
 ای راهپروژهی خام، شود که در پس یک ایدهیا شرکت نوپا، به کسب و کاری گفته می استارتاپ

وش ی فرشود که به کمک تالش و کوشش یک تیم، مراحل تولید یک محصول و زمینهاندازی می

آن فراهم خواهد شد. مفهوم استارتاپ برای خیلی از افراد، بد جا افتاده است و استفاده از این نام 

اپ را رعایت بخشد، چون اصول استارتها نمیبرای خیلی از کسب و کارها هیچ اعتباری به آن

کنند؛ در حقیقت استارتاپ، مسیر موفقیت یک کسب و کار را از ابتدا تا انتها و تا به موفقیت نمی

کند، البته با استفاده از تکنولوژی و اینترنت و توجه به این موضوع رسیدن آن، طراحی و اجرایی می

یلی از کارهای بزرگ و هدفمند که به رفع نیاز بازار کمک کند. برای راه اندازی استارت آپ، مثل خ

 .دیگر باید برنامه ریزی در جهت نیاز بازار هدف داشت

های راه اندازی استارتاپ است. کار استارتاپی ترین قدمی مناسب، از ضروریی جدید و بودجهایده

کنیم احتیاج به سرعت در تصمیم گیری و ریسک پذیری باالیی دارد، چون ما در دنیایی زندگی می

ساعت یکبار، یک میلیاردر به میلیاردرهای جهان اضافه میشود؛ پس مراقب حرکات  ۸۰۱هر  که

 .تان باشیدرقبای

  :کنندمی رشد سرعت با معموالً زیر هایویژگی با هاییاستارتاپ

 های هوشمندهای با پتانسیل باال در بازار، مثل : تعمیرات موبایل یا فروش گوشیاستارتاپ 

 عکس العمل سریع نسبت به بازار در جهت عقب نماندن از رقبا دارای عملکرد و 

 ی جدید و فناوری نو که به رفع نیازی از بازار کمک کنند، دقیقا مثل حل هایی با ایدهاستارت آپ

 .کردن یک مسئله به بهترین شکلی که در حال حاضر ممکن است
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کنید و آشنا هستید؛ با آن انس برقرار می ی شما با طبیعتای آشنا و دلپذیر است. همهطبیعت، واژه

برید؛ قرار هستید، به آن پناه میتان گرفته است یا سردرگم و بیگیرید. گاهی که دلاز آن انرژی می

های زندگی به دل طبیعت می زنید و با حضور در آن و یا حتی نگاه گاهی از شدت استرس و تنش

یابید. در این مقاله قصد داریم از این حسی که ا باز میی خود رکردن به آن، آرامش از دست رفته

های طبیعت را در خود استفاده کنیم و رنگ اینترنتی کار و کسب کند، به نفعطبیعت به ما منتقل می

 .رنگبندی سایت خود به کار گیریم

 
ی طبیعت به یاد مناظر طبیعی سرسبز، کوه، جنگل و دریا می افتید، ی شما با شنیدن کلمهاحتماال همه

تری های دقیقاما در این قسمت، کمی بیشتر به این مطلب ورود پیدا کرده و این مفهوم را از جنبه

اما در اصطالح  کنیم. طبیعت از لحاظ لغوی به معنای ذات، فطرت و نهاد یک چیز است،بررسی می

ی ما از آن در ذهن داریم، به معنای جهان فیزیکی و مادی اطراف عامیانه و طبق تعریفی که همه

شود، مانند: جنگل، کوه، دریا، حیوانات، ماست که شامل عناصر طبیعی زنده و غیرزنده )اشیا( می

 … گیاهان و

و انسان در ایجاد و خلقت آن ی دست خداست ی طبیعت به طور مستقیم ساختهدر واقع مجموعه

 ها قرارنقشی نداشته است، همچنین در طول سالیان دراز، چندان مورد دستکاری و دخالت انسان

وه ای دیگر شود؛ به عنوان مثال کنگرفته و تغییر چندانی نکرده است که بخواهد ماهیتش به گونه

 .همیشه همین کوه بوده است و دریا همین دریا

 

 را دوست داریم ؟چرا ما طبیعت 
ما طبیعت را دوست داریم چون مظهر زایش است. نوید دهنده و امید بخش است. وقتی طبیعت به 

های زرد آموزد. وقتی برگدهد که پس از هر زمستان، بهاری هست؛ امید را به ما میما نشان می

ند، یعنی امید هست. زی یک درخت، دوباره با آمدن بهار سبز می شود و جوانه میهای مردهو شاخه

اند، بعد از چندین ماه دوباره از خواب وقتی گیاهان و حیواناتی که به خواب زمستانی فرو رفته

ه ها بی اینگیرند، یعنی شرایط سخت، ناپایدار است؛ در واقع همهخیزند و حیات را از سر میبرمی

سخت و بحرانی. این طبیعت است دهند که ادامه دهیم و ناامید نشویم، حتی در شرایط ما یاد می

گوید در پس هر تاریکی، روشنی هست و هر غروبی، طلوعی دوباره دارد. طبیعت به ما که به ما می

های گوید که حتی اگر شب رسید و نور و روشنایی از شما گرفته شد، غمگین نباشید و به نور ستارهمی

 .زیبا دل خوش کنید
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ی همیشگی تا پایان جهان. ی شگفت انگیز است. یک چرخهرخهطبیعت را دوست داریم چون یک چ

شود، سپس انسان آن حیوان را می خورد و آنجا که گیاه کوچکی توسط یک حیوان خورده می

ی طبیعت شود و به چرخهدوباره خود انسان پس از مرگش غذای مار و مور موجود در خاک می

 .گردد. پس طبیعت مظهر نوزایی استبرمی

 
آموزد آموزد. میبیعت را دوست داریم چون مظهر تحول و دگرگونی است و به ما انطباق را میما ط

تی زیبا که پرسپذیر باشیم و خودمان را با شرایط مختلف سازگار کنیم. درست مثل آفتابکه انعطاف

شود که روی آن قرار گرفته یا راه کند و رنگ بدنش همرنگ همان سطحی میمدام رنگ عوض می

 .رودمی

 
ها مخلوق خدا هستیم و از دیدن دیگر مخلوقات خدا در طبیعت را دوست داریم چون ما انسان

جان را دوست داریم، چون شکرگزار بریم، چون حیوانات، گیاهان و حتی اشیای بیمان لذت میاطراف

که  تیمهستی و حیاتی که خداوند به ما بخشیده هستیم، چون قدردان هوش، دانایی و قدرتی هس

توانیم در خود طبیعت نیز تغییر ایجاد کنیم؛ ها حتی میخداوند به ما عطا کرده که با بهره بردن از آن

 .ها کمک بکندتغییری که به زندگی بهتر و رفاه بیشتر ما انسان

 یم، گاهیارحم بودهایم، گاهی بیهایی نیز نسبت به طبیعت روا داشتهالبته در این بین، آزار و اذیت

های بی دلیل یا بیش از حد، موجب ایم، گاهی با مداخالت و دستکاریفقط به خودمان فکر کرده

ایم؛ به طوری که حتی این طبیعت آرام با ما قهر کرده و خشم این طبیعت مهربان را فراهم کرده

ت به ها هرگز از عشق و محبت ما نسبی اینگاهی انتقامش را از ما گرفته است، اما با وجود همه

 .شودآن کم نشده و نمی

 
های و باالخره ما طبیعت را دوست داریم چون برای ما منبع الهام است، منبع ذوق، عشق، عالقه و ایده

دانید تا به حال چندین هزار نفر نویسنده با فکر کردن به طبیعت و نگاه کردن به بکر و نو است. می

دانید چندین هزار شاعر با الهام از اند؟ میا نوشتهها و مطالب جذاب و خواندنی برای مآن، داستان

های چشمک زن در دل شب، شعر سروده و قلب ما های باران و یا ستارهزیبایی یک گل، برگ، قطره

دانید چندین هزار نفر نقاش و صورتگر با الهام از طبیعت، اند؟ میرا از احساسی شگفت انگیز پر کرده

تان خالصه اند؟ بگذارید در یک کالم برایزیبایی از خود به یادگار گذاشته کوه، جنگل و دریا آثار هنری

 .است عشق منبع طبیعت: کنم
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 عامل اصلی مسحور کننده بودن طبیعت : رنگ

رنگ، زیباترین عنصری است که در دل طبیعت وجود دارد. خداوند قادر و توانا از زمانی که طبیعت را 

ا ای رنواز و منحصر به فرد که هر بینندههای چشمآن قرار داد؛ رنگهای زیبایی در خلق کرد، رنگ

 .کندمات زیبایی خود می

ا ای زیباست که باند؛ قرمز را در نظر بگیرید، یک گل رز قرمز به اندازهها منبع انتقال احساسرنگ

د. گیریش میای زیباست که از آن آرامکنید. آبی آسمان به اندازهی آن، عشق دریافت میمشاهده

ای کنید. سیاهی شب به اندازهای زیباست که از آن انرژی و شادی دریافت میسبز چمنی به اندازه

روید. تصور این دنیا بدون رنگ، بدون قرمز و زرد و زیباست که با درک آن به خوابی عمیق فرو می

. ما وحشتناک استبنفش، بدون سبز و آبی و نارنجی و حتی بدون سیاه و سفید غیرممکن است، 

های ها زندگی می کنیم، ما از رنگگیریم، ما با رنگکنیم و حس میهاست که حس میبا رنگ

 .گیریمهای طبیعت الهام میطبیعت لذت می بریم، ما از رنگ

 
و  گر طرحهای خدا در طبیعت که جلوهبیایید به سراغ پرندگان برویم؛ یکی از زیباترین آفریده

ی های متفاوت و سبک زندگهستند. تنوع بسیار زیاد، شکل و شمایل مختلف، اندازههای زیادی رنگ

شود تا به عنوان یکی از شاهکارهای طبیعت ها موجب میتر رنگ پرهای آنشان و از همه مهمخاص

ها اند و ما بارها از آنترین های آن به شمار آیند. بله، پرندگان هم منبع الهامو از الهام بخش

رواز ها پتوانیم بر فراز آسمانی پرندگان بود که فکر کردیم چگونه میایم. ما با مشاهدهتهآموخ

توانیم در آسمان تعادل خود را حفظ کنیم و تا ابرها اوج بگیریم، ما با الهام از مدل کنیم، چگونه می

ایل پروازی زیادی ها در آسمان بود که هواپیما را اختراع کردیم و وسبال و پر پرندگان و حرکت آن

 .ساختیم

گ گیری از ترکیب رنکنیم با بهرهرویم و تالش میاین بار هم به سراغ این مخلوقات زیبای خدا می

یم. های بصری کارمان را بیشتر کنبال و پر پرندگان در طراحی وبسایت و پیج اینستاگرام خود، جلوه

ر آشنا شوید و با استفاده از طیف رنگی خواهید با دنیای رنگارنگ پرندگان بیشتاگر شما هم می

ت ی مطلب را از دسکنم ادامهتر کنید، پیشنهاد میتان را زیبا و شکیلها پیج و وبسایتپرهای آن

ها را از رنگ لذت ببریم و هم اینکه آنندهید. با ما همراهی کنید تا هم از دیدن پرندگان خوش

 .ررسی کنیمها بشناسی، ترکیب و هارمونی رنگلحاظ رنگ
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اری و ی شخصی، کهای رنگی را برای صفحهتصور کنیم که شما قصد دارید زیباترین دیزاین و ست

تان انتخاب کنید؛ برای این کار چه باید بکنید؟ پیشنهاد ما این است که برای درک بهتر یا وبسایت

ا ی رنگ ردر ابتدا چرخهها در کنار یکدیگر علم ترکیب رنگ، هارمونی، هماهنگی و ست شدن رنگ

 .شناسی را از نظر بگذرانیدمطالعه کنید و نکاتی از علم رنگ

ها هستند شناسی، دو رنگ سیاه و سفید پایه و اساس تمام رنگدر ابتدا باید بدانید که در علم رنگ

 های اصلی، طیفدهند. رنگی رنگ را تشکیل میهای اصلی چرخهو سه رنگ قرمز، آبی و زرد، رنگ

ی قرمز قرار دارند مثل صورتی، هایی که در ناحیهای را شامل می شوند؛ به عنوان مثال رنگگسترده

 سرد هایرنگ هستند، آبی طیف در که هاییرنگ و شده شناخته گرم هایرنگ جزو …گلبهی و 

 .شوند می نامیده

 
د؛ به عنوان آینیه به وجود میاز ترکیب سه رنگ اصلی زرد، قرمز و آبی با یکدیگر رنگهای فرعی یا ثانو

مثال از ترکیب قرمز و آبی، بنفش حاصل می شود و از ترکیب زرد و قرمز، رنگ نارنجی. به همین 

ها رنگ جدید درست کرد و در چیدمان و توان دهترتیب با ترکیب دو یا چند رنگ با یکدیگر، می

 .نواز بهره بردهای زیبا و چشمدیزاین از این رنگ

 
ها به اند و بشر اولیه با شناسایی و استفاده از برخی رنگاز ابتدا در طبیعت وجود داشته رنگ ها

های قابل کرد، اما تعداد رنگداد، مثال برای رنگ سیاه از ذغال استفاده میزندگی خود ادامه می

گرفته استفاده، بسیار کم بوده؛ به طوری که سه تا پنج رنگ طبیعی بیشتر مورد استفاده قرار می

ها تغییر و تحول چندانی نداشته، اما پس از گذشت است. تا چندین هزار سال هم تعداد این رنگ

های بیشتری شناسایی، ساخته و استفاده شدند. از اواسط قرن نوزدهم میالدی با هزاران سال، رنگ

ر طیف و دپیشرفتی که بشر در علم شیمی کرد، هزاران رنگ مصنوعی دیگر ساخته شد که هر کدام 

ای زیاد است که دیگر های شناسایی شده به اندازهای خاص قرار می گیرد. امروزه تعداد رنگگستره

 .قابل شمارش نیستند

 
زیک ها در علم فیها در واقع از مبحث نوریابیم که مبحث رنگاندازیم درمیبه گذشته که نگاهی بی

تبار متوجه شد ، دانشمند انگلیسی نیوتون اسحاق 1661سر برآورده است؛ یعنی زمانی که در سال 

این  شود.ها تجزیه میکه با رد کردن نور سفید خالص از منشور، این نور به رنگین کمانی از رنگ

 ار هارنگ این یگستره نیوتون شناسیم. کمان است که همه میها همان هفت رنگ رنگینرنگ

 .کرد نامگذاری طیف
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ها در علم ترکیب رنگ، به موضوع اصلی می پردازیم و رنگ زمینهی این پیشحاال پس از ذکر همه

 .دهیمشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار میاین پرندگان زیبا را از دید رنگ 

 رنگ شناسی و رنگبندی سایت

 ):تک رنگ )مونوکروم

رویم. مونوکروماتیک از دو جزء مونو )یک( + یا مونوکروم می” رنگتک“ی اول از همه به سراغ ایده

ل باشد. شما ممکن است مایرنگ میکروماتیک )رنگی( تشکیل شده است و به معنای سرتاپا یک

خود، تنها از یک رنگ خاص استفاده کنید؛ در این صورت، مدل باشید که در طراحی و دیزاین پیج 

 .تک رنگ برای شما انتخاب خوبی خواهد بود؛ مثال استفاده از فقط رنگ قرمز یا فقط رنگ آبی

یک  ی شما تنها ازشود، پس بدانید که استفادهاما از آنجا که چشم بیننده زود از تکرار خسته می

باید دهد، پس برای رفع این مشکل چه میت خود را از دست میرنگ خاص در طوالنی مدت جذابی

اش در آن طیف رنگی نیز استفاده های هم خانوادهزمان از رنگبکنید؟ بهترین کار این است که هم

هایی که در یک طیف و گستره قرار دارند؛ به عنوان مثال اگر رنگ آبی را کنید، یعنی استفاده از رنگ

های مختلف رنگ آبی چون آبی آسمانی، نیلی، آبی تیره، کاربنی، الجوردی و یفدر نظر دارید، از ط

 ایتس رنگبندی و ظاهر هم و شد خواهد بیشتر شما رنگ تنوع هم کار این با. نمایید استفاده …

 .شودمی ترجذاب شما

شنا آ به رنگ پرندگان زیر دقت کنید تا با مفهوم استفاده از یک طیف رنگی در مونوکروم بیشتر

 .شوید
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 ترکیب دو رنگ

ای حائز اهمیت است: توجه داشته باشید از این قسمت مقاله به بعد، هر زمان که در اینجا ذکر نکته

کنیم، منظور ما قاطی و مخلوط کردن دو رنگ با یکدیگر که منجر به ایجاد صحبت از ترکیب رنگ می

ترکیب رنگ دوتایی یا سه تایی، قرارگیری دو یا چند شود، نیست؛ بلکه منظور ما از رنگی جدید می

 .رنگ در کنار هم است

 .تان هستیمجهت ایده گرفتن شما عزیزان در اینجا با چند ترکیب رنگ دوتایی در خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاه و قرمز 1- 

روع شها سفید و سیاه است؟ حال از همین جا آید که گفتیم پایه و اساس تمامی رنگیادتان می

بریم. اگر رنگ سیاه را با یک رنگ گرم در کنار هم قرار دهیم، حاصل کنیم و از این قضیه بهره میمی

 .آن، دو رنگ هماهنگ و زیبا در کنار هم خواهد بود؛ به عنوان مثال سیاه و قرمز
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 پرندگانبه پرندگان زیر نگاه کنید تا شاهکار خداوند را در خلق دو رنگ سیاه و قرمز در پرهای 

 .ببینید

رنگ سیاه رنگی شیک، سنگین و با وقار است که ابهت و جذابیت زیادی دارد. در کنار آن رنگ قرمز 

را داریم یعنی رنگی که تحریک کننده، مهیج، شاد و سرزنده است. از قرمز برای تحریک ذهن و بدن 

م سبکی خاص را ایجاد گردد. قرارگیری این دو رنگ در کنار هو افزایش تمرکز هم استفاده می

خواهید کند؛ به عنوان مثال اگر میی وبسایت و پیج شما را دو چندان میکند که زیبایی و جلوهمی

ا را به صورت هتوانید پستهای پیج اینستاگرام خود استفاده کنید، میاز این ترکیب رنگ برای پست

 .یکی در میان قرمز و مشکی کنید
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 سیاه و زرد2- 

های زیبای دو رنگی، سیاه و زرد است. درخشندگی، شادمانی و روح بخشی رنگ یکی دیگر از ترکیب

سازد که باعث جلب توجه بیشتر به پیج یا وبسایت شما زرد در کنار رنگ سیاه، تقابلی زیبا می

 .گرددمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاه و سفید3- 

قرارگیری دو رنگ سیاه و سفید در کنار هم است که ها، ترین ترکیبیکی از زیباترین و سنگین

افتید. تقابل این دو رنگ تیره و روشن که اثر های بازی شطرنج میاحتماال با تصور آن به یاد خانه

توانید از این سبک در کنندگی زیادی به همراه دارد. میکنند، جذابیت و خیرههمدیگر را خنثی می

 .ای استفاده کنیدپازلی و یا پله پیج خود به صورت یکی در میان،
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 ایسفید و قهوه 4- 

ای در کنار هم شاید در نگاه اول چندان جذاب به نظر نرسد، اما اگر کمی دو رنگ سفید و قهوه

شما را خاص،  سایت طراحی بینید که استفاده از این دو رنگ در کنار هم، ظاهر وتر بنگرید میدقیق

ند، مانکند؛ زیرا همیشه چیزهای غیرمعمول بیشتر در ذهن میمنحصر به فرد و ماندگار در اذهان می

به این نید ککنم این ترکیب رنگ شیک و استثنایی را از دست ندهید. اگر باور نمیپس پیشنهاد می

 .عقاب تیزبین نگاهی بیاندازید تا از آفرینش زیبای خداوند مات و مبهوت شوید
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 سفید و آبی 5- 

اکی، های شاد دیگر است. سفید، رنگ پگزینه بعدی که پیش روی شماست، ترکیب رنگ سفید با رنگ

جذابیت کار شما را دوچندان خلوص و سادگی است. ترکیب دو جزئی سفید با هر رنگ دیگری 

 .کند؛ برای مثال به پرندگان زیر نگاه کنید تا دریابید ترکیب سفید و آبی تا چه اندازه زیباستمی

 

 

 سبز و آبی 6- 

پیشنهاد بعدی ما به شما استفاده از دو رنگ سبز و آبی در کنار هم است. شاید تا کنون با خودتان 

بی در کنار هم هارمونی و هماهنگی داشته باشند؛ در صورتی که کردید که دو رنگ سبز و آفکر نمی

نوازی را در دم و پرهای این اینگونه نیست. به این طاووس زیبا بنگرید تا اوج هماهنگی و چشم

 .ی خیره کننده مالحظه کنیدپرنده
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 سبز و زرد 7- 

ی طبیعت یا منابع در حوزهزرد و سبز انتخاب مناسب دیگری پیش روی شماست. مخصوصا اگر 

کنید. سبز، رنگ طبیعت، سرزندگی، حیات، ثروت و وفاداری است؛ امنیت را هم نشان طبیعی کار می

می دهد؛ از طرفی رنگ زرد هم نماد طراوت و شادابی و شور زندگی است. شک نکنید که این دو در 

 .ی زیبای زیر را ببینیدسازند. پرندهکنار هم ترکیب زیبایی می

 
 

 

 

 

 

 

 

 طوسی و صورتی8- 

طوسی و صورتی دو رنگ کامال ست و هماهنگ با یکدیگر هستند و این ترکیب، از پرطرفدارترین 

آید؛ از آنجا که طوسی رنگی خنثی است، اگر با یک رنگ شاد چون صورتی ترکیب ها به شمار میرنگ

ها رنگی دوست برای خانم ی بیشتری خواهد داشت چون صورتی مخصوصاًشود، اثرگذاری و جلوه

 .کنندداشتنی و دلپذیر است که با آن احساس قرابت و نزدیکی می

 .به زیبایی رنگ پرهای این پرنده کوچک دقت کنید
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 طوسی و قرمز 9- 

ند. اند و چشمان زیباپسندی دارسلیقهها که باترکیب طوسی و قرمز پیشنهاد بعدی ماست، برای آن

کند و آن را از حالت سکون و بی خنثای طوسی، هیجان و شور و شوق اضافه میقرمز به رنگ 

 .آوردتحرکی در می

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیب رنگ سه تایی
توانید از نمونه زمانی که قصد دارید در طراحی و دیزاین پیج خود از سه رنگ استفاده کنید، می

 .های رنگی زیر بهره ببریدترکیب

 

 سفید، سیاه، قرمز 1- 

 .ذاریدتان به نمایش بگرنگ پرندگان زیر الهام بگیرید و اوج خوش سلیقگی خود را برای مخاطبیناز 
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 قرمز، زرد، سیاه 2- 

سه رنگ پیشنهادی بعدی ما به شما قرمز، زرد و سیاه در کنار هم است. نگاه کنید که تا چه اندازه 

 .کننده و جذاب استشاداب، خیره

ها کران رنگتایی به شما ارائه کردیم، اما فراموش نکنید که دنیای بینمونه ترکیب سهما در اینجا دو 

ها باز است. کافی است کمی دقت کنید و با استفاده پیش روی شماست و دست شما در انتخاب آن

 .ها و دیزاین منحصر به فردی برای خود، خلق و ایجاد کنیدها، طراحیتان در ترکیب رنگاز خالقیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیب رنگارنگ

پیشنهاد آخر ما به شما استفاده از ترکیب رنگارنگ است. پرندگان رنگارنگ را مشاهده کنید و از 

 .نظیر خداوند لذت ببریدآفرینش بی
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ها به طور مستقیم با مدل کسب و کار و فعالیت سایت شما دانید، استفاده از رنگهمانطور که می

به عنوان مثال اگر موضوع کاری شما مرتبط با کودکان و نوجوانان است، پس محیط ارتباط دارد؛ 

اشد. ی گرم و سرد بکنندههای خیرهای از رنگبایست مجموعهکار شما و رنگبندی سایت شما نیز می

 .رسدکند، ترکیب رنگارنگ، انتخاب خوب و مناسبی به نظر میبرای کسی که کار کودک می

 
تان های پیشنهادی ما به شما بود که خدمتمامی مطالبی که گفته شد، ترکیب رنگدوستان عزیز ت

گیری از نکاتی که گفته شد، با چاشنی خالقیت و ارائه کردیم. حال این دیگر کار شماست که با بهره

های های جذابی بسازید و به دیزاین پیج و وبسایت خود، جلوهتان، ترکیب رنگذوق هنری

 .ی ببخشیداکنندهخیره
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