
 
 یرنگ در معمار فهم و درک

 

دست ایجاد شده یه  یمعمار طیبلکه در مح یعیطب طی، نه تنها در محمی باشد ما  یایاز دنو الینفک   ریناپذ ییعنصر جدا کیرنگ 

و مغز آنچه را که  قابل درک هستندآن  یو رنگها طیدارد. محبه سزایی داشته و در روند تکامل انسان نقش  شهی. رنگ همانشان ها

 ییبر روان جنبه ها راتی، اطالعات و تأث تباطات، ار یروان ریکند. تأث یمداوری پردازش و  یو ذهن ینیکند بر اساس ع یدرک م

 گردد. یبر نم ونیفقط به دکوراس یمعمار یفضا کیرنگ در  ی، اهداف طراح به این دلیلما است.  یادراک یداور یندهایاز فرا

 یروانشناس یمطالعات شامل رشته ها نیرنگ است. ا یبر اساس درک حس اندازه باالییتا  یمعمار طیدر مح طیواکنش انسان و مح

. به طور خالصه ، می باشد رهیو غ یتن ان، رو یدارید یاعصاب ، ارگونوم یرنگ ، روانشناس ی، روانشناس یمعمار ی، روانشناس

تاثیر به سزایی بر ما  یکیولوژیزیو ف یاز نظر روان که به صورت کامل می باشدکنش انسان به رنگ که وا نشان دهنده این است نیا

 .اردد

 نیاست. ا یو احساس یکننده ، حس یتداع،  نیدارد که نماد اثراتی را ،  یو مانند هر ادراک حس می باشد  یدرک حس کیرنگ 

،  یعصب روانشناخت یموجود هستند ، جنبه ها کیهر دو  ثابت شده است. از آنجا که بدن و ذهن  یعلم قاتیبا تحقروشن منطق 

مالحظات هدف  نهای. ابه حساب می آیدرنگ  یارگونوم یرنگ از اجزا یاختو اثرات روانشن یبصر ی، ارگونوم یاثرات روان تن

ساخته شده توسط انسان  طیانسان در مح یكیولوژیزیو ف یآن هستند تا از سالمت روانشناخت تیهستند كه خواستار رعا یطراح

 فرمایند. نگهداری

 یهورمون ستمیآن همراه با س ختهیرانگب ی، پردازش و واکنشها یینایب کیدارد بداند چگونه تحر فهیمشخص کننده / طراح رنگ وظ.

، مطب  یو روانپزشک یمختلف از جمله امکانات پزشک یها طیامر در مح نیکند. ا یم جادیرفاه انسانها ا یامکانات را برا نی، بهتر

خاص  تیاهم زا گریو موارد د تیسالمندان ، مراکز اصالح و ترب ی، خانه ها ی، مراکز آموزش یدیو تول یصنعت یها ، کارخانه ها

 می باشند.و عملکرد  فهیمناطق مختلف وظ یاز خود دارا کیهر .و به سزایی را دارد 

به منحصر شد ، اما نه به طور  ی، حرفه هنرمند همه را شامل م یخیتار لحاظاست. از  متصل بوده یمعمار یطراح بها شهیرنگ هم

خود  یها یجشن گرفتن شگفت ایپادشاهان و  ای انیبه جالل دادن به خدا لیتما لی. رنگ به دلیو معمار ی، مجسمه ساز ی: نقاشفرد

باستان با  نونای یبرهنه و خنث یکه معابد سنگ اثبات گشته  را  ی. اخبه کار برده می شود یا بندهیبه شکل فر یساختمان ، در معمار



، که با  نیکاخ ها و معابد چ نیو همچن یقرون وسط یجامع اروپا یساهای. کلگشته اند یزیرنگ آم قیعم نیبا رنگ نگ ییرنگدانه ها

 .تزیین گشته اند برای زیبایی و شدند یجمع شده بودند ، نقاش یرنگ یینمادگرا

 رنگ یرنگ موجود برا گوناگونی و تنوع وسیع چوب ، سنگ ، آجر و سنگ مرمر ، تا  از جمله یساختمان هیرنگ مصالح اول

 .ناتیو تزئ نگیدیدرب ، پنجره ، سا  آمیزی و به کار بردن در

  رنگدر   یروانشناس
 

 کیاز  یآن از نظر فرهنگ بودن ، سازگار یرنگ و ارتباطات رنگ یمربوط به معنا یجه هاینت خاص ترین و زیباتریناز  یکی

در سراسر جهان ، مانند مردان  یموضوعات انسان سهیاز مطالعات مقا یادیاست. تعداد ز گرید تیمبه  تیمو  گرید شخصبه شخص 

زبان  کیکه رنگ  نشانگر این است انسان  یها برا مونیم یمعماران و حت ات یروحان ریاز زنان ، کودکان از بزرگساالن ، افراد غ

 است. و فهم قابل درک ادتمامی افز یاست که برا یالملل نیب دیداری

فضا را  کیکه عملکرد  یطیمح ایروان  هیروح جادیشود در ا یم انتقال دادهکه از آن  پیغامیرنگ و  کیاز  کردن برداشت

 برخوردار است. ییباالبسیار  تیکند از اهم یم یبانیپشت

گوته ، فابر شخص . به دنبال بسیار مورد اهتمام بوده استرنگ  یکیولوژیزیف یحت یا  و یروانشناخت اثر 1960دهه مدت زمان در 

کتاب و جلد  20از  ترشیب اودرک و واکنش انسان به رنگ انجام داد.  وسعی در مورد قاتیبود که تحق نخستین افرادیاز  یکی رنیب

 یها طیتواند در مح یاست که رنگ م ییکارکردها نیبخش از پاسخ رنگ انسان اول نی. انگاشت. نهیزم نیمقاله در ا  200 به تعداد

 . ابدی ی، سپس در سطوح مختلف تجربه ما گسترش م ایجاد کندروزمره ما 

 ایساختمان  کی یرنگ ها ، ویژه ای به .وجود آورد  یحال و هوا قادر است یعکس انتزاع ای ینقاش کی یکه رنگ ها گونه همان

مطالعه نشان داده است که ،  یکیولوژیزیف لحاظ رد. از بگذا اثر به سزاییبر احساس افراد استفاده کننده از آن  هم قادر هستند اتاق 

، افراد  یروانشناخت حاظلباشند. از دارتریب ای ارتریدر شب هوش یافراد حت موجب می گرددکند ،  یکند م را نیمالتون دیتول ینور آب

 .دانند  یمرتبط م یاز رنگها را با احساسات خاص ی، برخ ستهیو تجارب ز یفرهنگ ینمادها لیبه دل

نما بسته به نوع  کیکه  ی، در حال به وجود آوردبر احساس کاربران  یا دهیچیپ اثراتتواند  یاتاق م یزی، نحوه رنگ آم اصلدر

 . میکن یم بررسیهر رنگ را  ی، ما به طور خالصه ارتباطات عاطف ریقابل درک است. در زمتفاوت  یریرنگ آن به طرز چشمگ

 



 

 

 در معماری قرمززنگ 

 

خطر همراه باشد.  ایتواند با ترس  یم نی، اما همچن باشدگرما  ای جانیشور ، ه نمایانگر تواند یآن م قیبسته به رنگ دقواقرمزرنگ 

 کند.  نییآن را تع قیتواند نحوه درک دق یفضا م دمانینحوه استفاده از رنگ و نحوه چ

 کننده کی، تحر جیاثر: مه

 ، گرم ی: پرشور ، خونسرد ، فعال ، قومثبت

 نی، خشن ، خون نی، پرخاشگر ، خشمگ دی: شدیمنف

 ینقطه کانون چونکند ،  میکانون توجه خود را تنظ دی. چشم در واقع بامی باشدرنگ  نوع  نیاتریو پو نی: قرمز غالب ترتیشخص

 .دیده می شوداز آنچه هست  کتریرنگ قرمز نزد جهیقرار دارد. در نت هیپشت شبک رنگ قرمز در یعیطب

 نی، مزاحم ، سنگ ی: نفوذسقف

 شروی: پرخاشگر ، پوارهاید

  اری: هوشطبقه



 

 

 در معماری ینارنجنگ ر

 

آرامش بخش ، درخشان و دوستانه  یفضاهاولی قادر می باشد رمیغخیلی معمول نیست اگرچه  در معماری یرنگ نارنجاز  استفاده

 می باشند.نسبت به قرمز ، آرام تر اما همچنان روشن و سرگرم کننده  ییکمتر از خودنمابسیار ینارنج ی. فضاهارا به وجود آورد یا

 .دارد  یکمتر یاز آنجا که تهاجم

 مشوق،  محرک،  جی: مهاثرات

 برون گرابه صورت ،  ی: شوخ طبع ، سرزنده ، پرانرژمثبتدید 

 ، سربه سر ی: نفوذیمنفدید 

داشته باشد  یحال ، اگر اشباع کم نیرد. با ادا کمتری را ی. ارتباطات منفکمتر مردانه می باشدنسبت به قرمز  ی: نارنجتیشخصنوع 

 بدون قدرت به نظر برسد. ای، ممکن است ارزان 

 : محرک ، جلب توجهسقف

 ی: گرم ، نورانوارهاید

 : فعال کننده ، حرکت محورطبقه



 

 

 عماریمدر  زردرنگ 

 

و المان ها ی  عناصر یبرجسته ساز یفضا و هم برا کیهم در  قادر استو  می باشددرخشان و شاد  پیوستهرنگ زرد به طور 

آن ، معموال  در  بیو غر بیارتباطات دوستانه و عج لینباشد. به دل ادیاستفاده شود که به اندازه رنگ قرمز ز یبه گونه ا ویژه

 .ردیگ یقرار م ادهکودک مانند مهد کودک و مهد کودک ها مورد استف یفضاها

 زردرنگ 

 کردن قی: تشواتریتأث

 یاتی، شاد ، درخشان ، ح ی: آفتابمثبتدید 

 : خودمحور ، پر زرق و برقیمنفدید 

 یشادتر است. در تابش گرما ، نشاط ، و الهام بخش است و به معنابسیار خالص است ، زرد از همه رنگ  ی: وقتتیشخصنوع 

 ، و ارتباطات است. ییروشنا

 ، محرک ی( ، نورانموی: سبک )به سمت لسقف

 اشباع( اریکننده )بس کی( ، تحریت نارنج: گرم )به سموارهاید

 : بلند کردن ، انحرافطبقه



 

 

 در معماری سبزرنگ 

 

 یبخش است. حت آرامش اریبس - یسبز پاستل ای یسبز زمرد ژهیبه و -، سبز  یمعماراستفاده در  یبرا گرید رمعمولیرنگ غ یک

به  فیحال ، سبز زرد ، اگر ضع نیرسد. با ا ینئون به نظر م یرنگ ها ریآرام تر از سا یسبز نئون ، هرچند روشن ، به طور کل

سبز و  یوارهای. از خارج ، ددیبا رنگ سف بودندر کنار هم  ژهیاحساس شود ، به و ینیبال یبی، ممکن است به طور عج کار رود

 است.دوستانه  یگرمانشانگر  و هم  می باشد یداریاپشانگر نسبز هم  یسقف ها

 سبز

 دنیآرامش بخش،  یاثر: بازنشستگ

 :هیاتحاد

 یعی: آرام ، طراوت ، آرام ، طبمثبت

 : مشترک ، خسته کننده ، گناهکاریمنف

شود رنگ سبز آرام  یکند ، که باعث م یتمرکز م هیشبک یبر رو قا  ی: برخالف رنگ قرمز ، هنگام نگاه به سبز چشم دقتیشخص

 است. یماریکپک و ب نیهمچن باشد اما عتیتواند نماد طب یرنگ چشم باشد. رنگ سبز م نیتر

 تواند جذاب نباشد یپوست م ی: محافظ ، انعکاس روسقف

 (یکننده )سبز برق کیکننده تحر رهی، آرام ، قابل اعتماد ، منفعل ، در صورت خ منی: خنک ، اوارهاید

 باشد( یاشباع نشده باشد( ، نرم ، آرامش بخش ، سرد )اگر به سمت آب یلی)اگر خ یعی: طبکف



 

 

 در معماری اهیسرنگ 

 

به نظر  زین برخی اوضاع ویژه، اگرچه ممکن است در  دیده می شوندخنک و قابل تأمل  به طور معمول  اهیسیی با رنگ ساختمانها

و ظلم در اتاق ها و نماها  یکیباعث تار قادر است یمشک یرونیب یو نما یمشک یداخل یمتفکرانه در فضا یشوم برسند. نورپرداز

دیده می لب براق و مدرن اغ اهیفلز س اتیو درونگرا باشد ، جزئ ییرسد روستا یبه نظر م اهیس یچوب یکه معمار یشود. در حال

 شود.

 

 یاز قدرت احساسخارجی و بیرونی معماری  یو هم در فضا یمعمار یداخل یاست که رنگ هم در فضا و کامال روشن  یهیبد

، توجه به نور ، مواد  دیو سف اهیو معمول س یبه سادگ یزیچ یبا رنگ ، حت یطراح در زمان حال ، نیبرخوردار است. با ابزرگی 

دهد ،  ینشان م نیتر یرا از احساسات شاد تا شن یتهر رنگ غالبا  احساسات متفاو نکهیه ااست. با توجه ب یضرور زین یو طراح

 .گردداثر مورد نظر  جادیحاصل کند که استفاده از رنگ باعث ا نانیتواند اطم یم کپارچهیتنها منسجم و 

از  یرویپ ای یشخص یرهایتوان با تفس یرنگ را مویژگی های و  ستین ونیاز دکوراس شیب یزیکه رنگ چگمان   نیشک ، ابی 

،  یانسان یاست. طراح دیضد تول بر حل کرد ، کامال  نادرست و ایبرآورده  یبه روش فعل یروند رنگ ها و اصطالحات طراح

 به رفاه و عزت انسان عالقه نشان دهد. دی، با نیبنابرا. نشان می دهدانسان را در مرکز توجه و هدف خود 

 

 

 موردنظرتان  : یعمران یها تیساخت و ساز و فعال یدر اجرا نایاستفاده از برند ورت تیمز

 



که قادر به  باشدیسازه  م یعمران یها تیفعال یو اجرا یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

 . باشدیم ی، انبوه سازان و مصرف کنندگان گرام نیبه شما مهندس ریرائه خدمات ز

 

 یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یشناس سبک 

 

 ازیمتناسب با سبک مورد ن یمعمار یو ارائه پالن ها یطراح 

 و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه یالیو ر یفیک زیآنال 

 یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییاقدامات اجرا یبند تیو اولو یزمانبند 

 زاتیمصالح و تجه یفیک یو بررس زاتیتجه نیتام 

 متخصص و متعهد میطرح توسط ت یاجرا 

 و خدمات ساالنه یفیک نیتضم ارائه 

 و روف گاردن یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک  و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به 

 

 هنر ما است . تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی می، ما باور دار دیکن یتا شما راحت زندگ میینجایدر ا ما

حس  جادیو ا یبهبود یرا برا یرییهر تغ ایو  دیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی، اگر م دیرا بفروش برسان یملک دیخواهیاگر م شما

 . دیمتخصص را درکنار خود داشته باش کی دیدار ازین یخود رقم بزن یخوب را برا

 

 ! دیکه به ما اعتماد کن میکنی، از شما درخواست م نیمتخصص انتخاب کرد کیو مارا به عنوان  دیفتخار دادا اگر


