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 !بندیها در تبلیغات و بستهپرکاربرد ترین و تأثیرگذار ترین رنگ

 

ها و روان و افکار و ُخلقیاتمان گره خورده که ی جذابی میدانم چراکه چنان با روزمرگیرنگ را پدیده
نادیده گرفتن آن در کار و زندگی و تمامی رفتارهای روزمره و غیر آن، عامل به وجود آمدن خألهای 

ها و ه خلقت سیارهشود، از دیرباز تا کنون و از لحظمان میبزرگی حتی در ساختارهای کوچک زندگی
کائنات رنگ وجود داشته و جالب اینجاست که با حکمت و تدبیر در خلقت موردتوجه قرار گرفته، 

شده و ای با کالبدی رنگی در مقابل چشمانمان قرار گرفته، در ذهنمان حکشاید هم چون هر پدیده
گر احساسات مختلف تداعیخود برای ما خودیبسته به ماهیت آن پدیده و موجود یا گیاه و ... به
که آب تواند گواه بر زاللی باشد چنانرنگی میگردیده و موردتوجه ما قرار گرفته، هرچند گاه بی

توان زندگی را درخشد اما با تمام این اوصاف نمیهای دیگر میرنگ است و در پس تأللؤ رنگبی
 بخشد.میبدون رنگ تصور کرد و این رنگ است که به بودن معنایی شیرین 

های های بصری در طراحیدر دنیای مدرن امروز آنچه ُکرسی سبقت را از دیگر عوامل و المان
توان گفت که رنگ است، تقریبًا و محیطی و ... ربوده به جرأت می بندیبسته تبلیغاتی و معماری و

رد القا همه افراد این حقیقت را که هر رنگ مربوط به احساس خاصی است و حس خاصی را در ف
خواهد بیان کند که این محصول سالم است، از پذیرند. فرضًا رنگ سبز میکند قبول دارند و میمی

شود، چربی کمتری دارد، با طبیعت گرفته شده و به آن نزدیک است، باعث حفظ سالمتی می
نکته دیگری  رود امابندی مواد غذایی زیاد به کار میرو در بستهمحیط زیست سازگاری دارد و ازاین

عنوان مثال همین رنگ سبز بسته ها است. بهجا از رنگکه باید موردتوجه قرار گیرد استفاده به
گر فساد و پوسیدگی نیز باشد اما بسته به نوع کاربری و ماهیت تواند بیانجای استفاده میبه

 گر طراوت و تازگی هم باشد.تواند بیانمحصول مورد عرضه می

توان با ها، عالوه بر توجه به رنگ ماده غذایی میمحصوالت غذایی و نوشیدنی در انتخاب رنگ
عنوان مثال عنوان ابزاری قدرتمند بهره جست. بهها بهکننده از رنگهای گروه مصرفتوجه به ویژگی

های های مالیم و لطیف که مترادف فرآوردهتوان از رنگهای گیاهی میدر طراحی جعبه چای
 بهره گرفت. گیاهی است،
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توان با استفاده از زمینه تیره، حس مرغوبیت محصول را در ذهن اما در مورد چای واقعی می
بخشد؛ و در سوی تصاویر مرتبط نوعی تشخص به محصول می مشتری ایجاد نمود و استفاده از

بندی بسته کند و باز هم زیاد درها را ایجاد میها و حسدیگر رنگ قرمز عکس همه این ویژگی
رود. رنگ قرمز شاید القاکننده حس گرسنه یا تشنه بودن باشد و از این جهت بکار می مواد غذایی

شود. رنگ ها استفاده میها و شکالتزا، اسنکهای انرژیمخصوصًا نوشیدنی هااغلب در نوشیدنی
کننده خیلی خاص و متفاوت بودن است و در محصوالتی بنفش خیلی کم است. بنفش بیان

شده از مواد اولیه با کیفیت باال خواهند خود را متمایز کنند، لوکس و تهیهشود که میاستفاده می
 نشان دهند.

گردد. استفاده مناسب از رنگ سبب انتقال پیام و سهولت پیدا کردن محصول در چیدمان مغازه می
که اگرچه استفاده از چهار رنگ ارزشمند است، اما طراحان در برخی موارد متوسل به نکته دیگر این

ن بسیار شوند. یا به نحوی که یک رنگ در آرنگ میبندی تکانتخابی جسورانه و استفاده از بسته

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=85&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=85&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1


 
 

 

 تورنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

به چشم بیاید و آن محصول با آن رنگ شناخته شود. چنین سیاستی اغلب در مورد محصوالتی 
کننده های خیلی تلخ که بیشتر مورد توجه مردهاست و بیانهای خاص یا شکالتمانند نوشیدنی

ای ویژه هعنوان مثال در مورد فرآوردهتواند خیلی تأثیرگذار باشد بهپیامی محکم و مردانه است می
 تواند نمایان گر پیامی محکم و مردانه باشد.مردانه استفاده از حداقل رنگ می

 تهاجم با قرمز رنگ ارتباط مثال عنوانبه ؛... و زنانگی مردانگی، چون مفاهیمی و هاارتباط بین رنگ
آرامش،  با آبی. گیردمی قرار زنانگی و نرمی با آن ارتباط و صورتی رنگ مقابل در كه مردانگی و

نارنجی و زرد با شادی و گرمی، سبز با رشد و شكوفایی، سفید با خلوص و پاكی و ... شناخته 
شود. در انتخاب رنگ ارتباطی باریك و ظریف وجود دارد و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر می
 تریجزئی تأثیرات افراد، آن، احساسی مفاهیم بخش ویژهبه رنگ، درونی مفاهیم مورد در. كندمی

 بنابراین. است مؤثر شی، هویت و بافت شكل، بیان در كه تأثیراتی. كنندمی استخراج نیز را
 دیگرعبارتبه و جست سود محصول، به خاص هویتی یارائه در رنگ مهم ویژگی این از توانمی
ر در وزن تسبک حرارت، در ترگرم بصری، احساس ازنظر رنگ، از استفاده با توانمی را محصول یك

وجود، دستیابی به این اهداف بسیار مشكل است و تر در ابعاد، جلوه داد. بااینو حتی کوچک
 .است پذیرفته صورت رنگ، درونی هایی ماهیتمتأسفانه تحقیقات كمی درباره

بندی محصول استفاده منظور تداعی شادابی و حیات در بستههای آبی، سبز و زرد بهاز رنگ
هایی است که برای نشان دادن ترین و گویاترین روشها یکی از سادهاده از این رنگشود. استفمی

گردد. با ها استفاده میبندی محصوالتی مانند آب معدنی، سبزیجات و میوهخنکی و تازگی در بسته
این اوصاف باید گفت در صنایع غذایی رنگ آبی چندان رایج نیست چرا که کمتر ماده غذایی به 

های قرمز و سبز شود و در کنار رنگها استفاده میی وجود دارد. این رنگ بیشتر در شکالترنگ آب
کننده و بازار شک انتخاب ترکیب رنگ تأثیر بسیار زیادی بر مصرفگیرد. بیکمتر مورد توجه قرار می

زمینه برای عنوان رنگ بخش بهعنوان نمونه استفاده از رنگ آبی قوی و آرامگذارد؛ اما بهفروش می
گیری از توانایی آید و طراح توانسته با بهرهشده به نظر میی اسپری پا بسیار حسابارائه فرآورده

چنین استفاده از کننده القا کند. همرنگ آبی برای القا پاکیزگی و خنکی این حس را به مصرف
که حاوی محصوالتی  هاییبندیهای روشن مانند صورتی روشن و آبی و زرد روشن برای بستهرنگ

 جا است.لطیف و مالیم بسیار به
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از مقداری  بندیتوان در رنگگاهی برای ایجاد تأثیراتی از تمول و فریبندگی و کیفیت عالی می
ای و خاکستری و خرمایی ای، فیروزههایی متالیک از آبی، قهوهای به همراه رنگطالیی و یا نقره

ها برای محصوالتی همچون شکالت، عطر و محصوالتی که نیاز به بندیاستفاده کرد. از این ترکیب
 شود.القا قیمت گران دارند به کار برده می

ی ماهیت درونی رنگ وجود ندارد، طراحان مجبورند به دربارهدر شرایطی كه اطالعات دقیقی 
، زمان و طراحی محصول هایهای شخصی خویش اعتماد كنند، مگر اینكه در سیاستبرداشت

 هر در. باشد شده گرفته نظر در خاص، محصول آن یدرباره هاماهیت این تحقیق برای ایبودجه
های شخصی، رنگی را برای محصول ر اساس برداشتب هستید مجبور طراح یك عنوانبه اگر صورت

های خود را با محك نظریات دیگران بسنجید و ایده آل این سنجش، انتخاب كنید، حتمًا قضاوت
 ی كاال صورت پذیرد.آن است كه توسط خریداران بالقوه
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بندی مواد بسته بررسی جالبی بر روی رنگ 1122نشریه کاستومر ریپورت در ژانویه سال 
منتشر کرد. در « توانستند حرف بزنندها میاگر بسته ای با عنوان انجام داد و آن را در مقاله غذایی

ها خواسته شد این بررسی تعدادی محصول غذایی مقابل گروهی از مشتریان قرار گرفت و از آن
پرسیده ها ها را به خود جلب کرد انتخاب کنند و علت این انتخاب از آنای که توجه آناولین بسته

هایی را مطرح کردند بندی مواد غذایی هم پرسششد. این گروه حتی از متخصصین طراحی بسته
که در نهایت به این نتیجه رسیدند که نکات علمی زیادی در رابطه بااینکه یک محصول چگونه در 

در  های مشتریان تعاریف و مفاهیمیفروشگاه جلوه کند مورد توجه است. بر اساس نتایج و گفته
 کنیم:ها اشاره میها گردآوری شد که در ادامه به آنمورد برخی رنگ

قرمز رنگ خطر است )رنگ خون( و رنگ اخطار )عالمت توقف(. این  رنگ قرمز چه مفهومی دارد؟
رو حتی در پر سایه ترین و کند ازاینها را به خود جذب میرنگ بیشتر از هر رنگ دیگری نگاه

آید. همچنین قرمز رنگی است که بدن را تحریک ها هم به چشم میوشگاهی فرنورترین قفسهکم
های مواد غذایی در طراحی لوگوی شود، از این رو اکثر شرکتکنند و باعث تحریک اشتها میمی

 کنند.خود از این رنگ استفاده می

لقاکننده دهنده حس آرامش یا ناراحتی است همچنین ارنگ آبی نشان رنگ آبی چه مفهومی دارد؟
بندی مواد غذایی اغلب در مقابل رنگ قرمز قرار حس وفاداری و ثابت قدمی ست؛ اما در بسته

شود. اگر یک برند محصولی را به رنگ قرمز تولید کنند، برند مقابل آن را به گیرد و استفاده میمی
فرهنگی ای بود که مارکوس آلفونستی متخصص بررسی این نکته« رنگ آبی تولید خواهد کرد

 برندها به کاستومر ریپورت گفت.

دهنده برتری و ویژه بودن یک رنگ طالیی رنگی است که نشان رنگ طالیی چه مفهومی دارد؟
بسیاری برندها محصوالتی با طراحی تک رنگ عرضه  گوید: محصول است. کاستومر ریپورت می

 «.دهندیا حروف طالیی ارائه می هایی با رنگ زمینهبندیکنند اما محصوالت برتر و ویژه بستهمی

بندی ها نیز در تبلیغات و بستهها به واسطه تأثیرشان بر روان و تفکرات انساندر این میان رنگ
تواند بسیار کمک کننده باشد به گیرند که توجه به این امر مهم در طراحی میمورد توجه قرار می

 طور مثال خوب است بدانیم:

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1022&%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
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شود، اما دارای اثری عنوان رنگی که با زنانگی گره خورده است، شناخته میصورتی اغلب به صورتی:
در نشریه تلگراف منتشر شد به جزئیات  ۳۱۰۲ای که در سال بخش روی افراد نیز است. مقالهآرامش

های زندانی در سوئیس به رنگ صورتی پرداخته و اشاره داشت که این رنگ پروژه نقاشی سلول
ای دیگر از استفاده از رنگ دقیقه کاهش دهد. در تجربه ۰۱ر زندانیان تنها طی تواند خشم را دمی

صورتی، مربی تیم فوتبال آمریکایی دانشگاه آیووا، درخواست کرد تا کمدهای رختکن تیم مهمان به 
طلبی بازیکنان حریف کاهش یابد. این اقدامی رنگ صورتی نقاشی شوند تا روحیه تهاجمی و مبارزه

ترین مربیان دانشگاه در زمان خود شدن هیدن فرای به یکی از موفقگیز بود، اما تبدیلبرانبحث
 ممکن است تصادفی نباشد.

شود، این رنگ نسبت به در شرایطی که صورتی در واقع طیفی از رنگ قرمز محسوب می قرمز:
رنگ قرمز از خود  تواند اثری متضاد بر فیزیولوژی شما داشته باشد. به گفته کارشناسان،صورتی می

 تواند نبض شما را افزایش دهد.کند و میانرژی ساطع می

تواند فعالیت ذهنی را تحریک کند. نتایج یک روانشناسان بر این باورند که رنگ زرد به واقع می زرد:
کنند، به طور های زرد زنگ امتحانات خود را برگزار میآموزانی که در اتاقمطالعه نشان داد، دانش

های دیگر دارند. از سوی دیگر، هایی با رنگبل توجهی عملکرد بهتری نسبت به حضور در اتاققا
تواند اثراتی تر شود و همچنین میزمانی طوالنیتواند موجب گریه نوزادان برای مدترنگ زرد می

 های سالمندان داشته باشد.مضر روی ساکنان خانه

شود. بر های جهان محسوب میترین رنگکی از محبوبآبی اغلب با آرامش پیوند خورده و ی آبی:
های خواب پیشنهاد های آبی را برای اتاقهمین اساس است که بسیاری از طراحان داخلی رنگ

شوید در نظر عنوان نخستین چیزی که هنگام صبح با آن مواجه میای خوب بهدهند، زیرا گزینهمی
 آرامش پیش از به خواب رفتن نیز کمک کند.گیری احساس تواند به شکلشده و میگرفته

هایی مانند زرد با سبز نیز اغلب با احساس آرامش پیوند خورده و همچنین برخالف رنگ سبز:
کند. اگر در طول روز مدت زمان زیادی را مقابل رایانه سپری تر رفتار میهای انسان نیز مهربانچشم

وری و پیشگیری از خستگی بز را برای افزایش بهرهکنید، برخی کارشناسان استفاده از متون سمی
 اند.چشم توصیه کرده
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ها است. باید خاطر نشان شد که در صنایع غذایی رنگ محصوالت غذایی اغلب در رابطه با طعم آن
به عنوان مثال استفاده از رنگ نارنجی برای محصوالت پرتقال، مانند نوشیدنی آن بسیار رایج است 

ای در مورد رسد. همچنین رنگ قهوهبه نظر میجز نارنجی غیرطبیعی و استفاده از رنگ دیگری به
 های کاکائویی و قهوه بیشتر کاربرد دارد.شکالت

های مختلف تعبیر و معنی متفاوتی داشته باشند. مثالً ها ممکن است در ملل و فرهنگبعالوه رنگ
کشور شود، شاید به این خاطر باشد که رنگ سبز رنگ ملی این رنگ سبز کمتر در مصر استفاده می

 است.

دانند که یک محصول یا فراورده خاص باید رنگ خاص خود را داشته باشد. در ها میمصرف کننده
کردند که شرکت پپسی اقدام به تولید و عرضه نوشابه کریستالی کوال کرد و تصور می 2991سال 

القاکننده  دهنده وها قرار خواهد گرفت چرا که رنگ و نام کریستالی نشانمورد استقبال مشتری
صفت خالص، ناب و سالمت بودن است. بعد از چند ماه پپسی به این نتیجه رسید که کوال باید 

 سیاه رنگ باشد. نوشابه کریستالی کوال شکست خورد و از سبد تولیدی پپسی حذف شد.
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ی تبلیغاتی و بازاریابی محصول خیلی مهم است و با توجه به بازار ها جنبهدر استفاده از رنگ
تر باشد. در انتخاب ترکیب رنگ گسترده و رقابتی محصوالت شاید حتی از نوع ماده غذایی هم مهم

گ برای یک محصول، بررسی محصوالت شاید ضروری باشد. استفاده دانسته یا اتفاقی از ترکیب رن
کننده شک تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر مصرفنزدیک یا مشابه محصول یک شرکت دیگر بی

 خواهد گذاشت.
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