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  9/3/1396تاريخ دريافت: 
  8/8/1396تاريخ پذيرش: 

  

  (نمونه موردي محله خلجا اصفهان) بررسي نقش رنگ در منظرشهري

  
  فرشته احمدي

  آباد، اصفهان، ايران استاديار گروه شهرسازي دانشكده هنر، معماري و شهرسازي واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجف

  كرم شيرازيا

  كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشكده هنر و معماري واحد يزد، دانشگاه آزاد اسالمي، يزد، ايران دانش آموخته

  محسن رفيعيان

  مربي گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر يزد، يزد، ايران

  
  چكيده

ايي، چون زيبايي بصري، هارموني فضبراي رسيدن به اهدافي هم
ريزي، مستلزم  كاركرد مناسب، تأثير محيطي و رواني مثبت در برنامه

دار و زيبا از عنصر رنگ است.  استفاده هماهنگ، منسجم، معني
نوشتار حاضر سعي در ارائه راهكارهايي جهت چگونگي تهيه و 

ها با توجه به اقليم، فرهنگ و هويت  نشيني رنگ تدوين ضوابط هم
ن پژوهش براي دست يافتن به هدف موردنظر با اي دارد. در اي محله

هاي موجود انجام و با وتحليل رنگاستفاده از روش لنكلوز تجزيه
منظور  هونگ، ضوابط و راهكارهايي بهاستفاده از ماتريس كيل

گيري صحيح از رنگ در منظر شهري  ريزي در راستاي بهره برنامه
موضوع و ارائه  تر شدن ارائه شده است. همچنين به منظور روشن

يك نمونه عملي، محله خلجا به عنوان محدوده مطالعه موردي 
انتخاب و نقش رنگ در منظر شهري آن تحليل شده است. روش 

تحليلي و مطالعات انجام شده  - تحقيق در اين مقاله توصيفي
 تحقيق جامعه آماري در اين ميداني است. - اي صورت كتابخانه به

اي نامهپرسش باشد. و رهگذران محله مي از ساكنين نفر 200 شامل 
 درباره وضعيت كيفيت رنگي محله و استخراج تصاوير ذهني مردم

نشان از شناخت  تحليل حاصل از آنبين شهروندان توزيع شد. 
ناصحيح عنصر رنگ و تركيب و نحوه بكارگيري نادرست عناصر 
 رنگي در كنار يكديگر دارد. محله خلجا به دليل عدم هارموني

مناسب رنگي، دچار نوعي آلودگي بصري در منظر شهري شده كه 
توان منظر آن را با انسجام، هماهنگي عملكردي و زيباشناختي مي

هاي  ساماندهي نمود. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه رنگ
المللي و ، باتوجه به شرايط اقليمي مكان، استانداردهاي بينمناسب
هاي غالب هر محله ومي و كاربريهاي فرهنگي، تاريخي، بويژگي

  بايد تعريف شود تا تصوير ذهني ماندگاري بجا گذارد. 

  

كيل  : رنگ، هارموني رنگ، ضوابط رنگ، ماتريسيكليدكلمات 
  ، محله خلجا اصفهانهونگ

  
، آباد، اصفهان، ايران نشگاه آزاد اسالمي، نجفآباد، دا استاديار گروه شهرسازي دانشكده هنر، معماري و شهرسازي واحد نجففرشته احمدي،  نويسنده مسئول:

fereshteahmadi2004@yahoo.com  
به » ها (نمونه مطالعاتي: محله خلجا اصفهان)نشيني رنگهم طراحي منظر شهري مبتني بر رويكرد« اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد اكرم شيرازي با عنوان 

  انجام شده است. 95كه در دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد سال  مدي و مشاوره آقاي دكتر محسن رفيعيان استراهنمايي خانم دكتر فرشته اح
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  مقدمه و بيان مساله •

تواند نمودي  ترين عناصر بصري ميعنوان يكي از مهمرنگ به
ها  عمومي يك شهر داشته باشد. رنگ منظر در تاثيرگذار فعال و

دهند تا به آساني به را به افراد ميدر فضاهاي شهري اين قابليت 
مختلف را از يكديگر  فضاهاي بتوانند و تفكيك فضاها بپردازند

ها براي شهروندان  توان گفت رنگتميز دهند به عبارتي مي
توانند  ها را دارند و زبان احساسات ما هستند و ميحكم نشانه

ي ها نه فقط از نظر زيبايزندگي شهري را سرزنده كنند. رنگ
بخشيدن به دنياي اطراف ما اهميت دارند، بلكه تاثيرات 

ها تعابير گذارند. رنگ رواني قوي نيز بر اشخاص مي_عاطفي
توان خصوصيات افراد يا جامعه را از رواني مختلفي دارند و مي

كنند و دوست دارند، شناسايي هايي كه استفاده ميروي رنگ
هدايت و القاي  كرد. از اين جهت رنگ ابزار مهمي در جهت

 سهم ها حاالت رواني خاص به افراد و جوامع است. رنگ

ها  كاربرد صحيح آن و دارند انسان با ارتباط برقراري در اي عمده
و ادراك شهروندان  توجه در بسزايي نقش شهري هاي در محيط

دارد. با توجه به اين مطلب، مديريت رنگ در شهر، ايجاد تنوع 
فضاهاي مناسب به صورتي حساب و خلق شادي و نشاط در 

شده و انديشيده با كمك رنگ، به راحتي ممكن است. شهر 
اصفهان نيز با وجود دارا بودن هويت رنگي، امروزه با اين 
مساله مواجه شده است و در ساخت و سازهاي جديد ديگر 

اي را مشاهده نمود. در صورتي توان شناسنامه رنگي ويژهنمي
توان شخصيت تاريخي شهر را ها ميگكه با انتخاب صحيح رن

 مردم امروز حفظ نمود و در عين حال به نيازهاي جديد زندگي

ترين  منظرشهري از مهم به بخشي تشخص و نيز پاسخ داد. هويت
. يابد تواند تحقق ريزي اصولي مي اهدافي است كه با برنامه

ها و ضوابط  نامه ريزان و طراحان توجه كمتري به آيين برنامه
اند. لذا تهيه ضوابط رنگي  صولي و عملي به مقوله رنگ داشتها

ريزي  ها را در شهر برنامه كه بتواند چگونگي استفاده از رنگ
  شود.  مطرح مي پژوهش اين توجه مورد اساسي مساله بعنوان، كند

  

 مباني نظري و پيشينه تحقيق •

 تحقيق در دو بخش داخلي و خارجي مورد بررسي قرار  سابقه
ي منظرشهري و است. پژوهش حاضر از دو مفهوم عمده گرفته

هاي رنگ تشكيل شده كه هريك موضوع تحقيقات و پژوهش
شماري  اند. درخصوص منظرشهري تحقيقات بيمتعددي بوده

صورت گرفته كه شمار بسياري از اين تحقيقات به بررسي 
اند؛ در  هاي عيني يا ذهني بودن منظرشهري پرداختهويژگي
نظران، منظرشهري ن تحقيقات و بر اساس آراي صاحبنتيجه اي
توان به  باشد. از جمله ميذهني ، هر دو، مي_اي عيني پديده

)، 1388( بار )، محمدآتشين1389مطالعات سيداميرمنصوري(
) اشاره كرد كه 1385گلكار ( ) و كوروش1382كالن ( گوردن

اي شود منظرشهري تنها به كالبد شهر و اجزدرآنها مشخص مي
آن مربوط نبوده بلكه به درك شهروندان از شهر نيز بستگي 
دارد. همچنين در ايران با توجه به اهميت موضوع رنگ 
تحقيقات متعددي در ارتباط با مفهوم رنگ صورت گرفته 

 توان مطالعات فروغ مهياراست. از تحقيقات انجام شده مي
وني رنگي ) را نام برد كه به بررسي معنايي و مفهوم هارم1393(

-پردازد كه به نظر ميهاي روان فيزيكي، ميبا استفاده از روش

رسد تعريفي واحد براي هارموني رنگي وجود ندارد و افراد 
مختلف، هارموني رنگي را مشابه يا نزديك به مفهوم رفتارهاي 

كنند. در ميان رفتارهاي رنگي مورد مختلف رنگي ارزيابي مي
ي ارتباط معنايي بهتري را با بررسي، زيبايي و آرامش رنگ

هارموني رنگي دارند. از ديگر تحقيقات انجام شده در اين 
شناسي،  توان به مباني تئوري رنگ و اصول رنگ زمينه مي

بهبود مديريت رنگ و اهميت تهيه طرح جامع رنگي براي شهر 
و اهميت موضوع رنگ و چگونگي برخورد و استفاده از آن 

)، 1391استوار( هاي مسيبوهشدر شهر، با توجه به پژ
نويي و )، محمودقلعه1390محمودي و اميرشكيبامنش( كوروش

) اشاره نمود. تحقيقات 1389نوايي ( )، حميد1389تدين (  بهاره
 Nasim arvanaghiجهاني صورت گرفته درباره رنگ نظير 

and Ali alaii(2014)، Luan Nguyen,Jacques Teller 

(2016)، Connor(2006) ’  Zena Oو Mehrnaz 

molavi(2015)، matiello & rabuini(2010) ،vasiljevic & 

maric (2011) و Zhang Shu & Jun Li(2013) تأثير  به
ها رنگ در خوانايي و هويت فضاهاي شهري، و اينكه رنگ

توانند زندگي شهري پويا و سالم را  زبان احساسات هستند و مي
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 و RGB رنگ سيستم همچنين. ردارمغان بياورند، اشاره دا به
-كنند. به زيست را بيان مياز محيط رنگ برداري نقشه فرآيند

طور كلي در تحقيقات انجام شده به اين دو سوال پاسخ داده 
چگونه ساختار  و، شود دهي شده است كه چگونه رنگ سازمان

  خود را در شهر توسعه دهد.
  

  منظرشهر و رنگ •

 و مطلوبيت شهرها و كيفيت در تأثيرگذار عنصري منظرشهري
 و مظاهر گوناگون درك و مشاهده از حاصل عيني واقعيتي
 حواس تمام منظرشهري پديده درك در. است شهر ملموس

 نماي دربردارنده هستند. منظرشهري صرفاً فعال انسان

بوها،  صداها، بلكه رؤيت نيست قابل عناصر ها وساختمان
 خواه و ثابت ع، خواهمصنو و طبيعي عناصر انواع ها ورنگ

). منظرشهر 3-1: 1385گلكار،گيرد(در برمي را متحرك،
گذاري شده در ذهن فرد از منظرشهر است اي ارزشواره طرح

كه عنصر رنگ از عناصر ). با توجه به اين1387(لينچ،
به كارگيري رنگ در منظرشهري رود  منظرشهري به شمار مي

شهري سرزنده از  ت خلقدر جه اي بسيار سنجيدهگونهبايد به
  لحاظ كيفيت فضايي باشد.

  

  مفهوم هارموني رنگ •

ها عدم ترين مشكالت در مطالعه هارموني رنگيكي از مهم
وجود معني و مفهوم مشخص براي اين واژه و وجود 

هاي مفهومي گذرا در تشخيص و تمايز آن از مفاهيم،  درك
رنگي  چون خوشايندي، ترجيح و توافقمعاني و واژگاني هم

تعريف  بر پايه (Mahyar,Westland, Cheung,2010). است 
شود كه عناصر به نامه آكسفورد هارموني زماني ايجاد ميلغت

طوري كه ايجاد طور مطبوع در كنار يكديگر مرتب شوند به
-تواند هم خوشايندي نمايند. مطابق با اين تعريف، هارموني مي

به بيان  1كه در جدول مفهومي خوشايندي و ترتيب قرار گيرد
 Whitfield, Slatter,1987).ايم نظريات محققين پرداخته

:199-208)   
هاي انجام شده براي بيان مفهوم هارموني با توجه به بررسي

رنگي و مفاهيم مورد بررسي كه شامل خوشايندي، زيبايي، 
آرامش و تباين رنگي است دو مفهوم، زيبايي و خوشايندي 

چنين دو تر است. همرموني رنگي نزديكرنگي به مفهوم ها
مفهوم خوشايند رنگي و زيبايي رنگي وابستگي مفهومي نسبتا 

  ).91: 1393كنند(مهيار، خوبي با يكديگر برقرار مي
  

  

  ققين، ماخذ: نگارندگان): بررسي معنايي هارموني رنگي از نظر مح1جدول (
  

  
   

  هانظريه  محققين

Judd & Wyszecki, Chaung, Li-

Chen Ou, Edwards, Holtzschue  
 & Judd).شوند جب حس خوشايندي در افراد ميهايي هستند كه موهاي هارموني رنگي آنتركيب

Wyszecki,1975) 

Granville  
هاي مد رنگي حاكم قرار دارد و طرح را يكي از عوامل روابط هارموني تحت تاثير دوره زماني و عاليق مردم و اسلوب

  (Granville,1987). كندموثر بر هارموني عنوان مي

Goethe, Chevreul, Bezold, 

Munsell, Ostwald 

 كنند استفاده مي "مخالف"و  "نامتوازن"كند مانندبراي توصيف هارموني رنگي از كلماتي كه به نوعي تضاد را بيان مي
(Mahyar, Westland, Cheung,2007).  

Moretti & Lyons, Marsland  
مورد اين است  اي براي هارموني رنگي وجود ندارد و هارموني رنگي يك قضاوت شخصي درهيچ تعريف توافق شده

 ,Moretti & Lyons ).نظر برسد تواند به طور كلي خوشايند بهكه يك تركيب رنگي چقدر مي

Marsland,2013)  

Judd & Wyszecki, Pope  گيرند كه زيبا باشندهايي در نظر ميهاي هارموني رنگي را آنتركيب(Pope,1944).  



 134-119، ص. نمونه موردي محله خلجا اصفهان)( بررسي نقش رنگ در منظرشهري

122 

  عوامل موثر در ادراك رنگ •
محيط، يك مفهوم انتزاعي و ذهني نيست؛ بلكه، نوع خاصي از 

يافتگي زندگي اجتماعي در انطباق با فضا است. به سازمان
هاي هاي كالبدي و تجربههمين دليل، سرشار از معنا، واقعيت

كند. رقرار ميانساني بوده و رابطه عاطفي عميقي با انسان ب
هاي فيزيولوژيكي و اجتماعي خود، ها، با توجه به ويژگيانسان

مانند سن، جنس، طبقه اجتماعي، قوميت، مليت، تخصص و 
مانند آن، اطالعات دريافت شده خود از محيط را منظم كرده 

كنند. تصويري كه و تصويري از شهر در ذهن خود ايجاد مي
گردد  مي ش فرد با محيطپايه و اساس هرگونه كنش و واكن

). انتخاب نوع رنگ، موقعيت نسبي، مكان 161: 1385(پاكزاد،
ها، همه ها، اندازه، وسعت و تناسبات كنتراست آنو جهت آن

كننده در بيان مفهوم رنگ در فضا  از جمله عوامل قاطع و تعيين
هاي باشند. ارزش و اهميت يك رنگ در فضا تنها با رنگمي

شود. كيفيت، كميت و وسعت نيز از عوامل يهمراه تعيين نم
كه ادراك ). نهايتا اين1380دهنده هستند (سيد صدر، ياري

اند ) ذكر شده1رنگ در مجموع به عواملي كه در نمودار (
  ):114: 1390بستگي دارد (محمودي و شكيبامنش، 

  

 
   ): عوامل موثر در ادراك رنگ، ماخذ:نگارندگان1نمودار (

  
 

 ساماندهي منظر با رويكرد رنگ برنامه ريزي •

با توجه به اهميت و ضرورت استفاده صحيح رنگ در شهر 
ريزي شهري و اجرا  گيري صحيح در مورد آن در برنامهتصميم

و حفظ هويت رنگي شهر احتياج به روند صحيح مديريتي 
ها و عناصر دارد. تعيين ضوابط رنگي كه در آن رنگ مولفه

شود. بندي ميآوري و طبقهطبيعي و مصنوع محيط، جمع
بندي رنگ دو گروه عوامل طبيعي و مصنوع از شناسايي و طبقه

ترين اهداف پژوهش است و نتيجه آن ايجاد يك نقشه  مهم
رنگي از مشخصات رنگ مكان كه با كدهاي رنگي خاص 

، Lenclos)1977شوند است. مطالعات ( گذاري مي نام
)1983(Foote) ،1997(Iijima) ،1997(Porter  حكايت از

هاي طبيعي در ايجاد پالت هاي اقليمي و مولفهتاثير ويژگي
فرد شهرها داشت. استفاده از نقشه رنگي رنگي منحصر به
تواند به تقويت حس وحدت كه منجر به  صحيح و بجا مي

گردد كمك كند. در  حس مكان و هويت بخشي به فضا مي
ماي مشخص انداز و دورن واقع ايجاد هويت و تعيين چشم

شهري از جمله عوامل تاثيرگذار در هويت بخشي باشد. حتي 
هويتي رنگي  اكنون كه شهرها به شدت دچار اغتشاش و بي

هاي رنگي خاصي در  اند با نام بردن برخي از شهرها طيف شده
برداري ) فرآيند روند  نقشه2شود. نمودار ( ذهن زنده مي

  دهد.  ان ميهاي زيست محيطي را به طور خالصه نشرنگ
به طور كلي براي تهيه منظررنگي شهر بايد موارد زير را مدنظر 

  قرار داد:
 نقشه رنگي منطقه يا شهر تهيه شود. - 1

طرح جامع رنگ براي يك شهر بايد جامع و قابل اجرا  - 2
 مند باشد. باشد و از قوانين تركيب رنگ به درستي بهره

رهنگ ها بايد به هويت شهر و سالئق و ف در انتخاب رنگ - 3
 جامعه توجه شود.

طرح جامع رنگ نه تنها تكليف مناطق و فضاهاي شهري   - 4
نمايد بلكه در انتخاب رنگ  را از لحاظ هماهنگي مشخص مي

تجهيزات و عناصر ثابت و متحرك در فضاهاي شهري نيز بين 
كند.  ها و نهادهاي مختلف شهر هماهنگي ايجاد مي سازمان

 جه باشد:چهار سطح در مطالعات بايد موردتو

عوامل موثر بر شكل
ك 

گيري ساختارهاي رنگي و ادرا
گ در فضاي عمومي شهري  

رن

ارتباط فرم و رنگ

آب و   -ويژگي هاي طبيعي  
هوايي

هويت فرهنگي محيط اطراف   

هاتوانايي فرد براي ادراك رنگ 

شرايط مكاني و محيطي 

خصوصيات سطح جسم منعكس  
كننده، مانند بافت و توانايي آن 

براي جذب يا انعكاس نور
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 شهر يا منطقه - 

 خيابان يا ميدان - 

 بناهاي منفرد - 

 ).1380(حسينيون، شهري) مبلمان، تزئينات، ها (پنجره جزئيات - 

  

  
 ، ماخذ:هاي زيست محيطي برداري رنگ مدل روند نقشه: )2نمودار (

o'connor,2010  
  

  1ماتريس كيل هونگ •

) ارائه شده است 2000كيل هونگ( در مدلي كه توسط
ابطه بين اجزا و عملكردهاي مختلف شهر كه )، ر2(جدول

بايستي تحت نظارت مديريت شهري به انجام فعاليت و  مي
ارتباط با يكديگر بپردازند معرفي شده است. اين مدل، يازده 

ها با يكديگر را به عملكرد اساسي شهر و ارتباط همه جانبه آن
كيل هونگ ماتريسي پيشنهاد  دهد.ترين صورت نشان مي ساده

كند كه در آن رابطه بين اجزاي مختلف كاركردهاي  مي
  دهد: شهري را با كاربردهاي گوناگون رنگ نشان مي

  ):4-به عنوان مثال(الف

ها و استفاده از (ايمني): نمايانگر نقش هشداردهنده رنگ-الف
  ها در جهت افزايش كيفيت ايمني است.آن

  .ها (ترافيك): مديريت ترافيك شهري و ايمني راه- 4
شود كه در  هايي از رنگ را شامل مي) طيف4- بنابراين(الف

بحث مديريت ترافيك شهري و در جهت افزايش ايمني 
هاي قرمز، زرد، سبز و  شهروندان بايد از آن استفاده شود. رنگ

توانند در اين گروه جاي هاي خود ميآبي باتوجه به ويژگي
  گيرند.

  ):3-و يا (ب
ها يعني خاصيت پوششي رنگ (پوششي): اشاره به كيفيت-ب

خواني با محيط پيرامون، ايجاد خطاي ديد و عدم استتار و هم
  ديده شدن دارد.

(پدافند): مديريت تامين امنيت و دفاع از شهر در برابر - 3
هايي از رنگ را شامل ) طيف3-نيروهاي مهاجم. بنابراين(ب

اط شود كه در بحث پدافند و جهت استتار و عدم نماياني نقمي
  ها استفاده گردد. استراتژيك شهر بايد از آن

هاي موجود در زمينه و بستر براي اين منظور، شناسايي رنگ
هاي طور كلي طيف رود؛ ولي بهشهر امري اساسي به شمار مي

  باشند.اي براي اين منظور مناسب ميرنگي سبز و قهوه
ي هاي جدول باتوجه به شرايط اقليم بدين ترتيب تمامي خانه
هاي فرهنگي، تاريخي  المللي و ويژگي مكان، استانداردهاي بين

شهر  مختلف مناطق غالب هاي كاربري و مختلف شهرهاي بومي و
شود. سپس با توجه  انتخاب مناسب هاي رنگ و تعريف تواند مي

هاي  ها، (پالت رنگي بخشبه اهداف مديريت رنگ و اولويت
ها و فضاها برمبناي مختلف شهر) تهيه و جزئيات طراحي مكان

  ).244: 1389 نويي و تدين،ها انجام گيرد(قلعهتوجه به رنگ

   

نقشه رنگ براي تعريف محيط

شناسايي و جمع آوري نمونه از عناصر 
طبيعي يا مصنوعي

تطبيق رنگ عناصر براي يك سيستم  
نماد رنگ موجود

پايگاه داده ويژگي رنگ هاي زيست 
محيطي
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  Hee Yong، ماخذ: Kil Hong ماتريس ):2جدول (

 

 روش تحقيق •

هاي كاربردي حاضر از نظر هدف در دسته پژوهشپژوهش 
تحليلي _گيرد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي قرار مي

اي و ميداني و  ها به دو صورت كتابخانه است. گردآوري داده
هاي عكاسي شده  آوري نمونه نامه، جمع با ابزار مشاهده، پرسش

نظرات ها شامل سواالتي درباره  نامه انجام گرفته است. پرسش
وضعيت كالبدي محله خلجا به لحاظ  -1افراد در مورد :

تنوع رنگ و مصالح بكاررفته در نماي  -2كيفيت رنگي 
سازي  اعمال ضوابط شهرداري در رابطه با همان -3ها  ساختمان

هاي مناسب با اقليم و فرهنگ در  علل نبود رنگ - 4رنگ منظر 
گيري آن  نههاي ذهني مردم است. نمو استخراج رنگ -5محله 

هاي  گيري هدفمند و جامع بوده و همه گروه به روش نمونه
سني و جنسي را با تحصيالت و شرايط اجتماعي مختلف در بر 

هاي پژوهش به دو روش كمي و  وتحليل داده گيرد. تجزيه مي

كيفي صورت گرفته است. محله خلجا اصفهان به عنوان 
نفر از  200بين  محدوده مطالعه موردي انتخاب و پرسشنامه در

ساكنين و رهگذران اين محله توزيع و براي تجزيه و تحليل 
هاي حاصل از پرسشنامه از آمار توصيفي استفاده شده  يافته

است. اين تحقيق در پي آن است تا با ارائه يك روش علمي 
شناسي رنگ و استانداردهاي منطبق با اصول زيباشناسي، روان

وابطي در زمينه بكارگيري طرح بين المللي به راهكارها و ض
برداري رنگ رنگي مناسب در منظر شهري دست يابد.  نقشه
هاي رنگ از محيط زيست يك فرآيند است كه در آن ويژگي

عناصر طبيعي و مصنوعي در يك محيط مشخص و مستند 
-به تجزيه 2شود. در اين پژوهش با استفاده از روش لنكلوز مي

رنگي پرداخته شده است. به هاي وتحليل و استخراج اليه
برداري  عكس و ميداني برداشت روش از فرآيند اين انجام منظور

استفاده گرديده و سعي شده از تمامي عناصر موجود در 

  اجتماعي

11  

  11-ح  11-چ  11-ج  11- ث  11- ت  11- پ  11- ب  11- الف  

  فرهنگي

10  

  10-ح  10-چ  10-ج  10- ث  10- ت  10- پ  10- ب  10- الف  

  ارتباطات

9  

  9-ح  9-چ  9-ج  9- ث  9- ت  9- پ  9- ب  9- الف  

  آموزشي

8  

  8-ح  8-چ  8-ج  8- ث  8- ت  8- پ  8- ب  8- الف  

  مسكوني

7  

  7-ح  7-چ  7-ج  7- ث  7- ت  7- پ  7- ب  7- الف  

  تجاري

6  

  6-ح  6-چ  6-ج  6- ث  6- ت  6- پ  6- ب  6- الف  

  سازماني

5  

  5-ح  5-چ  5-ج  5- ث  5- ت  5- پ  5- ب  5- الف  

  ترافيكي

4  

  4-ح  4-چ  4-ج  4- ث  4- ت  4- پ  4- ب  4- الف  

  پدافندي

3  

  3-ح  3-چ  3-ج  3- ث  3- ت  3- پ  3- ب  3- الف  

  اقتصادي

2  

  2-ح  2-چ  2-ج  2- ث  2- ت  2- پ  2- ب  2- الف  

  سياسي

1  

  1-ح  1-چ  1-ج  1- ث  1- ت  1- پ  1- ب  1- الف  

  ايمني  كاربردهاي رنگ  عملكردهاي شهري

  الف

  پوششي

  ب

  فيزيكي

  پ

  شناختيروان

  ت

  درماني

  ث

  تمايزي

  ج

  نمادين

  چ

  زيباشناختي

  ح
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هاي  آوري و در مقياسمحدوده محله خلجا تصاوير متعدد جمع
وتحليل قرار گيرد. در اين روند از يك  مختلف مورد تجزيه

ها استفاده شده بندي رنگاسايي و طبقهسيستم واحد براي شن
سازي است. سيستم رنگ يك روش موثر است براي مرتب

گذاري با ها، با يك تركيب پيوسته و مداوم، همراه با نام رنگ
ها نحوي كه شناسايي رنگشماره، حرف و يا تركيب هردو، به 

صورت بصري آسان نمايد و باعث سهولت در بازتوليد را به
استفاده شده است.   RGBد. در اين پژوهش از سيستمها شو آن

در ابزارهاي نوري از جمله مانيتور رايانه و  RGBسيستم رنگي 
شود ها استفاده مي افزار فتوشاپ براي توليد رنگ به كمك نرم

  و توانايي بازتوليد تعداد بسيار زيادي رنگ را دارد.

 هاي پژوهشيافته •

 شناخت بستر طرح •

اي از محالت قبايل ترك است كه در محله خلجا نام يكي از
اند،  داده محل آن به را خود نام و گزيده سكونت اصفهان 1منطقه

و امروز اين محل وجود داشته و با نام محله خلجا مابين خيابان 
اهللا طالقاني در غرب اصفهان قرار شيخ بهايي و خيابان آيت

معروف است  گرفته است. اين محله اكنون به نام بازارچه خلجا
اي عريض است كه يك نهر كوچك آب كه شامل كوچه

كند.  (اكنون آب در آن جاري نيست) از وسط آن عبور مي
  نشان داده شده است. 1موقعيت محله مورد مطالعه در تصوير

  

  
  ارندگاننگ، ماخذ:محله خلجا_1منطقه_موقعيت محله مورد مطالعه، اصفهان): 1تصوير (

  

 شهروندان نگاه در خلجا محله در رنگ جايگاه بررسي •

 رابطه خاص هاي رنگ و اشخاص تمايالت ميان طوركلي به

 تاثير ها رنگ از انسان ذهن و دارد وجود بسيارحساسي

 درباره سواالتي شامل اي نامه از اين رو پرسش. پذيرد مي

هاي سني و جنسي مختلف،  افراد كه شامل گروه نظرات
 و كالبدي مورد وضعيت در شدند اكنان و رهگذران ميس

استخراج  و رنگي كيفيت لحاظ به محله خلجا موجود فيزيكي
تواند كمك شاياني در زمينه انتخاب  ذهني مردم كه مي  تصاوير

  حاصل  نتايجها به طراحان نمايد مورد بررسي قرارگرفت.  رنگ
  :است  دهش  ارائه  3جدول   زير در  شرح به مصاحبه  از

  ماخذ: نگارندگاني خلجا،   تحليل وضعيت كيفيت رنگي محله ):3جدول (
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  خير%  بلي %  سواالت
  13  87  ايد؟ كرده توجه محله خلجا ها و منظر ساختمان هايرنگ به تاكنون

  84  16  دارد؟ وجود رنگ هماهنگي كاربرد لحاظ به  محله خلجا هايبدنه فعلي نماهاي بين
  63  37  است؟ مناسب ها ساختمان نماي در رفته بكار مصالح و رنگ تنوع

  58  42  ها و الگوهاي بكار رفته درمحله را مناسب ميدانيد؟ رنگ شما استفاده از
  27  73  هاي گرم براي مبلمان شهري در اين محله مناسب تر است؟ به نظر شما استفاده از رنگ

  51  49  خلجا براي شما جذابيت دارد؟  رنگ و مصالح نماهاي محله
  56  44  هستند؟ اسبمن مصالح و رنگ تركيب و طراحي لحاظ از هاي تجاري كاربري

  7  93  موافقيد؟ هابرآن بيشتر نظارت و شهري رنگ منظر سازي همسان با دررابطه بيشتر شهرداري ضوابط اعمال با آيا

1 
1 
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هاي مطرح شده اين برداشت حاصل از بررسي پاسخ پرسش
 كه شوندگان معتقدند ساكنيني صد از پرسشدر93شد كه 

 قبول مورد را آن اند، ديده را خيابان قديمي نماي و بافت

 همسان با رابطه در بيشتر شهرداري ضوابط اعمال با و دارند

 حفظ و ها آن بر بيشتر نظارت و شهري رنگ منظر سازي
 بوده موافق هاي بومي قديمي و با بكار بردن رنگ بافت احياي

 دانند. پرسش  مي ضوابط اين رعايت به مقيد را خود و

 واقع خريد مراكز بصري آشفتگي بودندكه معتقد شوندگان

است.  محسوس چهارباغ و شيخ بهايي كامال خيابان ي در لبه
 نتيجه اين شده طرح هاي پرسش پاسخ ازمطالعه همچنين

 قديمي محله خلجا كه جزء درصد ازكسبه44 كه شد حاصل

 فروشي، نقره فروشي، ساعت قبيل از هستند اصيل كسبه و اصناف

 نماي حفظ به بيشتري تمايل پوشاك و كفش فروشگاه

آنان  زيرا اند دارند و آن را مناسب ارزيابي كرده خيابان قديمي
 جذابيت از بيشتر را فروش ميزان در اجناس كيفيت اهميت
 محصوالت فروشندگان از درصد 56 اما. دانند مي ها ويترين

 به جديد هاي رستوران و همراه تلفن هاي فروشگاه مانند جديد
 از استفاده فروش ميزان بر ها ويترين جذابيت تاثير دليل

 دهند مي ترجيح را خاص هاي رنگ و مدرن نماسازي الگوهاي
درصد از افراد رنگ و مصالح بكار رفته در 49 براي تنها و

 از اي هجنب خيابان هر ها جذابيت دارد. رنگ نماي ساختمان

 عملكردها در تفاوت وجود با و شود مي محسوب آن هويت

 رنگي و هويت باشد حاكم محله در بايد كلي وحدت نوعي

در محله  متاسفانه اما شود، حفظ بايد زمان گذر ها در محله
 داراي كه و چهارباغ شيخ بهايي خيابان در جمله از و خلجا

 پاسخ بدون ضليمع به رنگ از استفاده باشد، مي بافت تاريخي

 را بدرستي خود ديگر معاني ها رنگ زيرا است، شده تبديل

در  رهگذران درصد 84نظر  از ديگر طرفي از كنند. نمي القا
وجود  بصري آشفتگي و عدم هماهنگي احساس كل محله،

 و شده فراواني تغييرات دستخوش زمان طول در زيرا دارد 
 درصد از 63. است داده دست از را خود قديمي هويت

 را ها ساختمان نماي در رفته بكار مصالح و رنگ تنوع عابرين

و بيشتر آنان دليل نامناسب بودن آن را  كرده ارزيابي نامناسب
اي و تصادفي رنگ و بكاربردن مصالح مدرن در  انتخاب سليقه

كنار مصالح سنتي در بافت قديمي و ايجاد ناهماهنگي بصري 
محله  ازذهني مردم   خراج تصاويردانند. نتايج حاصل از استمي

درصد از افراد كرمي، 46خلجا اينگونه استخراج شد كه 
ها درصد سايررنگ7و   ايافراد فيروزه درصد 20 درصد سبز،27
باشد. در نظر آنها رنگ كرمي را بدليل بناهاي آجري و مي

هاي اقليمي انتخاب كردند و رنگ سبز را بدليل پوشش  ويژگي
اي راكه تعبيري از گنبدها  و رنگ فيروزهگياهي فراوان 

  ).3دانستند (نمودار مي
  

  
  : تصاوير ذهني رنگي مردم، ماخذ: نگارندگان3نمودار

  
  
  

 ]

PERCENTAGE

[]

PERCENT

AGE[

]

PERCENT

AGE[

 ]

PERCENTA

GE[

كرمي سبز فيروزه اي ساير رنگ ها
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  بررسي عنصر رنگ در محله خلجا اصفهان •

 هاي رنگي محدودهاستخراج اليه -

ترين قسمت فرآيند است كه مطالعات در چند اين بخش مهم
فته است. از طريق سطح و مقياس مختلف صورت گر

ها از نقاط مختلف محدوده و با استفاده از آوري نمونه جمع
هاي رنگي طيف RGBسيستم رنگي  افزار فتوشاپ به كمكنرم

بندي گرديد. با استناد به روش ژان موجود شناسايي و طبقه
فيليپ لنكلوز كه براي حل مشكالت رنگي محيط اقدام به 

وتحليل رنگ محدوده زيهاي نمود به تجتحقيقات گسترده
  (vasiljevic, maric,2011 , Linton,2003): ايمپرداخته

 هاي اصلي ناحيه يا محلتجزيه و تحليل رنگ -1

 ها)(طبيعت، گياهان، خاك و نظاير آن

خاطر آوريم  توانيم نقاط يا شهرهايي را بهراحتي ميهمه ما به 
كه بسياري از اوقات –ها كه شخصيت رنگي خاص آن

 - آيدترين عنصر هويتي و نمادين آن محل به شمار مي مهم
ناشي از رنگ خاك و محيط آن بوده است. ساير عناصر 

چون نور، آسمان، آب و گياهان اطراف محل محيطي نيز هم
وهواي محل تاثير زيادي دارند. از سوي ديگر، در تعريف حال

عواملي هم وجود دارند كه به صورت غير مستقيم بر ادراك 
گذارند. از اين دست است اقليم گي ما از محيط تاثير ميرن

آميزي و تواند رنگمحل يا شيب و توپوگرافي زمين كه مي
تر سازد و در ادراك رنگي افراد سهم مصالح سقف را نمايان

تري را به خود اختصاص دهد. وجود درختان با شاخ و بيش
بصري ها در كيفيت فضاي هاي فراوان در اغلب خيابانبرگ

شهر بسيار مهم است. در بررسي عنصر رنگ، وجود يا عدم 
توانند بسياري از وجود درختان نقش بسزايي دارد. درختان مي

ها را در فضا ها پنهان كنند يا تاثير آنها را از چشمرنگ
توانند با ساير عناصر و ها ميتخفيف دهند. رنگ سبز آن

ديدي ايجاد تجهيزات شهري تركيب شده و تركيب رنگي ج
تواند به  گذرد نيز ميها ميكند، نور ماليمي كه از ميان برگ

همه چيز از جمله به عنصر رنگ ديوارها رنگ واحدي ببخشد 
. (vasiljevic, maric,2011 , Linton,2003)و تلطيف نمايد

گياهي غني بوده و به سبب محله خلجا به لحاظ پوشش
كهن از نوع بيد، چنار، ها، درختاني قرارگيري در اطراف مادي

زبان گنجشك و اقاقيا و بعضا درختان سوزني برگ و نيز 
شان شود، كه با تاثيرات طبيعيكاري مشاهده ميچمن

هاي متفاوت به هاي پويا و متغيري را در ساعات و زمان ويژگي
   ).2دهند (تصوير فضا مي

  

  
  خذ: نگارندگاني خلجا، ما ): برداشت رنگي از پوشش گياهي محله2تصوير (
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تعيين رابطه كمي و كيفي رنگ در عناصر مختلف  -2

 معماري و شهري

آوري طيف رنگي به كار رفته در هر اين مرحله شامل جمع
يك از اجزاء و عناصر تشكيل دهنده بناها و محيط شهري (نما، 

  هاست. بندي آنها) و گروهمبلمان شهري و جز اين در و پنجره،
عه دقيق محل(اين كار معموال شامل الف) آزمايش و مطال

  هاست).هاي محلي مصالح و رنگبرداشت نمونه
آوري شده كه شامل بندي اطالعات جمعب) تحليل و جمع

هاي محيطي و پالت عناصر مصنوع و معماري منطقه پالت رنگ
  .(vasiljevic, maric,2011 , Linton,2003)است

رحله شامل برداشت همان گونه كه در باال شرح داده شد اين م
ها، تابلوها و پوشها، كفها، دربهاي رنگي بدنهطيف

ها؛ تصاويركليه هاست. بدين منظور ابتدا مطابق نمونهسايبان
ها در محدوده ها، تابلوها و سايبانپوشها، كفها، درببدنه

آوري گرديد. در رابطه با تابلوها زمينه و رنگ محله خلجا جمع

د مالك عمل قرار گرفت. تابلوهايي مملو از ها مورنغالب آ
هاي گرم و زنده به عنوان نمونه رنگ قرمز به شدت خود رنگ

سازند و اندازه و وسعت سطوح هركدام با ديگري را نمايان مي
-پوش در محله خلجا همفاقد هرگونه تناسب است. نوع كف

باشد و در هيچ قسمتي ها از نوع آسفالت ميچون اغلب خيابان
جهت تغيير مسير تمايزي در رنگ آن ايجاد نشده است و 

روها از نوع سنگ خاكستري همراه با خط ويژه پياده فرشكف
اند.  هاي زرد رنگ و صورتي كار شدهنابينايان با موزاييك

كمي  كهها با توجه به اينكار رفته در اين زمينههاي بهرنگ
رسد و كف ينظر مرنگ و شادابي به فضا بخشيده منطقي به

آور بودن خارج ساخته زمين را ازحالت يكنواختي و كسالت
هاي موجود استخراج گرديد و  افزار، رنگاست. به كمك نرم

هاي رنگي آورده شده  به عناون مثال چند نمونه از برداشت
   ).3(تصوير است

  

  
  ها، ماخذ: نگارندگان كفپوش_هادرب _هافضاي محله خلجا، از سمت چپ:بدنه): برداشت رنگي از عناصر مستقر در 3تصوير (
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 ارائه جدول طيف رنگي  -3

هاي دقيق رنگي هر محل را معرفي اين جدول وفادارانه كيفيت
ها در عناصر سازنده فضاي شهري كند كه با استفاده از آنمي
 هر ).porter,1976:73(توان به تركيبات مختلف دست يافتمي

هاي رنگي است كه دو سيستم از پرده نقشه رنگي شامل دو
  پالت رنگي اصلي محصول نهايي اين كار است.

هاي هاي هارمونيك براي لكهاول: سيستم اوليه كه رنگ
   كند.بزرگ و سطوح معماري بزرگ ارائه مي

هاي طبيعي تري از نمونهتر كه طيف وسيعدوم: سيستم گسترده
ها يا عناصر متحرك كه گيرد؛ مانند گليو معماري را در بر م

به عنوان عناصر ثانوي در محيط شهري و بناها مورد استفاده 
  . (vasiljevic, maric,2011 , Linton,2003)گيردقرار مي

هاي طولي تهيه و با استفاده ها، پروفيلمطابق نمونه از كليه بدنه
افزار كمك نرمسازي و در مرحله بعد به افزار اتوكد سادهاز نرم

، شناسايي و كد RGBها براساس سيستم رنگي فتوشاپ، رنگ
ها در جدول مطابق نمونه تهيه گرديد. بدين ترتيب شناسايي آن

 ). 5و 4دست آمد (تصويرهاي رنگي موجود بهطيف

  

  
  هاي مادي فدن، ماخذ: نگارندگان): تحليل رنگ جداره4تصوير (
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  ، ماخذ: نگارندگانRGB): جدول تفكيك رنگ همراه با كدشناسايي5تصوير (

  

 تجزيه و تحليل •

دليل برخورداري از بافت تاريخي، منطقه يك شهر اصفهان به
هاي زنده و شاد را تا حدي امكان استفاده متنوع از رنگ

گيري از رنگ در كند. اين بدان معنا نيست كه بهرهتضعيف مي
اين منطقه بايستي محدود به يك يا دو طيف رنگي، آن هم در 

چنان كه در محله خلجا وسعت سطوح اندك باشد بلكه آن
شاهد آن هستيم وسعت نواحي و فضاهاي موجود، بستري 

هاي رنگي متنوع خواهد بود ولي  مناسب براي استفاده از طيف
هاي مشابه،  ي از رنگدليل وجود تاريخي بودن بافت، بايست به

هاي تركيبي استفاده گردد. در اينجا الزم هماهنگ و رنگ
تر دست آمده انجام شود. بيشتري از نتايج بهاست تحليل دقيق

هاي ها در طيفهاي به كار رفته محله خلجا در بدنهرنگ
رنگي گرم كرم و ِبژ و اخرايي در تركيب با طيف رنگي خنثي 

هاي اقليمي و تاريخي بودن ويژگيهاست كه با خاكستري
وسازهاي جديد به  باشد. در ساختخوان ميمحدوده هم

هاي رنگي توجه نشده است و به عنوان مثال شاهد تركيب
هاي نامتعارف و نامتناسب با بافت  آجر با رنگرنگ تركيب

باشيم كه به هيچ وجه مناسب نيست. در مقابل محله مي
 رالعلما كه از لحاظ تركيب رنگهايي مانند مسجد صد نمونه

اي) و معماري با بافت بسيار هماهنگ بوده و در (كرم و فيروزه
عين حال هويت منحصربه فرد خود را نيز حفظ نموده است. در 

هاي گرم و ها از انواع رنگويژه تابلوها و سايبان جزئيات به

ها  نشيني رنگهم اصول به توجه عدم كه است شده استفاده سرد
موجب ناهمگوني و اغتشاشات بصري گرديده است. باتوجه 

هايي در تابلوها به محدوده تاريخي بايد سعي شود از رنگ
استفاده شود كه ضمن حفظ هويت و در هماهنگي با كالبد 

هاي موجود در اين محدوده از چنين دربموجود باشد. هم
 سبزو...) استفاده شده بود_بنفش_هاي رنگي متنوع( آبي طيف

ها بود و بايد سعي ها و بدنهتر در تضاد با رنگ زمينه كه بيش
هاي زمينه كالبدي باشد هايي كه مكمل رنگشود از رنگ

گياهي استفاده از گياهان هميشه بهره برد. در تركيب پوشش
پذير موجب ارتقا كيفيت رنگي محدوده در فصول سبز و خزان
ي متنوع در هاشود. از طرفي ديگر فقدان رنگمختلف مي

هاي هشدار دهنده در ها مشهود است و از رنگپوشكف
در پاسخ به اين سوال كه  مسيرهاي مختلف استفاده نشده است.

ها را در شهر با تهيه ضوابط رنگي  چگونه استفاده از رنگ
ها  ريزي كرد، و چگونه در اين راستا بايد از رنگ توان برنامه مي

هر مكاني، الگوهاي مناسبي در توان گفت كه در بهره برد؟ مي
حوزه رنگ موجود است كه ميتواند به عنوان نمونه براي 

ها، هاي جديد مورد استفاده قرار گيرد. از اين يافته طراحي
توان برخي از معيارها و ضوابط را مشتق نمود كه بتوان از  مي

ومرج بصري در آينده هاي ناموزون و هرجاستفاده رنگ
تالشي هدفمند  رنگي جامع طرح تهيه رو اينجلوگيري كرد. از 

در به كارگيري رنگ در مناطق مختلف شهري است. در اين 
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 و هاي شهري بايد نيازها و شرايط جديد طرح همانند ساير طرح
شرايط  هايي چون شناخت ساليق مردم، با در نظر گرفتن مولفه

اقليمي، هويت رنگي فضاها و فرهنگ بومي را در آن لحاظ 
با استفاده صحيح از مصالح بومي و اصول به  رو اين از نمود.

و ساز  ها با شرايط جديد ساختها و تلفيق آنكارگيري رنگ
-توان معماري هم مي كارآمد متخصصين تجربه گيري ازو بهره

  خوان با فرهنگ و اقليم منطقه را احيا نموده و گسترش داد. 

  

ه به ارائه ضوابط و راهكارهاي پيشنهادي با توج •

 ماتريس كيل هونگ

 محتوايي تحليل با در برنامه ريزي منظرشهري را ضوابط رنگ

مذكور و با استناد به ماتريس پيشنهادي كيل هونگ  مطالب
كند تا مشخص شود كه ميتوان ارائه نمود. اين كار كمك مي

اعمال اين ضوابط رنگي در راستاي تحقق كدام يك از اهداف 
شود. در زير چند كمبود احساس ميهايي بوده و در چه بخش

نمونه از اين ضوابط آورده شده است. سپس در جداولي 
گردد(جدول  هاي پيشنهادي را با شماره راهنما، ارائه ميرنگ

  ).6و تصوير 4
  

 

  ، ماخذ: نگارندگان kil hong): راهنماي ضوابط رنگي با استناد به ماتريس4جدول (

كد شناسه 

  ماتريس

ر شماره راهنما د

  جدول
  توضيحات

  7-ح
 _زيباشناختي 
  مسكوني

  8و4

وسازهاي جديد از همان الگوهاي رنگي  ها در ساختباتوجه به سابقه تاريخي محدوده براي نماي جداره -
 هاي گرم و ماليم كرم و ِبژ و اخرايي) استفاده شود.موجود(رنگ

 تر استفاده شود.رنگ غالب با سيري بيشهاي داراي هارموني با هاي اصلي استفاده از رنگجهت جزئيات بدنه -

  شود.هاي موجود در الگوهاي بومي توصيه ميبراي نما از رنگ -

  11-ج
  اجتماعي _تمايزي 
  11-ح

 _زيباشناختي 
  اجتماعي

7  
  باشند. برخوردار نيز جذابيت و تنوع از محيط با كامل هماهنگي داشتن مبلمان شهري بايد ضمن براي انتخابي هاي رنگ -
  بلمان فضاهاي جمعي و مكث بهتر است تا حد ممكن از مصالح طبيعي مانند چوب و سنگ استفاده گردد.براي م -
  هاي گرم و سرد استفاده شود.جهت افزايش تنوع و غناي حسي چنين فضاهايي براي جزئيات نما از تركيب رنگ -

  9-ح
 _زيباشناختي 
  ارتباطات

2  
هاي خاص وت در تركيب با رنگ خاكستري در فضاي مقابل كاربريهاي متنوع و متفافرش با رنگاستفاده از سنگ -

  شود. توصيه مي

  6-ح
 _زيباشناختي 

  تجاري
7  

ها آجر و مصالح بومي بوده و از الگوهاي رنگي بومي هاي تجاري همانند ديگر جدارهمصالح غالب براي بدنه كاربري -
  معرفي شده استفاده گردد.

  10-ج
  فرهنگي _تمايزي 
  10-چ

  فرهنگي _ن نمادي

  5و3
 شود. مي توصيه پوش با رنگي متنوع و متفاوت در فضاي مقابل عنصر شاخص محله مسجد صدرالعلمااستفاده از كف -

به منظور ايجاد تشخص و افزايش كيفيت خوانايي، رنگ عنصر شاخص محله؛ مسجد صدرالعلما متفاوت از ساير  -
  ها انتخاب شود.ديگر بخش

  4-الف
  ترافيكي _ايمني 

  4-ث
 _شناختي روان

  ترافيكي

  6و1
با توجه به دسترسي محلي و كاهش سرعت و افزايش كيفيت ايمني و آرامش شهروندان طيف رنگ قرمز، زرد، سبز و  -

  توانند جاي بگيرند.آبي در اين گروه مي
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  ، ماخذ: نگارندگان kil hongهاي پيشنهادي با استناد به ماتريس): رنگ6تصوير (

 

 گيرينتيجه •

ريزي صحيح و بكارگيري مناسب عنصر  در منظرشهري برنامه
رنگ بايد بنحوي باشد كه الگويي خالق و تاثيرگذار ايجاد و 
محيط را با نيازهاي دروني و بروني شهروندان درآن سازگار 

آيد كه نه  سازد. رنگ در منظرشهري عنصري مهم بشمار مي
بلكه به عنوان  رساني و انتقال پيام را داشته تنها وظيفه اطالع

  كند. عنصري در جهت زيباسازي نيز نقش مهمي ايفا مي
رنگ در محيط عالوه بر تعابير رواني كه در ذات آنها نهفته 
است داراي خصوصيات زيباسازي و هويت سازي به محيط 

توان خصوصيت افراد يك جامعه و يا  هستند. به طوري كه مي
دارند مورد مطالعه يك منطقه را بر اساس انتخابي كه از رنگ 

قرار داد. با بكارگيري مناسب رنگ در منظرشهري ميتوان به 
اي هماهنگ و موزون بخشيد و يك وحدت و  شهر چهره

انسجام عمومي در شهر ايجاد نمود. عليرغم اهميت اين عامل 
ترين عواملي كه به  در منظرشهري شهر اصفهان يكي از مهم

كند ناهماهنگي و  د ميآشفتگي بصري دامن زده و آن را تشدي
باشد. در  عدم استفاده صحيح از عنصر رنگ در محيط مي

هاي مشخص و  حالي كه وجود پالت رنگي مطلوب با دامنه
هماهنگ از موارد اساسي در تهيه نقشه رنگي هر شهري از 

باشد، الگوي رنگي مناسبي كه داراي  جمله شهر اصفهان مي
نوان مثال در خيابان شيخ تناسبات رنگي با يكديگر باشند. به ع

بهايي و چهارباغ ، همانگونه كه ذكر گرديد به جاي كاهش 
رساني، رنگ  اغتشاش بصري، رنگ تابلوهاي تبليغاتي و اطالع

ها و ....  تجهيزات و مبلمان شهري، رنگ نماهاي ساختمان
اند كه فضا را تبديل به انبوهي  چنان ازدحام بصري ايجاد نموده

هاي بزرگ رنگي با وسعت سطوح  ا و لكههاي نابج از رنگ
ناهماهنگ تبديل كرده است. در حالي كه در محله خلجا 

كننده وجود دارند،  تاثيرات ديداري به صورت انبوه و خسته
ريزان شهري در حوزه رنگ، بايد بر حذف  مديران و برنامه

هاي  هاي داراي يك طيف و دامنه تركيب رنگ زوائد، رنگ
ان مناسب، رعايت وسعت سطوح همت سرد و گرم به ميز

هاي اتوبوس، نيمكت، سطل  گمارند. يعني ممكن است ايستگاه
ها طراحي نمايد يا در  هايي با نماهاي ساختمان زباله را با رنگ

هايي موزون و هماهنگ با فضا  طراحي تابلوهاي تبليغاتي رنگ
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و محيط افراد به كار برد. وحدت و هارموني از اصولي است 
و بدون عنصر وحدت،  بخشد مي انسجام منظر طراحي كار كه به

ربط و پراكنده به نظر خواهد رسيد. آنچه  رنگ اجزا يك بي
دهد كه محله خلجا  كه از مطالعات، بعمل آمده است نشان مي

 و نيازها به توجهي بي و آشفتگي نظمي، بي شهر اصفهان شاهد
 و اقليمي يها ظرفي از نكردن استفاده و شهرسازي اوليه اصول
 اين هاي بدنه در رنگي ناهمگوني و ناهماهنگي. هستيم طبيعي

 شهر كالبد سيماي هويتي در بي و آشفتگي ايجاد سبب محله

است. متاسفانه مديران و مسئوالن مربوطه در شهرداري  شده
هاي الزمه جهت ايجاد نظم و هماهنگي و  مطالعات و بررسي

لين بازتاب در سازي بصري در حوزه رنگ، كه او آرام
اي و  هايي سليقه منظرشهري است را انجام نداده و صرفا رنگ

سازي به جاي الگويي  ناهماهنگ با محيط و در مسير هويت
هاي  هاي جامع رنگي و روش علمي كه با راهكارها و طرح

استاندارد جهاني و بين المللي مطابقت داشته باشد، به كار 
هاي تجاري  ر محله خلجا لبهاند. همانگونه كه ديده شد د برده

هاي شاد و زننده با تركيباتي نامناسب و در جايي  مملو از رنگ
كارگيري به شود. رنگ و كدر مشاهده مي ديگر فضايي بي

اي بسيار سنجيده و باتوجه به كيفيات گونهرنگ در شهر بايد به
فضايي باشد. با يك شناخت كلي نميتوان اقدام به تعيين 

ها نمود و انتظار بهبود اغتشاشات بصري را  نامه ضوابط و آيين
هايي از قبيل: سن، جنس، شرايط داشت. شناخت دقيق شاخص

اقليمي، فرهنگ و هويت محلي، شرايط روحي و رواني و 
چون تنوع و سرزندگي و خوانايي و همه شمول معيارهايي هم

بودن بايد مد نظر قرارگيرند تا منظري مطلوب و مناسب از شهر 
ميتوان چنين نتيجه گيري نمود، عنصر رنگ كه  ا باعث شوند.ر

داراي قابليت و استعدادهاي ذاتي و بالفعلي است در صورتي 
كه مناسب و بجا استفاده شود و چنانچه تحت تاثير عواملي كه 
برشمرديم و به صورتي موزون در سطح محله پياده شد و 

اشت و اي مطلوب، مثبت و هماهنگ برجا خواهد گذ نتيجه
چنانچه حذف شود و با ناصحيح استفاده گردد، تاثيرات جبران 

  ناپذير روحي و رواني و در منظرشهري خواهد داشت.
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