
دالیل چشمگیر  ترینمهمطراحی و یکی از  هایقسمتپیدا کردن ترکیب رنگی مناسب یکی از سخت ترین 

زیادی روی احساسات مخاطب دارد. تأثیر شودمیبودن نتیجه نهایی است. رنگی که برای طراحی انتخاب   

بسیار سختی است. استفاده بدون داشتن نمونه و دنبال کردن قوانین خاص، ساختن یک ترکیب رنگی از اول کار 

ریسک بزرگی باشد برای همین طراحان گرافیک  تواندمیاز یک ترکیب رنگی جدید که امتحانش را پس نداده 

تا از نتیجه نهایی مطمئن باشند. ما قسمت سخت  کنندمیاستفاده  هارنگاز تئوری رنگ و روانشناسی  معموالً

.ایمکرده آوریجمعرا برای شما  العادهفوقرنگی  ترکیبکار را انجام دادهایم و تعدادی   

 

 ترکیب های رنگی الهام گرفته از طبیعت

 تازه و روشن

بهار و تابستان و تبلیغات برای نسل جوان مناسب است. هایفصلاین ترکیب رنگی برای   

 

 

ایحرفهجدی و   

ست و رنگ آبی نماد اعتماد است. ینگ هستند. رنگ قرمز نماد قدرت ادربرندرنگ قرمز و آبی دو رنگ پراستفاده 

.دهدمیترکیب رنگ زیر مقداری از هر دو را ارائه   



 

 

 تیره و خاکی

و کویر همیشه منبع الهام برای بسیاری از طراحان بوده است. هادرهترکیب رنگی در   

 

 

سرد هایآبی  

رنگ مختلف وجود  هایلیونم کهازآنجاییاما  شوندمیدر طراحی زیاد استفاده  ک رنگ خاصرنگی ی هایطیف

هام گرفته از اقیانوس ترکیب رنگی است لبی اآ یرنگ رکیبتدارد انتخاب طیف رنگی ممکن است سخت باشد. 

صنایع کاربرد دارد. یهمهکه همیشه در   



 

 

آفتابگردان تابستانی هایگل  

.شودمیاینفلوئنسر های معروف زیاد دیده  هایعکسازی و ادیت این ترکیب رنگی در فضای مج  

 

 

 روز و شب

رنگی  هایطیفی روشن زرد و نارنجی با هارنگاست.  کنتراستاین ترکیب رنگی نمونه عالی از قدرت تضاد و 

.سازندمییک ترکیب رنگی عالی  باهمو  شودمیو نیلی خنثی  ایسرمه  



 

 

گرفته از غذا و خوراکیترکیب های رنگی الهام   

 خنثی و کاربردی

کنار هر رنگی قرار بگیرند.  توانندمیخاکستری و برنز بسیار کاربردی هستند و  هایطیف مثلی خنثی هارنگ

.شودمیهای الکژری و هتل ها زیاد استفاده  دربرنداین ترکیب رنگی   

 

 

ی تازههارنگ  

هستید از این دو طیف  بخشانرژیاگر دنبال یک ترکیب رنگی و تازه است.  بخشانرژیرنگ نارنجی بسیار 

با سفید و سبز تعادل را طراحی برقرار کنید. هاآننارنجی استفاده کنید و با ترکیب   



 

 

استوایی هایمیوه  

تبلیغاتی  هایکمپینی استوایی برای طراحی پوستر و هارنگاین ترکیب رنگی بسیار شاد و سرزنده است. 

د.مناسب هستن  

 

 

ی پاستلیهارنگ  

ی پاستلی در هارنگهستند و مناسب هر نوع طراحی نیستند.  بخشآرامشی پاستلی بسیار لطیف و هارنگ

بهداشتی، ماساژ و اسپا مناسب است. آرایشیلوازمطراحی مربوط به کودکان،   



 

 

 قرمز زمستانی

است. این  کنندمیپوشیده از برف رشد  هایشاخهزمستانی که در  قرمزرنگ هایتوتاین ترکیب رنگ یادآور 

است. بخشآرامشی جیغ بسیار هارنگترکیب رنگی در کنار جذاب بودن و استفاده از   

 

 

 ترکیب های رنگی الهام گرفته از سفر

 تعطیالت یونان



 

 

 تعطیالت لندن

 

 

 مدرن و امروزی

 

 

 سبز مه گرفته



 

 

مدیترانه روستاهای  

 

 

ی کالسیکهارنگ  

 

 

 زندگی شبانه



 

 

 

 

 

 


