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بندی مناسب است )بخش اول، مىاد  چه رنگی برای چه بسته
 )غذایی

 مقدمه:

يای ادراکی،  کند ٍ در تهام زنینٌ رنگ اٍلین چیزی است کٌ چشو انسان آن را دیدى ٍ درک نی
 آید. نادی ٍ نعنَی نعرف اصلی بشهار نی

 چَن رنگ عالٍى بر زیبایی در نقَلٌ زندگی رٍزنرى ٍ صنعتی:

 حس رٍانی برای فرٍش ٍ بازاریابی -1

 يا پیشگیری از رقبا در قفسٌ فرٍشگاى -2

 نشان فرينگی، جغرافیایی ٍ ننطقٌ نَرداستفادى -3

يای  ديد ٍ استفادى نادرست از رنگ نَردنظر باعث نزٍل يریک از آیتو ردى سنی را يدف قرار نی -4
 شَد. نانبردى شدى نی
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 پردازیم: شناسی چندرنگ پرکاربرد می حاال به روان

کنندى نَر ٍ رنگ بَدى ٍ طراٍت ٍ سادگی را  باشد، ننعکس نظًر پاکی ٍ نعصَنیت نی رنگ سفید:
 د.آٍر بٌ ارنغان نی

کاربرد آن برای ند، دکَراسیَن، پزشکی، آرایشی بًداشتی، غذایی، صنعتی ٍ يرچٌ فکرش را بکنید 
 ديد. را در خَد جای نی

 ديندى سلطٌ، قدرت، شیک ٍ تک بَدن است. رنگ ند، دکَراسیَن، ٍرزشی نشان رنگ مشکی:

شَد ٍ نبَدش  د نیباشد. چَن بَدنش باعث ایجاد تنالیتٌ ٍ تضا ٍ رنگ اصلی در جًان يستی نی
 شَد. باعث یکدستی نی

، دکَراسیَن، مد باشد. نَاد غذایی، رنگ اشتًا، شَر، جَانی ٍ عشق، قدرت ٍ سرعت نی رنگ قرمز:
 صنعت را در بر دارد.

رنگ آسهان ٍ دریاست، ٍسعت ٍ پًناٍری در آن نَج نیزند. رنگ صلح ٍ آرانش است  رنگ آبی:
 کند. شَد ٍ قدرت آدنی را دٍچندان نی ٍفادارترین رنگ نحسَب نی
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بخش است. کاربرد آن در پزشکی،  رنگ طبیعت، بارٍری، قدرت، ثرٍت ٍ آرانش رنگ سبز:
 اشد.ب ، نَاد غذایی ٍ برخی نَارد صنعتی نیدکىراسیىن ند،

شَد  کنندى ٍ باعث عصبانیت نی آید، در درازندت خستٌ رنگی است کٌ کهتر بٌ چشو نی رنگ زرد:
 شَد. شَد ٍ رنگ اشتًا يو نحسَب نی انا در برخی نَارد باعث افزایش نتابَلیسو نی

 

 بندی مىاد غذایی: آنالیز رنگ مناسب برای بسته

کنیو کٌ يرکدام  يا را تجربٌ نی يا آن ی يستند کٌ نا انسانيای ترشی، شَری، شیرینی، تلخی طعو
 شان باید آن را ندنظر قرارداد. بندی يا، رنگ نخصَص بٌ خَد رادارند ٍ برای بستٌ در دنیای رنگ

شَید، طراٍت ٍ تازگی در آن نَج  کنید ٍ بٌ خَد جهع نی ترشی از درٍن یخ نی با خَردن ترشی:
 کنید، يیجان خاص خَد را دارد. حس نینیزند، طعو طبیعت را در آن 

يو باید عین خَد طعهش باشد: آلبالَ، قیسی، آلَ ٍ... يرکدام رنگی دارند کٌ با آن  پس رنگ آن
شَند، بٌ نظر نن اگر نحصَلی رنگ گرم داشتٌ باشد باید آن را بٌ سردی بکشانیو  رنگ شناختٌ نی

 برسیو. بندی بسته دنظرنان جًتتا بتَانیو بٌ رنگ دلخَاى ٍ اصَلی برای نحصَل نَر
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ای، بنفش )بنفشی کٌ بٌ سهت قرنز یا آبی يو برٍد،  صَرتی، قرنز، قرنز آبی )سرخ آبی(، سرنٌ
تَاند باعث تَازن در  يا با سبز، زرد ٍ نارنجی نی رنگ خَبی است(. البتٌ ترکیب این رنگ

 بندی ٍ گردش چشو در نحصَل شَد. ترکیب

يای نکهلی يو دارد کٌ با  شناسیو ٍلی رنگ بارنگ سفید نهک نیيهٌ نا این طعو را  شىری:
تَانند  ام )رنگ شیری، کًربایی رٍشن، زرد کٌ رنگ اخطار ٍ خطر است( نی تحقیقاتی کٌ انجام دادى

شَند ٍ در کل نهک گرم است ٍ  حس شَری را القا کند. خشکبار يو جزٍ نَاد شَر نحسَب نی
 .گیرد يای گرم را يو در برنی رنگ

 تَاند این حس را برساند. تَان گفت آبی خیلی رٍشن يو نی باشد پس نی رنگ دریا آبی نی

ترتیب: سفید، شیری، کًربایی رٍشن، زرد، طالیی )برای خشکبار(، آبی  این يای شَر بٌ پس رنگ
 رٍشن.

ديد ٍ انتداد سیری خَاب  با خَردن چیز شیرین احساس سیری بٌ انسان دست نی شیرینی:
 تَانند بًترین رنگ برای این طعو باشند. يای گرم نی راحت است پس رنگخَب ٍ 

 ديد. يای شاد را يو در خَد جای نی شَد ٍ رنگ البتٌ شیرینی کالً غذای شادی نحسَب نی

يا(، سبز زرد، طالیی، گلبٌ ای، زرشکی، بنفش رٍشن ٍ  ای )در تهام طیف قرنز، زرد، نارنجی، قًَى
 صَرتی.
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يایی کٌ در دٍران کَدکی  رسد قطرى ن کلهٌ تلخی نیاٍلین چیزی کٌ بٌ ذين انسان با شنید تلخی:
 ای. يایی بٌ رنگ قًَى يایی درٍن شیشٌ دادند! قطرى زٍر بٌ خَردنان نی بٌ

 شَند. زیتَن، بعضی از گیايان دارٍیی، قًَى جزٍ تلخی جات نحسَب نی

ٍ رٍشن(،  ای )تیرى يای تلخی را بٌ این صَرت لیست کرد: قًَى تَان نتیجٌ رنگ سادگی نی پس بٌ
 قرنز تیرى، سبز لجنی، طَسی.

 تىان آن را رنگ تلخ محسىب کرد. انگیز بىدنش است پس می ای یأس و غم : ذات رنگ قهىه1نکته 

 پردازیم: بندی دیگر مىاد غذایی می حاال به دسته

 نرغ، کرى، شیر، ناست. گَشت، نرغ، تخو مىاد لبنی و پروتئینی:

ٍاسطٌ کالری باالیشان انرژی زیادی را در  ئینی ٍ لبنی بٌرنگ گَشت، قرنز است ٍ نَاد پرٍت
 تَان نشان داد. يای گرم نی خَددارند ٍ انرژی را بارنگ
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شان حس سردی را در عین گرم بَدن ٍ  ٍاسطٌ آبی بَدن دریا ٍ تازگی ٍ خنکی غذايای دریایی بٌ
ٌ نی کالری باالیشان القا نی  يای سرد ٍ گرم ر ا بٌ کاربرد. تَان ترکیب رنگ کنند پس برای این دست

 تَان نشان داد. يای سرد ٍ با طراٍت يو نی يای گرم بارنگ نَاد لبنی را عالٍى بر رنگ

تَانند  ای، بنفش، سبز رٍشن نی قرنز، نارنجی، زرد، طالیی، گلبٌ ای، شیری، سفید، آبی رٍشن، سرنٌ
 يای نؤثری برای این گرٍى نَاد غذایی باشند. رنگ

و ترکیب آن باسلیقه فردی، شاید بتىاند یک نىآوری : البته ساختارشکنی در انتخاب رنگ 2نکته 
 جدیدی را به وجىد بیاورد.

يای صنعتی، آرایشی ٍ بًداشتی، پَشاک، ٍرزشی ٍ  در نقاالت بعدی بٌ نبحث رنگ دربستٌ بندی
ٌ نی  شَد. ... پرداخت

 

رنگ بندی نَاد غذایی، رٍانشناسی رنگ، رنگ شَر،  چاپ، بستٌ بندی، رنگ بستٌ : کلمات کلیدی
 ترش، طراحی، گرافیک تلخ، رنگ شیرین، رنگ


