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 قرمِز جّذاب

 

توانید ایم که رنگ قرمز نماد عشق و خون و دوست داشتن است. شما از این رنگ میبسیار شنیده
رنگ   .کندها یا رنگ مبل و ... استفاده کنید. قرمز دکوراسیون یا چهره شخص را شادتر میبرای اتاق

قرمز نشان میل شدید نسبت به چیزی یا کاری و نمادی از حسرت، تمایل و اشتیاق است. قرمز 
رنگ عشق و خون است. قرمز رنگ جنگ و جرئت و جسارت است. قرمز رنگ نفسانیات و اعالم 
خطر است و سمبل عشق و تحرک. در بسیاری از کشورها ازجمله ستانهندو رنگ لباس عروسی قرمز 

 دانند؛ اما چرا؟ری از کشورها هم رنگ قرمز را رنگ شادی میاست. بسیا

توانند روحیه شما را تحریک کنند و به شما آرامش های اصلی و ترکیبی میباید گفت که رنگ
ها درواقع ناقل محیط و کلیدی بخشند و خاطرات شاد را در ذهن شما ایجاد کنند یا برعکس. رنگ

شوند. فقط باید به خاطر داشته باشید که انه شما محسوب میهای مختلف در خبرای ایجاد حالت
دقت کرده و رنگ متناسب با محیط و روحیه خویش را انتخاب کنید تا  انتخاب رنگ همیشه در

قرمز آمده است که رنگ قرمز یک رنگ  روانشناسی رنگ همواره احساس آرامش داشته باشید. در
شود حرکت تنفسی برد و باعث میکند، فشارخون را باال میقوی است و ضربان قلب را تشدید می

توانند در برخی از فضاها استفاده کنید نه در همه باال برود. در دکوراسیون منزل رنگ قرمز را می
 وارها و فضاها.دی
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کند و برای استفاده در آشپزخانه یا اتاق ناهارخوری رنگ قرمز حس بویایی و اشتها را تقویت می
 حتی در مبلمان این دو فضا از این رنگ استفاده کنید.توانید شود. میتوصیه می

 رنگ قرمز )سرزنده، مهیج، محرک(

دهد و شود یک پیغام شیمیایی به مغز میبیند فعال میغده هیپوفیز وقتی رنگ قرمز را می
کند. این هورمون سیستم شیمیایی بدن شما را تغییر داده و باعث تنفس بیشتر و آدرنالین آزاد می

ها، روانی هستند و ما دهد این واکنششود و فشارخون و ضربان نبض را افزایش میتر میسریع
ها نداریم در نتیجه قرمز همواره روی مغز انسان برای ایجاد هیجان و انرژی مضاعف کنترلی بر آن

 بسیار مؤثراست.

رین آستانه اند و بخصوص قرمز بیشتهای بسیار مهیج شناخته شدهعنوان رنگهای گرم بهتون
کند. در امور چاپی یا در کند، اشتهای آدم را تحریک و وسوسه میهیجان را در انسان ایجاد می

کننده توجه و فعال است. انکار است چون طبیعی، جذبصورت مجازی غیرقابلها، قرمز بهفروشگاه
رنگ واقعًا قرمز  شوند و این در حالی است کههای قرمز جریمه بیشتری میآمار نشان داده ماشین

 فرنگی یا به رنگ قرمز بورگاندی )شرابی( تمایل داشته باشد.باشد نه به رنگ زرد گرم مثل گوجه

رود کماکان هیجان موروثی خود را نسبت به های قرمز بورگاندی میوقتی تونالیته قرمز رو به سایه
باشد( ت )که منظور آبی میکند ولی بیشتر متأثر از رنگ دیگری شده اسمادر اولیه خود حفظ می

کنند و سایه، رنگ را عنوان رنگی پرمایه، خالص و گران نگاه میخریداران به تونالیته های شرابی به
کند. بنابراین، بورگاندی گزینه مناسبی برای معتبر، کامل، شاداب و زیباتر از یک رنگ قرمز روشن می

 قیمت مثل ماشین است.محصوالت گران

تواند تشخیص دهد بسیار زیاد است و هایی که چشم انسان مینید؛ تعداد رنگجالب است بدا
های آن نامی تعیین کرد. در میان این همه رنگ حتمًا باید رنگی حتی شاید نتوان برای همه طیف

های مختلف به این نتیجه رسیدند که چنین رنگی باشد که به همه بیاید. دانشمندان پس از بررسی
است یعنی قرمزی که هیچ مخلوطی از زرد یا آبی در خود ” رنگ قرمز خالص“ن وجود دارد و آ

که یک موسسه مشاوره رنگ است نتیجه این مطالعه را  Colorندارد. هلن ونبل کارشناس موسسه
کند که تأثیر رنگی که در نزدیکی چهره شما قرارگرفته است بسیار عمیق و اعالم کرده و بیان می

 تواند شمایک رنگ میغافلگیرکننده است. 
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تر و سالم یا بیمار نشان دهد و یا فرم چهره شما را مجددًا تعریف تر یا زیباتر، پیرتر یا جوانرا زشت
دانید کدام رنگ اثر مثبتی روی شما باریک یا گرد یا مستطیلی کند. پس اگر نمیکند یعنی آن را 

 خواهد داشت سراغ قرمز خالص بروید.

 ترین قرمز دنیا باشد...!لحظه هاتان در سبزترین حالت خویش، جذاب

  

 منابع:

 مقاله، سایت

 asanteb.com آسان طب

 h.iravatec آواتک

 redmag.ir مجله قرمز

http://avatech.ir/
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