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های این ها تجزیه کرد. رنگم نور سفید خورشید را بصورت طیفی از رنگ1676نخستین بار اسحق نیوتن در 

این نورها را دوباره از عدسی عبور دهیم نور  از قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش. اگر طیف عبارتند

آیند. با طرق فیزیکی شود.تجزیه نور و ایجاد رنگهای طیف در اثر انکسار نور سفید بوجود میسفید حاصل می

توان نور سفید و اشعه رنگین را بوجود آورد. از جمله ترکیب و تداخل نورهای رنگین، انعکاس دیگری هم می

 و فلورسانس.  آنها، پوالریزاسیون

ها ناشی از امواج نورند. یک موج نوری نوع خاصی از نیروی الکترومانیتیک است و چشم انسان تنها قادر رنگ

میکرون واحدیست برای اندازه گیری میکرون است. ) میلیمیلی 700تا  400هایی در طول موج به دیدن رنگ

های متر است.( طول موج و فرکانس هریک از رنگمیلیامواج که معادل یک هزارم میکرون برابر یک میلیونیم 

 اصلی در هر سیکل برحسب ثانیه به شرح زیر است:

 530تا  490سبز   /میکرونمیلی 580تا  550زرد /میکرونمیلی 640تا  590نارنجی  /میکرونمیلی800تا  650قرمز 

 میکرونمیلی430تا  390بنفش  /میکرونمیلی 450تا  400نیلی /میکرونمیلی 480تا  460 آبی /میکرونمیلی

نفسه رنگین نیستند بلکه در ها را ذکر کرد و بنابراین امواج نور فیها میتوان طول موج آنبرای هریک از رنگ

 گیرند. دانشمندان علت پدید آمدن چنین پدیده ای را تاثر اعصاب میدانند.چشم و مغز انسان شکل می

رسد همه رنگهای روشن رو جذب ی طبیعت کاهشی هستند. شی که قرمز به نظر میرنگ اشیا بطور کلی دارا

تاباند. بدین ترتیب وقتی شی را قرمز میبینیم در واقع وضعیت مولکولی خاص گ قرمز را بازمینمیکند و تنها ر

که این نور این شکل همه امواج نور را به استثنای قرمز جذب کرده است. بنابراین شی موردنظر قرمز نیست بل

ادراک رنگ واقعیتی پسوفیزیک  است که چنین وضعیتی را سبب شده تا به رنگ قرمز دیده شود.

psychophysics باشد و همین های فیزیکی و ادراک و احساس میاست، پسوفیزیک درک پیوند میان محرک

 نامیم.می« اثر رنگ» جنبه پسوفیزیک است که آنرا 

های اصلی را به خود اختصاص دادند که از زرد، قرمز و آبی هستند. به این دلیل عنوان رنگ رنگهای اصلی

های آیند رنگهای اصلی بوجود میهایی که از ترکیب رنگترکیب هیچ رنگ دیگری بوجود نیامده اند. رنگ

هایی که از ترکیب یک رنگ اصلی ی سبز، بنفش و نارنجی. رنگهاگیرند، یعنی رنگدرجه دوم یا فرعی نام می
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ای(= از ترکیب های درجه سوم هستند، مثل سبزآبی )فیروزهو یک رنگ درجه دوم) فرعی( شکل گیرد رنگ

ای(، سبززرد،بنفش قرمز)ارغوانی(، بنفش سبز )که رنگی درجه دوم است با آبی بوجود آمده(. سبزآبی)فیروزه

 ارنجی زرد، نارنجی قرمز، زرد نارنجی و زردسبز از رنگهای درجه سوم هستند.آبی )نیلی(، ن

 

 : دسته تقسیم می کنیم از لحاظ فنی رنگها را به دو

)بی رنگ(. رنگهای کروماتیک برعکس  achromatic کآکروماتی و )رنگین( chromatic color کروماتیک

هستند اما رنگهای آکروماتیک همچون سیاه سفید و خاکستری گرچه نور  hueآکروماتیک دارای فام رنگی یا 

 بهره اند.بی saturation or hueو روشنی دارند اما از فام و خلوص رنگی یا 
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کنید رنگ های آکروماتیک صرفا شامل سیاه و سفید و خاکستری نیستند مطابق آنچه در تصویر باال مشاهده می

بلکه رنگ هایی دیگر که از حالت اشباع در آمده و خلوص خود را از دست داده اند مثل رنگهای ردیف پایین 

 ند. مثل قهوه ای، سبز لجنی تیره..یک هستکه از ترکیب چندین رنگ اصلی و فرعی بوجود آمده اند نیز آکرومات
 

 

 

 

 

 

 

 

 


