
   خدادبا نام و يا

  

  )2(رنـگ شناسـي 

  رنگ زرد

گـل هـاي زرد در بـاغ و طبيعـت بـه             .  كه تاثيري مهيج و محرك بر ما دارد          رنگ زرد رنگي گرم است    

ذهـن مـا    اولـين مـوردي كـه بـا ديـدن ميـوه بـه               . كننـد     تر با حس گرما كمك مي       ساختن فضايي بزرگ  

  .ه هاي به رنگ زرد بيش از ساير رنگ هاستزيرا تعداد ميو. ميوه هاي زرد رنگ است . رسد  مي

 آناناس ، گالبي و ليمو با عطر و بوي دلپذير از جمله شاهكاري هاي           – با بسته بندي بي نظير خود        –موز  

  .آيند طبيعت به شمار مي

   چگونه رنگ زرد بر ما تاثير مي گذارد؟*** 

  .كند  فرآيند ذهني و هوشي را تحريك و تقويت مي-

  .م عصبي است محرك سيست -

  .كند حافظه را فعال مي -

  .كند روابط اجتماعي را تقويت مي-

  رنگ نارنجي

كه نماد هيجان ، طپش و چاالكي است ، به راستي علت عشق و عالقـه شـديد                   نارنجي رنگ گرم است     

  نسبت به غروب آفتاب ، شعله آتش در شومينه ، در يك زمستان سرد چيست؟

هاست ، حتي اگر از ما فاصله داشته باشـد            ترين و برجسته ترين رنگ      عاليدر واقع رنگ نارنجي يكي از       

  !به من نگاه كن ! هي . با صداي بلند فرياد مي كند 

  

  

رنگ زرد با درخشش خاص خود حـس        

ثبت به آينده   خوش بيني ، اميد و نگاه م      

 .را در انسان به وجود مي آورد



  معرفي رنگ نارنجي 

به طور كلي رنگي مفرح ، شادي بخش ، زرق و بـرق دار ، تابـان                 . نارنجي هم خانواده رنگ قرمز است       

  .و پرتوافكن ، گرم و پر انرژي است

  رنگ صورتي 

اطمينـان خـاطر ،       امنيـت ،    زيباي جادويي اي كه در رنگ صورتي وجود دارد حـس سـكون ، آرامـش ،                

هاي صـورتي بـه بـاغ زيبـايي           شكوفه. كند    طراوات و جواني ، رونده و سيال بودن را در بيننده ايجاد مي            

  .قابل مقايسه نيست ي كنند كه با هيچ رنگ ديگر دهند و آرامش را حكم فرما مي فوق العاده اي مي

  گذارد؟ چگونه رنگ صورتي بر ما تأثيرمي*** 

تاثيرات رنگ صورتي بسيار شبيه به رنگ قرمز است ؛ برانگيختن و تحريـك انـرژي و شـادابي و حـس                      

رنـگ صـورتي روشـن ترغيـب كننـده بـه سـوي كـار و                 . طراوت و تازگي ، از جمله اين تاثيرات است          

  .هاي اين رنگ است س لطافت و نرمي از ويژگيهمچنين ايجاد ح. فعاليت است 

  رنگ قرمز 

ايـن رنـگ ، رنـگ    . رنگ قرمز رنگي گرم است كه در خود انرژي ، تأثير و قدرت بـسيار زيـادي دارد    

  .عالقه و احساسات تند  و هيجانات شديد، اغوا و فريبندگي و پيوند است

كننـد ، مكمـل رنـگ قرمـز رنـگ سـبز               يهاي قرمز رنگ نهايت توجه را به خود جلب مـ            گياهان و ميوه  

توت فرنگي ، معطر و شيرين ، متمايز ترين رنگ است و مزه را دارد و از نظر زيبايي نيز بي نظيـر                       . است

شود تا بتـوانيم فـوراً بـر روي موضـوع اصـلي متمركـز                 كشش و جاذبه شديد رنگ قرمز سبب مي       . است

  . شويم

   گذارد؟ چگونه رنگ قرمز بر ما تأثير مي*** 

  . محرك است -

  .كند  پشنكار و اشتياقي را تقويت مي-



  .كند  انرژي و توان را تقويت مي-

  .نمايد  توجه و تمركز را جلب و تقويت مي-

  رنگ بنفش 

ظهـور رنـگ    . هاي سـرد و آرام اسـت          رنگ بنفش در طراحي ، دكوراسيون و فضاسازي از جمله رنگ          

  .شود ن حال رمز و راز آلودگي ميبنفش در طبيعت باعث ايجاد حس آرامش و در عي

  .هايي است كه به كارگيري درست آن مشكل بوده و به مهارت بااليي نياز دارد و نيز از جمله رنگ

  چگونه رنگ بنفش بر ما تأثير مي گذارد؟*** 

   ايجاد حس تعالي و معنوي-

   آرامش فكري-

   ايجاد و حس معنويت و روحاني-

  اي  رنگ قهوه

اي گفته    در مورد رنگ قهوه   . اي رنگ زمين ماست و با هر چيزي بنياني و زيستي پيوند دارد                رنگ قهوه 

  .شود كه رنگ مقاومت و اطمينان بخشيدن و رنگ دسترسي و صميميت و تعادل است مي

ا هـ   كند تا سـاير رنـگ       شود و كمك مي     ها استفاده مي    اي معموالً به عنوان زمينه ساير رنگ        از رنگ قهوه  

  .جلوه بيشتري داشته باشد

  گذارد؟ اي چگونه برما تأثير مي رنگ قهوه*** 

  . احساس سرحالي و سالمت و بي خطر بودن -

  . استحكام و ثبات وپايداري-

  رنگ سبز

  .رنگ سبز يكي از خنك ترين و جذاب ترين رنگ هاست كه آرامش دهنده و تسكين دهنده نيز است



ر حقيقت رنگ زندگي سبز است ، حس طراوت و شادابي سرتاسر  طبيعت سرشار از رنگ سبز است ؛ د       

  . رنگ قرمز در كنار سبز بيشترين جلوه و نمودار را دارد اين رنگ را فرا گرفته ،

  .ها طرفداران خاص خود را دارد رنگ سبز از تمام سنين و گروه

  گذارد؟ چگونه رنگ سبز بر ما تاثير مي*** 

   حس طراوت و سر زندگي و شادابي-

  . دلجويي و تسكين-

   كاهش افسردگي و فشار عصبي-

   كاهش نگراني -

   كنترل و خويشتنداري-

  رنگ آبي 

  .كه آرامش و وقار و ژرفي آسمان و درباست. هاست  آبي خنك ترين رنگ

رنگ آبي نشان امين ، معتمد و متعهـد بـودن بـه انجـام قـول و قرارهاسـت ، درميـان مـردم از محبوبيـت                         

  .هاست اري است ، رنگ آبي روح و جان رنگفراواني برخورد

  گذارد؟ چگونه رنگ آبي بر ما تأثير مي*** 

   حس آرامش و ماليمت-

   حس خنكي و سرد بودن-

   درك و مستقيم حمايت و مساعدت-

  رنگ مشكي

رنگ سياه يا مشكي رنگي است قـوي و مقتـدر ، معتبـر و توانـا و نيرومنـد ، كـه احـساسات قـوي را بـر                              

  .انگيزد مي



كند و رنگ كالسيك بـراي پوشـاك اسـت و باعـث               هاي ديگر را جبران مي      رنگ مشكي كمبود رنگ   

  .تر ، خبره و ماهر به نظر آيد  لباس مشكي الغر شود كه پوشنده مي

شـود ، طراحـان بـه طـور      طيف هاي خاكستري سبب درك و دريافت صـريح و روشـن از موضـوع مـي              

  .كنند  ميمعمول از آن به عنوان زمين كار استفاده 

  گذارد؟ رنگ مشكي چگونه بر ما تأثير مي***   

   حس وقار و شخصيت -

   حس تجمل و لوكس بودن-

   حس قد-

  

  

  

  ».لطفاً اگه نظر ، پيشنهاد و انتقاد داشتيد حتماً بنده رو در جريان بزاريد« 
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