
 رنگ

 

 
گذارند لذادقت در تاثير مي روي افراد  رنگها رابطه مستقيمي با احساس انسانها دارند و مستقيماً 

  انتخاب رنگ ضروري است.
 
 

 مي گردد. تقسيم ثانویه و اصليرنگها به دو دسته كلي 
 

 

 شامل: اصلی رنگهای

 

 .مشاور و محرک: هشدار دهنده ،  قرمز

 هایي كه خصوصي و ندارند و در محل طوالنيافراد توقف  هایي كه مکانمورد استفاده در 
 باشد. شخصي

 
  

  .و مطيع كننده متفکر: سرد ، باوقار،  آبی

بزرگ و با ابهت و در اجسام دورتر و غير قابل  هاي مکانها و  مورد استفاده در ساختمان
 دسترس مي باشد.

 
 

 .تازگي، نشاط و  خوشحالي: زرد 

 مي نماید. ایجادرا القاء مي كند و سبکي توام با نشاط  وزنيم حالت پودر و ك وسيله در
 
 
 

 شامل : ثانویه های رنگو 

 
 و ابالغ و مفرح. نوآوري،  زیستن،  شاديبخش ، آرام كننده ، پام آور  زندگي( : سبز) آبيزرد و 



 
 .آفرین( : درخشان ، خوشحال كننده و نشاط  نارنجيزرد و قرمز )

 

 .  زیبایيشاعرانه و عالقمند به هنر و  روحيه: رمز و راز ، وسوسه ،  ( بنفشو قرمز )  آبي

 
 

 و ماجراجویي است. انرژيرنگ  :قرمز

تر مي كند و  اجتماعيبهتر است در اتاق پذیرایي از رنگ قرمز استفاده شود چون شما را 
 شما را تحریك مي كند. اشتهاي همچنين

 
 

 رنگ عشق است. : صورتی

رنگ به كار رود در آن صورت اتاقي راحت و آرام بخش خواهيد  اینخواب از بهتر است در اتاق 
 داشت.

 
 

 و حرارت است اطمينان : نارنجی

رنگ استفاده شود اگر در اتاق خواب به كار رود  اینو پذیرایي از  نشيمناتاق  براقبهتر است 
اهيد از این رنگ باعث كم خوابي شده و اتاق را كوچك نشان مي دهد با این وجود اگر مي خو

 حاصل كنيد. اطميناندر اتاق  زیاداز وجود نور  بایددر اتاق خواب استفاده كنيد 
 
 

 است . اميدواريو  امنيت،  انرژيرنگ طبيبعت و  : سبز

استفاده از این رنگ  مکرراز رنگ سبز استفاده شود دفعات  نشيمنبهتر است در اتاق خواب و 
شدن اثر آن در كنار سبز از رنگ قرمز یا  شدیدترشما را خسته مي كند پس بهتر است براي 

 استفاده كنيد. نارنجي
 
 

 رنگ آرام بخش ، وفاداري و قدرت است . : آبی



است كه  سرديرنگ  آبيحمام از این رنگ استفاده شود  یوارهايدبهتر است براي اتاق خواب و 
 بسيارزرد  از یك رنگ كرم استفاده شود تركيب آن با قرمز و بایدآن  سرديبردن  بين براي از

 مي شود. زیبا
 
 

 است. پادشاهي، شگفتي و  انرژيو  خورشيدرنگ  : زرد

به كار مي رود این رنگ براي اتاق  شمالي هاي بهتر است براي آشپزخانه و اتاق پذیرایي و اتاق
كنيد رنگ زرد حال شما را بدتر مي كند اگر با  پریشانيس شما احسا خواب مناسب نيست اگر

 رنگ سياه و بنفش تركيب شود خصوصياتش را از دست مي دهد.
 
 

 رنگ روحاني ، رنگ آخرت و رنگ مؤنث است . : بنفش

بي روح است كه با نقره  رنگيحمام به كار رود بنفش  دیوارهايبهتر است براي اتاق خواب و 
 ود.و سياه زنده مي ش اي
 
 

 است. خالقيترنگ  : ارغوانی

 بهتر است براي اتاق خواب به كار رود.
 
 

 است. استواريو  امنيترنگ  : ایقهوه 

این رنگ براي اتاق پذیرایي مناسب است البته باید از یك رنگ زنده تر مانند سبز یا آبي همراه 
 .داین رنگ استفاده كر

 

 

در د و به عنوان رنگ پایه شناخته شده است رنگ سياه براي اعتدال به كار مي روسياه : 

 آورید.به این رنگ در را  دیواربخش كوچکي از بهتر است فقط صورت عالقه 
 
  


