
 رنگ پاستلی چیست؟

با صفات کم رنگ، ساده و آرامش بخش توصیف می شوند. رنگ های پاستلی رنگ های پاستلی به طور کلی 

این رنگ ها  د.نمی شود استفاده نمش و آسودگی را منتقل کناد حس آرنکه می خواه طرح هاییبیشتر در 

بصری زیادی دارند و در طراحی گرافیک بسیار محبوب هستند. جذابیت  

 

 خانواده رنگ های پاستلی

با رنگ های مختلف صورتی، آبی، زرد، سبز و یاسی شناخته می  معموالًرنگ های پاستلی انواع متنوعی دارند و 

توضیح می دهیم چگونه می توانید از آن ها در ی کنیم و استلی را معرفی مپدر این مقاله انواع رنگ های  شوند.

 طراحی استفاده کنید.

 

 رنگ صورتی پاستلی

یکی از پراستفاده ترین رنگ پاستلی است و با احساساتی مثل زنانگی و عشق شناخته می شود. اگر صورتی 

صورتی پاستلی تناژ های  تید می توانید از رنگ صورتی پاستلی استفاده کنید.یک رنگ آرامش بخش هسدنبال 

در  پاستلیبه عنوان مثال صورتی  می تواند احساساتی مثل شادی و سرزندگی را هم القا کندمتفاوتی دارد و 

.استجشن به دنیا آمدن یک دختر کوچولو طراحی شده طرح اول برای   

 

 رنگ آبی پاستلی

رنگ آبی پاستلی درست مثل صورتی در طراحی انواع لوازم کودک از لباس گرفته تا پوشک استفاده می شود. 

رنگ آبی نماینده پاکی و خلوص است و به همین دلیل در طراحی لوازم کودک استفاده می شود. البته رنگ آبی 

اعتبار و اعتماد استفاده می شود.فه ای تر برای انتقال احساساتی مثل حرپاستلی در طراحی های   

 

 رنگ بنفش پاستلی



که در طراحی هایی که موفقیت و پیروزی را نشان می دهند زیاد استفاده می بنفش پاستلی رنگی مالیم است 

رنگ های یاسی و ارغوانی  . همچنین این رنگ می تواند جایگزین رنگ صورتی که یک رنگ زنانه است باشد.شود

 نمونه هایی از بنفش پاستلی هستند.

 

 رنگ زرد پاستلی

برای طراحی های  معموالًو خوشحالی شناخته می شود. رنگ زرد  بینیخوشبا احساساتی مثل  معموالًزرد  رنگ

در طراحی و دیزاین چشمگیر استفاده می شود اما تناژ های مالیم تر زرد هم استفاده های خاص خودشان را 

.دارند  

 

سبز پاستلیرنگ   

نیست. رنگ سبز  مستثنیطبیعت در ارتباط بوده است و سبز پاستلی هم از این قاعده رنگ سبز همیشه با 

زیاد استفاده می شود. بخشآرامشپاستلی در لوازم دوست دار محیط زیست و طراحی داخلی   

 

 

 

 

 

 


