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تــا بــه حــال شــده کــه بــا فکــر کــردن بــه یــک برنــد، رنــگ خاصــی در ذهــن شــما نقش 
ــم تان  ــوی چش ــی جل ــه رنگ ــد، چ ــاد Starbucks می افتی ــه ی ــه ب ــی ک ــدد؟ زمان ببن
ــا  ــا میلیون ه ــه ب ــا روزان ــه م ــت؟ هم ــی اس ــه رنگ ــان Yahoo چ ــه نظرت ــد؟ ب می آی
ــه  ــا توانســته اند ب ــه از آن ه ــد نمون ــا چن ــا تنه ــویم، ام ــه رو می ش ــوع روب ــایت متن وب س
خوبــی خودشــان را بــه مــا معرفــی کننــد و در ذهــن مــا بماننــد. انتخــاب ترکیــب رنــگ 
ــرای شناخته شــدن  ــرای وب ســایت، یکــی از بهتریــن و ســاده ترین روش هــا ب مناســب ب

ــت. ــمار اس ــایت های بی ش ــان وب س در می
ــرای پیشــی گرفتــن از یکدیگــر و متمایــز کــردن خــود  ــه دنبــال راهــی ب همــه رقبــا ب
هســتند. اهمیــت ترکیــب رنــگ مناســب بــرای وب ســایت بــه حــدی اســت کــه می توانــد 
ــن داشــته باشــد.  ــان مشــتریان آنالی ــد شــما در می نقــش مهمــی در شناخته شــدن برن
اگــر دارای کســب وکار آنالینــی هســتید، فرامــوش نکنیــد کــه انتخــاب درســت و بجــای 
رنــگ، نــه تنهــا از نظــر دیــداری حــس خوبــی در بازدیدکننــد گان ســایت شــما ایجــاد 
ــود.  ــی تاثیــر نخواهــد ب ــاال رفتــن فــروش و جــذب مشــتری نیــز ب می کنــد، بلکــه در ب
بنابرایــن اگــر شــما هــم بــه دنبــال یــک تنــوع اساســی در وب ســایت خــود هســتید، ایــن 
مقالــه را تــا انتهــا دنبــال کنیــد. مــا بــه شــما می گوییــم کــه چگونــه بــا اســتفاده از چنــد 

ترفنــد، قدمــی مثبــت در جهــت بهبــود رنگ آمیــزی وب ســایت خــود برداریــد.
 

ــت  ــایت اهمی ــرای وب س ــب ب ــگ مناس ــاب رن ــرا انتخ چ
دارد؟

ــه شــما ســوئیچ اتومبیــل رویاهایتــان را کادو بدهــد، بســیار  ــدون شــک اگــر کســی ب ب
ــه از آن  ــل در رنگــی ک ــان اتومبی ــر هم ــا اگ ــد شــد. ام هیجــان زده و خوشــحال خواهی

ــان بخــورد. ــوی ذوق ت ــده شــود، ممکــن اســت ت ــرای شــما خری ــد ب تنفــر داری
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ــراژ  ــاری و مت ــه معم ــد ک ــه ای داری ــد خان ــرض کنی ــم. ف ــری بزنی ــال دیگ ــد مث بگذاری
ــچ وجــه  ــه هی ــه را ب ــگ در و دیوارهــای خان ــا رن ــل شــما اســت، ام ــاب می ــال ب آن کام

ــت. ــد داش ــه نخواهی ــی در آن خان ــاس خوب ــا احس ــندید، مطمئن نمی پس
ــایت  ــه دو وب س ــرای نمون ــد. ب ــدق می کن ــز ص ــایت نی ــورد وب س ــوع در م ــن موض ای
را در نظــر بگیریــد. وب ســایت اول دارای طیــف وســیعی از محصــوالت و خدمــات 
متنــوع، بــا قیمــت و کیفیتــی فوق العــاده اســت امــا طراحــی و ترکیــب رنــگ نامناســب 
ــی  ــوالت کم ــت محص ــایت دوم قیم ــر در وب س ــی دیگ ــل کننده ای دارد. از طرف و کس
ــی دارد.  ــگ جذاب ــب رن ــی و ترکی ــوض طراح ــا در ع ــت، ام ــایت اول اس ــر از وب س باالت
جالــب اســت بدانیــد کــه بازدیدکننــدگان ترجیــح می دهنــد، بیشــتر وقــت خــود را در 
وب ســایت دوم صــرف کننــد و بــا وجــود باالتــر بــودن قیمــت محصــوالت و خدمــات، از 

ــد. ــد کنن وب ســایت دوم خری
 

رنگ بندی پس زمینه و متون وب سایت
ــی  ــد: یک ــر بگیری ــد در نظ ــدی را بای ــوع رنگ بن ــود، دو ن ــایت خ ــی س ــگام طراح هن
رنگ بنــدی پس زمینــه و دیگــری رنگ بنــدی متــون ســایت! در ایجــاد هماهنگــی 
ــد  ــون ســاده وجــود دارد کــه بای بیــن رنگ بنــدی پس زمینــه و متــون ســایت، یــک قان
ــه  ــی پس زمین ــر در طراح ــه اگ ــد ک ــوان می کن ــون عن ــن قان ــد. ای ــت کنی آن را رعای
ــره  ــون ســایت، تی ــگ مت ــد رن ــد، بای ــگ روشــن اســتفاده می کنی وب ســایت خــود از رن
ــد  ــایت تان بای ــون وب س ــد. مت ــود باش ــایت خ ــون س ــی مت ــه خوانای ــتان ب ــد. حواس باش
بــرای تمامــی افــراد، حتــی آنهایــی کــه مشــکل بینایــی دارنــد، واضــح و خوانــا باشــند. 
ــر احساســات و  فرامــوش نکنیــد کــه رنگ هــا دارای معانــی عمیقــی هســتند. رنگ هــا ب
ــن موضــوع شــوید. رنگــی  ــر ای ــد منک ــد و نمی توانی ــر می گذارن ــان تاثی عواطــف مخاطب
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کــه شــما بــرای وب ســایت خــود انتخــاب می کنیــد، احساســات مختلفــی را بــه کاربــران 
ــکات مهــم  ــه برخــی ن ــرای وب ســایت بایــد ب القــا می کنــد. در هنــگام انتخــاب رنــگ ب

توجــه کنیــد. در ادامــه مطلــب، مــا ایــن نــکات را بــرای شــما شــرح می دهیــم.

ایــن 6 نکتــه را در انتخــاب ترکیــب رنــگ مناســب بــرای 
وب ســایت فرامــوش نکنیــد:

 
1. تاثیر رنگ ها بر احساسات را نادیده نگیرید

ــد در نظــر داشــته  ــرای وب ســایت بای ــگ مناســب ب ــه در انتخــاب رن ــزی ک ــن چی اولی
باشــید، ایــن اســت کــه رنگ هــا بــر اعمــال و احساســات افــراد اثــر می گذارنــد. از ســوی 
ــوان  ــه خــود را دارد و ایــن ویژگی هــا را می ت دیگــر هــر شــغلی، ویژگی هــای مختــص ب
بــا انتخــاب ترکیــب رنــگ مناســب در وب ســایت منعکــس کــرد. پــس بهتــر اســت بــرای 

رســیدن بــه نتیجــه بهتــر، در زمینــه روانشناســی رنگ هــا کمــی مطالعــه کنیــد.
در ادامــه، خالصــه ای از تاثیــر رنگ هــا بــر خریــداران در شــمال آمریــکا را بــه شــما ارائــه 

ــم: می کنی
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ــر  ــه ظاه ــه ب ــانی را ک ــه کس ــوال توج ــند، معم ــوان پس ــرا و ج ــت گ ــگ زرد: مثب • رن
محصــوالت اهمیــت می دهنــد، جلــب می کنــد.

• رنــگ قرمــز: پــر انــرژی، ضربــان قلــب را بــاال می بــرد و در خریــداران نوعــی احســاس 
ضــرورت بــرای خریــد ایجــاد می کنــد.

ــا و  ــد بانک ه ــگ مناســب مشــاغلی مانن ــن رن ــت، ای ــان و امنی ــی: احســاس اطمین • آب
ــه خــود جلــب کننــد. ــد اطمینــان مشــتریان را ب ــاز دارن کســب وکار هایی اســت کــه نی
• ســبز: حــس طــراوت، ســالمت، بخشــندگی و ثــروت؛ رنــگ ســبز فضایــی پــر آرامــش، 

ــد. ــل را ایجــاد می کن ســالم و مجل
• نارنجــی: پرتکاپــو، بازدیدکننــدگان وب ســایت را بــه عضویــت، خریــد و داشــتن فعالیــت 

در وب ســایت تشــویق می کنــد.
• صورتــی: رمانتیــک و زنانــه، ایــن رنــگ مناســب وب ســایت هایی اســت کــه مخاطبــان 

آن بیشــتر خانم هــا و دختــران جــوان هســتند.
• سیاه: قدرتمند و برجسته، مناسب محصوالت تجمالتی و الکچری است.

• بنفــش: التیام بخــش و آرام  بخــش، مناســب فــروش محصــوالت زیبایــی و ضــد چــروک 
 . ست ا

ــت  ــه موقعی ــته ب ــد بس ــا می توان ــر رنگ ه ــه تاثی ــد ک ــه کنی ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــد. ــر باش ــی متغی جغرافیای

 
2. مخاطبان خود را بشناسید

بــه مخاطبــان هــدف خــود فکــر کنیــد. چــه احساســاتی را می خواهیــد در آنهــا برانگیزید؟ 
ــد  ــان می توانی ــلیقه مخاطبان ت ــخصیتی و س ــی ش ــای کل ــن ویژگی ه ــر گرفت ــا در نظ ب

بهتریــن رنــگ را بــرای وب ســایت خــود انتخــاب کنیــد.
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بــه عنــوان مثــال، اگــر یــک کســب وکار مربــوط بــه غــذا یــا مــواد غذایــی داریــد، انــواع 
رنگ هــای ســبز مناســب وب ســایت شــما خواهنــد بــود. زیــرا رنــگ ســبز نشــانگر ارگانیک 
ــودن و ســالمت غــذای شــما می باشــد. خــوب اســت کــه قبــل از هراقدامــی، ایــن دو  ب

ــد: ــان بدانی ــورد مخاطبان ت ــه را در م نکت
 

جنسیت مخاطبان 
ــا جنســیت  ــا برخــی کســب وکارها ب ــد نیســت، ام ــرای همــه کارآم ــه ب ــن نکت ــه ای البت

ــد. مشــخصی ســروکار دارن
ــان تشــکیل  ــان شــما را زن ــا بیشــتر مخاطب ــان شــما چــه کســانی هســتند؟ آی مخاطب
ــای  ــه رنگ ه ــد ک ــد بدانی ــس بای ــد؟ پ ــروکار داری ــردان س ــا م ــتر ب ــا بیش ــد؟ ی می دهن
مــورد عالقــه زنــان کدامنــد و در مقابــل چــه رنگ هایــی را دوســت ندارنــد. ایــن مســئله 

ــد. ــم صــدق می کن ــردان ه ــورد م در م
ــی  ــش و صورت ــای بنف ــه رنگ ه ــادی ب ــه  زی ــی هســتند و عالق ــگ آب ــردان عاشــق رن م

ــد. ــی دارن ــش و صورت ــی و بنف ــای آب ــه رنگ ه ــادی ب ــه زی ــز عالق ــان نی ــد. زن ندارن
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گروه سنی مخاطبان 
ســن یکــی دیگــر از نکاتــی اســت کــه در انتخــاب رنــگ وب ســایت بایــد بــه آن توجــه 
کنیــد. آیــا می دانســتید افــراد در ســنین مختلــف بــه رنگ هــای متفاوتــی عالقــه دارنــد 

ــاال رفتــن سنشــان تغییــر می کنــد؟ ــا ب و ترجیحــات آنهــا در زمینــه رنگ هــا ب
اگــر مخاطبــان وب ســایت شــما از گــروه ســنی خاصــی، ماننــد کــودکان هســتند، بهتــر 

اســت رنگ هــای شــاد و گــرم را بــرای وب ســایت خــود انتخــاب کنیــد. 
 

3. رنگی مناسب برای کسب وکارتان انتخاب کنید
ــد.  ــه داری ــه آن عالق ــگ، اســتفاده از رنگــی اســت کــه ب ــن قســمت انتخــاب رن مهم تری
ــیار  ــده بس ــد، ای ــته نمی کنن ــم را خس ــه چش ــی ک ــردن رنگ های ــه کار ب ــن ب همچنی
خوبــی اســت. شــما می توانیــد بــا انتخــاب ترکیــب رنــگ درســت، پیــام وب ســایت خــود 

را بــه مخاطبــان  برســانید.
رنگ هــای روشــن و شــاد بیشــتر مناســب وبالگ هــای شــخصی هســتند. در حالــی کــه 
بــرای وب ســایت های حرفــه  ای بهتــر اســت از رنگ هــای مالیــم و ســنگین تری اســتفاده 
کنیــد. اگرچــه هیــچ قانــون مکتوبــی بــرای انتخــاب رنــگ وجــود نــدارد، امــا توجــه بــه 

ایــن نــکات باعــث بهبــود وب ســایت شــما خواهــد شــد.
ــود  ــاری خ ــام تج ــه ن ــب، ب ــگ مناس ــاب رن ــا انتخ 4. ب

ــید ــت ببخش هوی
ــر  ــا راحت ت ــد ت ــه مشــتریان تان کمــک کنی ــد ب ــد خــود می توانی ــت برن ــن هوی ــا تعیی ب
شــما را پیــدا کننــد. پــس بهتــر اســت بــا انتخــاب رنــگ مناســب بــرای وب ســایت خــود، 
حــس خوبــی را مشــتریان تان القــا کنیــد. بســته بــه حــس و هویتــی کــه قصــد داریــد 
ــد کــه ارزش هــا، مفاهیــم،  ــه کار ببری در وب ســایت خــود ایجــاد کنیــد، رنگ هایــی را ب
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ــان می کننــد. ــرژی را در وب ســایت شــما نمای حــس و ان
رنــگ مناســب بــرای وب ســایت خــود را بســته بــه نــوع محصــول و خدماتــی کــه ارائــه 
ــرای انجــام چنیــن کاری از روانشناســی  می دهیــد، انتخــاب کنیــد. پــس بهتــر اســت ب

ــد. ــتفاده کنی ــا اس رنگ ه

5. رنگ ها را باهم ترکیب کنید
ــه  ــه ب ــی باتوج ــگ اصل ــک رن ــه ی ــم ک ــنهاد می کنی ــما پیش ــه ش ــا ب ــن کار م ــرای ای ب
نــکات گفتــه شــده در بــاال، بــرای وب ســایت خــود انتخــاب کنیــد. از چنــد رنــگ بــرای 
طراحــی وب ســایت خــود می خواهیــد اســتفاده کنیــد؟ مــا بــه شــما قانــون 10-30-60 
ــرای  ــگ ب ــه رن ــتفاده از س ــه اس ــاز ب ــما مج ــون ش ــن قان ــم. در ای ــنهاد می کنی را پیش

ــد: ــه کار بگیری ــب ب ــن ترتی ــه ای ــای منتخــب را ب وب ســایت خــود هســتید. رنگ ه
•60 درصد وب سایت را به رنگ اصلی اختصاص دهید.

•30 درصد وب سایت را به رنگ فرعی یا دوم اختصاص دهید.
•10 درصد وب سایت را به رنگ زمینه اختصاص دهید.
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الزم نیســت کــه حتمــا 3 رنــگ بــرای وب  ســایت خــود انتخــاب کنیــد. امــا ترکیــب ســه 
رنــگ نتیجــه خوبــی را از نظــر دیــداری و زیبایی شناســی بــه همــراه خواهــد داشــت.

6. سری به وب سایت های موفق بزنید
ــای  ــادی را از رقب ــکات زی ــن می توانیــد ن ــای تجــارت آنالی فرامــوش نکنیــد کــه در دنی
خــود بیاموزیــد. در زمینــه فعالیــت خــود از چنــد وب ســایت موفــق بازدیــد کنیــد. ایــن 
ــن کار  ــا ای ــد؟ ب ــگ دارن ــب رن ــر ترکی ــی از نظ ــه ویژگی های ــق، چ ــایت های موف وب س

ــد. ــت بزنی ــه خالقی ــد و دســت ب ــه دســت بیاوری ــادی ب ــای زی ــد ایده ه می توانی
این 4 مورد به شما در انتخاب رنگ مناسب برای وب سایت کمک می کنند:

ــه  ــر در زمین ــد. اگ ــادی داری ــای زی ــا و رویکرده ــح، راهکاره ــگ صحی ــرای انتخــاب رن ب
ــتراتژی  ــار اس ــا چه ــود را ب ــد کار خ ــتید، می توانی ــازه کار هس ــایت ت ــی وب س طراح

ــد: ــروع کنی ــن ش ــمت پایی ــده در قس ارائه ش
 

8   



انتخاب رنگ مناسب برای وب سایت

www.armanic.com

1. از ترکیــب رنگ هــای روشــن در کنــار رنگ هــای 
ــد ــتفاده کنی ــیاه اس ــفید و س س

همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه رنــگ، عنصری اســت کــه هماننــد ادویه به وب ســایت 
ــت  ــر بســزایی در دریاف ــم کاری در آن تاثی ــاده روی و ک ــد. زی ــزه می ده ــم و م ــما طع ش
نتیجــه نهایــی بــرای شــما خواهــد داشــت. رنگ هــای روشــن توجــه بازدیدکننــدگان را 
ــد و چشــم  را خســته می کننــد. ــرژی زیــادی می گیرن ــه خــود جلــب می کننــد، امــا ان ب
اگــر بــه تازگــی فعالیــت خــود را در زمینــه طراحــی وب ســایت شــروع کرده ایــد، مــا بــه 
ــدار  ــای پرطرف ــار رنگ ه ــفید در کن ــیاه و س ــه س ــم از پس زمین ــنهاد می کنی ــما پیش ش

دیگــر اســتفاده کنیــد.
نمونــه ای از ایــن کار را می توانیــد در وب ســایت Unger Music ببینیــد. این وب ســایت 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــو اســتفاده می کن ــو، خطــوط افقــی و من ــرای لوگ ــگ نارنجــی ب از رن
ــام ایــن  ــا رنــگ ســفید و ســیاه طراحــی شــده اســت. هــر کســی کــه ن بقیــه ســایت ب

ــگ نارنجــی و لوگــوی نارنجــی ســایت می افتــد. ــاد رن ــه ی وب ســایت را می شــنود، ب
ایــن مســئله در مــورد وب ســایت Retropot نیــز صــدق می کنــد. ترکیــب رنــگ قرمــز 
ــوند.  ــان ش ــته تری نمای ــورت برجس ــه ص ــیاه ب ــفید و س ــای س ــا ماگ ه ــده ت ــث ش باع
ترکیــب رنــگ ایــن وب ســایت، حــس خوبــی بــه بازدیدکننــدگان می دهــد و بــه همیــن 

دلیــل آنهــا مــدت زمــان بیشــتری را صــرف جســتجو در وب ســایت می کننــد.
ــگ  ــب رن ــایت از ترکی ــن وب س ــد. ای ــری بزنی ــت آس س ــایت گیف ــه وب س ــن ب همچنی
ــن  ــدن ای ــار دی ــا یــک ب ــار یکدیگــر اســتفاده کــرده و شــما ب ــی و طوســی در کن صورت
ــایت  ــاد س ــه ی ــد، ب ــی و طوســی را ببینی ــگ صورت ــب رن ــه ترکی ــه ک ــر دفع ــایت، ه س

ــاد. ــد افت ــت آس خواهی گیف
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بــه وب ســایت های هدفــکار و کافــه ورزش ســری بزنیــد، خــود مشــاهده خواهیــد کــرد 
ــی  ــز و نارنج ــکار و قرم ــایت هدف ــه در وب س ــه کار رفت ــبز ب ــای س ــور رنگ ه ــه چط ک

ــد. ــی را می رباین ــر مخاطب ــریع دل ه ــی س ــه ورزش، خیل ــایت کاف س

بــرای مانــدگار کــردن وب ســایت  خــود در ذهــن مشــتریان، ســعی کنیــد رنــگ اصلــی را 
ــد: ــه کار بگیری ــر ب در مکان هــای زی

• تیترها
• هایپرلینک ها

• منو اصلی
• لینک صفحات )دکمه ها(

• خطوط افقی
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ــرای وب ســایت خــود  2. از یــک رنــگ اصلــی و ثانویــه ب
اســتفاده کنیــد

اگــر بــه نظرتــان تنهــا اســتفاده از یــک رنــگ کافــی نیســت، از ترکیــب دو رنــگ اســتفاده 
کنیــد. امــا بهتــر اســت ایــن دو رنــگ را بــه طــور برابــر در وب ســایت خــود بــه کار نبریــد. 
یکــی از دو رنــگ را بــه عنــوان رنــگ اصلــی و رنــگ دوم را بــه عنــوان رنــگ فرعــی یــا 

ثانویــه اســتفاده کنیــد.  
ــان  ــی را نش ــی و فرع ــگ اصل ــب رن ــتفاده از ترکی ــی از اس ــه خوب ــر، نمون ــایت زی وب س
می دهــد. ایــن وب ســایت از ترکیــب رنــگ اصلــی آبــی و رنــگ فرعــی نارنجــی اســتفاده 
کــرده اســت. پس زمینــه ســفید وب ســایت باعــث برجســته شــدن ایــن دو رنــگ شــده 
اســت. رنــگ نارنجــی در برخــی از قســمت ها اســتفاده شــده و نوعــی هماهنگــی ایجــاد 
ــی در ذهــن مخاطــب  ــگ آب ــه ظاهــر وب ســایت، رن ــگاه ب ــک ن ــا ی ــا ب ــرده اســت، ام ک
ــود. ــایت محســوب می ش ــی وب س ــگ اصل ــت رن ــگ در حقیق ــن رن ــدد، ای ــش می بن نق
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3. رنــگ وب ســایت خــود را بــا اســتفاده از عکــس نمایان 
کنید

ــرای انتخــاب رنــگ مناســب  یکــی از آســان ترین و در عیــن حــال جذاب تریــن راه هــا ب
بــرای وب ســایت، انتخــاب عکســی اســت کــه در آن، نــه تنهــا رنگ هــا ترکیــب ویــژه و 

طبیعــی دارنــد، بلکــه در قلــب خــود بیانگــر داســتانی از نــام تجــاری شــما هســتند.
بــه عنــوان مثــال، نگاهــی بــه وب ســایت Le Velo بیاندازیــد. ایــن وب ســایت در زمینــه 
ــاده و  ــفید س ــه س ــایت از پس زمین ــراح وب س ــد. ط ــت می کن ــه فعالی ــروش دوچرخ ف
نوشــته های مشــکی اســتفاده کــرده اســت. امــا ایــن وب ســایت تمــام جذابیــت خــود را 

ــا ســایه ســبز و قهــوه ای وام می گیــرد. ــی ب از عکــس آب
مطمئنــا پیــدا کــردن عکســی کــه ترکیبــی از رنگ هــای دلخــواه شــما را داشــته باشــد، 
ــس و  ــش عک ــای ویرای ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــا ب ــت. ام ــخت اس ــر و س ــی زمان ب کم
دســتکاری فیلترهــای رنــگ می توانیــد در نهایــت بــه ترکیــب رنــگ دلخــواه خــود دســت 

یابیــد.
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4. رنگ، متن و کنتراست را از یاد نبرید
آخریــن کاری کــه بعــد از انتخــاب رنــگ مناســب بــرای وب ســایت بایــد انجــام دهیــد، 
ایجــاد یــک تجربــه خــوب بــرای بازدیدکننــدگان وب ســایت اســت. قبــل از تغییــر رنــگ 

ــد: ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــده، ب ــای انتخاب ش ــال رنگ ه ــه و اعم پس زمین
1. آیا وب سایت شما از نظر دیداری کیفیت مناسبی دارد؟

2. آیا مطالب را می توان به راحتی خواند؟
3. آیا ظاهر وب سایت و مطالب شما چشم مخاطب را خسته نمی کند؟

ــب و وب ســایت شــما هســتند. هرچــه خوانایــی  ــه خوانایــی مطال ــوط ب ــکات مرب ایــن ن
ــد وب ســایت شــما  ــه بهتــری از بازدی ــب شــما بهتــر باشــد، مخاطبــان شــما تجرب مطال
ــا پس زمینــه روشــن و  ــر توجــه کنیــد. متــن اول ب ــه ســه متــن زی خواهنــد داشــت.  ب

ــگ، خوانایــی بیشــتری دارد. ــت تیــره رن فون
پس زمینــه ســفید و فونــت مشــکی، بهتریــن و خواناتریــن گزینــه بــرای مطالــب اســت. 
امــا اگــر دوســت داریــد کــه کمــی متفاوت تــر عمــل کنیــد، از رنــگ تیــره بــرای فونــت 

و پس زمینــه روشــن اســتفاده کنیــد تــا نتیجــه بهتــری بگیریــد.
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پالت رنگ
ــرای وب ســایت  ــگ مناســب ب ــواردی اســت کــه در انتخــاب رن ــت رنگــی یکــی از م پال
ــگ  ــب رن ــه ترکی ــه س ــم ب ــورد می خواهی ــن م ــد. در ای ــه کنی ــه آن توج ــد ب ــود بای خ
ــد.  ــاری کن ــا ی ــن رنگ ه ــاب بهتری ــما را در انتخ ــد ش ــه می توان ــم ک ــاره کنی ــی اش اصل

ــه. ــه گان ــوگ و س ــل، آنال ــدی مکم ــد از: رنگ بن ــب عبارتن ــه ترکی ــن س ای
 

1. رنگ بندی مکمل
رنگ هــای مکمــل، رنگ هایــی هســتند کــه در چرخــه رنگــی، کامــال بــا یکدیگــر متضــاد 
ــد  ــان وب می توانن ــل، طراح ــای مکم ــد رنگ ه ــاد قدرتمن ــه تض ــه ب ــند. باتوج می باش
ــرای  ــگ مکمــل آن را ب ــد و رن ــه( را انتخــاب کنن ــب )معمــوال پس زمین ــگ غال ــک رن ی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــایت( م ــون وب س ــایت )مت ــر س ــن عناص ــاختن مهمتری برجسته س

دهنــد. 
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2. رنگ بندی آنالوگ
ــایه  ــر همس ــا یکدیگ ــی، ب ــه رنگ ــه در چرخ ــتند ک ــی هس ــوگ، رنگ های ــای آنال رنگ ه
می باشــند. رنگ هــای آنالــوگ معمــوال در طبیعــت یافــت می شــوند، بــا یکدیگــر 

ــتند.  ــذاب هس ــن ج ــرای مخاطبی ــته و ب ــی داش هارمون

3. رنگ بندی سه گانه
رنگ بنــدی ســه گانــه از قــدرت ســه رنگــی اصلــی در ســه قســمت مخالــف چرخــه رنگــی 
ــد(  ــرار می گیرن ــی ق ــت رنگ ــر در پال ــه از یکدیگ ــه 120 درج ــا زاوی ــه ب ــی ک )رنگ های
اســتفاده می کنــد. هارمونــی رنگ بنــدی ســه گانــه، بهتریــن طــرح رنگــی بــرای 
وب ســایت در نظــر گرفتــه شــده اســت. شــما می توانیــد از دو رنــگ بــرای پس زمینــه و 

رنــگ ســوم بــرای متــون و برجســته ســاختن برخــی مــوارد اســتفاده کنیــد. 
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نتیجه گیری
الزم نیســت در انتخــاب رنــگ مناســب بــرای وب ســایت خــود هنرمنــد بــوده یــا در زمینه 
ــا کمــی مطالعــه می توانیــد اطالعــات  ــه راحتــی و ب رنگ هــا تخصــص داشــته باشــید. ب
زیــادی در مــورد دنیــای رنگ هــا بــه دســت بیاوریــد. ســری  بــه وب ســایت های موفــق و 
پربازدیــد بــا رنگ هــای جــذاب بزنیــد و از تجربــه افــراد متخصــص در ایــن زمینــه بهــره 

. ید بگیر
ــایت  ــرای وب س ــب ب ــگ مناس ــب رن ــاب ترکی ــورد انتخ ــادی در م ــکات زی ــه ن ــال ک ح
ــگ  ــب رن ــاد تحــول در ترکی ــا ایج ــوید و ب ــه کار ش ــروز دســت ب ــن ام ــد، همی آموختی
وب ســایت خــود، بازدیدکننــدگان زیــادی را بــه ســایت خــود جــذب کنید و به کســب وکار 

ــید. ــق ببخش ــان رون آنالین ت
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