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 :چكيده 
در دنياي كه همه ما از هر سو مورد بمباران . بي شك اكثر ما به اهميت رنگ در دنياي امروز پي برده ايم

ر، پيام هايي در ذهن ثبت و تصوير و رنگ از سوي كليه رسانه هاي ديداري و مكتوب قرار داريم؛ بيشت
رنگ يكي از اركان . ضبط مي شوند و اثرگذار هستند كه بلحاظ بصري مورد پسند ديدگان ما قرار مي گيرند

اصلي در انتقال اين پيام ها به شمار مي رود كه به شدت با تمام احساسات آدمي در ارتباط بوده و ضمن 
 .گون استتحريك آن، نماد ذهنيات انتزاعي و افكار گونا

در كشور ما به نظر مي رسد برخي از طراحان داخلي، نه تنها از رنگ گريزانند بلكه دچار نوعي رنگ 
 .مردگي نيز هستند

محدوده مورد مطالعه در اين تحقيق، محله گلسار رشت، واقع در شمال غرب كالن شهر رشت از فلكه 
صر شهري موجود، مورد بررسي قرار گرفته صابرين تا سه راه گاليل مي باشد كه از نظر رنگ كليه عنا

 .است
تصادفي و بدون توجه  الًكامدر محدوده مورد مطالعه نيز مانند ساير مناطق شهر، استفاده از رنگ بصورت 

آن بر زيباسازي فضاي شهري، صورت گرفته و فضاي شهر به صورت يك بوم  تأثيراتبه معاني رنگ ها و 
 .رنگي بي هويت خودنمايي مي كند

با توجه به عدم وجود اطالعات كافي در زمينه تحقيق موردنظر در سازمان ها، ادارات و مؤسسات مربوط، 
اكثر داده هاي موجود در اين تحقيق، از طريق مطالعات ميداني و با استفاده از پرسش نامه گردآوري گرديده 

 .ستفاده شده استهمچنين در اين تحقيق از جدول، نمودار، نقشه، عكس و تصوير نيز ا. است
پس از بررسي وضع موجود و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني، فرضيه هاي تحقيق ثابت گرديد و 

رواني بر شهروندان بوده و در ميزان رضايت شهروندان از  تأثيراتمشخص شد رنگ شهر مي تواند داراي 
 .گذار باشدتأثيرمحيط زندگيشان 

طه خاصي در خصوص انتخاب رنگ عناصر شهري، در هيچيك همچنين مشخص شد كه هيچ قانون و ضاب
بصورت  الًكاماز نهادها و سازمان هاي متولي زيباسازي شهري، وجود نداشته و استفاده از رنگ در شهر، 

 .سليقه اي و تصادفي مي باشد
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 : مسألهبيان 

 ،لباس مردم. از ويژگي هاي جدايي ناپذير محيط شهرهاست كه در همه جاي شهر وجود داردرنگ يكي 
مبلمان شهري و فضاي سبز  ،كف پوش خيابان ها ،پوشش بام ها ،بدنه و نماي ساختمان ها ،رنگ خودروها

 ،حتي شب ها با نورپردازي هاي مختلف. هر يك نقش مهمي در تعيين چهره رنگي شهر دارند ،شهري
رنگ هاي غالب هستند كه نه تنها  ،در جامعه ما رنگ هاي كدر و تيره. رنگ خاصي به خود مي گيرد ،هرش

فضاهاي تيره و . رواني عميقي بر افراد مي گذارند–ثيرات عاطفيأبلكه ت ،ثير منفي دارندأت در زيبايي شهر
الي كه خود افراد نيز از داليل افراد را دچار افسردگي و فشارهاي رواني ناخواسته مي كند؛ در ح ،ناهمگون

 غالباً ،در قديم به دليل استفاده از مصالح و رنگ هاي طبيعي در ساختمان هاي شهر. اصلي آن آگاه نيستند
 ،مطابق با شرايط اقليمي ،رنگ هاي به كار رفته در فضاي شهرها. شهرها داراي چهره اي هماهنگ بودند
بدين ترتيب رنگ هر شهر تثبيت شده بود و . گرفته مي شد نظر فرهنگ و سنن و روحيه مردم منطقه در
هر شهر هويت رنگي ويژه اي داشت و بناهاي شاخص شهري  جزئي از هويت شهر محسوب مي شد؛

در زمينه خاكي خود مي درخشيدند و خود را  ،با تزئينات كاشي فيروزه اي رنگ ،بويژه بناهاي مذهبي
 .متمايز مي كردند

نظر گرفتن  بدون در ،استفاده از رنگ ها در فضاهاي شهري ،اي ما به چشم مي خوردآنچه امروز در شهره
شهرهاي امروز ما . و فاقد انسجام و به دور از هويت ملي و فرهنگي است ،اصول و مباني طراحي و رنگ

ت افراد جامعه روان پريشي و عصبي ،يك بوم رنگي بي هويت و مغشوش هستند كه تنها موجب افسردگي
 .محدوده مورد مطالعه در اين تحقيق نيز از اين قائده مستثني نيست .شوندمي 

هر رنگ داراي پيام و بار معنايي خاصي است كه اگر بدون توجه به معاني نهفته در رنگ ها از آنها استفاده 
تي رنگ كه خود عنصري هوي. شود؛ محيط به مكاني ناراحت كننده و ناخوشايند براي افراد مبدل خواهد شد

گيرد كه بخش هاي  مي امروزه چنان بصورت تصادفي و سليقه اي در شهرهاي ما مورد استفاده قرار ،است
در شهرهاي ما هيچگونه . تفاوت چنداني با شهرهاي حاشيه درياي خزر ندارند ،تازه ساز شهرهاي كويري

ي مردم را در انتخاب طراحان و حت ،اصول و مباني مدوني براي محيط هاي شهري وجود ندارد تا مديران
براي محيط زندگيشان  ،و براساس اصول طراحي رنگ ،منطقه رنگ هاي مناسب مطابق با اقليم و فرهنگ

 .هدايت كند
 ،يكپارچه ،جذاببا هدف ارائه راهكارهايي براي تبديل فضاي خاكستري شهرمان، به محيطي  تحقيقاين 

نگاشته شده  براساس ديدگاه رفورميستي ،يم منطقههماهنگ و داراي هويت ملي و فرهنگي و مطابق با اقل
  .است
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 :مفهوم رنگ در سيماي شهري 
رنگ، يكي از عناصر تأثيرگذار بر كيفيت بصري فضاي شهري است كه كاربرد صحيح آن در محيط هاي 
 شهري، نقش بسزايي در خوانايي و وضوح شهر داشته و سبب تلطيف روحيه شهروندان در شهرهاي شلوغ

 .و پرهياهوي امروز مي گردد
نظير ايستگاه (به طور كلي، سيماي رنگي يك شهر شامل عناصري همچون؛ نماي ساختمان ها، باجه ها 

، نورپردازي معابر، فضاهاي سبز و آب نماها، تبليغات ثابت و ...)اتوبوس، بليط، تلفن، روزنامه، پليس و
، ويترين و تابلوي مغازه ها، عالئم راهنمايي و ...)مومي ونظير بيلبوردها، بنرها، و وسايل نقليه ع(متحرك 

 .رانندگي، اتومبيل ها و همچنين پوشش و آرايش شهروندان مي گردد
 

 :تاريخچه رنگ در شهر 
در محيط شهري، رنگ را در همه جا مي توان ديد؛ در بدنه و نماي ساختمان ها، پوشش بام ها، كف سازي 

سبز، خودروها و حتي آسمان شهر و رنگ آميزي لباس افراد كه همگي نقش ها، مبلمان شهري، فضاي 
در جامعه ما رنگ هاي تيره و كدر، رنگ هاي غالب هستند كه اين . مهمي در تعيين چهره رنگي شهر دارند

 .امر شهرهاي ما را از اكثر شهرهاي جهان متفاوت مي سازد
رواني قوي –راف ما اهميت دارند، بلكه تأثيرات عاطفيرنگ ها نه فقط از نظر زيبايي بخشيدن به دنياي اط

رنگ ها تأثير عجيبي بر سلسله اعصاب كودكان دارند؛ چنانكه اگر رنگ سياه يا . نيز بر افراد مي گذارند
سفيد مطلق، مدتي بطور مداوم در معرض ديد كودكان قرار گيرد، يا بزرگساالن اطراف آنها دائم با لباس 

نوزادان به رنگ هاي درخشان مانند زرد، . صاب كودكان خسته و مختل مي شودسياه ظاهر شوند، اع
. صورتي و قرمز بيشتر خيره مي شوند و عالقه كودكان به رنگ هاي قرمز و آبي بيش از ساير رنگ هاست

 . كه از رنگ هاي شاد در جامعه استفاده مي شود، ساكنين شهر شاداب تر خواهند بود بر همين اساس، زماني
نگ ها، تعابير رواني مختلفي دارند و حتي مي توان خصوصيات افراد يا جامعه را، از روي رنگ هايي كه ر

از اين جهت، رنگ ابزاري مهم براي هدايت و القاء حاالت . استفاده مي كنند و دوست دارند، شناسايي نمود
دچار افسردگي و فشارهاي  فضاهاي تيره و ناهمگون، افراد را. رواني خاص به افراد و جوامع مي باشد

 . رواني ناخواسته مي كند؛ در حالي كه خود افراد نيز از داليل واقعي آن آگاه نيستند
رنگ به كاهش خستگي و برانگيختن چشم كمك . از رنگ مي توان در طراحي فضاها بهره فراوان برد

بخشيد يا آن را متمايز و قابل ميكند؛ ضمن اينكه با استفاده از رنگ مي توان به فضا، يكپارچگي و وحدت 
رنگ ها، معاني نمادين دارند و حتي در تصورات ذهني ما نيز هر بنا با رنگ هاي خاصي  .شناسايي نمود

فيروزه اي و آبي، يادآور بناهاي مذهبي و مساجد هستند و يا با ديدن رنگ  رنگ هايالً مث. شودتداعي مي 
رنگ هاي مختلف مي توانند يادآور زمان ها، معاني و . شودهاي تند و شاد، فضاهاي كودكانه تداعي مي 
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وقايع خاص باشند؛ به عنوان مثال رنگ هاي سبز تيره و سياه يادآور مراسم عاشورا و رنگ هاي زرد، سرخ 
 . و نارنجي، يادآور فصل پاييز و آغاز مدارس است كه هريك چهره متفاوتي به فضاي شهر مي دهند

شد، به شهر چهره اي  ي طبيعي مصالح محلي كه بناها بوسيله آنها ساخته ميدر شهرهاي قديم، رنگ ها
بدين ترتيب رنگ . داد كه با روحيه، اقليم و فرهنگ مردم شهر، تطابق بيشتري داشت هماهنگ و همگون مي

بنابراين با وجود تفاوت در مقياس و . گرديد هر شهر تثبيت شده بود و جنبه اي از هويت آن محسوب مي
 .شد كردها، نوعي وحدت كلي در سراسر شهر ايجاد ميعمل

 

 نمايي از معماري سنتي گيالن:  2-2تصوير 

 
 

برعكس در شهرهاي امروزي، استفاده نابجا از رنگ، به معضلي بدون پاسخ تبديل شده كه سازندگان، 
شهرهاي . شانده استمعماران، طراحان و مردم عادي را به استفاده كوركورانه و بدون تفكر قبلي از رنگ ك

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

در جامعه امروز ما، حساسيت افراد نسبت به فضاها از ميان رفته و افراد فاقد نگرشي منسجم در مورد 
شود كه سرعت  صورت انفعالي برخورد شده و اجازه داده ميب ،چگونگي فضاها هستند؛ در نتيجه با فضاها

زندگي روزمره، ما را به دنبال خود كشيده و با مسائل مهم فضاهاي زندگي از جمله رنگ، بصورت مقطعي 
در شهرهاي ما هيچگونه اصول و مباني مدوني براي محيط هاي شهري وجود  .و موردي برخورد گردد

، اقليم و فرهنگ مردم، و براساس اصول طراحي رنگ، مديران، طراحان و حتي ندارد تا بتوان بسته به محيط
 .مردم را در انتخاب رنگ هاي مناسب براي محيط زندگيشان هدايت نمود

نيازمند نگرشي جامع نسبت به مسئله رنگ هستند تا در كنار ساير مسائل شهري، رنگ  ،شهرهاي امروزي
سليقه اي و بدون اً اكثرايي كه امروز در شهرهاي ما بكار مي روند، رنگ ه. نيز طرحي براي ساماندهي بيابد

توجه به محيط اطراف مورد استفاده قرار مي گيرند؛ در نتيجه در فضاهاي شهري با نوعي اغتشاش رنگي 
رنگ به وسيله اي  .كنند مواجهيم؛ رنگ هايي كه نه مكمل يكديگرند و نه از قانون رنگي خاصي پيروي مي

مايي تبديل شده و توجه به جنبه هاي عملكردي و فيزيكي رنگ، بدون توجه به ابعاد و تأثيرات براي خودن
مديران، از افراد غير متخصص . رواني آن، باعث آزاردهنده بودن رنگ هاي به كار رفته در محيط مي شود

ياد، با تعجب در طراحي و تجهيز فضاهاي شهري استفاده مي كنند و سپس با وجود صرف هزينه و انرژي ز
 .به نتايج تأسف بار ايجاد شده مي نگرند
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در معماري تك بناها نيز، افراد غيرمتخصص تنها براي خودنمايي، جلوه فروشي و متمايز كردن بناي خود از 
ساير بناهاي مجاور، از رنگ هايي ناهمگون و نامتجانس با زمينه و عملكرد و محيط اطراف، استفاده مي 

 .ر زمان، نادرستي اين انتخاب ها آشكار مي شودنمايند كه به مرو
 

 :رنگ در شهر  مباني كاربرد
آنچه بايد در مديريت رنگ يك شهر در نظر داشت، اين است كه سيماي رنگي يك شهر را تنها بناها، كف 
و ديگر عناصر شهري ثابت تشكيل نمي دهند؛ بلكه رنگ انواع تبليغات و تابلوهاي شهري، تابلوهاي 

اهنمايي و رانندگي، رنگ پوشش افراد، رنگ خودروها و تغيير فصول با توجه به موقعيت جغرافيايي هر ر
شهر و حتي رنگ خورشيد و رنگ آسمان، در تعيين چهره رنگي آن شهر تأثير بسزايي دارند و جزء عناصر 

 . متغير محسوب مي شوند
و يا دخالت در رنگ ... مله اتوبوس، تاكسي ودر اين مورد انتخاب هدفمند رنگ وسايل نقليه عمومي از ج

آميزي تابلوها اعم از تابلوي مغازه ها و ساير عالئم شهري مي تواند چهره رنگي شهر را به كلي دگرگون 
در بعضي نقاط مهجور، حضور خرده فروشان دوره گرد از جمله گل فروش ها مي تواند در رنگ . نمايد

 . باشد آميزي فضا و سرزندگي آن تأثيرگذار
از اين جهت همواره در تعيين سيماي رنگي شهر، بايد ميان تصميم گيري ارگان هاي مسئول در مورد رنگ 
عناصر شهري، هماهنگي به عمل آيد تا رنگ هاي منتخب آنها و يا مجوزهاي صادره، نه تنها چهره رنگي 

 .رنگي شهر باشند شهر را مخدوش نكنند، بلكه هماهنگ با يكديگر و در جهت اهداف طرح جامع
براي آنكه بتوانيم به وسيله رنگ در شهر تأثيرگذار باشيم به سياست هاي راهبردي براي تعيين برنامه رنگي 

طراح شهري بايد عناصر اصلي شهر، نواحي، مسيرها، گره ها و لبه ها را شناسايي كرده و بر . شهر نيازمنديم
 .جامع رنگي شهر را تهيه نمايدمبناي بررسي دقيق رنگ هاي محلي در محيط، طرح 

 :بطور كلي براي تعيين سيماي رنگي يك شهر، بايد موارد زير را مدنظر قرار داد
 .نقشه رنگي منطقه يا شهر موردنظر تهيه شود )1

طرح جامع رنگ براي يك شهر بايد جامع و قابل اجرا بوده و از قوانين هماهنگي رنگ ها تبعيت  )2
 .نمايد

 .ت شهر و سالئق و فرهنگ مردم آن بايد مدنظر قرار گيرددر انتخاب رنگ ها، هوي )3

طرح جامع رنگ، نه تنها تكليف مناطق و فضاهاي شهري را از لحاظ هماهنگي مشخص مي نمايد،  )4
بلكه در انتخاب رنگ تجهيزات و عناصر ثابت و متحرك در فضاي شهري نيز بين سازمان ها و 

 .نهادهاي مختلف شهر، هماهنگي ايجاد مي كند
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نگ ها مي توانند به فضا عمق دهند و حتي فضا را خلق كنند؛ همچنين مي توانند بنا را قابل فهم و خوانا ر
در زمان ارائه طرح رنگي براي بنا، بايد رابطه بنا با محيط اطراف آن . كرده و عملكرد آن را نشان دهند

رار گرفته مشخص شود؛ به بررسي گردد و عملكرد بنا در شهر و همچنين در محيط شهري كه در آن ق
 ؟عنوان مثال آيا بناي موردنظر يك نشانه شهري است و آيا تزئين بنا در چهره خيابان تأثير دارد

از رنگ مي توان براي . رنگ ها مي توانند در ايجاد حس وحدت، هويت، تداوم و نظم، به طراح كمك كنند
مي توان مسيرها، ميادين و ميعادگاه هاي  مشخص نمودن بناهاي مهم و نشانه هاي شهري استفاده نمود؛

از سوي ديگر مي توان به كمك رنگ، يك الگوي . معروف و خيابان هاي مهم را با كدهاي رنگي خوانا كرد
 .وحدت بخش براي كل شهر تعريف نمود

و مانند طراح شهري بايد از تأثيرات رنگمايه ها آگاه باشد و از طريق بكارگيري عوامل اقليمي، مصالح بناها 
به ندرت مي توان در شهر، رنگ هاي خالص . آن، بتواند اين رنگمايه ها را تقويت و يا تضعيف نمايد

براي معموالً شهري طراح . رنگ هاي تعديل شده اي دارندمعموالً مشاهده نمود؛ زيرا مصالح طبيعي 
ها، وظيفه طراح شهري،  در دنياي پيچيده رنگ. انتخاب زمينه رنگي شهر، به خود محيط مراجعه مي كند

خود معموالً طراحان بزرگ، . پاسخ به نياز انسان براي سادگي و قابل ادراك كردن شهر براي بينندگان است
بناهاي اكثر شهرهايي كه . را به چند رنگ غالب در محيط و قابل تشخيص براي انسان ها محدود كرده اند

شهرهاي كويري، همگي از مصالح بومي و محلي ساخته  مورد توجه جهانگردان است مانند ونيز، پيزا و يا
شده اند كه شامل رنگمايه هاي رنگ هاي متجانس هستند و از لكه رنگ هاي خالص يا متفاوت براي 
مشخص نمودن نقاط خاص و در سطوح محدود استفاده مي شود، مانند مساجد آبي رنگ در زمينه خاكي 

 .شهرها
 

 :ت آن كاربرد رنگ در شهر و اهمي
ي بر ذهن بيننده دريافت مي شود و به همين دليل اثر بيشتر و مصالح مواد مصرفي، پيش از بافت، فرم ،رنگ

به  ،ولي در اين ميان آنچه كه ضروري است، حركت منسجم تمامي عناصر يك طرح برجاي مي گذارد؛
در وحدت و يگانگي رنگ بايد جزئي از كل فرض شود؛ كلي كه به سوي . سوي هماهنگي با محيط است

 ،رنگ نبايد براي دوره اي كوتاه. در گزينش رنگ، كاربرد محصول است همچنين عامل ديگر. حركت است
به طور مثال، ممكن است گزينش زباله دان هايي به . برده شودو تنها به قصد جلب نظر رهگذران به كار 

جالب و جسورانه اي به نظر برسد، اما  رنگ زرد روشن در ابتدا حتي با محيط هم هماهنگ باشد و انتخاب
بارها از آدامس هاي جويده، كاغذهاي چسبناك شكالت و از اين  ،ماه كه زباله دان 6طور يقين بعد از  به

رنگ انتخاب  اينگرد آن را فرا گرفت، در گرداپر و خالي شد و لكه هاي مختلف رنگي  ،ها قبيل خوراك
در  ،هاي روشن بر پيكر مبلمان شهر معتقدند كه وجود رنگبرخي  مورددر اين . تجديدنظر مي شود
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 ت استفاده از آنها را افزايش ميت و كميبسياري موارد باعث تشخيص سريع آنها از محيط مي شود و كيفي
 .به گمراهي كشانده استدر استفاده از رنگ، ت كه بسياري را ساين تفكري ا؛ اما دهد

تشخيص يك رنگ در . ليت هاي بااليي براي تركيب هاي رنگي دارددر كنار رنگ عناصر، خود فضا نيز قاب
هاي ثابت و منابع نور طبيعي و مصنوعي بستگي  به عواملي از جمله زمان ديدن، رنگ زمينه، رنگ ،محيط
 . دارد

خردساالن و . ها در بهترين و دقيق ترين وضع خود درك مي شوند سالگي، رنگ 35تا  16ميان 
، سرعت سال 55متري در تفكيك و تشخيص رنگ ها دارند و براي سنين باالي سالخوردگان مهارت ك

موردنظر طراح، حدود سني استفاده كنندگان  هدر جامع بنابراين. ها رو به وخامت مي گذارد تفكيك رنگ
براي نيز، توجه به شرايط اقليمي منطقه موردنظر . نكات ياد شده در نظر گرفته شوندبايد در دست بوده و 

برخي از مبلمان شهري مانند كيوسك . ار مؤثر استيبس ،نش رنگيهاي غالب، در گز احي و درك رنگطر
 .كنند كه رعايت آنها الزامي است تلفن و صندوق پست از استانداردهايي براي رنگ پيروي مي

نرا حفظ بررسي سابقه رنگي شهر يا بعبارت دقيق تر، پالت رنگي آن، به ما كمك خواهد نمود تا بتوانيم آ
همچنين مسائل اجتماعي روز، از قبيل . كرده و يا براي هر شهر، پالت رنگي خاصي را تعريف نماييم

سبز و قهوه اي نظامي در هنگام جنگ، الً ثم. انتخابات نيز در تعيين چهره رنگي شهر، تأثيرگذار خواهد بود
 .ذارندو رنگ هاي پرچم در زمان جشن هاي ملي، بيش از ساير رنگ ها تأثيرگ

ثيرگذار در منظر عمومي يك شهر أتواند نمودي فعال و ت بصري مي عناصر ترين رنگ به عنوان يكي از مهم
مدون نشده و اين بخش از  ،كاربرد رنگ در شهرها ضوابط و اصول مرتبط با ،اين همه داشته باشد با

ت مي توان گفت كه در حال أبه جر. مي شود شهرها بر پايه سليقه مديران و كارشناسان هدايت زيباسازي
شهري حاكميت ندارد و در  آميزي لحاظ نظارت تخصصي، بر روند رنگ حتي به ،اي حاضر هيچگونه ضابطه

 مهم مبادرت  هاي شخصي به اين و تنها بر پايه سليقه ،كارشناسي بدون هر گونه كار ،بيشتر مناطق شهري
 ها و ادر مديريتي، اجرايي بودن سيستم شهرداريتغييرات پي در پي ك ،به عقيده كارشناسان. مي ورزند

رنگ  مربوط به معضالت ايجاد از داليل نابساماني و ،ها در سطح خرد و كالن گيري تصميم تخصصي نبودن
آنقدر  ،انتخاب رنگ، نوع رنگ، جنس رنگ و محل رنگ آميزي در مناظر شهري ثيرأت. است در منظر شهري

گذاري  هم سياست سال آينده شهر 15براي  ،هاي نقاشي ديواري كميته مهم است كه در كشورهاي اروپايي،
نظر  هاي آينده را در سال   معماري صورت تغيير بافت و هاي الزم در بيني ريزي نموده و پيش و برنامه

 .نمايندگرافيك شهري را تدوين مي  نقاشي و هاي آينده گيرند و بر همين اساس برنامه مي
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 :ري در ايران رنگ و سيماي شه
هنگامي كه وارد كشور فقيري همچون تاجيكستان شويم، باز هم لبخند را بر چهره مردمان آن مي بينيم؛ و 
زماني كه چرايي شادي مردم آن را جستجو مي كنيم، شادابي و تنوع رنگ در شهر دوشنبه از لباس تاجيك 

مردم دوشنبه با فقر دست و پنجه . مي كند ها تا ديوارهاي رنگي ساختمان ها، توجه همگان را به خود جلب
در مقابل، نماي . نرم مي كنند اما همواره مي خندند و در شهري رنگارنگ و صميمي زندگي مي كنند

شهرهاي ما را، لباس هاي تيره، موج ماشين هاي سفيد و مشكي در خيابان ها و ديوارهاي تيره اي كه روزي 
 . است كه شادابي از اين شهرهاي خاكستري، رخت بربسته استبديهي . سفيد يا كرم بودند مي سازند

بدقوارگي و آشفتگي چنان بر شهرهاي امروز ما سايه افكنده كه رها شدن از آن، مستلزم تالش بسيار و 
در خيابان هاي امروز، با انبوهي از رنگ ها، سنگ ها، شيشه ها، آجرنماها و بتن ها با . زمان كافي است

اين گوناگوني و . قي نامتناسب و رنگ هاي ناهمگون، به عنوان بنا مواجه مي شويمخطوط عمودي و اف
ناهمگوني در سبك و شكل، به اغتشاش انجاميده و شهرهايي بي هويت، غيرانساني، ناهماهنگ و نابسامان 

 . را به شهروندان هديه مي نمايد
ريزي شهري را براي بيننده تداعي ساخت فضايي امروز شهر رشت نيز، ديگر هيچ نوع مشخصي از برنامه 

نكرده و سازمان فضايي و محيط كالبدي شهر بصورت احجام مكعبي شكل تك عملكردي و بدون ديد و 
بناها پيوستگي خود را نسبت به يكديگر و همچنين نسبت . منظر، و بدون سايه روشن هاي مناسب مي باشد

بافت شهري، . ميان از ميان آنها سر برآورده اندبه زمين و آسمان از دست داده و فضاهاي ناهمگون از 
متشكل از احجام پراكنده اي گرديده، تهي از ارزش هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كه بحران هويت 

 .شهري و معماري را نمايان تر مي سازد
نوع رنگ، فضا روحيه افسرده شهروندان، نياز به ت. در چنين وضعيتي مردم نيازمند تغييرات در شهرها هستند

و محيط دارد كه در صورت بي توجهي به اين امر، فضاهاي شهري روز به روز خموده تر و  غمگين تر 
بخشي از اين مشكل به سياست هاي ساخت و ساز وزارت مسكن و شهرسازي و همينطور . خواهد شد

سرمايه در گردش،  شهرداري ها باز مي گردد و بخشي ديگر، به ساختار مالكيت زمين در شهر و ساختار
 .مربوط مي شود

با وجود آنكه سيماي شهر نخستين جلوه از شهر است كه در ذهن و حافظه شهروندان باقي مي ماند، سال 
اين . هاست كه از چشم برنامه ريزان و مديران شهري دور مانده و هنوز برنامه جامعي براي آن وجود ندارد

مطابق با شرايط اقليمي، بر  سنتياً نسبتهمگون و تار و بافت در حالي است كه شهرهاي گذشته ما، با ساخ
اساس نيازها و عقايد مذهبي مردم شكل گرفته بودند و نوعي تعادل و توازن ميان صورت و محتوا در شهر 
ديده مي شد و تمامي بناها از ساخت فرهنگي و عقيدتي مردم و كالبد و بدنه شهر تأثير مي پذيرفت؛ اما 

شتابان تغييرات دنياي مدرن در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و معماري از يك سو، امروزه روند 
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و سيل ايده ها و طرح هاي جديد در طراحي و معماري از سوي ديگر، موجب شده كه در سيماي امروز 
 .شهرها، آن هماهنگي و هم سنخي گذشته و تركيب موزون و معنادار فضاهاي شهري، ديگر ديده نشود

باتوجه به موارد مطروحه فوق، استفاده از نور و رنگ در برنامه ريزي شهري بسيار مهم ارزيابي شده و بايد 
 . در طراحي شهري مورد توجه قرار گيرند

 

 :عناصر مؤثر در طراحي منظر خيابان 
رويه و گسترش شهرها با طرح هاي درهم و برهم، فضاهاي شهري را به  محيط  امروزه ساخت و ساز بي

شهر چنان به زندگي بشر پيوسته است كه نمي توان آن را هر زمان كه . هاي ناكارآمد تبديل نموده است
امروزه عكس العمل تعرضي، كه به زندگي در شهر . قديمي شد مانند قطعات كهنه ماشين به دور انداخت

رفته آشكار است و هرچه زودتر بايد اين دستگاه ناپايدار و كسالت آور را به سمت سالمت صورت گ
در اين راستا عدم وجود مديريت متمركز شهري و همچنين مراكز متعدد تصميم گيري در . هدايت نمود

 . امور، از مشكالت اصلي شهرها مي باشد
گون كه ويژگي خاصي به خيابان مي بخشد، اهميت المان هاي خوب طراحي مناظر شهري با مصالح گونا

براي ايجاد همانندي و هم شكلي هرچه بيشتر فضاهاي شهري . امروزه مورد توجه محققان و طراحان است
در راستاي ايجاد محيطي مطلوب براي شهروندان نياز است تا ابتدا تمام عناصر و تجهيزاتي كه در خيابان به 

ر زيبايي و شكل گيري هويت فضا تأثيرگذار است، شناسايي و چشم مي خورند و طرح و رنگ آنها ب
 .بررسي شوند

رواني و شناخت -نكته حائز اهميت در طراحي فضاهاي شهري و زيباسازي آنها، درك شرايط حسي
برآورده ساختن نياز انبوهي از مردم كه . روانشناسي اجتماعي افرادي است كه در آن فضا حضور مي يابند

اوتي از محيط دارند، شهر را به عنصري زنده و پويا تبديل نموده و طراحي را از مقياس برداشت هاي متف
كالن تا مقياس خرد كه همانا توجه به جزئيات عناصر تشكيل دهنده فضاي شهري است، به امري اجتناب 

 .ناپذير و در عين حال بسيار پيچيده تبديل نموده است
شهري، كيفيت عناصر و مبلمان شهري و هماهنگي آنها با  در ارتقاي كيفيت فضاهاي مسألهمهمترين 

يكديگر و با محيط اطراف از نظر رنگ و طرح و كيفيت مصالح آنهاست كه عالوه بر ايجاد فضاهاي آرام و 
در كشور ما، طراحي فضاهاي  متأسفانه. دلپذير مي تواند بر زيبايي و چشم نواز بودن محيط پيرامون بيفزايد

. ب نوع و رنگ مبلمان آن و طرح و رنگ نماي ساختمان ها، بطور همزمان صورت نميگيردشهري، با انتخا
 . باعث ايجاد ناهماهنگي و آشفتگي مناظر شهري شده كه پيامدهاي اجتماعي خاص خود را دارد مسألهاين 

طبيعي از  طراحان به دليل عالقه بسياري كه به مصالح مصنوعي مانند پالستيك دارند، بيشتر مزاياي مصالح
را، عليرغم اينكه افراد در تماس با آنها احساس شادابي و سرزندگي بيشتري ميكنند، آنها قبيل بافت و رنگ 
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در  ؛دهند مصالح طبيعي حتي با گذشت زمان و در برابر هوا، كيفيت خود را از دست نمي. گيرند ناديده مي
بر اين اساس براي طراحي فضاهاي . كه مشابه مصنوعي آنها، ممكن است به سرعت فاسد شوند حالي

شهري مي توان از سبك ژاپني الهام گرفت و از مصالح طبيعي مانند چوب، بامبو، سنگ و ماسه استفاده 
 .نمود

گيرند؛ بنابراين انتخاب نوع مصالح و  ثير سادگي و زيبايي مناظر خياباني سنتي قرار ميأتحت تاً اكثرمردم 
مشكل اصلي در طراحي فضاهاي شهري، . ميت خاصي برخوردار استرنگ آنها در طراحي شهري از اه

در نتيجه هماهنگي سطوح مختلف مديريتي در طراحي . تنوع عناصر و شيوه توزيع آنها در خيابان است
 .شهري بسيار مهم است

عناصر تشكيل دهنده منظر خيابان در محدوده مورد مطالعه كه كيفيت و كميت به بررسي  بر همين اساس،
م، ئتابلوها و عال ،ول، منابع نور، ايستگاه اتوبوسا، كفپوش ها، جدها نيمكتنماي ساختمان ها، : املش

؛ از نظر همچنين پوشش گياهي و فضاي سبز و رنگ خودروها مي شودصندوق ها، پست هاي برق و 
عناصر ذكر  .يمتركيب رنگ و هماهنگي با محيط پيرامون، و تطابق آنها با استانداردهاي موجود، مي پرداز

شده، متغيرهايي هستند كه شهري را از شهر ديگر، مكاني را از مكان ديگر و يا محله اي را از محله ديگر 
 .متمايز مي نمايند

 

 : كفپوش ها 
چراكه از يك سو باعث زيبايي . از اهميت ويژه اي در محيط هاي شهري برخوردار است ،كف سازي فضاها

پياده روهايي . ، سهولت تردد را ممكن مي سازدو از سوي ديگر از لحاظ عملكردي و جذابيت فضاها شده
با كف سازي خوب، به زندگي شهري منزلت داده و مكان هايي را ايجاد مي كنند كه بتوان در آن توقف 

 يكي از نكاتي كه در استفاده از مصالح مختلف و طرح هاي گوناگون اثر قابل توجهي ،در اين ميان. نمود
چه از لحاظ اقليمي و چه از لحاظ هماهنگي، با طراحي بهينه كفپوش ها  ،در واقع محيط. ، محيط استدارد

 ،رابطه محكم و دو سويه برقرار مي نمايد كه توجه به آن از ظرافت هاي كار طراح بوده و در موفقيت طرح
  .نقش اساسي خواهد داشت

 

طرح هاي ساده و . بودن يك ناحيه ايفاي نقش كندتركيب سنگفرش مي تواند در رسمي يا غير رسمي 
همچنين  و گردشگري ورسمي براي اماكن تاريخي و طرح هاي رنگارنگ و غيررسمي براي نواحي ساحلي 

ابعاد و اندازه هاي درشت سنگفرش، براي ميدان هاي وسيع و الً مث؛ تناسب با محيط را بايد درنظر گرفت
حال آنكه ابعاد و اندازه هاي ريز براي كوچه ها، معابر  ر برده مي شود،به كا... اماكن تجمع و سخنراني و

ارگانيك در طراحي كفپوش ها و  و استفاده از طرح هاي بديع .باريك و حياط هاي محصور مناسب هستند
الزم به ذكر . رعايت هماهنگي بين رنگ ها، به طور قابل مالحظه اي به جذابيت و دلپذيري محيط مي افزايد
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ر دمي توان با استفاده از رنگ هاي خاص در جهت مسير، حس پويايي را   كه در كف سازي مسيرها است
  .فرد تقويت نمود

به عنوان ين و پرداخت آن، از آن ئنظر گرفت و يا با تز سنگفرش را مي توان به عنوان زمينه اي خنثي در
، به عنوان نشان دهنده يك گره شاد، ايجاد فضايي ، خلق فضايي براي تمركزوسيله اي براي جلب توجه

انتخاب مصالح، بافت و رنگ هماهنگ با يكديگر مي تواند در . ارتباطي مهم و يا يك ورودي استفاده كرد
به عنوان مثال يكپارچه كردن زمين و احداث روكش تيره، . ثر باشدؤم ،ايجاد تضاد، غنا و يا حس مقياس

جهيزات و پوشش كف مي تواند با تقويت نقش و ت .موجب برجسته شدن بناهاي اطراف مي شود
افراد را به توقف يا حركت در يك مكان تشويق كند، به ويژه اينكه عابران پياده با  ،خصوصيت مكان ها

مصالح زمين ارتباط نزديك داشته و بر حسب اينكه زمين يكپارچه، گوناگون، خنثي، براق، رنگي، كثيف، 
براي مثال عابران پياده براي عبور از . رهاي متفاوتي از خود نشان مي دهندلغزنده و يا ناهموار باشد، رفتا

  .تر و با مصالح روشن تر تمايل بيشتري نشان مي دهند مسيرهاي صاف
 

 نمونه هايي از طراحي كفپوش با توجه به تركيب رنگ ها:  1-4تصوير 

 
 

برق باشد كه توجه همگان را به خود جلب كفسازي به عنوان پس زمينه مي تواند خنثي يا چنان پرزرق و 
تغييرات . كند و كانون يا فضايي آكنده از شادي بوجود آورد و يا گستره اي براي فضاي گردشي ايجاد كند

مصالح و رنگ  كف سازي بايد . دقيق بافت و رنگ، به غنا بخشيدن فضا منجر خواهد شدالً كامهماهنگ و 
بر اين اساس مي توان با استفاده از . هاي خاص مكان را منعكس سازندبه گونه اي انتخاب شوند كه ويژگي 

 .دامنه رنگ، براي هر ناحيه يا خيابان، رنگ مايه هاي مختلفي انتخاب نمود
 :براي انتخاب مصالح، بايد اثر رنگ آنها مورد بررسي قرار گيرد

 

 .باعث درخشندگي مي شوندرنگ هاي روشن، نور را منعكس كرده و  )1

 .تيره، گرما را جذب كرده و ممكن است بر اثر حركت گرمايي آسيب ببينندرنگ هاي  )2

 .رنگ هاي خال دار تيره مي توانند لكه هاي نفتي و لكه هاي معمولي را بپوشانند )3
 

 : جدول زير نشان دهنده اثرات رنگ كفپوش ها، در فضايي با ابعاد ثابت مي باشد
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 اثرات رنگ كفپوش در فضايي با ابعاد ثابت:  1-4جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و دچار بوده نامناسب اً اكثرداراي كفپوشي از قطعات بتوني مي باشد كه  ،تمامي طول پياده رو موجود
رنگ قرمز و سفيد مات است كه هماهنگي با محيط در  2ركيبي از رنگ اين كفپوش ها، ت. هستندتخريب 

 . آن ديده نمي شود
براي طراحي رنگ كفپوش ها در محدوده مورد مطالعه مي توان از تركيب رنگ هاي سفيد و آبي، و يا سفيد 

ش تركيب رنگ سفيد و آبي، سطح را وسيع جلوه داده و با القاء حس سكوت، آرام. و سبز استفاده نمود
 . تركيب رنگ هاي سفيد و سبز نيز، قدم ها را ثابت و عزم را راسخ مي گرداند. ميبخشد

همچنين براي انتخاب نوع مصالح كفپوش، بايد توجه داشت كه عابران پياده براي عبور از مسيرهاي صاف 
مطالعه، استفاده بنابراين براي محدوده مورد . تر و با مصالح روشن تر، تمايل بيشتري از خود نشان مي دهند

از سنگ هاي الشه و سنگ هاي تراش خورده مرمر و گرانيت، با رنگ هايي كه در باال به آن اشاره شد 
 .پيشنهاد مي گردد

 درپوش فاضالب در محدوده مورد مطالعه كه در پياده رو ايجاد ناهمواري كرده است:  3-4تصوير 

 
 

 اثر رنگي ايجاد شده رنگ كفپوش رنگ فضا
 كند باعث ايجاد شادي گرديده و بيننده را تشويق به راه رفتن مي زرد سفيد

 سطح را وسيع جلوه داده و با القاء حس سكوت، آرامش مي بخشد آبي سفيد

 دهد ايجاد شور و هيجان نموده و فضا را گرم جلوه مي قرمز سفيد

 گردد باعث القاء حس سردي و بي تفاوتي مي خاكستري سفيد

 م ها را ثابت و عزم را راسخ مي گرداندقد سبز سفيد

 دهد ايجاد حس عظمت نموده و فضا را صميمانه و عاشقانه جلوه مي بنفش سفيد

 كند ايجاد حس قدرت نموده و مقاومت را بيشر مي قهوه اي سفيد

 حس پوچي را به بيننده انتقال داده و قدم ها را سنگين مي نمايد سياه سفيد

 دهد بك و لوس جلوه ميفضا را س صورتي سفيد
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 دوده مورد مطاالعهكفپوش نامناسب و تخريب شده در مح:  4-4تصوير 

 
 

 : جدول كنار خيابان 
شايد در ميان تمام عناصر شهري، تنها عنصري كه در تمام فضاهاي شهري حضور دارد و از تداوم كالبدي 

برخالف تصور رايج در ذهن بسياري از متخصصان و مسئوالن . جدول باشد ؛ويژه اي برخوردار است
كه بلحاظ ويژگي هاي عملكردي و زيباشناختي بايد مورد توجه قرار اجرايي ذيربط، جدول عنصري است 

 .  و زيبايي بصري الزم برخوردار باشد ،گيرد تا بتواند از كاركرد و سرويس دهي مناسب
در نقاط معموالً  ،كه مكانيابي اين عنصر شهري و از آنجا ،به علت تداوم طولي جداول در فضاهاي شهري

از اينرو هر كدام از اين جداول  مي باشد، هاآبروها و پياده رو و يا خيابان و آبروها فاصله بين :كرانه اي مثل
 ،رنگ آميزي جداول ،از طرف ديگر. تعاريف، حاوي پيامي خاص باشنديك سري مي توانند با به كارگيري 

ل و ايمني جدو و زيبايي به دوام ، خودضروررتي انكارناپذير است و اين امر ،يت آنها در شبؤبه دليل ر
هماهنگي با  وفرم  ،رنگ: آيتم در ارتباط است 3مقوله اي است كه با  ،ولازيبايي جد. كند راه كمك مي

 ول است كه عالوه بر قدرت و استحكام، از نظر اقتصادياترين ماده مورد استفاده براي جد رايج ،بتن. فضا
مي بايست به عنوان يك ميراث  ،يتهاي ساخته شده از سنگ گران جدول. باشد مقرون به صرفه مي نيز

 ،جايگزين مفيدي براي بتننيز، آجـــر و قلوه سنگ . محافظت شوند ،كه ممكن استئيتا جا ،شهري
 .باشند بخصوص در مناطق مسكوني مي

 

 نمونه هايي از طراحي جدول كنار خيابان با رنگ آميزي هماهنگ با محيط اطراف:  5-4تصوير 
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ولي با اين وجود در بعضي از  ؛از بتن ساخته شده اند ،محدوده مورد مطالعهموجود در هاي  ول و جوياجد
چهره اي  ،محدودهاين در كل جداول  .عمر طوالني آنهاست ،دچار شكستگي بوده و دليل آن هم ،نقاط

 . ويض و تعمير و رنگ آميزي دارندنياز به تع و داشتهفرسوده 
براي محدوده مورد مطالعه، مي توان از سنگ گرانيت با رگ هماهنگ با رنگ هاي پيشنهادي براي كفپوش 

سنگ گرانيت عالوه بر زيبايي، از دوام بيشتري نسبت به بتون برخوردار . و با طراحي جديد استفاده نمود
 .است

 خريب در محدوده مورد مطالعهجدول مستهلك و داراي ت:  6-4تصوير 

 
 

 : مان هاتنماي ساخ
اگر به نماي يك ساختمان بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمان . نماي ساختمان خالق نماي شهر است

استفاده از رنگ ها و طرح هاي مختلف در . هاي شهر توجه شود، همگوني نماي شهري از بين خواهد رفت
ها، مي تواند در تعيين چهره رنگي شهر و دادن هويت به فضاي شهري، تأثيرگذار  طراحي نماي ساختمان

 . باشد
امروزه در كشورهاي پيشرفته، طراحي نماي ساختمان ها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و ضوابط و 

ه كنترل مقررات خاصي در ارتباط با سيما و كالبد شهر وجود داشته و گروهي از برجسته ترين متخصصان، ب
طرح هاي بزرگ و كوچك شهري از نقطه نظر هماهنگي نماي بيروني ساختمان ها با محيط شهري از جنبه 

متأسفانه در كشور ما، . مي پردازند... هاي رنگ، حجم، مصالح، رعايت اصول هماهنگي، ميزان آسايش و
الً كاممصالح ساختمان،  آنطور كه بايد و شايد، به اين مسئله توجه نشده و انتخاب طرح، رنگ و نوع

در شكل هاي زير، نمونه . بر اساس نظر و سليقه انبوه سازان صورت مي گيردمعموالً بصورت تصادفي و 
هايي از طراحي ساختمان ها در كشورهاي مختلف نشان داده شده كه در آنها توجه به طرح، رنگ، 

 :نورپردازي و هماهنگي با فضاي اطراف، به وضوح ديده مي شود
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 نمايي از برج هاي منحني دبي، برج تجارت جهاني بحرين و برج كبري كويت:  7-4تصوير 

 
 

احداث ساختمان هاي بسيار بلند و . رنگ آسمان نيز، از عوامل مؤثر در رنگين نمودن فضاي شهري است
ان را برج ها بدون توجه به ضوابط معماري و شهرسازي و عرض معابر، فضا را محصور كرده و ديد آسم

و  8با احداث ساختمان هاي چندين طبقه فاقد مجوز، در كوچه هاي اً خصوصاين مسئله، . كور مي نمايند
متري، بصورت ملموس تري خودنمايي ميكند، به طوريكه افق ديد شهروندان به ديوارهاي خاكستري  10

 .محدود مي شود
محدوده فلكه صابرين تا سه راه گاليل شهر رشت، بر اساس قوانين معماري و شهرسازي، جزء محدوده با 
تراكم متوسط و داراي توسعه جديد محسوب مي شود كه قوانين احداث بنا در آن، بر طبق جدول زير 

 :تعيين گرديده است
 

 توسط و داراي توسعه جديدقوانين احداث بنا در محدوده با تراكم م:  4-4جدول 

 500-999 300-499 200-299 75-199 عنوان
 

  
 و باالتر

 تراكم
 متوسط

سطح اشغال
 در همكف

50% 50% 45% 35% 35% 

تراكم 
 ساختماني

100 150 200 220 300 

حداكثر تعداد
 طبقات

3 4 6 6 8 

 ي منطقه يك شهرداري رشتواحد فن:  مأخذ   
 

الزم به ذكر است حداكثر تعداد طبقات در مجموعه هايي كه داراي طرح مهندسي براساس شرح قراردادهاي 
تيپ سازمان مديريت و برنامه ريزي باشند، مي توانند تراكم ساختماني پيش بيني شده در جدول فوق را 

 5ي شهري آن به تصويب كميسيون ماده افزايش دهند، مشروط بر آنكه طرح سايت و مدارك طراح
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مترمربع و كمتر از آن، ممنوع  74در ضمن احداث بنا در قطعات با مساحت . شهرداري ها رسيده باشد
سازمان نظام مهندسي مبني بر طراحي و اجراي نماي ساختمان  15همچنين بر اساس دستورالعمل  .ميباشد

ماي ساختمان ها در نظر گرفته شده كه از آن جمله مي توان ها، الزامات و توصيه هايي براي اجراي بهتر ن
 :به موارد زير اشاره نمود

 

 طراحي نماي خَرپشته بصورت هماهنگ با نماي ساختمان )1

 پوشش درز انقطاع ساختمان از هر دو طرف با استفاده از مصالح بكار رفته در نما )2

 كونيعدم استفاده از نماهاي شيشه اي پيوسته در ساختمان هاي مس )3

طراحي محل نصب هرگونه تابلو، تبليغ و آگهي در سطح خارجي نماي ساختمان هاي غير  )4
 مقررات ملي ساختمان 20مسكوني منطبق بر مفاد مبحث 

 رعايت حداكثر هماهنگي نماي ساختمان، با نماي ساختمان هاي مجاور از لحاظ فرم و رنگ )5
 

ررسي وضع موجود مي توان گفت، موارد مطروحه برابر مطالعات ميداني صورت گرفته توسط نگارنده و ب
فوق در محدوده مورد مطالعه بصورت بسيار كمرنگ اجرا مي شود كه در نتيجه باعث القاء حس سردرگمي 

 .به بيننده شده و چهره مغشوشي از نماي شهر را به نمايش مي گذارند
به علت دادن چهره مصنوعي و  در خصوص نماي ساختمان ها بهتر است كه استفاده از نماهاي كامپوزيت
استفاده از نماهاي شيشه اي نيز، . ماشيني به شهر و همچنين ايجاد جزاير گرمايي، تا حد امكان محدود گردد

با توجه به تهديد امنيت عابران و غير ايمن بودن در برابر حوادثي همچون زلزله، و ايجاد جزاير گرمايي با 
ساختمان هاي آجرنما نيز، با توجه به اقليم و رطوبت . به نظر نمي رسد بازتابش نور خورشيد، گزينه مناسبي

براي  .باالي منطقه و رشد سريع جلبك و خزه بر روي آجر، چهره شهر را كثيف و نازيبا جلوه مي دهند
طراحي نماي ساختمان ها بهتر است از مصالح طبيعي مانند انواع سنگ ها با رنگ ها و طرح هاي متفاوت 

 .شود كه داراي دوام طوالني بوده و رنگ طبيعي آنها نيز با اقليم منطقه تناسب بيشتري دارد استفاده
 

 عدم رعايت خط آسمان و احداث طبقات مازاد برخالف ضوابط شهرسازي در محدوده مورد مطالعه:  10-4تصوير 
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 : ديوارها
ديوارها مانع ديداري و فيزيكي ايجاد ميكنند . داز اجزاي اصلي و قابل رؤيت هر ساختمان، ديوار آن مي باش

ديوارها را مي توان با فضاي محوطه سازي زير . براي تعريف فضاهاي خصوصي، استفاده مي شونداً اساسو 
 :تركيب نمود

 گلدان هاي برآمده )1

 تغييرات سطح )2

 صندلي و نيمكت هاي روي ديوار )3

 سايبان ها و باجه ها )4

آنها را مي توان بعنوان ابزاري براي افزايش . مزاحمت كمتري ايجاد مي كنندديوارهاي كوتاه، از نظر ظاهري 
ديوارهاي حائل بلند را نيز . به كار برد)  باغچه هاي بامي (عمق خاك، براي كاشت گياهان بر روي سقف 

وند ديوارها بايد با مصالحي ساخته ش. مي توان به تراس هايي تقسيم كرد كه با كاشت گياه، سازگاري دارد
اين مصالح بايد طوري انتخاب شوند كه در معرض هوا و فرسايش . كه مناظر و معماري محيط را كامل كنند

تعداد نامحدودي امكانات . از رايج ترين مصالح، مي توان به آجر، سنگ و بتن اشاره نمود. مقاوم باشند
موزائيك مرمري و بتن چكشي نيز رديفي و نقطه اي و نماهاي به كار رفته از مخلوط هاي دانه بندي شده، 

 .در رنگ هاي مختلف وجود دارند
 : جدول زير نشان دهنده اثرات رنگ ديوار، در فضايي با ابعاد ثابت مي باشد

 

 اثرات رنگ ديوار در فضايي با ابعاد ثابت:  5-4جدول 

 اثر رنگي ايجاد شده مقابل رنگ ديوار رنگ فضا
 را دل باز جلوه مي دهد عمق فضا بيشتر شده و فضا سفيد سياه

 فضا تيره به نظر مي رسد خاكستري سفيد

 كند فضا كمي روشن تر جلوه مي خاكستري سياه

 اثري ماليم و نمودي گرم خواهد داشت زرد سفيد

درخشندگي فوق العاده داشته و داراي نمودي سرد مي باشد كه به  زرد سياه
 كند سمت بيرون حركت مي

 گي فضا كاسته شده و به تيرگي متمايل مي گردداز درخشند قرمز سفيد

 فضا به گرمي متمايل شده و روشني بيشتري به خود مي گيرد قرمز سياه

 نظر مي رسده فضا را درخشان نموده، عمق آن بيشتر شده و روشن تر ب آبي سياه

 داراي تيرگي و عمق است آبي سفيد
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 فضا به سرخي متمايل مي گردد خاكستري آبي

 فضا به نارنجي متمايل مي گردد خاكستري قرمز

 فضا به سبزي متمايل مي گردد سياه قرمز

 فضا به سرخي متمايل مي گردد سياه سبز

 فضا به زردي متمايل مي گردد سياه بنفش

 فضا به بنفش متمايل مي گردد و ايجاد شور و نشاط مي نمايد سياه زرد

 دفضا به آبي متمايل مي گرد خاكستري نارنجي

 سبز متمايل مي گردد -فضا به آبي  قرمز سبز

 فضا به سرخي متمايل مي گردد نارنجي سبز

 فضا به قرمز و زرد متمايل مي گردد زرد سبز

 باعث ايجاد شادماني در فضا مي گردد زرد سفيد

 فضا بيان كننده عشقي پاك خواهد بود زرد صورتي

 گردد فضا تداعي كننده طلوع خورشيد مي زرد نارنجي

 ايجاد درخشندگي نموده و داراي اثر غريب و دافع مي باشد زرد آبي

ايجاد بشاشيت نموده و پر زرق و برق مي باشد؛ همچنين نشان دهنده  زرد قرمز
 شكوه و جالل و معرفت خواهد بود

 چشم را خيره كرده و پر زرق و برق مي باشد قرمز زرد

 ه مي دهدفضا را سوخته و تاريك جلو قرمز نارنجي

 رنگ زرد حالت بي حالي به فضا مي بخشد آبي زرد

 در اين فضا، قدرت آبي افزون مي گردد آبي بنفش

 در اين فضا، قدرت آبي افزون مي گردد آبي قهوه اي

 گردد باعث ايجاد حالت اضطراب، ناخشنودي و بي قراري در فضا مي قهوه اي آبي

 فضا به قرمز متمايل مي گردد آبي سبز

 سبز متمايل مي گردد -فضا به آبي  بنفش سبز
 62، 1390فخري مقدم، :  مأخذ     

 

استفاده از ديوارنگاره، از ديگر روش هايي است كه مي توان بوسيله آن، ظاهر خشك و خشن ديوارهاي 
 .بتني را با طرح ها و رنگ هاي چشم نواز پوشاند و به شهر بي روح و خاكستري، جلوه اي نو بخشيد
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 نمونه هايي از ديوارنگاره:  11-4صوير ت

 
 

به رنگ هاي خاكستري و كرم و سفيد بوده كه بر اثر اً اكثرديوارهاي موجود در محدوده مورد مطالعه، 
 .گذشت زمان، دچار فرسودگي گرديده و چهره شهر را نازيبا ساخته است

 

 نمايي از ديوار هاي فرسوده در محدوده مورد مطالعه:  12-4تصوير 

 
 

بوده كه توسط شهرداري منطقه يك  126تنها ديوارنگاره موجود در محدوده مورد مطالعه، مربوط به خيابان 
در طراحي . كالن شهر رشت، طراحي و اجرا گرديده و نمايي از آن در تصاوير زير، نشان داده شده است

نگاره مي توان از كاشي هاي لعاب دار با طرح ها و رنگ هاي مختلف استفاده نمود تا عالوه بر زيبايي ديوار
همچنين استفاده از سنگ هاي تيشه اي در رنگ  .و شفافيت، از كيفيت و دوام مناسب نيز برخوردار باشند

محدوده مورد مطالعه، هاي مختلف براي پوشش ديوار، مي تواند به چهره فرسوده و خاكستري ديوارهاي 
 .جاني تازه بخشد

 تنها ديوارنگاره موجود در منطقه مورد مطالعه :  14-4تصوير 
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 :گلدان ها 
از ظروف مختلف گياهان، در مواردي استفاده مي شود كه به طور مستقيم نمي توان در زمين، درخت يا 

بهتر است  .خيابان، مي توان از آنها استفاده نمود همچنين براي ايجاد موانع مانند بلوار بين. درختچه كاشت
گلدان هاي گروهي، . از گلدان هاي تكي كه با مناظر خيابان و محيط اطراف هماهنگ نيستند، استفاده نشود

گلدان ها، بخش يكپارچه . تأثير بيشتري دارند و فضاهاي زيبايي را در محيط ماشيني شهر، ايجاد مي كنند
كيل مي دهند و همراه با سطل هاي زباله، پله ها و ديوارهاي حائل، مي توان از آنها مناظر خيابان را تش

مصالح گلدان بايد  .همچنين مي توان سبدهاي گل را از تيرهاي چراغ برق يا پايه، آويزان نمود. استفاده نمود
. ها را نشان دهدبا دقت انتخاب شود تا تفاوت بافت ها، شاخ و برگ ها، شكل هاي قوي و تراشيده و رنگ 

 . براي اين كار، دسته هاي يكنواخت انواع گياهان پيشنهاد مي شود
گلدان ها بايد بدون محافظ، بر روي پايه هاي بلند قرار گيرند و نسبت به تخريب مقاوم باشند تا در اثر 

بر آلودگي روكش ها بايد در برا. جابجايي و نصب مكانيكي از بين نروند و ضد خش و ضد ضربه نيز باشند
 .هوا مقاوم باشند و جزئيات معماري محيط را حفظ كرده و از نظر تركيب رنگ، با محيط هماهنگ باشند

 

 نمونه هايي از طراحي گلدان:  17-4تصوير 

 
 

فاده از مصالح بتني، جايگاهي به شكل گلدان با محدوده مورد مطالعه، در بلوار وسط خيابان، با استدر 
اين جايگاه نه تنها از نظر رنگ، با اقليم منطقه . تركيب رنگ هاي نارنجي و شيري، طراحي شده است

در نتيجه هيچ . مطابقت ندارد؛ بلكه گياهان استفاده شده در داخل گلدان نيز مناسب و زيبا به نظر نمي رسند
 .محيط و دادن چهره رنگي به شهر ندارند تأثير مثبتي در زيباسازي

 

 گلدان هاي موجود در بلوار اصلي محدوده مورد مطالعه:  18-4تصوير 
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در طراحي ساختمان خود، جايگاهي بصورت باغچه و يا گلدان در نظر گرفته اند كه نيز بعضي از مالكين 
 .تأثير مثبتي داشته باشد اين امر مي تواند در زيباسازي و رنگين نمودن فضاي خاكستري شهر،

 

 طراحي فضاي سبز بصورت باغچه و گلدان در نماي ساختمان:  19-4تصوير 

 
 

 : پوشش گياهي و فضاي سبز 
كننده تنوع رنگ هستند و در شكل دهي به سيماي رنگي  تأمينفضاهاي سبز شهري از مهمترين عناصر 

ابيت پارك ها و فضاهاي سبز شهري است و آگاهي از رنگ مهمترين عامل در جذ. شهر نقش اساسي دارند
يكي از وظايف طراحان چشم انداز، آگاهي از . كاربرد متناسب رنگ ها، موجب نيل به مقصود خواهد شد

درختان، درختچه ها و گياهان پوششي بسياري را . دانش تركيب رنگ و آشنايي با گونه هاي گياهي است
يير رنگ در فصول مختلف، موجب تنوع در چشم اندازهاي شهري در طبيعت مي توان يافت كه با تغ

 :روش كلي تبعيت نمود  2در تركيب رنگ گياهان در هر منظر، مي توان از . ميشوند
روش اول تركيب رنگ هايي است كه در چرخه طيف رنگ ها، مجاور يكديگرند؛ مانند تركيب رنگ ) الف

اندازه محيط موردنظر وسيع تر باشد، طيف رنگي و رنگ  در اين روش تركيب رنگ، هر. هاي قرمز و بنفش
هاي مجاور انتخابي نيز بيشتر خواهد بود و برعكس، با كوچك شدن محيط، رنگ هاي انتخابي محدودتر 

 .مي شوند
در اين روش، از رنگ هاي مكمل يا رنگ . روش دوم در تركيب رنگ ها، نقطه مقابل روش اول است) ب

به عنوان مثال طراح، از گياهاني با رنگ هاي بنفش، زرد، قرمز و سبز . اده مي شودهاي مقابل يكديگر استف
اين شيوه بيشتر در مواردي استفاده مي شود كه هدف طراح، جلب توجه و . در كنار يكديگر استفاده مي كند
اده از رنگ هاي منظرسازان بيشتر تنوع و تضاد را در چشم اندازها، با استف. نظر بينندگان به چشم انداز است

تيره و روشن و بهره گيري از عامل تضاد رنگ ها، ايجاد كرده و براي نيل به اين مقصود از گياهاني با جلوه 
كاشت گل هاي جعفري زرد رنگ، در كنار گل هاي . هاي رنگي متضاد در كنار يكديگر استفاده مي كنند

ناظران به نقطه اي مشخص، استفاده از رنگ  براي جلب توجه ديد. آبي لويليا مثالي براي اين مورد است
 . هاي تيره موزون و يا رنگ هاي روشن يكدست در كنار يكديگر مي تواند مفيد باشد
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براي اين منظور، . يكي ديگر از كاربردهاي اصلي رنگ در فضاهاي سبز، ايجاد حس آرامش در ناظران است
براي وسيع نشان دادن يك محيط و يا . ه استرنگ هاي خنثي بهترين عامل در ايجاد اين حس در بينند

نارنجي -نارنجي، نارنجي و زرد-مشخص تر شدن فضايي وسيع، بايد از رنگ هاي گرم مانند قرمز، قرمز
گياهاني با رنگ هاي گرم، براي زيباسازي و تعديل فضاهايي با عرض كم و طول زياد مانند . استفاده نمود

استفاده از اين نوع گياهان باعث مي شود تا عالوه بر وسيع جلوه . تندبلوار وسط خيابان، بسيار مناسب هس
 .دادن محيط، آن را به چشم بيننده، نزديك تر از حد واقعي نمايش دهيم

از سوي ديگر، استفاده از رنگ هاي سرد در محيط، موجب مي شود چشم انداز طراحي شده، با عمق و 
گياهان داراي رنگ هاي طيف سبز، آبي و بنفش، سازنده اين استفاد از . درازاي بيشتري نمود پيدا كند

بايد توجه داشت كه به كارگيري گياهاني با رنگ هاي سرد در محيط هاي بسته و سايه . مضمون هستند
اشتباه است؛ مگر اينكه هدف طراح، ارائه محيطي سرد و ساكن بوده باشد كه در اين صورت الً انداز، كام
رد بصورت يكدست و توده اي و در سطحي وسيع استفاده شوند تا حداكثر تأثير را رنگ هاي ساً بايد حتم

 . داشته باشند
از آنجا كه پارك ها و فضاي سبز شهري، تجلي گاه بديع ترين مناظر شهري هستند، انتخاب درختان، 

امش و درختچه ها و گياهان پوششي كه رنگ هاي متنوع و چشم نوازي داشته باشند، موجب جذابيت، آر
نقش درختان و درختچه ها، از جهت ايجاد حجم رنگي وسيع، و گياهان . يادماني شدن محيط مي گردد

منظرسازان براساس عواملي همچون گل هاي رنگي، ميوه . پوششي از حيث تنوع رنگ، قابل بررسي هستند
گياهان را براي ... و هاي رنگي و جلوه گر، رنگ هاي پائيزي برگ ها، جذابيت و زيبايي پوست تنه درختان

به عنوان مثال درختاني همچون آكاسيا، شاه بلوط هندي، ابريشم، . ايجاد رنگ در محيط انتخاب مي كنند
از جمله گياهاني هستند كه ... زغال اخته، زالزالك، درخت زنجير طاليي، درخت الله، ماگنوليا، اقاقيا و

الزم . ها، براي ايجاد رنگ در محيط انتخاب مي كنندمنظرسازان به علت فصل گل دهي و زيبايي رنگ گل آن
بذكر است رنگ برگ و رنگ پوست تنه درختان نيز در انتخاب آنها براي منظورهاي مختلف، مدنظر 

 .طراحان چشم انداز قرار مي گيرند
وجود  »سبز«نتيجه اينكه، برخالف تصوري كه در اذهان همگان از واژه فضاي سبز به علت حضور واژه 

رد، مي توان چرخه اي از رنگ هاي گوناگون با تنوع و طراحي مشخص و متغير در فصول مختلف ايجاد دا
نمود و با تسلط بر دانش رنگ شناسي و شناخت گياهان و آگاهي از روش هاي نورپردازي صحيح، به 

ان آدمي را از ترسيم و نمايش مناظر دلپذير با جلوه هاي بديع پرداخت و از رهگذر اين فرايند، ذهن و رو
محيط خسته كننده و بي روح مصنوع شهري به سمت منظر طبيعي روح نواز، با رنگ هاي طبيعي و جذاب 

 .معطوف ساخت
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در اين محدوده در  .مي توان گفت محدوده مورد مطالعه، سرسبزترين خيابان شهر رشت محسوب مي گردد
كنار پياده رو از درخت چنار، در بلوار وسط خيابان از درختچه هاي تويا، درختچه ماگنوليا، چمن و نشاء 
. فصلي و در ميدان هاي موجود، از گياهاني نظير پامپاس كراس، شمشاد و شمشاد رونده استفاده شده است

ن ظرفيت باالي آن براي پرورش گياهان مختلف، بايد با اين وجود، با توجه به اقليم منطقه و در نظر گرفت
گفت كيفيت فضاي سبز منطقه و نوع گياهان استفاده شده در آن و كميت آن، در سطح بسيار پائيني قرار 

با مقايسه ساده فضاي سبز شهر رشت، با يك شهر كويري همچون اصفهان، عدم كفايت، رسيدگي و . دارد
ستفاده از نيروهاي مجرب و كارآمد در اين بخش، به وضوح قابل لمس توجه ارگان هاي مربوط و عدم ا

 .است
 نمايي از فضاي سبز موجود در منطقه مورد مطالعه:  21-4تصوير 

 
 

 : فضاي سبز عمودي 
. گردد در كشور آلمان باز مي 1945تاريخچه ايجاد فضاهاي سبز عمودي در فضاهاي شهري امروزي، به 

اشت ك. گلجاي است ،يري از فضاهاي سبز عمودي در نماي ابنيه شهريگنهاد براي بهره مناسب ترين پيش
گياهان ريزان و باالرونده در باال و پايين ديواره هاي عمودي و قرار دادن گلجاي در لبه پنجره ها، باعث 

 . بتني شهر خواهد شد و دميدن روح طراوت و سرزندگي در ديوارهاي سرد
 

 هايي از طراحي گلجاي بر روي ديوار نمونه:  22-4تصوير 

 
 

كاشت گياهان رنگارنگ در فضاهاي سبز عمودي، با توجه به اقليم بسيار مناسب منطقه، مي تواند در 
 . ثر باشدؤبازگرداندن چهره رنگي به شهر، بسيار م
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 نمونه هايي از طراحي فضاي سبز عمودي:  23-4تصوير 

 
 

به  در محدوده مورد مطالعه، فضاي سبز عمودي تنها در ديوار بعضي از خانه ها مشاهده مي شود كه معموالً
در كُل مي توان گفت با توجه . پيچك و گياهاني است كه به شكل رز، روي ديوار را پوشانده اند صورت

  .ضاي سبز موجود، به هيچ وجه مطلوب به نظر نمي رسدبه اقليم مناسب منطقه، كيفيت ف
 

 نمايي از فضاي سبز عمودي در محدوده مورد مطالعه:  24-4تصوير 

 
 

 :  نور و روشنايي
روشنايي خيابان به عنوان وسيله اي در جهت افزايش اطمينان و ايمني ترافيك و كاهش  ،در مناطق شهري

اگرچه به نظر  .دباش مي و همچنين ايجاد جذابيت و زيبايي در شب هريجرم و تصادفات در محيط هاي ش
 ،واقع ولي در است؛در شب و زيبايي فضاي شهري مي رسد كاربرد منابع نوري، تنها در ايجاد روشنايي 

نقش  ،يت بوده و در زيبايي يا آشفتگي محيطؤاكثر اين عناصر در روز به عنوان يك عنصر شهري قابل ر
، نظير بنابراين عالوه بر رنگ و نوع پراكنش نور، طراحي ساير اجزاي منابع روشنايي. ه دارندعهد رمهمي ب
توجه  ،هماهنگي با محيط و به زيبايي ،هابوده و بايد در ساخت آن نيز از اهميت ويژه اي برخوردار پايه آنها

 .خاصي مبذول داشت
زار است و نيز به منظور زيباتر كردن محيط، در مكان هايي از شهر كه تجمع انواع سازه هاي شهري چشم آ

استفاده نمود و ضمن ... تابلوها و نظير گلجاي ها، ء،جهت نصب ساير اجزا ،مي توان از پايه منابع نوري
در طراحي منابع نوري مي توان با به كارگيري طرح هاي نو و بديع بر جذابيت محيط  ،رعايت استانداردها
داشت كه انتخاب طرح، رنگ بدنه، نور المپ و ساير خصوصيات يك منبع بايد توجه . هاي شهري افزود

  .صورت پذيرد ،بايد با توجه به ويژگي هاي محيط ،نوري
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براي . مناطقي كه هنگام شب فعاليت بيشتري در آنها انجام مي شود، نياز به نوري بيشتر از حد معمول دارند
ي خاص فضاهاي شهري مانند ساختمان هاي شاخص يا نشان دادن بيشتر ورودي ها، كانون ها و ويژگي ها

الزم به ذكر است كه بايد در تمامي طول شب و تاريكي، . آبنماها، سطح شدت نور بايد متفاوت باشد
انواع گياهان، تابلوها و : روشن نمودن عناصري مانند. شود تأمينروشنايي معابر، گذرگاه ها و ساير اماكن 

مراكز و ساختمان هاي خاص و مواردي از اين دست، به آنها هويت بخشيده و ردر پانل هاي تبليغاتي، س
  .نقش مهمي نيز در جذابيت محيط در شب به عهده دارند

نور المپ سفيد مانند نور قرمز و . رنگ نور المپ، بر رنگ اشيائي كه نور بر آنها تابيده شده، تأثير مي گذارد
. ور سفيد روز مانند رنگ هاي آبي و سبز، بر سردي تأكيد مي كنددارد؛ در حالي كه ن تأكيدزرد، بر گرمي 

المپ ها با طيف هاي نور مختلف، بايد به طور هدفمند در طراحي مورد استفاده قرار گيرند تا به فضاي 
 . شهر در شب، تقسيم بندي بصري متفاوتي ببخشند

تقسيم بندي فضاهاي شهري كمك تفكيك ميدان ديد از طريق تأثير نورهاي متفاوت و رنگ نورها، به 
به همين دليل از طرح هاي روشنايي، براي جهت يابي بهتر و حتي مشخص تر شدن هويت يك . ميكند

كوشش بيش از حد براي پيدا كردن راه حل هاي بلند پروازانه در مورد . مجموعه شهري، استفاده مي شود
تباه طرح هاي تبليغاتي به وسيله نور، نقش بر آب روشنايي، اغلب با ارائه ايده هاي غلط و تعيين ابعاد اش

 . مي شود
 نمايي از طراحي هاي نورپردازي :  25-4تصوير 

 
 

هنمايي و چراغ را 15نورافكن و  10روشنايي پياده رو،  151روشنايي خياباني،  90در محدوده مورد مطالعه، 
بيشتر به صورت متراكم و بدون نظم بوده و فاصله منابع نوري از  اين عناصر، مكانيابي. رانندگي وجود دارد

از . اندبدون برنامه و توجه به استانداردها نصب شده الً كامو  نكردههم، از متراژ و قاعده خاصي پيروي 
 ،مختار، كسبه به صورت خوددانستو گردشي ي آنجا كه محدوده مورد مطالعه را مي توان يك خيابان تجار

كوتاه نموده و با توجه به اينكه سعي  هاي پياده رو با پايه در اقدام به نصب انواع روشنايي ،در برخي مناطق
با انبوه چراغ  ،بنابراين در برخي مناطق ؛نزديكي محل كسب خود نصب كنند درنظر را  كرده اند چراغ مورد

ن كوچكترين نظر كارشناسي و بدون توجه به استانداردها روبرو هستيم كه تراكم آنها نظر گرفت ها بدون در
و در برخي  ؛زياد بوده و محيط را شلوغ كرده و ذهن را دچار آشفتگي مي كند بسياردر بعضي مناطق 

 . مين نمي شودأكه نور پياده رو به خوبي ت با تراكم كم و با فاصله زياد نصب شده به طوري ،مناطق
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 تعدادي از انواع منابع نوري با پايه متوسط در محدوده مورد مطالعه:  26-4تصوير 

 
 

بهتر است تمامي منابع نوري كه بصورت سليقه اي توسط كسبه و مغازه داران در پياده رو نصب شده، 
 مبادرت به نصب منابع نوري يكدست و يك شكل با اًتوسط شهرداري جمع آوري شده و شهرداري راس

همچنين، مي توان براي طراحي نماي ساختمان ها و تابلوي مغازه ها با . نور مناسب در مسير پياده رو نمايد
استفاده از نورپردازي در شب، ضوابط مشخصي تدوين نمود تا از ايجاد اغتشاش در چهره رنگي شهر در 

 .شب جلوگيري شود
 

 

 :نيمكت و صندلي خياباني 
، نيمكت و صندلي خيابانيبا  ،با مجهز كردن فضاهايي از شهر ،رنامه ريزان و طراحاندر شهرهاي امروزي ب

كه از نيازهاي انسان امروزي است،  ،اجتماعي تآرامش، گفتگو و تعامالكسب محيطي جهت توقف، 
 وه اهداف زيباشناسي و تزئيني دارند و كمتر به راحتي آنها فكر شد ،اكثر اين نشستگاه ها .بوجود مي آورند

بدين ترتيب . ي تنديس وار در محوطه هاي موردنظر طراحان ، عرف رايج استئنزديك كردن آنها به اجزا
 .شوند نظير سيمان، سنگ و آجر، همانند عمارت هاي پيرامونشان ساخته ميي اغلب اين وسايل از مصالح

 ،حاشيه پياده روهاي عريضي باز شهري، كنار خيابان ها و يا در هابا مكانيابي مناسب نيمكت ها در فضا
ر رفت و آمد، مي توان عالوه بر فراهم كردن امكان رفاه عابران، زيبايي خاصي به مناظر در نقاط پاً مخصوص

با فضاي سبز و گياهان، جذابيت محيط را دو چندان  عنصربديهي است كه تلفيق اين . خياباني بخشيد
 . خواهد نمود

 نيمكت هاي خياباني نمونه هاي از طراحي:  28-4تصوير 
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اين نيمكت از جنس بتن و به رنگ قرمز . يك عدد مي باشد ،در محدوده مورد مطالعه ها تعداد كل نيمكت
با  به شدت در اين زمينه، و كيفي يبنابراين از نظر كم ؛باشد و كج مي زياد داراي تخريبو سفيد بوده و 

در اين خصوص با توجه به كابري تجاري خيابان مورد مطالعه و تردد باالي عابران  .كمبود مواجه هستيم
باشد؛  ثرؤمپياده، استفاده از نيمكت هاي چوبي مي تواند در زيبايي و ايجاد حس آرامش براي عابران بسيار 

 .هماهنگي كامل دارد ضمن اينكه رنگ چوب با اقليم منطقه
 

 نيمكت موجود در محدوده مورد مطالعه :  29-4تصوير 

 
 

 ) :دكه(يوسك ك
براي عرضه محصوالت مطبوعاتي از قبيل روزنامه، مجله،  ،هايي هستند كه در سطح شهر ها، اتاقك كيوسك

 ...وفروش بليط اتوبوس  ينهمچن ماهنامه، گاهنامه، كتاب، نقشه ها و فروش انواع مواد غذايي و كاالها و
يادي در طراحي و ساخت آن بايد نكات ز ،رد هر كيوسككبا توجه به كار .طراحي و ساخته مي شوند

كه به نوعي بناي مينياتوري نيز تلقي مي شود، مانند  ،كيوسك به عنوان يك عنصر شهري. نظر گرفته شوددر
 . مي و زيباشناسي در جهت هماهنگي با محيط استيازمند محاسبات طراحي اقلي، نديگرهـر اثــر معمـاري 

 

 نمونه هايي از طراحي كيوسك:  32-4تصوير 

      
 

عدد مربوط به فروش مواد غذايي و كاالهاي مختلف  2كه كيوسك وجود دارد  3در محدوده مورد مطالعه 
ها از قطعــات پيش ساخته فلـزي ساخته  اين كيوسك. ش بليط اتوبوس مي باشدو يك عدد جهت فرو

ها  عدد از اين كيوسك 2بدنـه . بصـري شده است تشاشباعث ايجاد اغ ،قرار گيري آنها در پياده رو وشده 
بر اساس استانداردهاي رايج، طراحي كيوسك ها بايد با توجه به شرايط  .زنگ زده و رنگ پريده است
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يمي باشد كه وضع موجود كيوسك ها در محدوده مورد نظر، نشان مي دهد كه در طراحي و ساخت آنها، اقل
 .مالحظات زيباشناختي و شرايط اقليم باراني شهر رشت، درنظر گرفته نشده است

 

 تعدادي از كيوسك هاي موجود در منطقه مورد مطالعه:  33-4تصوير 

 
 

 :تابلوها و عالئم 
جزئي از مبلمان شهري هستند كه در فضاهاي شهري جهت انتقال موضوع يا موضوعاتي به  ،مئها و عالتابلو

پاره اي از تابلوها مانند  .شهروندان از طريق نوشته، تصوير و يا عالمت، مورد استفاده قرار مي گيرند
ود آن ها هدايت ناظر تابلوهاي راهنماي مسير، نقش اطالع رساني محيطي را بر عهده دارند و هدف از وج

 ريني قرار دارند كه براي ايجاد تنوع بصري، پئ، تابلوهاي تزدر سوي ديگر. به محل دقيقي است كه بايد برود
 .كردن فضاهاي خالي و كاستن از يكنواختي نماهاي شهري نصب شده اند

است كه ظرفيت انسان م و تابلوها بايد مدنظر داشت، اين ئلي كه در طراحي و مكانيابي عالئيكي از مسا
تنها از اصل رقابت پيروي نمايد،  ،براي پذيرش اطالعات محدود مي باشد، بنابراين اگر نصب اين عناصر

بدين منظور در طراحي و نصب تابلوها، . ناهنجار و پر هرج و مرج تبديل مي گردند يشهرها به محيط
اي كوچكي از اين عناصر، در ايجاد كيفيت بصري استفاده از يك پايه براي چند تابلو و يا استفاده از حجم ه

م و تابلوها ئمي توان بر اساس شكل، رنگ و نحوه اتصال، خانواده اي از عال .ثر استؤو آرامش محيطي م
گرافيك به كار رفته در هر نوع از تابلوها بايد بازتاب نيازهاي استفاده . را براي محيطي خاص طراحي كرد

 .شدكننده و محيط استفاده با
به  ،ديده مي شود كه در عين بي نظمي تابلوهاانبوهي از انواع اين  ،سفانه امروزه در اكثر فضاهاي شهريأمت

در اين ميان، تابلوها و بيلبوردهاي تبليغاتي، به دليل رنگ و لعاب بيشتر و اندازه بزرگتر، . رقابت مشغولند
. رنگ مي نمايند مانند تابلوهاي راهنما را كمجلب توجه كرده و حتي در بعضي موارد اثر تابلوهاي مهمي 
در نتيجه حل اين مشكل نيازمند يك تالش  ؛بدين ترتيب سيستم اطالع رساني شهري نامتعادل مي شود

 . عمومي براي تشخيص اولويت ها و قواعد الزم براي ايجاد نظم است
براي اهداف اقتصادي شخصي يا  ، نشانه ها و نوشته هايي هستند كه، همه آن عالمت هاتبليغات خياباني

اين تبليغات قسمتي از تصويري هستند كه به وسيله . دولتي، نصب و در معرض ديد مردم قرار مي گيرند
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و يا  تبليغات خياباني در آفرينش فضاهاي شهري زيبا. عناصر مختلف در خيابان و شهر خلق مي شوند
آنچه كه اين . ثيرگذار نيستندأتاً لزومكه تابلوهاي بزرگ تجربه هاي گذشته ثابت كرده . ثرندؤ، بسيار منازيبا

ويژگي هاي  به اين مطلب، مالحظات دقيق بر اساس توجهبا . كيفيت طراحي است ،روزها خواستار دارد
 .منطقه اي كليد موفقيت است

تي نقش از عوامل مهمي كه مي تواند در كارآمدي تابلوها و نمايش آنها بخصوص در مورد تابلوهاي تبليغا
در خصوص نور نيز قانون مدوني . اساسي داشته باشد، استفاده از منابع نور رنگي بويژه در شب است

بيشتر جذابيت نور در شب است و بسياري در تالش هستند تا از اين مهم در جلب توجه . موجود نيست
كه بايد فكر اساسي درباره  به نظر مي رسد اين همان لحظه اي است. رهگذران به هر وسيله اي استفاده كنند

 .محدوديت استفاده از نور براي تبليغات بشود
ضمن ايجاد فضايي دلپذيرتر نماي نه  ؛هنگامي كه نصب به ديوار ممكن نباشد ،وجود گياهان در پشت تابلو

م بايد درخور فضاي معماري پيرامون خود باشند و ئعال. مي پوشاندرا بلوها ام و تئچندان زيباي پشت عال
 .يي و عملكرد را با هم تلفيق كنندزيبا

موادي مانند ورق . مصالحي كه در ساخت تابلوها به كار مي رود، بايد از مواد مقاوم و فاسد نشدني باشد
 ن، سنگ، بتون و اكريليك يا فايبر گالس، بسته به نوع تابلو و مكان نصب آ، چوبآهن، برنز، آلومينيوم
مگر اينكه شيشه از جنس  نيست؛سطوح شيشه اي در ساخت تابلوها منطقي استفاده از  .ميتواند مفيد باشد

 .نشكن بوده يا از شبكه هاي محافظ استفاده شود
 

 نمونه هايي از طراحي بيلبوردها و تابلوهاي تبليغاتي:  34-4تصوير 

 
 

تابلوي  15تابلوي راهنمايي و رانندگي،  51تابلوي راهنماي شهري و شناسايي،  33رد مطالعه در محدوده مو
 .تبليغاتي بانضمام تابلوهاي معرفي كاربري، مانند تابلوي مغازه ها وجود دارد

سبب  ،كمتر وجود دارد كه اين امر ،تابلوها از هماين و فاصله نصب  يابيهماهنگي در مكاندر اين محدوده، 
كه تعدادي از  كردهمچنين بايد اشاره . وز تراكم باالي عناصر در برخي مناطق و زشتي فضا شده استبر
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در نزديكي محل  ،توسط افراد خاص... دفاتر وكال و ،تابلوهاي تبليغاتي مانند تابلوهاي مطب پزشكان
گي بصري شده موردنظر در پياده رو نصب شده اند كه اين موضوع در بعضي مناطق سبب شلوغي و آلود

 .است
مغازه  يتابلوشامل بري رتابلوهاي معرفي كا برابر بازديدهاي ميداني و مطالعه وضع موجود مي توان گفت

هيچ  ساخته و نصب شده اند و ،و ابعاد و رنگبا انواع طرح  و با توجه به سليقه كسبه ،ها و ساختمان ها
تا فضاي شهري به محيطي آشفته و ندارد بر عهده نهادي مسئوليت طرح و رنگ و هماهنگي اين تابلو ها را 
 بايد گفت،در مورد تابلوهاي تبليغاتي استوانه اي  .متشكل از انواع رنگ ها و مدل ها و سايزها تبديل نشود

اين  ، دركار ت ايناز اين تابلوها براي چسباندن انواع پوسترها و كاغذهاي تبليغاتي استفاده مي شود كه مزي
خاصي براي چسباندن اين كاغذها و پوسترها تعيين مي گردد تا از تخريب ساير عناصر جلو است كه مكان 

بيننده را دچار آشفتگي  ذهن ،و در كل دادهه ئكه چهره نامناسبي از خود ارااست  گيري شود و عيب آن اين
 .مي كند

 تابلوهاي تبليغاتي شخصي و استوانه اي:  36-4تصوير 

 
 

ها و عالئم شهري، از طرح و رنگ واحد استفاده شده و تابلوها و عالئم راهنمايي و بهتر است براي تابلو
تابلوهاي تبليغات استوانه اي حذف شده و از تابلوهايي استفاده . رانندگي داراي تخريب وكَج، تعمير شوند

ا و كاغذهاي شود كه امكان تعويض رويه آن وجود داشته باشد تا پس از مدتي كه با چسباندن انواع پوستره
 .تبليغاتي، چهره نامناسب به خود رفته و ذهن بيننده را دچار آشفتگي مي كنند، رويه آنها تعويض گردد

درخصوص تابلوهاي تبليغاتي شخصي نيز بهتر است كه تمامي اين تابلوها از مسير اصلي پياده رو حذف 
ي معرف كاربري مغازه ها نيز بايد تابلوها. شده و چند جايگاه خاص براي نصب آنها در نظر گرفته شود

 .داراي طرح و رنگ و نور تعريف شده توسط شهرداري ها و سازمان هاي مربوط باشند
 

 



 ٣٣ 

 : صندوق پست و صندوق صدقات 
 بايد به صورتي طراحي و ساخته شوند كه هم دسترسي آسان به آنها امكان ،هاي پست و صدقات صندوق

لمان شهري خودنمايي داشته و در عين حال چهره شهر را مخدوش گر عناصر مبپذير باشد و هم در ميان دي
مورد  است، زرد يا قرمزمعموالً سازماني كه  هاي رنگ ،هاي پست براي رنگ آميزي صندوق .نسازند

هاي سفيد و سبز و زرد و يا رنگ  ياز رنگ هاي آبمعموالً  ،د و براي صندوق صدقاتناستفاده قرار مي گير
 .مي شود استفاده

، وضعيت تردد عابرين هايي نظير هماهنگي با محيط اطراف هاي پست بايد به ويژگي در مكانيابي صندوق
استاندارد مطلوبي كه ارائه مي دهند، در مقابل هر هـزار معموالً . پياده و سهولت دسترسي به آن مدنظر باشد
چون اين عنصر در كشورهاي  ،يهدر مورد صندوق هاي خير. نفـر يك صندوق پستي پيشنهاد مي شود

 ،سسات ماليؤو بهتر است م بودهوجود نم در اين خصوص قانون مدوني ،پيشرفته به اين شكل وجود ندارد
زيرا اين عناصر محيط را دچار شلوغي  ؛راه ديگري را جايگزين صندوق گذاري در سطح شهر نمايند

اين است  ،ورت الزام به وجود اين صندوق هاميكنند ولي در نهايت مي توان گفت حداقل كار ممكن در ص
كه مكانيابي اين عناصر زير نظر سازماني قرار گيرد كه مسئوليت مكانيابي تمامي عناصر مبلمان شهري بر 

فاصله اين عناصر و  تا است و سازمان هاي خيريه، هيچ حقي در مكانيابي صندوق ها نداشته باشندعهده آن 
 .دنو از يك متراژ و فاصله خاص تبعيت كن هبودزير نظر  آنهاتعداد نصب 
، مربوط به سازمان صندوق صدقه و خيريه 58نداشته و صندوق پست وجود  ،مطالعهمورد در محدوده 

برابر مطالعات ميداني نگارنده،  .وجود دارد زرد،-سبز، و كميته امداد با رنگ آبي-بهزيستي با رنگ سفيد
، از متراژ و قاعده صورت گرفته و فاصله صندوق ها از همبدون برنامه الً كامصندوق ها  اين مكانيابي

 را و پياده رو دبه فاصله نزديك به هم نصب شده ان ، صندوق هادر برخي مناطق .خاصي پيروي نمي كند
ضروري است تا  ،رعايت يك فاصله مبنا آنها، ن در مكانيابيبنابراي ؛شلوغ و ذهن را دچار آشفتگي مي كنند

 . هماهنگي در مكان نصب آن ها بوجود آيد
بدون  ،اين است كه كميته امداد و سازمان بهزيستي انتخاب مدل و مكان نصب صندوق ها، مطلب مهم در

امر سبب بروز اين  .اقدام به نصب اين صندوق ها مي كنند ،شهرداري و نظر كارشناسيبا هماهنگي 
براي حل معضل صندوق هاي صدقات، بايد تمامي اين  .مشكالتي از نظر زيبايي پياده رو و محيط مي شود

صندوق ها توسط شهرداري از خيابان اصلي جمع آوري شده و ضوابطي براي نصب آنها و حتي طراحي و 
 .ابالغ گرددتعيين رنگ اين صندوق ها توسط شهرداري تدوين شده و به نهادهاي مربوط 

 

 
 
 



 ٣٤ 

 :آبنماها 
آب روان، نور و درخشش را . آبنماها داراي حركت، صدا، اثر خنك كنندگي، بازتاب و سايه اندازي هستند

تا حد امكان بايد آبنماها را در معرض نور خورشيد . مي گيرد و آب راكد، فضاهاي متنوعي ايجاد مي كند
براي دستيابي به آبنمايي كه درخشش آب را منعكس سازد، . قرار داد تا درخشش آب را منعكس سازند

استخر بهتر است پر به نظر برسد تا حس . بهتر است آن را در سايه يا در استخري به رنگ تيره طراحي نمود
 .نورپردازي، از عناصر ضروري در طراحي فواره هاست. بيشتري را منتقل كند

شگردهاي مديريتي . به استتار جرم و كثيفي كمك خواهد كرد استفاده از رنگ هاي تيره براي كف آبنماها،
شامل استفاده از گياهان آبي، براي آبنماهاي بزرگ، مي تواند در زيبايي و افزايش كيفيت بصري محيط مؤثر 

مشخص بوده و از طراحي استخرهاي عميق در الً كامبراي حفظ امنيت كودكان، حاشيه آبنماها بايد . باشد
 . اجتناب نمودفضاهاي شهري 

 نمونه هايي از طراحي آبنماها:  45-4تصوير 

 
 

عليرغم وجود شرايط مساعد و مكان هاي مناسب جهت مكانيابي و طراحي آبنماها و با توجه به تأثير آن در 
ي به شهر با استفاده از نورپردازي آبنماها در شب، زيباسازي و تلطيف فضاي شهري و دادن چهره رنگ

 .متأسفانه در محدوده مورد مطالعه هيچ آبنمايي ديده نمي شود
در ميادين موجود در محدوده مورد مطالعه، مي توان از آبنماها و تركيب آن با گياهان آبي و نورپردازي آنها 

 .در شب استفاده نمود
 
 
 



 ٣٥ 

 :ايستگاه اتوبوس 
، نقش مهمي در سيماي ي هستند كه به دليل سازه اي بودناز ديگر عناصر شهر ،اتوبوس هاي اهايستگ

كه همواره محل  چرا ؛مكانيابي اين عناصر در فضاهاي شهري بسيار مهم است. محيط شهري بر عهده دارند
زيبايي و عالوه بر  ،اين نوع سازه ها. رفت و آمد تعداد زيادي از شهروندان و وسايل نقليه هستند

نياز به تعمير و اً دائم، بايد در برابر عوامل طبيعي، تخريب و فرسايش نيز مقاوم بوده و محيطيكپارچگي با 
بنابراين ميتوان  هستند؛محل مكث و توقف شهروندان معموالً  ،ايستگاه هاي اتوبوس .نگهداري نداشته باشند

 .شايسته اي استفاده نمودبه منظور تبليغات و آموزش عمومي به طرز  ،از بدنه آن
 

 استفاده از طرح هاي نو و زيبا در طراحي ايستگاه اتوبوس:  47-4تصوير 

 
 

ولي  دنه آن براي تبليغات استفاده شده؛وجود دارد كه از ب ايستگاه اتوبوس 1 ،در محدوده مورد مطالعه
به شكل عنصري نامتناسب و ناموزون با و  داشتهوضعيت نامطلوبي  ،آنآميزي  و طراحي و رنگ ليصند

استفاده از طرح ها و رنگ هاي نو براي ايستگاه هاي اتوبوس ميتواند  .محيط، در خيابان خودنمايي مي كند
 .در زيبايي منظر شهر مؤثر باشد

 ورد مطالعهايستگاه اتوبوس موجود در محدوده م:  48-4تصوير 

 
 
 
 
 



 ٣٦ 

 :تقسيم برق و مخابرات ) پست(جعبه 
 بايد در صورت اجبار، و ممنوع است ،عرض ديد مستقيممدر ... استقرار جعبه هاي تقسيم برق، مخابرات و

حتي اگر اين  ؛نظر گرفته شود كه مزاحم فعاليت و حركت پياده نشود، در ،جاي مناسبي در نزديكي پياده راه
  .را دربر داشته باشدافزايش هزينه و انرژي و لوازم كار موجبات 

از نظر ابعاد  پست هاي برق،. پست مخابرات وجود دارد 15 وپست برق  76 ،در محدوده مورد مطالعه
برق در مسير مورد  هاي پست تعداد زيادي از. تندسايز و هماهنگ نيس و يك بودهداراي سايزهاي متفاوتي 

در پياده رو مكانيابي شده و در معرض ديد  ،پست برق 76تمامي اين . هستند زيادداراي استهالك  ،مطالعه
و استهالك زياد  ، رنگ هاي ناهماهنگ با محيطبنابراين تعداد زياد، سايزهاي گوناگون ؛مستقيم قرار دارند

برنامه و نظر كارشناسي ديده نمي  ،در مكانيابي اين عناصر .شويش و زشتي كرده استفضا را دچار ت ،آنها
 ،متر 10به فاصله كمتر از  ،كه در برخي مناطق؛ به طوري بي نظم نصب شده اندبصورت تصادفي و شود و 

كه پست برق وجود دارد و در برخي مناطق با فاصله زياد از جدول و در وسط پياده رو نصب شده اند  3
 .ابران پياده ايجاد مزاحمت مي كندبراي ع

 و مخابراتنمونه هايي از مكانيابي نامناسب پست هاي برق :  49-4تصوير 

  
 

 :وسايل نقليه عمومي و شخصي 
يكي كاميون ها و كاميونت ها با استفاده از فرم هاي رنگي و نوشتار براي تبليغات،  ها، طراحي بدنه اتوبوس

محسوب مي شوند؛ زيرا همواره در فضاي شهر و در معرض رين عوامل در طراحي گرافيك محيطي از مهمت
 .ديد عموم قرار دارند

 نمونه هايي از طراحي بدنه وسايل نقليه عمومي:  51-4تصوير 

 
 



 ٣٧ 

ت دريافت اطالعات در خصوص رنگ خودروهاي داراي با توجه به تالش هاي فراوان نگارنده در جه
پالك رشت، متأسفانه هيچگونه آماري در زمينه رنگ و تعداد خودروهاي هر رنگ، در ارگان هاي مرتبط 
يافت نشد كه بتوان به آن استناد نمود؛ اما با توجه به به مطالعات ميداني مي توان گفت، رنگ غالب 

ر و محدوده مورد مطالعه، به رنگ هاي مشكي، سفيد، نقره اي و خودروهاي در حال تردد در سطح شه
 .خاكستري هستند كه خود باعث ايجاد فضاهاي تيره و القاء حس افسردگي مي گردد

براي اثبات اين امر، سؤالي در پرسش نامه در خصوص رنگ ماشين شخصي افراد مطرح شد كه پس از 
نفر داراي خودرو با رنگ هاي مشكي، سفيد و  216د پاسخگو، تعدا 342بررسي پاسخ ها، مشخص شد از 

از خودروهاي در حال تردد در داخل خيابان، داراي رنگ % 64اين بدان معني است كه . يا خاكستري هستند
 . ثير بسيار زيادي در تيره و يا مخدوش نمودن چهره رنگي شهر داردتأهاي تيره و يا خنثي هستند كه 

يز توجه نمود كه بر اساس آمار منتشر شده در سطح بين المللي، خودروهاي همچنين بايد به اين نكته ن
داراي رنگ هاي تيره، بعلت نداشتن ديد مناسب در شب، بيشتر در معرض خطر تصادفات جاده اي قرار 

رنگ مشكي، نه تنها مي تواند داراي  اًخصوصبنابر اين استفاده از خودروهاي داراي رنگ هاي تيره، . دارند
 .منفي بر روحيه افراد باشد، بلكه سالمت جسمي آنها را نيز در معرض خطر قرار خواهد داد رتأثي

 
 مشخصات خودروي شخصي پاسخگويان :  8-4جدول 

 درصد فراواني رنگ خودرو
 %19 72 سياه
 %30 114 سفيد

 %15 56 خاكستري
 %36 142 ساير رنگ ها

 %100 384 جمع
 1391طالعات ميداني نگارنده، تابستان م:  مأخذ                    

 

عليرغم آزادي افراد در انتخاب رنگ خودروي شخصي خود، نمي توان مالحظات اجتماعي و عرف حاكم 
بر جامعه را در انتخاب رنگ خودرو ناديده گرفت؛ اما با تمام اين اوصاف بايد گفت افراد جامعه ما دچار 

 .نوعي رنگ مردگي گشته اند
 
 
 
 



 ٣٨ 

 با توجه به رنگ آنهانمايي از وسايل نقليه عمومي :  52-4تصوير 

 
 

در . از ديگر عوامل تأثيرگذار بر چهره رنگي شهر، مي توان به تبليغات روي بدنه اتوبوس ها اشاره نمود
اينخصوص نيز با توجه به بررسي هاي بعمل آمده، مي توان گفت هيچگونه نظر كارشناسي در طراحي بدنه 

مي گردد و حتي گاهي طراحي هاي انجام شده با زمينه مشكي و يا تركيب رنگ هاي اتوبوس ها اعمال ن
 .كدر و بي روح، باعث ايجاد اختشاش در سيماي شهر گرديده است

 

 نمايي از طراحي بدنه اتوبوس ها:  53-4تصوير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٩ 

 : نتيجه گيري
 .ناسبي وجود نداردميان اقليم منطقه و رنگ هاي بكار رفته در محدوده مورد مطالعه ت )1
رنگ هاي بكار رفته در محدوده گلسار، بر اساس موازين علمي و روان شناختي و بر پايه مطالعه و  )2

 .برنامه ريزي انتخاب نشده است
تصادفي و بدون توجه به  كامالًرنگ هاي بكار رفته در محدوده گلسار، بصورت سليقه اي و بطور  )3

 .معاني رنگ ها، انتخاب شده است
نياز به تنوع رنگي را در محيط زندگي خود حس كرده و معتقدند استفاده از رنگ هاي  دانشهرون )4

 .شاد، مي تواند باعث القاء انرژي مثبت به آنها گردد
تالش مديران و ارگان هاي مرتبط، در ايجاد فضاي شهري زيبا براي رضايت شهروندان، كافي نبوده  )5

در بدنه اين ارگان ها و و طراحان يزان شهري و نياز به حضور نيروهاي متخصص و برنامه ر
 .مؤسسات، به شدت حس مي شود

فضاي سبز در دادن چهره رنگي به شهر و القاء انرژي مثبت به شهروندان، مي تواند  استفاده از )6
 .ثر باشدؤبسيار م

در انتخاب طرح، رنگ و مصالح ساختمان هاي موجود، اعم از شخصي و يا دولتي، نهادهاي  )7
 .حتي افراد، بدون توجه به طرح هاي شهري و نظرهاي كارشناسي، دخالت دارند مختلف و

پست برق در رنگ آميزي تجهيزات شهري كه نياز به رنگ آميزي دارند مانند منابع نوري، تابلوها،  )8
 در محدوده مورد مطالعه، به كار رفته رنگ هايت نامرغوب استفاده شده و از رنگ هاي با كيفي... و

 رنگ نوع اين. شده است استفاده ماشيني رنگ هاي از ندرت به و بوده روغني نگ هاير نوع از

 زمان، مرور به و داشته كمي بسيار ماندگاري موجود، آلودگي هاي و جوي خاص شرايط دليل به

 اين شيميايي مواد تركيب خصوصيات آنكه حال مي دهد، دست از را خود تقابلي و تشفافي

 محيطي، آلودگي هاي و اقليمي شرايط نور، مقابل در كه شود انتخاب اي گونه به بايد رنگ ها

 .باشند داشته زيادي و سازگاري ماندگاري
شهرداري بعنوان متولي اصلي اداره شهر، هيچگونه طرح و برنامه جامعي در جهت بهبود وضعيت  )9

 . سيماي رنگي شهر ندارد

زي شهري، براي طراحي، ساخت و مكانيابي هيچ نظارتي از طرف شهرداري و واحد زيباسا تقريباً )10
عناصر شهري صورت نمي گيرد و گاهي عالوه بر رنگ نامناسب عناصر، تعداد زياد و مكان گزيني 

 .نامناسب آنها نيز، باعث ايجاد چهره نازيبا و ناهمگون در شهر مي گردد
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ته به محيط، اقليم هيچگونه اصول و مباني مدوني براي محيط هاي شهري وجود ندارد تا بتوان بس )11
و فرهنگ مردم، و براساس اصول طراحي رنگ، مديران، طراحان و حتي مردم را در انتخاب رنگ 

 .هاي مناسب براي محيط زندگيشان هدايت نمود
براي تعيين برنامه رنگي شهر، هيچگونه هماهنگي بين ارگان هاي تصميم گيرنده، در خصوص  )12

 .هريك بصورت مجزي و سليقه اي عمل مي كنند تعيين رنگ عناصر شهري ديده نمي شود و
مي   را  ها در سطح خرد و كالن گيري تصميم تخصصي نبودن تغييرات پي در پي كادر مديريتي و )13

 .دانست در منظر شهري ،رنگ مربوط به معضالت ايجاد از داليل نابساماني وتوان 
ت كارهاي كم بوده و كيفي دوده مورد مطالعهتعداد ساختمان هاي شاخص و ديدهاي خوب، در مح )14

 .محيطي و هنرهاي به كار رفته در اين محدوده، از مطلوبيت خوبي برخوردار نيست
 پائين بودن سطح دانش كيفي مسئولين زيباسازي شهري در سازمان هاي مربوط )15

نمي     در شهرهاي ما هنوز ضوابط و مقررات مربوط به نماي ساختمان ها و منظر شهري رعايت )16
عيين ين اوصاف، انتظار توجه به رنگ در فضاي شهري و تدوين ضوابط در خصوص تشود؛ با ا

ت، از ديد بسياري از مديران و مسئولين و حتي شهروندان رنگ عناصر شهري از نظر كيفيت و كمي
 .ما، دور از ذهن به نظر مي رسد
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 :پيشنهادات 
با توجه به رنگ مايه هاي ، شهريو برنامه ريزان تهيه طرح جامع رنگ شهر، توسط طراحان  )1

كه داراي  موجود در محيط، اقليم، مصالح بومي و رنگ هاي محبوب مردم منطقه موردنظر
راهنماهايي براي طراحي تك بناها، خيابان ها، ميادين و نقاط شاخص شهري بوده و الگويي 

 .وحدت بخش را براي كل شهر ارائه نمايد

 رتبط، در جهت اجراي طرح رنگ شهر ايجاد هماهنگي ميان سازمان هاي م )2

 تهيه طرح سيماي شهري، هماهنگ با طرح تفضيلي )3

ارتباط و تعامل كاري شهرداري ها با سازمان نظام مهندسي استان و ساير ادارات مرتبط با امور  )4
 شهري

تدوين ضوابطي توسط شهرداري ها و يا سازمان نظام مهندسي و ساير ادارات مربوط، مبني بر  )5
ارت جدي بر انتخاب رنگ نماي ساختمان ها؛ زيرا انتخاب رنگ ساختمان، نه تنها در اعمال نظ

تعيين چهره رنگي شهر بسيار اهميت دارد، بلكه استفاده از رنگ هاي تيره و مصالح نامناسب  مي 
 .تواند باعث ايجاد جزاير گرمايي در شهر شده و مشكالت جدي تري را به همراه داشته باشد

ي ها به ارائه پايان كار ساختماني منوط بر اجراي نماهاي اصلي و جانبي، مبتني بر الزام شهردار )6
 ضوابط تعيين شده

طراحي چند نمونه از بدنه شهري بوسيله مشاوران طرح تفضيلي و قيد آن در شرح خدمات، و  )7
 هزينه آن توسط وزارت كشور تأمين

 و تفضيلي جايگزيني طرح هاي ساختاري راهبردي به جاي طرح هاي جامع )8

 ساماندهي اطالعات مكاني و توصيفي )9

 استفاده از نيروهاي متخصص و كارآمد در برنامه ريزي و طراحي شهري )10

ارائه طرح هاي فضاي سبز عمودي با نظارت مستقيم متخصصان، برنامه ريزان شهري، طراحان و  )11
 ييسازمان هاي مربوط بويژه شهرداري ها، جهت فراهم آوردن امكانات مالي و اجرا

تهيه نقشه هاي جامع براي طرح هاي روشنايي سيماي شهري كه در آن حتي نوع چراغ ها و رنگ  )12
 .آنها نيز تعيين گردد

 تقويت كميته هاي تخصصي و كميته عالي زيباسازي و تنظيم و برگزاري جلسات مربوط )13

 مشاوره و طراحي موارد مربوط با حوزه خدمات شهري )14

 از خدمات مهندسان مشاور در مسائل مرتبط با زيباسازيسياست گذاري در خصوص بهره مندي  )15

ارتباط با دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي جهت طرح مسائل زيباسازي و بهسازي شهري، و  )16
 جلب مشاركت اساتيد و دانشجويان به منظور الگوسازي و تهيه دستورالعمل هاي الزم
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صوصي و عمومي، و تدوين آئين نامه بررسي نقيصه هاي موجود در ضوابط ساخت و سازهاي خ )17
 هاي مربوط به ساماندهي و بهسازي منظر شهري

 سيستم بخشيدن به سوژه يابي، در خصوص زيباسازي و رفع نازيبايي ها )18

 مطالعه و ارائه پيشنهادات بديع در جهت اجراي طرح هاي زيباسازي )19

نايي و نورپردازي، تنظيم ضوابط و دستورالعمل هاي خاص زيباسازي نظير رنگ آميزي، روش )20
 تبليغات محيطي و مبلمان شهري

ارتقاء سطح دانش كيفي مسئولين زيباسازي در سطح مناطق سه گانه شهرداري رشت، توسط بخش  )21
 هاي مختلف مديريت زيباسازي

 برنامه ريزي و تنظيم طرح هاي حجمي، تنديس و المان هاي شهري )22

بهترين هستند و رنگ هاي اصلي و غني در  براي چيدمان هاي جسورانه و پويا، محيط هاي روشن، )23
براي محل هايي كه كارهاي فيزيكي و فكري در آنجا . چنين فضاهاي درخشاني، بيشتر رايجند

در مناطق داراي آب و هواي  .انجام مي شود، رنگ هاي عميق و ماليم، انتخاب هاي بهينه هستند
براي سطوح به كار نبايد رنگ بسيار سفيد،  .توناليته بيشتر استفاده كرد رنگ هاي با از معتدل، بايد

با  بعنوان رنگ پس زمينه، خاكستري. سفيد خيره كننده است و به سادگي كثيف مي شود ؛ زيرارود
، زيرا با هيچ رنگي به رقابت نمي پردازد؛ اما بعنوان رنگ اصلي، باعث هر رنگي هماهنگي دارد

رنگ  .را بي روح و فاقد انرژي جلوه مي دهدالقاء حس بي طرفي و خنثي بودن مي گردد و فضا 
رنگ هاي قوي تر، به . براي محيط هاي فعال و پر جنب و جوش مناسب ترند ،هايي با رنگمايه كم

 . برانگيختن به كار مي روند تأكيد ومنظور 
و ... تدوين ضوابط و معيارهاي طراحي عناصر شهري و كيفيت آنها اعم از شكل، رنگ، جنس و )24

 يدكنندگان و پيمانكاران به رعايت آنها و نظارت جدي بر حسن انجام كار پيمانكارانالزام تول

در رنگ آميزي تجهيزات شهري كه نياز به رنگ آميزي دارند، مانند منابع نوري، تابلوها، پست برق  )25
 .از رنگ هاي ماشين و رنگ هاي با ماندگاري و شفافيت باال استفاده نمود... و

 با استفاده نورپردازي مناسب و تلفيق آن با گياهان آبي سازگار با اقليم منطقه طراحي انواع آبنما )26

انتخاب رنگ عناصر شهري، بايد با توجه به معاني رنگ ها و كاربري منطقه موردنظر و توسط افراد  )27
 .متخصص و آگاه صورت گرفته و از انتخاب كوركورانه و سليقه اي رنگ ها، اجتناب گردد

 رات رواني زيباسازي شهرها بر جسم و روان انسانتأثياز آگاه سازي مردم  )28

طراحي روش هايي براي مشاركت دادن مردم در زيباسازي شهري نظير برگزاري مسابقات شهري  )29
براي انتخاب زيباترين كوچه هاي شهر به همراه اهداء جوايز ويژه به ساكنين آن و تبديل آنها به 

 رجيمكان هايي براي بازديد توريست هاي خا
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در مورد منابع نوري، از نظر تعداد و شكل ظاهري، با تنوع زيادي روبرو هستيم كه در اينخصوص  )30
پيشنهاد مي شود تمامي منابع نوري در طول مسير، داراي طراحي واحد و يك شكل و يك رنگ 

 . شوند

ن در خصوص تابلوهاي تبليغاتي شخصي توصيه مي شود كه به طور كامل از پياده روهاي خيابا )31
اصلي حذف گردند و در خصوص تابلوهاي تبليغاتي استوانه اي كه انواع پوسترهاي تبليغاتي بر 
روي آنها چسبانده مي شود، از آنجا كه از عمر اين تابلوها مدت زيادي مي گذرد و همگي دچار 
تخريب شديد شده اند، پيشنهاد مي شود كه تمام آنها تعويض گردند و براي نصب كاغذها و 

ها، قانون مشخصي تدوين گردد تا برگه ها، به شكلي بي رويه و بصورت نامنظم بر روي هم پوستر
 .نصب نگردند و فضا را دچار آلودگي بصري از نظر شكل و رنگ نگردانند

در خصوص كفپوش ها و جداول در محدوده مورد مطالعه، پيشنهاد مي شود از رنگ هايي كه با  )32
ت نيز، هماهنگ با تأسيساده شود و همچنين درپوش چاه ها و محيط هماهنگي بيشتري دارند استفا

 .رنگ كفپوش انتخاب گردند

در خصوص صندوق ها پيشنهاد مي شود كه در چند نقطه از مسير مورد مطالعه، صندوق پست  )33
 .نصب شده و تمامي صندوق هاي كميته امداد و بهزيستي، بجز تعداد محدودي حذف گردند

ابرات، در محلي دور از ديد عموم و پياده رو خيابان اصلي جانمايي همچنين پست هاي برق و مخ
شوند؛ زيرا نه تنها از نظر رنگ با محيط هماهنگي ندارند، بلكه باعث شلوغي و ايجاد ناهماهنگي 

 .بصري در منظر خيابان اصلي مي گردند

قاوم و با در خصوص شيرهاي آتش نشاني پيشنهاد مي گردد كه با رنگ ماشين و يا رنگ هاي م )34
 .كيفيت باال رنگ آميزي گردند

در خصوص ايستگاه اتوبوس پيشنهاد مي گردد ايستگاه هايي با طرح ها و رنگ هاي جديدتر و  )35
 .زيباتر، در چند نقطه از كل مسير احداث گردند

 استفاده از ديوارنگاره ها با طرح ها و رنگ هاي مناسب با كربري و اقليم منطقه )36

 راي تزئين خيابان و نماي ساختمان هااستفاده از گلدان، ب )37

استفاده از سطل هاي زباله مقاوم، با طرح هاي جديد و رنگ هاي منطبق بر فضاي شهري و اقليم  )38
 منطقه و توجه به نظافت آنها

 


