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 ها و کاربردهای آنانواع رنگ

 

هایی که در بین طیف این سه رنگ قرار رنگاند از قرمز، نارنجی و رنگ زرد و های گرم عبارترنگ
های پاییزی، طلوع آفتاب و رنگ آتش هستند که دارای انرژی مثبت دارند. این سه رنگ، رنگ برگ

 هستند و بسیار محرک و پرحرارت هستند.

های اصلی هستند و رنگ نارنجی مابین این دورنگ قرارگرفته است. و این رنگ زرد و قرمز جزء رنگ
های سرد به دست های گرم ذاتًا گرم هستند و از ترکیب بارنگی این است که این رنگدهندهنشان

ای خود از این هتوانید برای انتقال شادی، حرارت، شوق و انرژی در طرحاند. بنابراین شما مینیامده
 های گرم استفاده کنید.رنگ

های متفاوتی دارد. مثالً در های گرم است و معانی متفاوتی در کشورها و مکانجزء رنگ رنگ قرمز
عنوان رنگ لباس ی عزاداری است. در کشورهای شرقی قرمز بهآفریقای جنوبی رنگ قرمز نشانه

شود. در تاریخ نیز شق و عالقه نیز استفاده میعنوان ععروسان در روز عروسی است. رنگ قرمز به
تواند تأثیرات زیادی را ای از خداوند عشق هست و هم بیانگر شیطان. این رنگ میاین رنگ نشانه

ها بگذارد، مثالً باعث باال رفتن فشارخون و یا باال رفتن سرعت تنفس خواهد شد روی جسم انسان
 .وساز بدن خواهد شدو باعث افزایش سوخت
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در طراحی خود دقت کنید که رنگ قرمز تیره در کنار رنگ سفید و خاکستری استفاده شود، 
 ای بودن طراح است.ی حرفهدهندهنشان

دهنده زا، نشانکننده طراوت و انرژی است. این رنگ بسیار انرژی: این رنگ تداعیرنگ نارنجی
های تغییر و عنوان نشانهتوان این رنگ را بهها، میمراه بودن ان با تغییر فصلپاییز است که با ه

ای به نام پرتقال یکی است، که این رنگ در زبان فارسی بانام میوهحرکت دانست. ازآنجایی
 دهنده سالمتی و حیات و سرزندگی است.نشان
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توانید با داشتن تأثیرپذیری از رنگ قرمز، طرحی بسیار دوستانه و در استفاده از رنگ نارنجی می
توجه از کادر نارنجی به توانید برای جلبکند. میجذاب خواهید داشت که چشم را کمتر اذیت می

 همراه کمی رنگ قرمز استفاده کنید.

ترین رنگ گرم بخشعنوان انرژیرود، بههای اصلی به شمار میرنگ زرد که جزء رنگ رنگ زرد:
توان گفت ی طلوع خورشید و همچنین شادابی است که البته میدهندهشود که نشانحساب می

 ی ترسویی نیز هست.گری و همچنین نشانهگر تقلب، نامردی و حیلهاین رنگ نشان

شود. زیرا این رنگ در بعضی از کشورها توسط هم شناخته میعنوان رنگ امید این رنگ به
عنوان مورداستفاده قرار ها در جنگ شرکت کرده است بههایی که یکی از اعضای آنخانواده

 گیرد.می
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 توان استفاده کرد اما شدت آن از رنگ قرمز کمتر است.عنوان خطر هم میرنگ زرد را به

های خاص، معانی خاصی دارد. مثالً در های دیگر در هر کشور و موقعیترنگ زرد هم مانند رنگ
عنوان نماینده در کشور هند رنگ زرد به شود.های عزاداری استفاده میمصر از رنگ زرد برای مراسم
 گیرد.تجارت مورداستفاده قرار می

تواند باعث القاکننده شادی و خوشی باشد. رنگ زرد تیره نماد های شما میرنگ زرد در طراحی
رود که هدف ایجاد حس پایداری و استمرار هایی به کار میآنتیک بودن و کهنگی است و در طراحی

 است.
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