاکی، رنگ فیروزه ای،

  دباشای میقهوه زرد، آبی، های سفید،ها ترکیبی از رنگرنگ

  ،برونگرایی ارتباط، بت،که به طور مشخص آرامش،احساس مث

  .اطمینان و سیینگینی را به همراه دارد پیچیدگی، سییادگی،

ها در بافت جداره میدان مناسب با اقلیم شهر تلفیق این رنگ

نایی کیفیتی از محیط  باشییید.کرمان می از آنجایی که خوا

آورد و این در اسییت که موجب درک بهتر مکان را فراهم می

یری نمود دارد، رنگ بافت سیییطح کالبدی به طورچشیییم گ

فا  به سیییزایی ای نایی آن نقش  یدان در خوا جداره م بد  کال

شم می. کندمی سئله کامال به چ خورد که رنگی که اما این م

تعریف  در بافت جداره میدان به کار گرفته شیییده اسیییت،

مشییخصییی در نقاط ورود و خروج و نقاط آغاز و پایان وجود 

 کاهد.می که این از خوانایی میدان ندارد

 روش تحقیک -3

-یفیتوص پژوهش، نیا نیاستفاده شده از ا قیروش تحق

 اساس نیپژوهش برهم ینظر یچوب ومبان چار است. ییتحل

آن به  ازین مورد یهاداده اطالعات و ارائه شده است. و نیتدو

 وتدارک شده است. هیدو روش ته

 یبردار تیبا ابزار ش (،ی)کتابخانه ایاسناد-،

 یدانیمتعدد م یها برداشت-4

بدست آمده از منابع مرتبط با موضوعات رنک  مطالب

انجام گرته  یبرداشت ها نیآن وهمچن ییبافت کالبد وخوانا

 اند.شده میتنظ و یبند طبقه استخراج، ،یبا جمع آور یدانیم
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 گیری و پیشنهادنتیجه -4

 با توجه بحث در مورد رنگ بافت کالبد میدان مشییتاق،

ومبانی نظری ارائه شده در ابتدا رنگ بافت کالبد به چارچوب 

سی گردید.که در  سی وتحلیل وپس از آن به خوانایی برر برر

صار ارائ ست ودرادامه به تاثیر آن ها  هاین مقاله به اخت شده ا

بررسییی ومطالب در این مقاله از به کلی ارائه  پرداخته شییده،

میدانی داده ها واطالعات حاصل از برداشت های  شده است.

با مالحظه توضیییحات پیشییتر مطرح شییده توصیییف وتحلیل 

های این مقاله ها انجام گرفت که یافتهجمع بندی آن شدند و

 .را شکل دادند
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