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 انواع طرح های رنگی

چگونه رنگ ها را کنار هم قرار دهیم؟ پاسخ این سوال در هارمونی و ارتباط رنگ ها به هم است. هارمونی 

رنگ ها بر اساس چرخه رنگ، بهترین رنگ ها را در کنار هم قرار می دهد. که در زیر به چند مورد از آن ها 

 .اشاره می کنیم

Monochromatic (تک رنگ 

ساده ترین نوع انتخاب رنگ است که بر اساس آن یک رنگ با شدت های مختلف در کنار هم  مونوکروماتیک

قرار می گیرد مثال رنگ قرمز پر رنگ و دوباره همان قرمز با شدت رنگ کمتر و به همین شکل غلظت های 

 .مختلف یک رنگ که در تصویر زیر مشاهده می کنید

Analogous (رنگ های مشابه 

یا مشابه بسیار چشم نواز است. برای انتخاب این گونه رنگ ها کافی است یک  رنگ های آنالوگ ستفاده ازا

رنگ را در چرخه ی رنگ انتخاب کنید و سپس رنگ چپ و راست آن را هم بردارید در واقع رنگ هایی که 

 .و نارنجی یا آبی و سبز را تشکیل می دهند مثل رنگ قرمز رنگ های آنالوگ در چرخه ی رنگ کنار هم هستند

به آن اشاره کنم این است که از انتخاب رنگ ها هراس نداشته  رنگ های آنالوگ رنکته ای که الزم هست د ∗

باشید یعنی الزم نیست که دقیقا همان کد رنگی را که کنار هر رنگ قرار دارد استفاده کنید بلکه میتوانید غلظت 

آن را کاهش یا افزایش دهید تا به یک ترکیب رنگ یک دست برسید. پس ترس را کنار بگذارید و با پالت رنگ 

 .ازی کنید تا بتوانید بهترین رنگ ها را انتخاب کنیدب

Complementary لیا رنگ های مکم 

 .رنگ های مکمل در چرخه ی رنگ روبروی هم قرار دارند مثال قرمز و سبز یا نارنجی و آبی
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کم رنگ تر ع تر یا البته می توانید برای تنوع بیشتر تون های مختلف این رنگ ها را انتخاب کنید مثال قرمز اشبا

 .و همینطور بقیه ی رنگ ها

Split-complementary 
هستند  رنگ های مکمل در قسمت قبل را بیاد بیاورید به عنوان مثال دو رنگ قرمز و سبز که رنگ های مکمل

و روبروی هم قرار دارند را در نظر بگیرید حال یکی از رنگ ها را ثابت نگه میداریم و دو رنگ دیگر که در 

 .گ مقابل قرار دارند را انتخاب میکنیماطراف رن

 گانتخاب بهترین رنگ و پیام های مربوط به هر رن

هر رنگ بیانگر یک پیام است پس بهتر است رنگ ها را بر اساس موضوع و کاری که می خواهید درباره آن 

 .طرح بزنید، انتخاب کنید

 زرنگ قرم

رنگ قرمز بیانگر هیجان، اشتیاق و انرژی می باشد و باعث شدت ضربان قلب و تنفس می شود و رنگی است 

که قابلیت رویت باالیی دارد. البته جالب است بدانید که این رنگ در آئین ها و کشور های مختلف کامال متفاوت 

ر کشور چین نشانه جشن ها و مراسمات است به عنوان مثال رنگ قرمز در آیین یهود نشانه پلیدی می باشد. د

شاد و پیام آور خوشبختی است و در کشور ما بیانگر شهادت و خون شهیدان است. این رنگ برای نمایشگاه 

های اتوموبیل، پیتزا فروشی ها و رستوران ها بسیار مناسب می باشد ولی برای بیمارستان ها و مراکز درمانی 

 .د، اصال رنگ مناسبی نیستچون تداعی کننده رنگ خون می باش

 یرنگ آب

این رنگ نشانه اعتماد، صلح، آرامش و پاکی است و فرد با دیدن این رنگ احساس آرامش می کند دقیقا بر 

عکس رنگ قرمز که رنگی هیجانی بود. این رنگ بهترین گزینه برای تزئین اتاق خواب به ویژه اتاق های کودکان 

 .است

 زرنگ سب

ت، سر سبزی و تازگی است و مانند رنگ آبی رنگی است آرامش دهنده. از این مناسب این رنگ نماد طبیع

ترین رنگ در تهیه مواد خوراکی و بسته بندی های مواد غذایی است چون همانطور که گفتم بیانگر تازگی و 
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، مساجد شادابی می باشد. البته این رنگ در کشور های مسلمان به ویژه کشور خود ما برای مراسمات مذهبی

 .و حسینیه ها به کار برده می شود

 درنگ زر

این رنگ بیان کننده ی شور، اشتیاق و شادی می باشد. دقت داشته باشید که این رنگ بر خالف رنگ آبی 

 .اصال برای اتاق خواب مناسب نیست و باعث اذیت شدن چشم می شود

 یرنگ مشک

مات عزاداری و غم بکار برده می شود البته این رنگ در نشان دهنده ی یاس و نا امیدیسیت و بیشتر برای مراس

 .کشور های غربی نشان دهنده ی قدرت و مرموز بودن است

 در جلسات گذشته با چرخه رنگ آشنا شدیم حاال ارتباط رنگها در این چرخه رو سعی میکنیم بهتر درک کنیم.

ما سه رنگ ترکیب  در مثلثهای متساوی الساقین که ما بین اضالع شش ضلعی و مثلث محاطی قرار دارند ،

به این ترکیب رنگهای ثانویه  ر می دهیم ،قرا شده را که هر کدام از ترکیب دو رنگ اصلی به دست آمده اند ،

 :آیندزیر بدست می

 زرد + قرمز = نارنجی

 زرد + آبی = سبز

 قرمز + آبی = بنفش

این سه رنگ ثانویه باید با دقت بسیار مخلوط شوند . هیچکدام از آنها نباید به هیچ رنگ دیگری متمایل باشند 

 . طریق مخلوط کردن کار ساده ای نیست . خواهید دید که بدست آوردن رنگهای ثانویه از

نارنجی نه باید مایل به زرد و نه مایل به قرمز باشد . بنفش نه باید بسیار قرمز و نه خیلی آبی باشد و سبز نباید 

 . تمایل به زرد یا آبی داشته باشد

ست در رنگهای مکمل در 3همیشه برای هر رنگ ، فقط یک رنگ مکمل وجود دارد . در چرخه رنگ شکل 

 : زوجهای مکمل عبارتند از دو سر مخالف هم قرار گرفته اند . برای مثال ،
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 زرد بنفش ،

 آبی نارنجی ،

 قرمز سبز ،

اگر هر کدام از رنگ ها را با مکمل خود ترکیب کنیم، رنگ خاکستری که رنگی خنثی است به دست می آید. 

 .برای خنثی کردن هر رنگ باید دقیقا از رنگ روبروی خودش استفاده کنیم

این رنگ ها رنگ هایی هستند که در چرخه رنگ دقیقا روبروی هم قرار می گیرند و هنگامی که در کنار 

قرار بگیرند همدیگر را تشدید می کنند. مثال رنگ های سبز و قرمز که در چرخه رنگ در مقابل  یکدیگر

همدیگر قرار گرفته اند؛ مثال تا به حال شلوار سبز را با کت قرمز امتحان کرده اید تا ببینید چقدر زیبا به نظر 

 می رسند؟

بند پهنِ بنفش؟ این رنگ ها به همین دلیل هست که یا بلوز آبی را با موهای نارنجی؟ یا پیراهنی زرد را با کمر

 .با عنوان رنگ های هماهنگ نیز خوانده می شوند

 


