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تحقيقات شگفت انگيزجديد نشان می دھد که رنگ درخانه و قسمت ھای مختلف *
وزنه چرا ف رضا .آن باعث می شود تا محيطی سالم و شاداب تر داشته باشيم

کنندبرداران در سالنھای ورزشی آبی رنگ نھايت تالش خود را می 
از رنگ ھای مختلف می تواند تاثير مثبتی بر روی محققان دريافتند که استفاده*

داشته باشد،وحتی رنگ ھا می افزايش انرژی و  استرس کاھش، فشارخون
.  برای ما باشنديک خواب راحت توانند موجب 

روانشناسی رنگ ھا فرضيه ھای ثابت شده ای دارد که امروزه نه تنھا دردرمان *
، يا برعکس کمک به ايجاد ھيجان، افسردگیخيلی از بيماری ھا که دردرمان 

.ھم به کار گرفته می شودکمک به ايجاد آرامش 
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:رنگ قھوه ای

رنگ قھوه ای رنگ خاک 
است،درست مثل زمين قابل 

اطمينان وسنگين و پر از انرژی 
.  استھای ذخيره شده 

حس قدرت و برانگيزاننده 
.اطمينان پذيری است

اين رنگ برای آدم ھايی که تمرکز 
ندارند،فضايی آرام ايجاد می کند 

اما برای آنھايی که به خودی خود 
بی سرو صدا و اھل تفکرھستند 

.افسردگی می آورد
اين رنگ را خصوصا در 

.آشپزخانه وحمام استفاده نکنيد
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:رنگ سياه
رنگ سياه در بسياری از فرھنگ ھا برای 

مراسم سوگواری مورد استفاده قرار 
اين رنگ ھمچنين نشانگر غمگينی، . می گيرد

اين رنگ جذابيت جنسی و رسمی بودن است 
اتکا به در فرھنگ شرق نماد قدرت،سلطه و

مد پرطرفدار برای .(نفس،ابھت وشکوه است
)است چون شخص را الغرتر نشان می دھد

از رنگ سياه برای آرايش منزل بھتر است 
به صورت ترکيبی با سفيد وقرمز و رنگھای 

.روشن استفاده کرد
شيطان به عنوان نماد ترس يا  ھمچنينسياه 
استفاده قرار می گيرد اّما به عنوان مورد 

از . نشانگر قدرت نيز شناخته می شود
رنگ سياه برای نشان دادن شخصيت ھای 

خطرناک مثل دراکوال و يا جادوگران 
.استفاده می شود
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:رنگ قرمز
.سرخ مثل خون نشانه زندگی ست

.اين رنگ باعث پراشتھايی و جنب وجوش است
درآرايش اتاق استراحت يا مطالعه باعث تنش، 

.تشنج و درد سر می شود
 برانگيزاننده که است گرمی رنگ قرمز، رنگ

.است قوی ھيجانات
 صميميت و حرارت عشق، نشانگر قرمز، رنگ• 

.است
 و شور احساس آورنده وجود به قرمز، رنگ• 

.است ھيجان
 و خشم احساس کننده تحريک قرمز، رنگ• 

 تحريک را مغزی امواج فعاليت .است عصبانيت
 بی قراری و ناآرامی و زياد را قلب ضربان کرده،
.می کند ايجاد

7



:رنگ آبی
عشق آسمانی ،رنگ آبی رنگ معنويت،نوع دوستی

از .،رنگ آرامش ،صلح،دوستی و وفاداری است
آن نوع آرامشی که يک زندگی زناشويی خوب به 

.ھمراه می آورد
آبی برای کالس ھای مدارس يا اتاق مطالعه،چون 

شعور وميزان خالقيت فکری را باال بھره وری،
دکور دفاتر مورد استفاده قرار برای .می برد

در اتاق ھای آبی کارآيی بيشتری افراد .می گيرد 
اشتھا راازبين برده وسوخت وساز بدن دارند 

.راکاسته و تاثير آرامش دھنده ای دارد
رنگ آبی با خاصيت قدرت ومتمرکز کننده ای که 

دارد برای افراد بيش فعال وپريشان خاطر مناسب 
است،بھتر است درسرتاسر اتاق به شکل مناسب 

برنامه ھای کاھش وزن توصيه می شود  .استفاده شود
رنگ آبی . که غذای خود را در بشقاب ھای آبی بکشيد

.  به ندرت به صورت طبيعی درخوراکی ھا وجود دارد
ھمچنين رنگ آبی غذا معموالً به عنوان نشانه فاسد 

.بودن و يا سّمی بودن آن در نظر گرفته می شود
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:رنگ خاکستری
رنگ آدم ھايی ست که مثل موش از 

ارتباط برقرار کردن با ديگران می 
رنگ بعدازظھر ھای جمعه و ترسند،

.بی حوصلگی ست
توصيه می شود ھمه افراد از جمله 

آدم ھايی که درمعرض بيماری عصبی 
ھستند از استفاده ی بی حساب از اين 

رنگ به خصوص دردکوراسيون 
منزل چشم بپوشند، يا آنرا با رنگ 
قرمز،زرد يا نارنجی ترکيب کنند تا 

.متعادل تر جلوه کند
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:رنگ نارنجی
 و گرما ھيجان، احساس نارنجی، رنگ
 رنگ .می آورد ذھن به را شوق و شور

 مورد توجه جلب برای معموالً  نارنجی،
.می گيرد قرار استفاده

رنگ نارنجی باعث خوش اشتھايی 
.مشتريان رستورانھامی شود

در روانشناسی نشان دھنده ی ميل به 
زندگی دسته جمعی ولذت بردن از 

.ديگران استحضور
اين رنگ،رنگ خوبی برای اتاق خواب 
نيست،ولی برای نشيمن دوست داشتنی 

اگر به طور طبيعی بيش فعال .ست
ھستيد بھتر است از اين رنگ برای 

.منزل زياد استفاده نکنيد دکوراسيون
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:رنگ سبز
، آرامش،صلح وامنيت ،آرامش و سکون نشانه 

باعث افزايش قابليت . استخوشبختی، سالمتی 
ضطراب را دور می کند و موجب رفع ا گرددخواندن 

در . تنش و گرفتگی ھای عضالنی در افراد می شود
نتيجه بيشتر در بيمارستان ھا، اتاق ھای جراحی و 
.  حتی در مکان ھای آموزشی شاھد اين رنگ ھستيم
البته بھتر است در محيط ھای کاری به مقدار زياد 

 ھوشياریاستفاده نشود، زيرا اين فضاھا نيازمند 
استفاده بيش از حد ازسبز باعث  ونشاط است

برای . آرامش زيادی از حد و خواب آلودگی می شود
.تزيين اتاق خواب توصيه می شود

 مورد نقطه به چشم متمرکزشدن باعث رنگ اين
 بسيار مطالعه اتاق برای شود،وھمچنين می دلخواه
 دليل به دکوراسيون در سبز رنگ از .است مناسب

.می شود استفاده آن بخشی آرام اثر
دستگاه دردھای و رنگ سبز باعث کاھش استرس •

.می شوندگوارش 
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:رنگ سفيد
 پاکی و معصوميت نماد سفيد، رنگ
 انسان در می تواند سفيد رنگ.است

.آورد وجود به بيشتر فضای احساس
 سرما، نشانگر معموالً  سفيد رنگ•

 که اتاقی .است آرامش و پاکيزگی
 باشد شده نقاشی سفيد رنگ به کامالً 
 نظر به بزرگ و جادار است ممکن
 .است سرد و خالی اَما آيد

 رنگ از پزشکی کادر و بيمارستان ھا
 پاکيزگی حس ايجاد برای سفيد

 رنگ اين از می کنند استفاده واستريل
 نکنيد،چون استفاده زياد منزل در

 کم و خالی نظر به فضايی چنين
 گيری تصميم قدرت و آيد می حرکت

  .گيرد می شما از را
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:رنگ زرد
تحريک کننده فعاليتھای ذھنی ست، اما استفاده ی 

بيش از حد از رنگ زرد شما راکمی حساس می 
رنگ زرد  .خستگی و ترس می کندايجاد کند و

می تواند احساس رنجيدگی و خشم را به وجود 
بيشتر مردم در اتاق ھای زرد رنگ، ھيجانشان آورد

را از دست می دھند و بچه ھا نيز در اتاق ھای زرد 
ميکنندرنگ بيشتر گريه 

استفاده کم از رنگ زرد تمرکز را افزاش داده و 
ولی از رنگھای زرد .خالقيت شمارا زياد می کند

تيره دوربمانيد زيراخالقيت شمارا ازبين 
مناسب برای راھرو وکوريدور کم نور.ميبرد
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:بنفشرنگ صورتی و
رنگ صورتی و بنفش رنگھای 

.تاثيرگذاری ھستند
رنگ صورتی باعث نشاط و 
شادی می شود وبرای تزيين 
اتاق کسانی که دلمرده ھستند 

.مناسب است
ھيجان ) بنفش(رنگ ارغوانی 

رنگ قرمز و آرامش رنگ آبی 
بنفش نمادی از . را با ھم دارد

عرفان و حاالت معنوی است و 
به طور کلی طيف ھايی از اين 

رنگ، اثری آرام کننده روی 
قلب دارد
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رنگ فيروزه ای 
:سبز چمنی و

رنگ  فيروزه ای فضايی 
آرام ومتعادل می سازد 

وبرای دکوراسيون منزل می 
توان از اين رنگ استفاده 

.کرد
سبز چمنی باعث انرژی 

وھيجان کوتاه مدت است و 
ممکن است سريع خسته تان 

کند،پس به سرعت تصميم 
نگيريد و با خودشناسی 

.تصميم بگيريد
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با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com


