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 رنگ ها در دکوراسیون داخلی چیست؟نقش 

 

همه ما توسط رنگ ها احاطه شده ایم. رنگ های مختلفی که هر کدام بیانگر پیامی خاص هستند. رنگ ها یک زبان بصری بین المللی هستند 

کنند که محل کار یا زندگی خود را به بهترین نحو تزئین کنند تا هم که توسط تمام افراد دریافت و درک می شوند. معموال افراد تالش می 

اگر می خواهید با دکوراسیون داخلی منزل خود به  .خودشان احساس خوبی داشته باشند و هم به دیگران پیام های مثبت انتقال دهند

رای این کار ابتدا بهتر است رنگ ها را خوب بشناسید و ب .دیگران پیام هایی منتقل کنید بهتر است این کار را از طریق رنگ ها انجام دهید

  .بدانید چه تاثیری بر روح و روان ما می گذارند

رنگ هایی که شما در دکوراسیون داخلی منزل خود استفاده می کنید تاثیر عمیقی بر اتمسفری که ایجاد می کنید دارد. بنابراین قبل از 

یط را تعیین کنید. برای مثال اتاق خواب باید آرامش دهنده و اتاق پذیرایی باید جذاب و انرژی انتخاب رنگ مناسب باید ابتدا کاربرد مح

در این مقاله ما سعی داریم ویژگی های مختلف برخی رنگ ها را بازگو کرده و عملکرد و تاثیرات آنها بر محیط و روان افراد  .بخش باشد

  .را بررسی کنیم

می کنند  ررنگ های روشن محیط را بازت گی را در کدام محیط استفاده کنید، بهتر است ابتدا ذکر کنیم کهبرای اینکه تصمیم بگیرید چه رن

  .و در عین حال باعث می شوند که کوچک تر به نظر برسند رنگ های تیره محیط را گرم تر کرده و آن را بزرگتر جلوه می دهند اما

 رنگ آبی
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م ایجاد کنید که برای استراحت یا مدیتیشن مناسب است. مطالعات نشان داده است که رنگ آبی می با رنگ آبی شما می توانید فضایی آرا

احت و به داشتن خوابی ر آبی می تواند رنگ مناسب برای فضای اتاق خواب باشد تواند فشار خون و ضربان قلب را کاهش دهد. بنابراین

می خواهید به کار ببرید، توجه داشته باشد که آبی اشتها را کم کرده و موجب  به شما کمک کند. اگر آبی را در آشپزخانه یه ظروف خود

  .کاهش وزن می شود. این رنگ معموال مفاهیم اعتماد، وفاداری، صداقت، خرد، حقیقت و بهشت را منتقل می کند

 رنگ سبز 
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ما خواهد داد. بسیار چشم نواز است و احساس سبز رنگ طبیعت است و استفاده آن در دکوراسیون داخلی احساس خیلی خوشایندی به ش

رنگ سبز می تواند گره های روحی را باز کند در نتیجه مانند رنگ آبی می تواند به  آرامش و امنیت را منتقل می کند. گفته می شود که

کانی در خانه مناسب باشد. رنگ سبز سمبل رشد، هارمونی، طراوت و باروری است. این رنگ می تواند برای هر م .تمدد اعصاب کمک کند

بهتر است که از انواع تیره و روشن رنگ سبز در فضای داخلی منزل خود استفاده کنید یا آن را با رنگ های دیگر ترکیب کنید. قطعا نتیجه 

  .خوبی به دنبال خواهد داشت

 رنگ قرمز

 

نزدیک کند. بر خالف رنگ آبی فشار خون و ضربان قلب را باال رنگ قرمز بسیار مهیج و شادی آور است و می تواند افراد را به یکدیگر 

می برد. معموال از این رنگ برای اعالم خطر استفاده می شود اما اگر شما در منزل خود از نوع قرمز پر رنگ استفاده کنید قطعا احساس 

استفاده این رنگ در اتاق پذیرایی می تواند  .ستقرمز اشتها را افزایش داده و برای فضای آشپزخانه رنگ مناسبی ا .خوبی خواهید داشت

 .نشانگر این امر باشد که شما فردی برونگرا هستید. در برخی فرهنگ ها این رنگ را نشانه خوش شانسی می دانند

 رنگ زرد 
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از تا فضایی روشن و دلبرنگ زرد سمبل نشاط، انرژی و هوش است. می توانید از رنگ زرد در دکوراسیون داخلی منزل خود استفاده کنید 

  .داشته باشید. تاثیرات رنگ زرد با توجه به کمرنگ یا پررنگ بودن آن می تواند تغییر کند

اگر از زرد کمرنگ برای رنگ دیوارها یا سقف خود استفاده کنید انگار نور خورشید را به منزل خود آورده اید. زرد تیره پس از مدتی می 

  .دتواند خفه کننده به نظر برس

اب قاگر تمایل ندارید رنگ دیوارهای خود را زرد کنید می توانید به گونه ای دیگر از این رنگ استفاده کنید. مثال خانه خود را با آباژور، 

عکس یا گل های زرد تزئین کنید. رنگ زرد گزینه مناسبی برای استفاده در آشپزخانه یا راهروی ورودی منزل است چون حس خوبی به 

    .ا خواهد دادمهمان ه

  

 رنگ بنفش
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اگر بنفش شما تیره های آبی داشته باشد  .از رنگ بنفش در دکوراسیون خانه خود استفاده کنید تا فضایی مجلل و لوکس برای خود بسازید

کند.  به خود جلب میمی تواند اتمسفری آرام و ساکت و فضایی رازآلود ایجاد کند. اما اگر تیره های قرمز داشته باشد توجه بیشتری را 

رنگ بنفش در ترکیب با زرد بسیار زیبا خواهد شد و استفاده از آنها در مبلمان می تواند تحسین دیگران را برانگیزد. در طول تاریخ رنگ 

  .بنفش سمبل قدرت و تجمل بوده است

 رنگ قهوه ای
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خود به ارمغان بیاورید. قهوه ای ترکیبی از چند رنگ است و رنگی  با استفاده از رنگ قهوه ای می توانید راحتی و طبیعی بودن را به خانه

خنثی به حساب می آید. این رنگ در طبیعت زیاد دیده می شود و در بسیاری از کشورها قهوه ای رنگ زمین است. بنابراین این رنگ می 

مبلمان یا  .حس گرما و اشتیاق را به شما منتقل کند در دکوراسیون داخلی، قهوه ای می تواند .تواند منتقل کننده حس ثبات و امنیت باشد

کفپوش قهوه ای مورد عالقه بسیاری از افراد است. همچنین ترکیب این رنگ با رنگهای دیگر مثل زرد یا صورتی می تواند گزینه مناسبی 

  .برای شما باشد

 رنگ سفید 

 

ه ایجاد کنید. معموال مردم رنگ سفید را سمبل مفاهیم مختلفی می دانند. استفادبا استفاده از رنگ سفید می توانید اتمسفری تازه و با طراوت 

 .از این رنگ باعث می شود که فضا بازتر، بزرگتر و آرام به نظر برسد

 .دساگر از سفید برای رنگ دیوارها، مبلمان یا کفپوش استفاده کنید باعث می شود که ارتفاع اتاق بیشتر از آن چیزی که هست به نظر بر

اگر نمی خواهید اتاق خیلی رنگارنگی داشته باشید و در عین حال سفید یکدست را هم نمی پسندید، می توانید رنگ سفید را با دیگر رنگ 

رنگ های مشکی، خاکستری و قهوه ای گزینه های مناسبی برای ترکیب با سفید  .ها ترکیب کنید تا نتیجه مطلوبی به دست آورید

ه بهتر از جنبه های روانشناسانه رنگ سفید بهتر است که آن را زیاد در دکوراسیون داخلی خود به کار نبرید بلکه برای استفاد .هستند

  .بیشتر برای جلوه دادن به دیگر قسمت های خانه از آن استفاده کنید مثل چارچوب درها و پنجره ها
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 مشکیرنگ 

 

کی به خانه خود ظاهری زیبا و جسورانه ببخشید. اگر هوشمندانه از این رنگ در از جنبه روانشناسی می توانید با استفاده از رنگ مش

دکوراسیون داخلی استفاده کنید، به نتیجه دلخواه خود خواهید رسید. اگر از نور یا پس زمینه خنثی استفاده کنید هر چیزی که مشکی است 

گ عزا و مرگ میدانند و اکثرا از آن در مراسم های رسمی استفاده می برجسته تر نشان داده می شود. اما بسیاری از مردم این رنگ را رن

بیشتر برای جلوه دادن به وسایل دیگر از رنگ مشکی  .کنند. بنابراین سعی کنید در چیدمان منزل خود زیاد از این رنگ استفاده نکنید

شکی با رنگ های دیگر مثل قرمز، سفید یا طالیی همچنین ترکیب م .کمک بگیرید مثال در چارچوب قاب عکس ها یا برای میزهای کوچک

  .زیبایی خانه شما را دوچندان می کند

 

نکاتی که در مورد رنگ های مختلف بیان شد بیشتر برای راهنمایی و کمک به شما برای انتخاب رنگ یا ترکیب رنگ های مناسب در 

باشید که تصمیم نهایی با شماست. این شمایید که باید بر اساس سلیقه و دکوراسیون داخلی منزل یا محل کارتان بود. این را به یاد داشته 

   .روحیه شخصی خود و خانواده، رنگ های مورد عالقه خود را انتخاب کرده و از آنها استفاده کنید
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