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 سالم

از شما ممنونم که این کتاب الکترونیکی را دانلود 

برای شما مثمر  شدهارائهکردید و امیدوارم مطالب 

 ثمر باشد

طراحی  درزمینه  شما با هر سطحی از معلوماتی که 

این کتاب را بخوانید توانیدمیداخلی دارید   

 

 

 

 

 

شما دوستدار  

 مجید مرادی

94یورشهر  
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 تعادل در فضا چیست؟
 

از تعادل در فضا را باهم یاد بگیریم که چی هست! کوچکبخش  بهامروز قصد داریم   
مواجه شدین با خونه ای که همه چیش سر جاشه همه چیش خوبه ولی انگار یه  حالتابهآیا 

 چیزی کم داره! یه جورایی به دل نمیشینه
ل ندارهخیلی ساده باید بگم که اون خونه تعاد  

در خانه است  و الزاماتتعادل اصن چی هست؟ تعادل به معنی پاسخگویی به کلیه نیازها 
کندیمتعادل ساختمان را به خانه تبدیل   

آیا تعادل همون تقارنه؟ باید بگم ک خیر ممکن در یه دکوراسیون خانه تعادل باشه ولی اثری 
کندیماز تقارن نباشه و در عین حال برعکسشم صدق   

 
 
 

 
هم از تقارن هم از عدم تقارن استفاده کرد توانیمبرای ایجاد تعادل   
خیلی گسترده هست ولی ما نکاتی رو  سؤالکنیم؟ جواب  برقرارچه جوری در فضا تعادل 

 میگیم در مورد اون
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 گرن کی از قالبه فضا در روشن رنگ هی اگه مثال یبرا دیکن توجه شتریب هارنگ.به 1
 دیچشم استفاده کن ریگ عتسر عنوان به رهیت

 اصالا  ای بزرگ یادیز مثالا  ای کهیکوچ مثالا  شما یفضا دیشا دیابعاد را در نظر داشته باش.2
 نداره یهمخوان باهم عرضش و طول

 حاتیتوض یبرا) برد نیب از درصد 90 تا رو فضا نقص تعادل با شهیم هم مواقع نیدر ا
 (دیمراجعه کن " میکن برطرف یخلدا یطراح اب را فضا یهانقصچگونه " مقاله به یلیتکم

 یضاف داشتن یبرا که میگرفت ادی ما اغلب دیکن توجه شتریب هامبل یری.به محل قرارگ3
 دیبا ردنک اشغال رو فضامون میکنیم فک نچسبن وارید به تا و مینیبچ روباز هامبل شتریب

 شهیم مبلمان با دارو یداخل یطراح در یادیز قدرت مبلمان اشتباه   کامالا  کردیرو نیا که بگم
 نیاشب نداشته فضا قدرم چه هر داد رییتغ فضا اون به رو نگاه شهیم کرد فیتعر دیجد فضا

 باز

 دیبچسبان وارید به رو هامبل شهینم لیهم دل

 

   چگونه مبلمان را به بهترین شکل بچینیم؟
 !ولی چگونه!؟ این سوالیه که شاید برای شما هم تا به حال پیش اومده باشه

مبلمان چیزی که در دکوراسیون تاثیر انکار ناپذیری داره برای چیدن اول باید یه مبحث 
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کوچیک به نام فنگ شویی رو بدونید فنگ شویی دانشی از چین باستان که در اون مواردی 
 رو مطرح میکنه که باعث انرژی مثبت در خانه میشه با توجه به این چند راهکار میگم

  ا رو کنار دیوار نچینیدمبله .1
ی جدید یفضاهااگر فضای شما بزرگ است با چیدن مبلها به صورت نعل اسبی میتونید 

تعریف کنید عالوه بر اون چیدن مبلمان به صورت نعل اسبی باعث میشه انرژی یانگ به 
  صورت درست در خانه جریان پیدا کنه

 وچکتر استفاده کنید و باز هم به شکلاگر فضای کمی دارید سعی کنید از مبلمان با سایز ک
 نعل اسب

  از تخته رنگ استفاده کنید.2
 مبل و یهاپارچه یهمهاگر قصد تغییر مبلمان دارید و در انتخاب رنگ و بافت شک دارید 

پرده و کاغذهای دیواری رو روی یک تخته بچینید )سعی کنید هر چیز در جای حقیقی خود 
 میشه ترسادهخته( در این شرایط تصمیم گرفتن خیلی موکت در پایین ت مثالا باشد 

 ندهید  وسط قرار بزرگ ترا یهامبل.3
برای اولین بار به خانه شما مراجعه  کهیهنگامکه به مهمان اختصاص دادین  ییهامبلبرای 

شه راحتی شاید بهتر با یهامبلولی برای  کنیدیمکردن تصمیم برای کجا نشستن رو سخت 
 یک نفره شروع بشهاول از مبل 
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 ؟میکن برطرف یداخل یچگونه نقص فضا رو با طراح

 

 

 عرض ادیز طول ای فضا کمبود مثالا  شودیم میتقس دسته نیچند به فضا یساختار یهانقص
 که گمیم راهکار چند نجایا در کرد دایپ یخاص یشکل نتوان شما یفضا یبرا یحت ای کمو

 برداشت آن شدن باتریز و فضا یبهبود در یگام آن با توانیم

 نیا دیکن استفاده یعمود صورتبه هاوارکوبیداز  کم عرض با دراز یفضاها ی. برا1
 کندیم برطرف را فضا نقص یادیز حدود تا کار

 (هاآن مشتقات ای و قرمز و زرد)دیکن استفاده گرم یهارنگ از بزرگ یفضاها ی. برا2

ا یطب گرم یهارنگ  کار نیا با و ترن کینزد مخاطب به که شودیم احساس طورنیا عتا
 شودیم فضا شدن ترکوچک باعث

 دیکن استفاده سرد یهارنگ از کوچک یفضاها ی.برا3

 شرد یهارنگ شودیم فضا شدن تربزرگ باعث سرد یهارنگ گرم یهارنگ برخالف
 هاآن مشتقات و یآب سبز مثل

 دیکن استفاده مکمل یهارنگ.از 4

( با دیرنگ را جستجو کن رهیدا کلمه گوگل در)دارد مکمل کرنگی خود یهر رنگ برا
 دیکنیم ترزنده را فضا  مکملش با رنگ بیترک
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 یداخل  ونیدکوراس در ینورپرداز

 

 

 کی دیتوانیم شما دارد ونیدکوراس ییبایز در ییچرا چونو یب نقش ونینور در دکوراس
 همه ات است یکاف بد یپرداز نوز کی و دیکن ارک منزلتان در کیش العادهفوق ونیدکوراس
 نجایا در میباش داشته آل دهیا ینورپرداز کی چگونه اما و شود هودهیب شما نهیهز و زحمات

 میکنیم ارائه راهکار چند گذشته مقاالت روال مانند

 

 فوق یهاالمپدر مصرف برق( از  ییجوصرفه) کم نور با ینورپرداز یجابه.1
 دیاستفاده کن ( led ) مصرفکم
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 خانه مک نور با ینورپرداز که چرا دیبدان دیبا ونیدکوراس در که باشد یزیچ نیاول دیشا نیا
 مصرف حداقل با را خود طیمح هاالمپ نیا با کاهدیم آن تیجذاب از و کندیم روحیب را

 ضاف تا باشد روشن کامالا  جاهمه دیبا که ستین یمعن به نیا البته دیکن ینورپرداز یانرژ
 متعادل ینورپرداز ما هدف بشه جذاب

 دیکن استفاده ترکوچک نور منبع چند از بزرگ نور منبع کی یجابه.2

 اریسب که یمباحث از یکی کندیم یانیشا کمک ونیمتعادل شدن نور در دکوراس به کار نیا
 چیه که شود ینورپرداز یاگونهبه فضا که است نیا است مهم یداخل دکور ینورپرداز در
 حلم ونیدکوراس شدن باتریز سمت به شما ساده کار نیهم با و نباشد طیمح در یاهیسا یجا

 دیبرداشت گام تانیزندگ

 دیکن استفاده یمهتاب و یآفتاب رنگ بی.از ترک3

 اهناخودآگ و دیکنیم کسل را طیمح کار نیا با دیکنیم استفاده یاگر فقط از رنگ مهتاب
 خسته ازهمب مغز کار نیا با دیکنیم استفاده یآفتاب نور از فقط اگر دینکیم یخستگ احساس

 رباو) شودیم مغز هودهیب کارکرد باعث و داده نشان واکنش یآفتاب نور به که چرا شودیم
 یول دیشو نور نیا بد اثرات متوجه تا دیشو رهیخ قرمز کاغذ کیقه به یدق 5 د؟یندار
 یفضا کی تواندیم دو نیا بیترک عوض در است بد ر.ن نیا از یتک استفاده که قدرهمان

 دآور دیپد شما یبرا نینشدل
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دکوراسیون داخلی در هارنگ ریتأث  
 
 
 
 

کوچیک داریم در مورد رنگ در طراحی داخلی مروربهامروز   
 

اغلب ما میترسیم که از رنگهای گرم )قرمز زرد نارنجی و...(در دکوراسیون داخلی استفاده 
باشه  خودتانشخصی باید نظر فقط نظر  یهامحلولی برای  جاستبهام  یحد تانیم ک

جیق  خود من رنگ دیوارهای اتاقم زرد اشنمونه  
 

رفتنیپذاولش همه گقتن بد فالن ولی بعدش   
 

گاندی میگه اول شما را مسخره میکنن بعد شما را نادیده میگیرن بعد با شما میجنگن و بعد 
د شدشما پیروز خواهی  
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 زرد

 
 

 
رنگ زرد باعث فعالیت ذهن میشه و برای مکانهایی که صحبت زیاد میشه توش بسیار 

 مناسبه
 
 
 
 
 
 

 قرمز
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 آیا تا حاال از خود پرسیدید که چرا رنگ اکثر فسفودها قرمزه ؟
 

دقیقه به یک کاغذ قرمز نگاه کنید از اونجایی که  5روی مغز میشه  فشاررنگ قرمز باعث 
که شما زیاد در آن یمانید و وقت خود را در آن صرف کنید پس با این  ستینفست فود جایی 

کنندیمکار ساده شما را مجبور به زودتر ترک کردن آنجا   

 
 

 آبی رنگ آرامش
 

 یراهروهابسیاری میشه استفاده کرد شاید بهترین جا در دکو داخلی  یدرجاهااز رنگ آبی 
 کامالا راهروها ضربان قلب را باال میبره و رنگ آبی  جورنیاتنگ با سقف کوتاه باشه 

 میتونه فضا رو متعادل کنه
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 فضاسازی با طراحی دکوراسیون
 

یکی از چیزهایی که ما  هرروز ما پر از استفاده از چیزهایی که بهشون عادت کردیم 
و طراحی خانه است این  عمل مثبتی برای تغییرش انجام نمیدیم نقشه خانه چیو هپذیرفتیم 

جای دستشویی و پذیرایی را عوض کنید  دیتوانینمشما  مثالا رویکرد تا حدی درست است 
با دیتوانیمولی   

 
 

.  
 

 یآشپزخانهشما  میکنیمفرض  مثالا را برطرف کرد  هانقصچند تغیر کوچک بسیار از 
ید قرار دادن میز در هم داشته باش ینهارخورمیز  دیخواهیمکوچکی دارین و از طرفی 

ا یطبآشپزخانه  آنرا جلوی آشپزخانه )جوری که ورودی  دیتوانیمکار منطقی نیست ولی  عتا
هالوژن در سقف برای نشان دادن اینکه این قسمت  فیدو ردرا اشغال نکند( گذاشت و از 

قرار دادن دو ردیف  شماراکرد به همین سادگی  استفادهمخصوص میز نهارخوری است 
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فضاسازی درستی هم  حالنیدرعبزرگ فضا را رفع و  یهانقصیکی از  دیتوانیمن هالوژ
 انجام دهید

برای داشتن آرامش و  ییجابهوظیفه طراح داخلی این است که محیط داخل خانه را اول 
 دوما ایجاد جذابیت همین

 
 
 

 اشکال از زاویه پنهان
 

است از اشکال مختلف مثل مربع  دور شما پر دینیبیمبه اطراف خود که خوب دقت کنید 
دهندیمتشکیل  شمارادایره و...که فضای اطراف   

 

 
 

ا یمستقهرکدام از این اشکال در دل خود رازهایی دارند که  روی ضمیر ناخودآگاه شما  ما
میگذارن ریتأث  

 
 1.مربع

 چهار ضلع و چهار زاویه مساوی دارد
البت، استحکام و سکونمربع را باید مظهر قدرت زمین دانست مربع نماد ص  
یکجاست  و همچنین نماد تعادل و تقارن هردو  
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.مثلث2  
پایدار نرین شکل در عین ناپایداری است االضالعیمتساو  مثلث  

قرار بگیرد مصداق  رأساگر بر روی قاعده قرار بگیرد نماد پایداری است و اگر بروی 
 ناپایداری است

 در حالاشاره کرد و همچنین پویا و  توانیمن مثلث مهاجم و ستیزنده بود یهایژگیواز 
 تحول

 
.دایره3  

تطابق دارد کامالا دایره نماد آرامش روحانی است این شکل با رنگ آبی   
آنمیتوان به حالت  یهایژگیواز دیگر  دهدیمپاکی و صمیمیت را نشان  ییگرادروندایره 

ک دارد اشاره کرد یاجاودانه  
ساخت بقیه اشکال هستن سازنهیزمد به سه شکل اصلی که این مقاله اشاره کوتاهی بو  

 

 

 

 

 

 یون داخلیاهان و دکوراسیگ

 
 

خانه  میکنیم فراموش که میدهیم تیاهم ونیدکوراس وبرقزرق به قدرآن ما از یاریبس
 یموارد از یکی گرانید به یفخرفروش یبرا یمحل نه یزندگ یبرا آرامش یبرا است ییجا

 است اهیگ و گل از یدار نگه شودیم یداخل ونیدکوراس در وتطرا جادیا باعث که
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 یول گل از یدارنگه یبرا بهانه و هزارتا خادیم یدگیرس نایا ندارم وقت من که دیبگ دیشا
 اشنمونه ندارن یچنانآن مراقبت به ازین که هستن یاهانینم که گک عرض دیبا ساده یلیخ

 بامبو

 اعثب ینوعبه و کنه رییتغ شما یفضا شهیم باعث که تطراو با اریبس است یاهیبامبو گ
 شودیم خانه در روح جادیا

 دیکن عوض آب شو مرتبه کی یاهفته یکاف فقط نداره الزم یخاص مراقبت اهیگ نیا

 و هندار هم دیخورش نور به  ازین یحت مثالا  است یداشتندوستم توقع و ک اریبس اهیگ نیا
 کرد یدارنگه رتمانآپا در اون از شهیم یسادگبه

 راهکار  به ریز م؟دریکن استفاده اهانیگ از کجا و چگونه اما گرید اهانیگ از یاریبس ای
 میپردازیم یداخل ونیدکوزاس در اهانیگ از بهتر استفاده یبرا ساده

 دینکن استفاده امکان حد تا یمصنوع اهانی. از گ1

 ظاهر که شودیم باعث است ییشو فنگ اصول خالف نکهیا بر عالوه یمصنوع اهیوجود گ
 رد مشکل نیتربزرگ رانیا در که یامسئله کند دایپ یتجمل و یمصنوع حالت شما دکور

 است یداخل دکور نهیزم

 

 دیکنن انتخاب خواهنیم یادیز یدگیرس که یاهانیگ.2
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ا عیطب خاص یهایدگیرس با اهیگ کی دیباش نداشته خانه در یاهیگ سالهاست شما دیشا  نزما تا
 خواهدیم یادیز توجه و

 صحنه شهیهم یبرا و شود خشک شما متیقگران اهیگ که است یکاف موضوع نیو هم
 دیکن ترک را اهیگ و گل از یدارنگه

 

 ستین اهیگ از یدارنگه یبرا یمحل مناسب خواباتاق. 3

 کی خواباتاقآن در  وجود پس کننیم دیتول کربن دیاکسید هاشب اهانیگ نکهیا لیبه دل
 شودیم محسوب خطر
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 هآشپزخان یطراح مورد در ینکات

 

 ودشینم استفاده یرانیا یهاآشپزخانه در معموالا  که بگم را ینکات میدار قصد مقاله نیدر ا

 دیبگذار فاصله متریسانت 120 حداقل روش روبه جسم و نتیکاب نیب.1

ا  فاصله نیا  ضاف آن از شدن رد قصد یردف و دیزنیم زانو نتیکاب جلو که یزمان مخصوصا
 آمده کار اریبس داره رو

 

 بدهند مثلث لیتشک دیبا ییظرقشو - گازاجاق - خچالی.2

 مینیبیم رانیا در کمتر که یزیچ باشد متر 6.6 تا 3.6 نیب دیهر ضلع مثلث با

 

 دیکن هیتعب آن کنار در آزاد ییفضا آشپزخانه یاصل یاجزا از هرکدام ی.برا3
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 هست محل در هوا یورود راه که دیاز استفاده از هود مطمئن شوقبل  حتماا .4

 و نداره یخوب یبازده هود نباشه یورود راه اگر است آشپزخانه داخل هوا هیتخل هود فهیوظ
 شهیم برق شتریب مصرف باعث

 

 دیده اختصاص نکین آشپزخانه را به سمکا نیبهتر.5

 است ییشوظرف جلو شودیم گذرانده آشپزخانه در که یدرصد از زمان 60

 

ا  دیدهیم قرار نتیکاب در که ییهاخچالی ی.برا6  قسمت در مربع متریلیم 200 حداقل حتما
 دیبگذار هیتهو یبرا یخال یفضا خچالی ریز
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 ؟میکن ترجذاب را خود ونیدکوراس موجود لیچگونه با وسا

 دیریبگ جهینت و دیده انجام دیتوانیم اآلن نیهم شما که میکنیم ارائه راهکار چند نجایدر ا

 دیکن نگاه ی.ماد1

 تا 1 از کندیم کمک منزلتان شدن باتریز یبرا شما نظر به که یزیچ هر به دیکن نگاه یماد
 کامالا  مورد نیا در) دیبگذار کنار کنندیم افتیدر 3 تا 1 ینمره که ییاونا دیبده نمره 10

 (دیباش رحمیب
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 دیبگذار هم کنار را ترکوچک ای.اش2

 ندیآیم چشم به شتریب گونهنیا

 دیکن لیتبد یشخص ونیرا به کلکس هاپله.3

 یطراح یحت ای هاعکس کاشتن شینما به یبرا یمناسب العادهفوقداخل منزل محل  پلهراه
 شماست خود یها

ا .4  دیکن نصب عکس قاب کی هامبل یباال وارید یرو حتما

 ندارد یمناسب جلوه اصالا  یخال واریمبل با د

 دینیبچ خود قهیاساس سل .خانه را بر5

 بدون اصالت مثل جسم بدون روح است خانه کندیم قیتزر شما خانه به را اصالت کار نیا
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 یداخل ونیدکوراس در قرمز رنگ ریتأث

 

 از هرکدام یبرا رنگ انتخاب نیهست و هم انکاررقابلیغ یداخل یطراح در هارنگ ریتاث
 رو قرمز رنگ امروز باشه داشته فضا یبصر دید در یادیز ریتأث تونهیم ونیدکوراس اجزا

 میکرد انتخاب یبررس یبرا

 

 گهید یهارنگ از شتریب قرمز رنگ از فودها فست معموالا  چرا که نیتا حاال دقت کرد
 کنن؟یم استفاده
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ا یسر دیش مجبور که یجور بذاره ریتاث شما مغز بر که شهیرنگ قرمز باعث م  محل اون عا
 دیریبگ چشمتون جلو رو کاغذ هی دیتونیم ساده یلیخ جهینت نیا به دنیرس یبرا دیکن ترک رو
 شده داغ یمدت از پس مغزتون دیکنیم احساس که دید دیخواه دیبش رهیخ بهش قهیدق 5 و

 (.دیکن امتحان)

 

 و اما رنگ قرمز

 هب شود یبیترک ینارنج با یوقت قرمز رنگ حرارت و گرما است قدرت و جانیقرمز نماد ه
 شودیم لیتبد یروحان ینماد شودیم لیمتما یارغوان به کهیهنگام و رسدیم دخو اوج

 یاقهوه ی نه  یدرزم و کندیم دایپ یشتریب یدرخشندگ ینارنج و یقرمز در اختالف با آب
 دیگرایم یسرد به سوزان شعله نیا دیسف رنگ با بیبا ترک اما رسدیم نظر به ترمیمال

 

 یهارنگ ای یخاکستر یهاپوشکفن از توانیم مبلمان زقرم رنگ ریتأث کردن یخنث یبرا
 کرد استفاده یخنث
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 : قرمز رنگ از استفاده یبرا ما شنهادیپ

 آن در یخنث رنگ کی حداقل که یزمان دیاز رنگ قرمز به مقدار کم در فضا استفاده کن
 دباش موجود فضا
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 یداخل ونیدر دکوراس سبز رنگ ریتأث

 

 استیدن رنگ نیترمحبوب یس از رنگ آبرنگ سبز پ

 رساندیم تعادل به خنک یرنگ سبز در مرکز چرخه رنگ دارد و زرد گرم را با آب

 است آرامش کنندهیتداعرنگ سبز 

 

 دهدیم شیافزا را انسان یرنگ سبز تحمل و بردبار

 اندنشده سبز هودهیب اهانیگ

ا  سبز رنگ از استفاده یبرا  با یگاه دیکن استفاده یاصل رنگ عنوانبه ستین الزم حتما
 شودیم قیتزر شما ونیدکوراس به یشاداب سبز رنگ به یش چند کردن اضافه
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 باشند اهانیگ نهیزم نیا در ایاش نیبهتر دیشا

 

 : کاربرد رنگ سبز

 کرد استفاده یاصل رنگ عنوانبه خواباتاق مثل ییهامکاندر  توانیماز رنگ سبز 

 تفادهاس البته کرد استفاده یفرع کرنگی عنوانبه شودیم سبز از خانه یفضاها گریو در د
 نباشد پسندعامه دیشا یول آوردینم وجود به را یمشکل خواباتاق از ریغ یفضاها در آن از

 دارد یعیوس گستره سبز رنگ هرچند

 

 : شما به ما هیتوص

 ماش یخانه به را تراوت کار نیا دیته باشداش خود یفضا در سبز رنگ به یش کیحداقل 
 کندیم قیتزر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یون داخلیدر دکوراس یرنگ آب  
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است ما یبرا آسمان و ایدر کنندهیتداع رنگ نیا استیدن رنگ نیترمحبوب یرنگ آب  
 

 
 

است مانیا و تیکه نماد معنو گرادرون یرنگ است تیامن و آرامش رنگیآبرنگ   
 

 بازتر و تربزرگ نظر به شوند یزیآم رنگیآب رنگ به اگر کوچک و کیبار یهااتاق
کنندیم جلوه  

 
ا  یجنوب یهااتاق نیهمچن احساس  ترخنکدرجه  3تا  2 ریگرمس مناطق در مخصوصا

شوندیم  
 

 یریاه درخشش چشمگیس نهیزم در و رسدیم نظر به کدر و رهیت زرد نهیزم در یرنگ آب
کندیم دایپ شیگرا یگرم به سبز نهیزم در و دارد  

 
 که است یرنگیآب هرچند کندیم جادیا را العادهفوق رنگ بیترک کی ینارنج با یآب بیترک

دارد یریپذبیترک تیقابل هارنگ اکثر با  
 

ا یتقر یآب رنگ از:  یکاربرد رنگ آب  در ینگ آبر کرد استفاده توانیم خانه اجزا تمام در با
ندک جادیا را شاهانه رنگ بیترک کی تواندیم یخاکستر با همراه منینش اتاق  
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است خواب هنگام در شما آرامش متضمن یآب رنگهم خواباتاقدر   

 
 آشپزخانه در دیسف و یبآ بیترک هرچند شودیم استفاده آشپزخانه در کمتر یاز رنگ آب

ا  تاس آشپزخانه یبرا یجذاب بیترک واقعا  
 

 

 

یداخل ونیدکوراس در دیسف رنگ ریتأث  

 

 داننیم رنگیب را دیاغلب افراد سف ستا یداخل ونیدکوراس در رنگ نیتریقو دیرنگ سف
کندیم دایپ یمعن که است دیسف با هارنگ هیبق کهیدرصورت  

ا یتقر و استیپو یدرنگیسفرنگ  دارد یریپذبیترک تیقابل هارنگ همه با با  

کاهدیم فضا تیجذاب از و کندیم خسته را چشم ییتنهابه دیاستفاده از رنگ سف  

 ییخودنما دوم رنگ و جذاب فضا شودیم باعث گرید کرنگی همراه به دیاستفاده از سف
کند یشتریب  
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 مدنظر رهیت یرنگ بیترک کی شما میکن فرض است رینظیب کنندهلیتعد کی دیرنگ سف
دیدار  

شود کنندهکسل فضا دیشا که دیهست مردد یول  

دیکن استفاده دیسف قاب با تابلو دو یکی و درها چهارچوب زهایقرن رنگ است یکاف  

دیکرد لیتبد العادهفوق یفضا کی به را کنندهخسته یفضا شما ساده کار نیبا ا  

:دیکاربرد رنگ سف  

کرد استفاده توانیم خانه یفضاها تمام در دیاز رنگ سف  

high glass باروکش (یمثالا زرشک) گریرنگ دکی با همراه دیدر آشپزخانه: رنگ سف  

شماست آشپزخانه یبرا العادهفوق بیترک کی  

 

 نیبهتر دیشا یول است استفادهقابل ینحو هر به فضا نیا در دیرنگ سف : منینش یدر فضا
 جادیا یرنگ( است تضاد یمعن به موارد شتریب در)کنتراست کی شما که باشد یزمان حالت

( برعکس حالت ای )دیسف یوارهاید با رهیمثالا مبلمان به رنگ ت دیکنیم  

شود انتخاب یاصل رنگ عنوانبه کمتر دیشا یول است خواب هم خواباتاق در دیرنگ سف  
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یون داخلیر رنگ بنفش در دکوراسیتا ث  
 
 

است شاهزادگان رنگ باشد که یفیط هر در بنفش است تیمعنو و مانیبنفش رنگ ا  
 

دارد را دو هر یهایژگیو و دیآیمسرد و قرمز گرم به وجود  یآب بیبنفش از ترک  

 
 ها نینر یکاربد و هانیترمهم از دوتا میدار قصد انجیا در که دارد یمختلف یهافیطبنفش 

میده شرح را  
 
 

 : یارغوان
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العادهفوق و بیعج آرامش با است یرنگ است ثروتمندان رنگ نیا  
 

آوردیم دیپد را رینظیب یرنگ بیترک کی میمال زرد با رنگ نیا بیترک  
 

است کیسکال سبک به ونیدکوراس  یبرا خصوصبه یعال انتخاب کی رنگ نیا  
 

 یبرا و کندیم ییخودنما شدتبه مخمل پارچه یرو رنگ نیا که است نینکته جالب ا
است ممکن رنگ نیبهتر مخمل مبلمان  

 
اندشدهساخته هم یبرا مخمل پارچه و یرنگ ارغوان  

 
 

 : یبنفش خاکستر
 

است جذاب اریبس و پرمحتوا یرنگ  
 

 یژگیو دهدیم رنگ رییتغ روزشبانه رد که یطور است نور از ریرپذیتأث اریبس رنگ نیا
کندیم زیمتما هارنگ ریسا از را رنگ نیا که  

 
 را یخاص جلوه دیسف همراه به آن از استفاده است استفاده قابل خانه جاهمه در هم رنگ نیا

دهدیم فضا به  
 

شود استفاده مات شکل به وارهاید یبرا است بهتر رنگ نیاز ا  
 
 
 

 

 

 

 

 

یداخل ونیدکوراس رد ینارنج رنگ ریتأث  
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آوراست نشاط یرنگ و یشاداب و یجوان رنگینارنج  

کندیم قیتزر شما خانه به را یانرژ ینارنج  

 

هستند  گرم رنگ دو هر چون و شودیم لیتشک ینارنج قرمز، و زرد رنگ دو بیاز ترک
رسدیم خودش اوج به ینارنج در یگرم  

باشد تسخ یکم تنها رنگ کی عنوانبه ینارنج تحمل دیشا  

 یحت و یگریج ینارنج تا گرفته ییکدو ینارنج از دارد یاگسترده یرنگ فیط ینارنج
یاقهوه  

باستیز ازهرجهت که سازدیم را رینظیب رنگ بیترک کی یآب با همراه رنگ نیا  

 

:یکاربرد نارنج  

باستیز اریبس ییرایپذ اتاق و منینش یبرا یاستفاده از رنگ نارنج  

 اسباب از یکی است یکاف است روحیب یکم فضا دیکرد احساس هک منزل یهرکجادر 
دیدرآور ینارنج رنگ به را طیمح  
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گذاردیم را خود ریتأث دارد که یباقدرت یهرچه قدر هم که کوچک باشد باز نارنج  

دیکن استفاده منینش اتاق در خود مبلمان یبرا دیتوانیم سوخته یاقهوهرنگ  از نیهمچن  

دهدیم شما یفضا به یخاص یجلوه رنگ نیا  

 

دیکن نگاه خود ونیبه سبک دکوراس  

 با رنگ نیا بیترک که چرا دیکن استفاده یگلبه رنگ از است کیکالس شما ونیاگر دکوراس
باستیز اریبس کیکالس ونیدکوراس  

ا   کوسن کی یحت یگاه( واریمثل د ) دیده رییتغ را خانه یاساس اجزا رنگ ستیالزم ن حتما
دهد رییتغ را فضا ظاهر تواندیم یگلبه رنگ به  

 

 

 

 

منیباتر شدن اتاق نشیز ینه برایده بدون هزیاسه   
 
 
 

دیکن استفاده یرنگ بیترک کیاز   
 

است مختلف یهارنگ از استفاده منینش ونیدکوراس یاساس مشکالت از یکیمعموالا   
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د رنگ محدو 6 حداکثر به را خود ونیدکوراس در موجود یهارنگ دیتوانیمشما 
باشند داشته یهماهنگ گریکدی با که یرنگ ششدیکن  

 
 بودن یخنث لیدل به یخاکستر رنگ به عنوان مثال باشند یاصل رنگ از که ستیحتماا الزم ن

است ریپذقیتطب هارنگ همه با  
 
 

دیبه بافتها توجه کن  
 

 مسئله نیهم و رندیگیم قرار موردتوجه شتریب ندیآیم چشم به شتریب هارنگچون  معموالا 
میشو غافل مسائل گرید از تا است یکاف  

 
 بافتها نقش مهمی در نمای کلی یک فضا دارند

باشد اثرگذار منزل ونیدکوراس یرو تواندیم هم مبل بافت یحت دیفراموش نکن  
 
 

. دیبسته به سبک فضا استفاده کن ویدکورات لیاز وسا  
 

است یکاف دیریبگ ادی را نیهم فقط مقاله نیاگر از ا  
 

 قرار منینش یفضا در خصوصبه و دید در را دیآیم بایز نظرمان به که یزیچ هر معموالا 
است اشتباه شدتبه کار نیا میدهیم  
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 میا کنار بگذارر یبرخ باشد الزم دیشا و دیکن انتخاب فضا یبرا را هانیبهتر دیکن یسع
 ییبایز در یمهم نقش اریبس فضا کردن کامل یبرا ویدکورات لیوسا از هوشمندانه استفاده

دارد یداخل ونیدکوراس  
 

 

 

ون اتاق خوابیانتخاب رنگ دکوراس  
 
 

فضاست آن خواباتاق یداخل دکور هر یبخشها نیترمهم از یکی  
 

میگذرانیمخواب( در آن  زمان) را خود عمر از سوم کی حداقل که ییجا  
 

شود واقع دیمف شما یبرا دوارمیام که میکرد ارائه را ییها یبند دسته نجایدر ا  
 
 
 
 
 

www.takbook.com

www.takbook.com



انیدانشجو یبرا  
 

هم مطالعه باشد شما حیتفر یبرا هم که دیدار یطیمح به ازیشما ن  
 

رنگ زرد ذهن را باز  باشد زرد رنگ هانهیگز از یکی دیشا شما یوخوخلقپس با توجه به 
کندیم  

 

 
دارد یفراوان مشتقات زرد رنگ دیفراموش نکن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دارخانه یهاخانم و شاغالن یبرا  
 

 یآب رنگ دارد آرامش و استراحت به ازین شما ذهن تالش و کار یطوالن یهاساعتپس از 
شماست یبرا نهیگز نیبهتر  
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ر طول شب د را یترآسوده خواب و دیآ نییپا شما قلب ضربان شودیم باعث رنگ نیا

دیداشته باش  
 

دیکن مراجعه گذشته مقاالت به رنک نیا مورد در شتریب حاتیتوض یبرا  
 
 
 

کودکان یبرا  
 

 از که داشت توجه دیبا نطوریوهم شود استفاده گرم یهارنگ از دیبا تیبسته به جنس
 از یکی دیشا نشود جادیا کودک یبرا یذهن یریدرگ تا کرد استفاده آن میمال مشتقات

باشد یاسی هانهیگز  
 

میکنیم اشاره آن به مفصل یبعد مقاله در که دارد وجود کودکان اتاق یبرا یمختلف یادهیا  
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پاسخگویی به شما دوستان عزیز هستیم امیدوارم مطالب مثر ثمر باشد آماده  

 خوشحال میشوم نظرات خود را از طریق info@bambodesign.irمطرح کنید 
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