
. انتخاب هایی که در طراحی شوندمیهمیشه حرف زیادی برای گفتن دارند وقتی در طراحی استفاده  هارنگ

زیادی دارد.  تأثیر گیردمی هاآنیک محصول، بسته بندی یا تبلیغات انجام می شود روی تصویری که مخاطب از 

 معموالًرم گی هارنگ. کنندمیکمک  و به ساختن و تکمیل کردن اجزا شوندمیباعث ایجاد هارمونی  هارنگ

ی سرد در عین جدی بودن حس آرامش خاصی دارند.هارنگهستند و  دوستخانوادهراحت و   

به همین دلیل خالقیت در انتخاب رنگ، ترکیب رنگ و پالت های رنگی بسیار پیشرفت کرده است و طراحان 

ارشان خاص و متمایز به نظر برسد. یکی از قوانین ک ینتیجهتا  گیرندمیکه بتوانند الهام  هر چیزیگرافیک از 

ترکیب هنری، الهام گرفتن از طبیعت است.  هایرشتهرنگ شناسی و استفاده از آن در طراحی لباس یا دیگر 

تضاد  باوجوددر کنار هم حتی  چیزهمهرنگی که در طبیعت وجود دارند همیشه در هارمونی هستند و  های

 ترینمعروفرنگی الهام گرفته از  و ترکیب های ایمرفتهدامه این مقاله ما یک قدم جلوتر زیبایی بصری دارد. در ا

بعد از دیدن  هاتوریسترنگی برگرفته از احساسی است که  . این ترکیب هایایمکردهی دنیا را جمع آوری شهرها

.کنندمیحس  شهرهااین   

رنگی زیر برای شما بسیار  است، ترکیب های شهرها اگر در حال طراحی چیزی هستید که مربوط به یکی از این

 مفید خواهند بود.

 

 آمستردام

 



یی که هارنگآمستردام برای ارزش های لیبرال، انرژی مثبت و درصد شادی و خوشحالی باال شناخته شده است. 

که با قدم زدن  اندهاییرنگطیف های گرم سبز، رد و قرمز هستند که نماد  اندشدهانتخاببرای این ترکیب رنگ 

 در این شهر خواهید دید.

 

 برگن

 

دیگر  اسکاندیناویدرست مثل هر شهر  شوندمییی که در شهر برگن )دومین شهر بزرگ نروژ( دیده هارنگ

مثل سبز روشن، بنفش کمرنگ و زرد  خنثیی هارنگسنتی و قدیمی هستند که حس گرم و راحتی دارند. 

.سازندمیبرای این شهر  آفتابی یک ترکیب رنگی عالی  

 

 دبی



 

. سازندمیی گرم و دلنشین ترکیب رنگی عالی برای دبی که یک مقصد رویایی برای بسیاری از افراد است هارنگ

برای انتقال حس الکچری، راحتی و زیبایی مناسب هستند. کامالً بینیدمییی که در باال هارنگ  

 

 لندن

 

حرفه ای و کاری  امالًکبرای این شهر مناسب است. ترکیب رنگی لندن ی خنثی اما جیغ و چشمگیر هارنگ

ی هارنگپالت رنگی شهر لندن دارد اما رنگ قرمز کمک می کند تا  رویزیادی  تأثیراست. آب و های بریتانیا 

 محزون و غمگین شهر بارانی لندن خنثی شوند.

 



 مسکو

 

میدان سرخ در مسکو منبع الهام این ترکیب  رازآلوداب و مسکو یک شهر با شکوه و با عظمت است. معماری جذ

ی گرم قرمز و نارنجی با هارنگو چشم نواز هستند و  بخشآرامش زمانهمرنگی بوده است. طیف های رنگی آبی 

.کنندمیتضاد زیبایی ایجاد  هاآن  

 

 نیویورک

 

قهوه ای رنگ و مجسمه  هایساختمانترکیبی از گذشته و آینده یا جدید قدیم نشانه ی شهر نیویورک است. 

ی سرد و خنثی هستند. رنگ زرد هم از تاکسی های معروف نیویورک که در تمام هارنگآزادی الهام بخش 



 یدهندهنشان هارنگو این  فرصت ها استگرفته شده است. نیویورک شهر رویا ها و  شوندمیدیده  هاخیابان

 این حس زیبا در این شهر هستند.

 

 پاریس

 

پاریس شهر کالسیک، رمانتیک و پر از لطافت است. ترکیب رنگی شهر پاریس هیچ رنگ جدی یا غمگینی ندارد 

است که احساسات عشق و اشتیاق را به مخاطب منتقل کند. شدهطراحیو طوری   

 

 رم

 



فرهنگ  یدهندهنشان شدهساختهدین در اروپا است. پالت رنگی که برای شهر رم  رم مرکز هنر، معماری و

.دهدمیکالسیک و تاریخی این شهر است درست مثل حسی که با دیدن برای اولین بار این شهر به شما دست   

 

 توکیو

 

از تبلیغات نئونی، و مدرن هستند. توکیو پر  پرسرعتی روشن، جیغ و شلوغ نشانه ی خوبی از این شهر هارنگ

از  توانیدمیاست  غیرمنتظرهطراحی داشته باشید که کمی  خواهیدمیی چشم نواز است. اگر هارنگتکنولوژی و 

 ترکیب رنگی این شهر الهام بگیرید.

 

ی زیبا الهام بگیرید. این پالت های رنگی شهرهارنگی این  بعدیتان از ترکیب های هایطراحیاز  توانیدمیشما 

است. شدهانتخاببا دقت زیادی  هاآنی هارنگهستند و  فردمنحصربهخاص و  کامالً  

 

 


