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 پنج ترکیب رنگ ممنوع در طراحی گرافیک

توجهی بر کیفیت طراحی دارد. گرافیک است و دانش آن تأثیر قابلرنگ یکی از مبادی طراحی 
آیند و های رنگی بهتر با یکدیگر جور درمیدانند که بعضی از ترکیبای میطراحان گرافیک حرفه

های رنگی ناساز ها اجتناب شود. البته در میان ترکیبها هم تا حد امکان باید از آنبعضی ترکیب
ها باید نهایت توجه و حساسیت خود را بکار کارگیری آنی بهدارد که در نحوه نیز استثنائاتی وجود

 ها چیست؟های رنگی ممنوعه چه هستند و دلیل ممنوعیت آنببندید؛ اما این ترکیب

 

 زرد روی سبز

های شود. رنگی بسیاری میتوجه مخاطبان استفادهها در طراحی تبلیغاتی برای جلباز این رنگ
ها در چشم مخاطب توجه بیشتری جلب زنده و روشن مانند زرد و سبز نسبت به دیگر رنگ

های زرد و سبز نزدیکی ه ناخوانا هستند. طیف رنگالعادهای نئونی مضر فوقکنند، اما این رنگمی
بسیاری با هم دارند و وقتی کنار هم قرار بگیرند یا روی هم گذاشته شوند، نوشتار را ناخوانا و 

 کنند.ای را به مخاطب القا میسازند و تا حدی حس آزاردهندهتشخیص میغیرقابل 

 
 سبز روی قرمز

بندی ها و بستههای گرافیکی تعطیالت و اعیاد، معلمی طرحسبز روی قرمز طرح رنگ موردعالقه
بعضی سبزیجات و غالت است. قرمز روی سبز برای اعیاد طرح خیلی خوبی است، ولی در موارد 

تن ی سبز با مدیگر بهتر است ترکیب این دو رنگ را کنار بگذارید. زمینه قرمز با متن سبز یا زمینه
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شود که مخاطب واکنش شود. این ناسازگاری میان سبز و قرمز موجب میقرمز به سختی دیده می
شوید که دقت و از نزدیک به این دو رنگ نگاه کنید، متوجه میمنفی نسبت به آن پیدا کند. اگر به

 کنند.کنند و چشم مخاطب خود را خسته میدر کنار یکدیگر تقریبًا علیه هم رفتار می

 
 رغوانی روی سبزا

ای سبز قرار بگیرد، تقریبًا همان تأثیرات منفی ترکیب قرمز روی سبز را وقتی متن ارغوانی روی زمینه
اندازه کافی برای توجه گذارد. بااینکه نوع ترکیب رنگ ارغوانی و سبز بهروی چشم مخاطب می

این ترکیب رنگ حتی در کند، ولی اصالً خوانا و واضح نیست. درواقع، مخاطب را جلب خود می
خواهید توجه مخاطب را به خود شود. اگر میهای گرافیکی غیرمتنی هم توصیه نمیدیگر طرح

و خواندن آن  ای انجام دهید که چشم را آزار ندهد و مشاهدهشیوه معطوف کنید، باید آن را به
اهداف خود حس  های تبلیغاتی و دیگرتوانید نسبت به گفتهراحت باشد. در این صورت می
 اعتمادی در مخاطب ایجاد کنید.

 

 قرمز روی مشکی

ها و ادبیات نوشتاری ی فیلمهای موردعالقهترکیب رنگ بعدی، قرمز روی مشکی است که از ترکیب
گر حس گوتیک است. متن قرمز ها است و به نحوی تداعیآشامو تصویری ژانر ترسناک و خون

تر از هر رنگ دیگری است ی مشکی تقریبًا کامالً ناخواناست. اصوالً مشکی خیلی برجستهی زمینهرو
های مشکی برای زمینهی مشکی خوانایی ندارند و همیشه باید از پسو اصالً هیچ رنگی در زمینه

 دارد. سختی خواناییی مشکی با متن سفید نیز بهزمینههر رنگی اجتناب کرد. حتی گاهی پس متن
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 آبی روی قرمز

های آبی روی قرمز آخرین ترکیب ممنوع ماست. بااینکه ترکیب آبی و قرمز اغلب یادآور رنگ
العاده های گرافیکی دارای متن نیست. هر دو رنگ فوقپرستانه است، ولی مناسب طراحیوطن

این ترکیب استفاده خواهید از دهند. اگر میزنده و پویا هستند و نتیجتًا، خوانایی را کاهش می
عنوان رنگ اصلی استفاده کنید و آن را با قرمز و آبی تأکید ببخشید. در کنید، حتمًا از رنگ سفید به

این صورت چشم مخاطب هنگام خواندن متن و دیگر عالئم احساس راحتی خواهد داشت و 
 تواند متن آن را پی بگیرد.تر میراحت
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