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 چکیده : 

در نتیجه نقش کلیدی و خاصی را در طراحی  ،، کاربردی استکارگیری آنها در محیطعناصری که بیشترین هدف به

از ی ، یخچال و لوازم، جاروبرقیتان تلویزیونکه قصد دارید برای خانهکنند. به عنوان مثال هنگامی داخلی فضا ایفا نمی

ت هر یک را اکنید؛ بلكه ابتدا کاربرد و امكاناین قبیل را تهیه کنید، هیچگاه با هدف دکوراسیونی اقدام به خرید آنها نمی

ه گیرید. البتبررسی کرده و سپس ظاهر وسیله را با توجه به شرایط قرارگیری در محیط و دکوراسیون آن در نظر می

ی آن های ظاهرطور کلی جنبه، رنگ و به، فرمبه شكل، امروزه تولیدکنندگان و طراحان صنعتی عالوه بر کارایی وسیله

شان بر در نتیجه میزان تاثیرگذاری .کنندمتنوع به لحاظ کاربرد و ظاهر تولید می نیز دقت بسیاری دارند و محصوالتی

ها به مراتب بیشتر است. لذا عالوه بر مسائل کاربردی و وظیفه آنها ها و سقفمحیط نیز نسبت به سطوح دیگر شامل کف

وقتی وارد فضایی . ه نیز باید توجه کرد، به نكات دکوراسیونی و نقش آنها در این زمیندر تفكیک فضا و ایجاد استقالل

ین تدبیری تر، ولی سطوح دیوارها خالی است و کوچکترین لوازم دکوراسیونی مبله شدهشوید که با زیباترین و مناسبمی

ترین شود که تابلوها، یكی از عمده، خألیی در آن محیط احساس میبرای انتخاب دیوارکوب اندیشیده نشده است

.بنابراین دکوراسیون یا چیدمان معماری داخلی به عنوان یک عنصر مهم در زندگی جامعه رفع این خأل هستندراهكارهای 

دارد و بایست این حضور بیشتر وبیشتر با مخاطبین و سلیقه آنها در ارتباط و هماهنگ باشد تا بدینوسیله از نقش  امروز

 معضالت اجتماعی ، اقتصادی امروز اجتناب گردد.

   سلیقه های فردی –مخاطب  –نور  –رنگ  –فضا  –تصویر سازی  –دکوراسیون کلید واژه : 
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 : مقدمه 

هنر گرافیک محیطی به دلیل پیوندی که با علوم انسانی و اجتماعی نظیر شهرسازی، ارتباطات، جامعه شناسی و غیره 

مهمترین اهداف کلی طراحی گرافیک محیطی می توان از عواملی دارد یكی از ارکان زندگی اجتماعی قلمداد می شود از 

نظیر تسهیل در امر ارتباط ، ادراک محیط، ایجاد هویت بصری ایجاد محیطی زیبا وغیره نام برد یكی از عواملی که گرافیک 

 صال قابلمحیطی در آن نقش بسزایی دارد دکوراسیون داخلی می باشد فضاهای معماری بدون دکوراسیون داخلی یا ا

استفاده نیست ویا در صورت قابل استفاده بودن کارایی الزم و بهینه را نخواهد داشت طراحی فضایی با انعطاف پذیری 

باال وتنوع پذیری باال و تنوع پذیری از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می تواند کارکردهای مختلفی را بپذیردو این در 

ر از فضا خواهد داشت دیگر خانه  و مسكن آدمی جنبه های زیبا شناسانه حالی است که مخاطب احساس رضایت بیشت

خانه و معماری است هر خانه و موزه ای از نمادها و نشانه ها ی تاریخی و فرهنگی است که نه تنها میراث تبار و خاندان 

لكه موزه حفاظت از مشخص بلكه میراث قوم وملت مشخص است خانه نه تنها محلی برای حفاظت از بدن های آدمی  ب

نام ها ونشانه هایی است که بدون آنها خانه انسانی چیزی جز النه حیوان نخواهد بود .خانه ها پیش از آنكه توسط ساکنان 

آنها ساخته و طراحی شوند توسط بنگاه های اقتصادی و یا سازمانها دولتی ساخته و عرضه می شوند در این شرایط ذائقه 

ی فرهنگی ساکنان خانه ها تا جایی مالحظه می شود که موجب جذب مشتری بیشتر برای بنگاه زیبا شناختی و ارزشها

ها می شوند طراحی دکور مانند هنر است . که با هر کسی یک جور حرف میزند،بعضی ها دوست دارند در طراحی دکور 

بعضی ها سادگی خطوط راست و منزلشان جسارت به خرج دهند واز ترکیب رنگها و بافتها ی مختلف استفاده کنند ، 

 مدرن را دوست دارند.

 بحث : 

تاثیر محیط بر روحیه وتمایالت اشخاص بسیار موثر است حتی این تاثیر در روابط اجتماعی مشهود می باشد یک محیط 

اگون افراد گونمتناسب و به گفته ای زیبا می تواند در آرامش و شادی افراد کار آمد باشد و با توجه به سالیق و روحیات  

تصویر ساز محیطی با شناخت و آگاهی از سواد بصری می تواند محیطی متناسب ایجاد نماید محیطی که می تواند بر 

حسب نیازهای اجتماعی افراد ومتناسب با سبک زندگی باشد تصویر ساز برای ایجاد چنین محیطی می بایست از خالقیت 

آگاهی کامل داشته باشد که با توجه به ویژگی دکوراسیون با معماری های تصویری وشناخت عناصر مدرن و به روز 

داخلی این آگاهی ها بكار بگیرد به خصوص در طراحی تصویرسازی دکوراسیون با در نظر گرفتن ویژگی رنگ ، نور، فرم 

فردی  سلیقه های و با استفاده ازتخیل یا تصویرهای بسیار مدرن وغیر حقیقی  می توانیم فضای زیست را کامال در جهت

یا جمعی تغییر دهیم بدون اینكه در شكل هندسی ومعماری فضا تغییری ایجاد شود در تصویر سازی دکوراسیون عموما 

ویژگی مصرف کننده یا مخاطب را در نظر می گیریم وسعی می شود محیط شخصیت کاربردی هدفمند را در نظر داشته 

ای فردی و اجتماعی مسلما می توانیم ارتباطی سالم اجتماعی و آرامش بخش باشد . باایجاد فضاهای متناسب با سلیقه ه

بوجود بیاوریم امروزه با تحوالت فرهنگی و اجتماعی گروهای اجتماعی یا حتی فردی بیشتر بیشتر ایجاد گردیده و از 

ط ی توانیم این محیاجتماعات سنتی و جمعی زیستی بسیار دور شده با تصویر سازی در ایجاد دکوراسیون به راحتی م

 . های خاص را طبق سلیقه مخاطب ایجاد نمائیم که مسلما در ارتباطات اجتماعی امروز ما بسیار موثر خواهد بود
 دکوراسیون داخلی چیست؟
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اثیه و سایر اشیاء در ثهماهنگ سازی طراحی شده برای به جلوه درآوردن رنگ ها، ا»دکوراسیون داخلی عبارت است: 

بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری میشود. این فضاها محیطی «.یک اتاق یا ساختمان به صورت هنرمندانه

را ایجاد میكنند که پاسخگوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیتهای ما در آن صورت می 

از یک  یت فضای داخلیگیرد. همچنین آنچه به یک بنا روح میبخشد، فضای داخلی آن است. بنابراین میتوان گفت کیف

طرف تاثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیتهای ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تاثیر 

قرار میدهد. بر این اساس، هدف معماری داخلی، بهبود عملكرد فیزیكی و روانی فضا برای راحت سازی زندگی در آن 

داخلی یا اصالً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن، کارآیی الزم و  است. فضای معماری بدون معماری

اقشار مرفه و خانه های اعیانی نیست. . از این رو موضوع معماری داخلی به هیچ وجه محدود به بهینه را نخواهد داشت.

معماری داخلی میتواند برای کل جامعه و طبقات کم درآمد هم مفید باشد. اگر قناعت را اصل اساسی امروز جامعه بدانیم 

متری آپارتمانها فراهم کنیم، معماری داخلی یک ضرورت  04یا   04و قصد داشته باشیم امكان زندگی راحت را در فضای 

روانی انسان قرار دارد، بایستی  -آنجا که معماری داخلی درا رتباط مستقیم با ویژگیهای روحی ذیر خواهد بود. گریزناپ

ی داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی، در برای نیل به یک طرح مطلوب، ویژگیهای رفتارهای انسانی در فضاها

طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد. از این رو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن 

معماری داخلی طیف گوناگونی از عناصر و فضا، و احساس و تاثیری که میخواهد آن فضا بر استفاده کننده داشته باشد.

ولفه ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت ، کف،سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را دربرمیگیرد. این عناصر م

اری معمابزارهای کار طراح هستند که همگی باید به طور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند.

رار میگیرد، به همان میزانی که شامل جنبه های کاربردی، ساختاری داخلی که در حد واسط میان معماری و طراحی ق

و فنی میشود، طراحی تجسمی و جنبه های بصری و زیبایی شناسانه را نیز در بر دارد. از این رو معماری داخلی اغلب 

اصر و اصول در ردیف هنرهای تجسمی به حساب آمده است و برای موفقیت در آن، بایستی تا حد نسبتًا زیادی با عن

از طرف دیگر با توجه به اهمیت مسائل مالی و اقتصادی، هنریک مهندس طراحی تجسمی و مبادی سواد بصری آشنا بود.

معمار این است که بهینه ترین و زیباترین فضا را با حداقل هزینه ها فراهم کند تا مراجعه به او نه تنها هزینه ای بر 

راهكارهای کارشناسانه و علمی از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری کرده و آنها را به  کارفرما تحمیل نكند بلكه با ارائه

. گاه یک کاغذ دیواری شیک یا یک نورپردازی مناسب چنان جلوه ای به یک مكان می بخشد که باالترین بازدهی برساند

فروشگاهها و رستورانها نیز معماری و دکوراسیون داخلی از در مورد تردید در خرید را از ته دل هر خریداری میزداید.

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است چرا که القای یک فضای دلپذیر و خوشایند میتواند تا چندین برابر فروش آن فروشگاه 

ند. رنگ آمیزی، یا ر ستوران را افزایش دهد و با ایجاد روحیه ای شاد و فعال، کارمندان را به باالترین بازدهی برسا

دکوربندی، نورپردازی و ایجاد فضاهای مناسب برای جلوه بخشیدن به کاالها یا خدمات ارائه شده در فروشگاه چنانچه 

تابع اصول فنی و روانشناسی باشد میتواند یک فروشگاه در حال ورشكستگی را به یكی از پردرآمدترین فروشگاههای آن 

 امروزه اهمیت طراحی.در دکوراسیون بهترین سرمایه گذاری برای هر فروشگاه است. منطقه تبدیل کند. لذا هزینه کردن

طرح درمناسب فضای داخلی منزل و محیط کار و تاثیر آن در افزایش بهره وری و ایجاد حس آرامش امریست انكار ناپذیر. 

، نقشه ، نور ،سطوح وویژگیهایی مانند منظره اتاق ، میزان نور طبیعی و عملكرد ، افراد وآسایش عواملی مانند  اجرائی

  .مورد نظر قرار گیردباید  خصوصیات معماری ساختمان

 :نکاتی درباره دکوراسیون مدرن
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در طراحی های مدرن، فضا و چیدمان حرف اول را میزنند. تناسب عالی و چشم گیر، مجموعه ای از آخرین فناوری و 

خنثی است که  ابزارهای نوردهی، از نكات بارز فضای مدرن در این تصویر هستند. رنگ یاسی روشن از دسته رنگ های

خطای دید را در فضا بیشتر میكند و حس بزرگتر بودن فضا را به افراد القا میكند. اگر میخواهید رنگ مناسبی را برای 

خانه ای مدرن با زوایای شكسته بسیار انتخاب کنید، رنگ یاسی را که یكی از گزینه های بسیار ایده آل و مناسب است، 

وش های براق چوبی، فضایی ساده، مدرن و در عین حال، شاعرانه پدیدار می شود. در کنار برگزینید. با استفاده از کف پ

مبلمان ساده و کاربردی امروزی استفاده از کف پوش های چوبی، جلوه ای طبیعی به خانه میدهد و فضایی گرم و راحت 

یار ساده و بی پیرایه مخلوطی از رنگ برای به پایان رساندن خستگی های روزانه در خانه خلق میكند. برخالف زمینه بس

های گرم و زیبا مانند کرم و قهوه ای روشن را برای مبلمان، بنفش تیره را برای پرده ها و فرش، یاسی و لیمویی را برای 

کوسن ها می بینید که با استفاده از این رنگ ها توجه هر کسی به محدوده استراحت جلب میشود. اتاق نشیمن را 

ملو از کوسن های رنگی کنید تا فضای استراحت را با دیگر فضاهای خانه متفاوت سازید. چیدن مبلمان اتاق میتوانید م

نشیمن به صورت دایره ای یا نعلی شكل، احساس در جمع بودن را القا میكند و برقراری ارتباط در این نوع چیدمان ها 

شیمن مرکزیت دارند، این مرکزیت میتواند به وسیله شومینه بسیار ساده تر و صمیمی تر است. به طور معمول، اتاق های ن

 هاستفاده از گل و گیاه در خانه هایی که به سبک مدرن چیدمان شد.و یا منبع نور و یا پنجره ای رو به نمایی زیبا باشد.

اند، بسیار توصیه می شود، چرا که موجب تلطیف فضای خانه با آن خطوط راست و زوایای شكننده می شوند. همچنین 

 از دیگر مزایای استفاده گل و گیاه، ارتقای روحیه اعضای خانواده است.

 

 

 

 

 

 

 

بهنگام دکوراسیون منزلتان چند نكته مهم را باید همواره مدنظرتان نگاهدارید بدین :نکات طالیی در دکوراسیون

حكام مبلمان عالوه بر راحتی باید از استوقتی میخواهید مبلمان انتخاب کنید، فاکتور راحتی را در اولویت قرار دهید.ترتیب:

الزم نیست که مبلمان مورد فرم و مبلهای پهن و وسیع مد هستند. Lالزمه نیز برخوردار باشد. این روزها کاناپه های 

دلخواهتان حتما سرویس باشد. در کنار یک مبل بزرگ سه نفری میتوانید مبل تک نفره دیگری را با رعایت هماهنگی 

 مسئله نور ودهید. نكته مهم در اینجا تناسب رنگ این مبلمان با رنگ دیوارها و کف اتاق مورد نظر شماست.رنگ قرار 

مكانی که نورگیری کمی دارد را میتوانید با سیستم نوردهی روشنائی اتاق یكی از مهمترین فاکتورهای دکوراسیون است.

، روشن کنید. سعی کنید وسایلی که استفاده نخواهید کرد را که از سقف آویزان شده و یا بر روی دیوار نصب شده باشد

نخرید. به هنگام خرید انواع پارچه، رومبلی و پرده باید دقت کنید که جنس مورد عالقه شما قابل شستشو و لكه نگیرد. 

که  د. در اماکنیرنگهای مورد استفاده در دکوراسیون مكان را باید با توجه به میزان نورگیری و روشنائی آن انتخاب کن

ت بهتر اسکوچک محسوب میشوند، نزدیكی رنگهای دیوارها و کف اتاق میتواند فضا را بزرگتر از اندازه خود نشان دهد.
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همیشه رنگهای روشن را در خانه استفاده کنید. رنگ خردل که چشم را خسته میكند و یا رنگهای طیف صورتی در 

دن مكانهای کوچک همچنین میتوانید از آینه ها نیز استفاده کنید. در اتاقهای برای بزرگ نشان داگذشته باقی ماندند.

کوچک بهتر است تا از تصاویر تیره و یا کمدهای بزرگ و بلند استفاده نكنید. در این گونه اماکن استفاده از کمدهای 

اری اسلوب زندگی اهمیت بسی دکوره کردن محل زندگیتان بر اساسکوتاه و خطوطی افقی در دکوراسیون توصیه میگردد.

دارد. به عنوان مثال اگر در خانه شما تلویزیون طرفداران زیادی دارد آنگاه باید تلویزیون را در اتاق به عنوان محور 

 دکوراسیون قرار دهید.

سبک وجود به زبان ساده سبک یعنی )راه و روش( شاید به اندازه تمام انسانها :انواع سبک در دکوراسیون داخلی

داشته باشد و هر کدام از سبک خودشان پیروی کنند ما اگر بخواهیم به دنبال هماهنگی و اصول بگردیم باید به دنبال 

سبک هایی باشیم که در چهارچوبی هماهنگ پی ریزی شده اند در ذیل به تعداد از سبک های پرکاربرد در دکوراسیون 

 داخلی اشاره شده است:

 

 
 

ین سبک طرفدار پاکی و سادگی و بی آالیشی است. در این سبک از رنگ های مانند خاکستری و بژ ا سبک شیکر: -1

 بسیار استفاده می شود در کل این سبک سعی دارد از رنگ های مات بیشتر استفاده کند. 

 .این سبک به دنبال سادگی و ایجاد فضای باز است  سبک کلونیال: -2

این سبک طرفدار آرامش و جذابیت است در این سبک از رنگ های خنثی و آبی مالیم بسیار سبک مدیترانه ای: -3

 استفاده میشود.

 

 سبک کلونیال سبک مدیترانه ای

  
 

این سبک بسیار جذاب و شور انگیز و منحصر به فرد است. رنگ های مورد استفاده در این سبک  سبک مراکشی: -4

آبی فیروزه ای کبود، سبز و سفید هستند عناصر اصلی در این سبک فرش ها کاشی های زیبا به رنگ فیروزه ای، ظروف 

 .رنگی، فانوس و آثار فلزی هستند 
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در واقع این سبک سنتی غربی است. عناصر مهم مبلمان آنتیک، گچ کاری های زیبا، وسایل چوبی سبک کالسیک:  -5

فراوان، پرده های لوکس با پارچه های طرح دار منگوله دار، آینه های بزرگ قدی و کلكسیون ها تزئینی با جزئیات 

 هستند.

 
این سبک یكی از مجلل ترین سبک ها است که طرفدار هماهنگی، تعادل در کنار زیبائی است.  سبک ویکتوریائی:  -6

 .دیوارها با کاغذ دیواری و یا رنگی تیره تر به دو قسمت تقسیم میشود 

 
 

به علت زمستانهای طوالنی در سوئد سعی بر این است که دکوراسیون طوری طراحی شود که   سبک سوئدی: -7

 انعكاس دهنده نور طبیعی باشد رنگ های سفید و آبی بسیار استفاده میشود. 
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این سبک سرشار از زیبایی و دقت است. ستون های بلند، وجود فرش های دست بافت، پشتی سبک ایرانی سنتی:  -8

های زردوزی شده، شمع دانهای رنگی، طاقچه های داخل دیوار، گچ بری های زیبا، پنجره های چوبی با شیشه های 

است. رنگ دیوارها به رنگ روشن رنگ آمیزی رنگی، کوسن های بیضی شكل با رویه مخمل از مشخصه های این سبک 

 شده اند.

 
 

 

 
خود دارای چندین سبک است که نام همه آنها از اسامی اشراف و ملكه ها گرفته شده است مانند :سبک انگلیسی -9

پایه های صندلی و میز ویلیام مری، باوهاوس، شرایتون، هپلوایت، چندیل . مشخصات اصلی این سبک ها فرم دادن به 

 .به شكل های گوناگون مانند مارپیچ و شیاردار و اس شكل است

 

در این سبک از رنگ های برجسته و خطوط و اشكال ساده استفاده میشود. چوب های رنگ روشن  سبک معاصر: -11

مانند افرا و توسكا کاربرد فراوانی دارند منسوجات طبیعی مانند پشم، کتان و پارچه های نخی سادگی این سبک را به 

 ستفاده قرار میگیرد. نمایش میگذارد. رنگ ها در این سبک به صورت سایه روشن های ترکیبی مورد ا

از مقبولیت خاصی در بین مردم برخوردار است. در این سبک از کمترین تزیینات استفاده میشود.  سبک مدرن:-11

اثیه های فاصله خطوط ساده و صاف، چارچوب های زاویه دار، الیاف طبیعی کتان و چرم، وسایلی از چوب درخت ساج و اث

 گرفته از کف از عناصر اصلی این سبک هستند.

، سبک گوتیک ، سبک مونوکروماتیک ، ازدیگر سبكها می توان به سبک آرت دکو ، سبک آرت نوو ، سبک صنعتی 

روکوکو، باروک ، رومی ) استفاده ازتزئینات در این سبک بسیارمهم است ( ، سبک هندی ، مصری ) سبک هنر توصیفی 

کردن جزئیات و سادگی ( ، ماوریک ) ( ، ژاپنی ) سبک مرتب بودن و کم وطبیعت  یانرژ ،سبک چینی ) سادگی ( ،

بخشی از سبک مدرن و یک سبک بدون قید وقانون (، روتیک ) سرشار از زیبایی و دلنشینی ( ، فرانسوی ) سبک طرفدار 
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نشاط وسرزندگی و دل فریبی ، این سبک ترکیبی از دو سبک روتیک و سلطنتی است ( ، سبک مینیمالیستی ) سبک 

 ( اشاره کرد . طرفدار دقت وبی آالیشی 

 :تغییر فضا با رنگ

همواره الزمه دریافت نتیجه ای مطلوب از انجام هر نوع کار عملی، وجود اطالعات و آگاهی الزم تئوری در آن زمینه است. 

 در اینجا سعی شده است اطالعاتی در ارتباط با همین موضوع و هدف ارائه شود.

نوری است که به سطح اشیاء تابیده شده و به چشم ما منعكس میشود از نظر علمی رنگ امواجی از نور  :چیست رنگ

 رنگ.رنگ یكی از مهمترین عناصر در طراحی و دکوراسیون است است که به کمک حس بینایی تشخیص داده میشود.

 لوازم -2.درها و سقف کف، دیوار، شامل فضاها اصلی های پوشش -1:یابند می حضور محیط در اصلی بستر دو در ها

 محیط، در دکوراسیونی نقش لحاظ به قالب دو این مقایسه مقام در. غیره و فرش ها، پرده مبلمان، شامل دکوراسیون

 پس قشن ای گونه به و بوده تر ثابت دکوراسیونی لوازم به نسبت زیرا برخوردارند، بیشتری اهمیت از فضا های پوشش

 ویژه جایگاه فضا، در حضورشان وسعت جهت به دیوارها ها، پوشش این میان در. کنند می اجرا لوازم آن برای را زمینه

 دیگر روی بر رتاثی موضوع از گذشته. است چشمگیرتر بسیار دکوراسیونی لوازم دیگر بر تاثیرگذاریشان میزان و داشته ای

 .است موثر بسیار نیز فضا نور و وسعت تغییر در رنگشان انتخاب و دیوارها محیط، لوازم

 : سفید رنگ و خنثی های رنگ

سفید سمبل خلوص، بی گناهی، پاکی، آرامش و صلح است. رنگ سفید القا کننده آرامش، صفا و آسایش است. سفید 

یكی از کاربردی ترین رنگ ها در طراحی دکوراسیونی یک فضا است زیرا که با همه رنگ ها قابل ترکیب است. منظور از 

این مباحث، کنار هم قرارگیری رنگها در یک کمپوزسیون )ترکیب( رنگی در فضا است. به کارگیری رنگ سفید ترکیب در 

در فضا به خصوص برای پوشش های اصلی، آن مكان را روشن تر و بزرگتر  جلوه میدهد. بنابراین برای فضاهای کوچک 

برای حفظ آرامش فضایی با سطوح سفید میتوان از لوازمی با رنگ های خنثی و بافت .و کم نور انتخاب ایده آلی است.

چوب استفاده کرد و برای ایجاد تضادهای ظریف و زیبا، تعدادی رنگ های دراماتیک نیز به این ترکیب  های طبیعی مانند

 افزود.

  : خنثی های رنگ

رنگ های خنثی، رنگهایی هستند که از میزان سفید برخوردار بوده ولی به هیچ یک از رنگ های اولیه و ثانویه متمایل 

مایه مانند صورتی کم رنگ یا آبی آسمانی جزو رنگ های خنثی محسوب نمی شوند نیستند. با این تعریف رنگ های کم 

همین مساله در مورد خاکستری روشن که از مشكی نشات ولی رنگ کرم یكی از رنگ های خنثی به حساب می آید.

رنگ های خنثی در دنیای دکوراسیون از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و کاربردی هستند. .گرفته است نیز صدق میكند 

احتمال وجود از دست رفتن خنثی بودن آنها به این معناست که می توانید به راحتی در کنار هر رنگ دیگری بدون 

 .این رنگها نیز آرام بخش و مالیم هستند زیبایی های هر یک به خصوص رنگ ها، ترکیبی مناسب در فضا ایجاد کرد.

 : تاثیر رنگ در زندگی انسانها

برای  یكدیگرند. رنگدنیایی که آن را نظاره می کنیم از دو عنصر مهم تجسمی؛ فرم و رنگ تشكیل شده که الزم و ملزوم 

همه حائز اهمیت است، به خصوص برای هنرمند و نقاش، رنگ جایگاه خاصی دارد و در تعلیم و تربیت نیز از موقعیت 

ه ی در روان افراد تاثیر می گذارد کالبته ناگفته پیداست هر رنگی به مقتضای خاصیتش به نوع ویژه ای برخوردار است.
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انتخاب رنگ اتاق، وسایل کار، میز، لباس، کفش، اثاث این اثر بی ربط با رفتارها و کنشهای اجتماعی و روانی آنان نیست.

منزل و .. همیشه مورد توجه انسان بوده و هست، به  طوری که اختالف سلیقه ها در این مورد نشان می دهد هر کس 

ی پذیرد؛ یعنی هر کس بنا به مسائل فردی، درونی و روحی خویش به رنگی انس گرفته، آن را می پسندد. رنگی را م

رویت رنگها را نباید از نظر دور داشت که همواره در ارتباط با سه عامل: طبیعت اشیا، چگونگی تابش نور و و ضعیت عضو 

دنیا به چشم می خورد ابتدا از لحاظ شكل و اندازه، سپس هر موجودی که درا ین بینایی، یعنی چگونگی دید افراد است.

 .از نظر رنگ، بیننده را به خود معطوف میدارد، مانند یک میوه که با رنگش اعالم میكند رسیده است یا نارس می باشد

آنان است، لذا توجه به رنگ به عنوان ابزاری در خدمت تعلیم و انتخاب رنگ در نقاشی کودکان نشاندهنده حاالت روانی 

. باید به رنگهای اصلی، فرعی و مكمل، قوانین ترکیب رنگها و تضاد در رنگ تربیت کودکان، امری ضروری و الزامی است

ها، آنها را باید از نظر توزیع سطوح رنگ، درخشش و کیفیت هر رنگ و ابعاد و مایه ها توجه کافی کرد و برای ارزیابی رنگ

رنگها حتی از نظر عاطفی نیز نقشی اساسی دارند. درخشش آفتاب، شادابی، و هوای ابری سطوح آنها مورد دقت قرار داد.

و خاکستری، خستگی و کسالت می آورد. رنگهای الوان و پر زرق و برق آشفتگی و رنگهای مالیم، روشن و هماهنگ 

روان شناسان نیز اثر رنگ را بر  .خوشایندی را سبب می شوند. پس رنگ یک مساله اداراکی و مربوط به دید آدمی است

نگها را بیشتر مربوط به روی افراد مورد بررسی قرار داده و حاالت آنان را توصیف کرده اند. روان شناسان هماهنگی ر

در محیط، اثر رنگهای سرد )دارای حالتی عمیق، روشن و سبک که معموالً به صورت روشن احساسات انسان می دانند.

به کار میروند( و رنگهای گرم)عمق ندارند و به حالت تیره و سنگین به کار می روند( نیز به خوبی خود را نشان میدهد. 

درجه گرما و سرما را در محل کارش حس کند. هر وقت که با رنگ  7ده که انسان میتواند تا چنانكه به تجربه ثابت ش

 آبی یا سبز مواجه می شود، احساس سردی و هنگامی که با رنگ قرمز و نارنجی روبرو میگردد احساس گرمی میكند

 : عوامل موثر در انتخاب رنگها

 -2معموالً کودکان از رنگهای زنده و خالص و بزرگساالن از رنگهای پخته و مرکب )سرمه ای( خوششان می آید.سن:-1

نوع محیط جغرافیایی مانند کوهستانی بودن، کویری و ساحلی بودن، مناطق آفتابی یا ابری در انتخاب رنگ محل زندگی:

ایی به دلیل محیط هموار ه سبز، از لباسهای گلدار و الوان استفاده بخصوص رنگ لباس موثرند. مثال زنان شمالی و روست

فصول سال: استفاده از رنگ تیره در زمستان برای جذب گرمای خورشید و رنگ روشن در تابستان مورد توجه  -3میكنند.

تگی دارد، به عنوان فرهنگ جامعه: انتخاب رنگ به خصوصیات اجتماعی، روانی و فرهنگی جامعه نیز بس -0انسان است.

زمینه هوشی -5مثال سرخپوستان  با ترکیب و رنگ آمیزی پوست خود، مقاومت، ایستادگی و قدرت خود را باال می برند.

جامعه: شهریها معموالً از رنگهای سرد  -0و عاطفی: سالمت بدن، روح و روان و حاالت افراد در انتخاب رنگها موثر است.

طبقه اجتماعی از  -7مانند سبز و روستاییها از رنگهای گرم مانند قرمز یا اشباع شده و نقوش الوان استفاده می کنند.

افراد کم درآمد رنگهای براق و تند و پردرآمدها رنگهای سبک، مرکب، مالیم و ظریف را انتخاب جهت میزان درآمد:

 د.میكنن

 : تاثیر رنگها در چیدمان منزل

تاثیرگذاری همه ما بارها و بارها اهمیت رنگها را در زندگی حس کرده ایم. این عنصر اساسی در چیدمان منزل نیز نقش 

دارد. بنابراین با بهره مندی از آن میتوانیم خانه ای شاد، دل انگیز و امن داشته باشیم. به همین دلیل الزم است زبان و 

 معنای رنگها را بدانیم تا بدرستی از آنها استفاده کنید. از همین رو، سعی داریم شما را به دنیای رنگها و تاثیر آنها ببریم.
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 : گرم نگهایر سرد، رنگهای

به طور کلی رنگها دو دسته اند: رنگهای اصلی که شامل زرد، آبی، قرمز و رنگهای فرعی نظیر سبز، بنفش، نارنجی، زرد 

مایل به سبز، سبز مایل به آبی، آبی مایل به سبز، بنفش مایل به قرمز و ... که از ترکیب رنگهای اصلی به وجود می 

هم برای رنگها مطرح می شود. به این ترتیب که آنها را در دو گروه رنگهای گرم و سرد البته، تقسیم بندی دیگری آیند.

قرار می دهند. برای تشخیص این مساله باید در چرخه رنگ خطی از زرد به بنفش بكشید. رنگهایی مثل سبز و فیروزه 

نگهای سرد نامیده می شوند. این ای که در ترکیب آنها آبی به کار رفته، در سمت چپ خط قرار دارند که به عنوان ر

رنگها به طور کلی خاصیت آرام بخشی دارند. رنگهایی نظیر صورتی، نارنجی و ... در طرف راست خط قرار دارند و در 

بنا بر پژوهشهای متعدد، این گونه رنگها بیانگر ساختمان آنها قرمز به کار رفته که به عنوان رنگ گرم شناخته می شوند.

با  متناسبالگوهای رایج کدامند؟لف هستند که از خوش بینی محض تا خشونت شدید را در بر میگیرد.احساسات مخت

 فضای خانه از ا لگوهای هماهنگ زیر در چیدمان منزل میتوان استفاده کرد

 در این الگو میتوان از یک رنگ برای چیدمان محیط بهره برد. :رنگ تک الگوی.

 با استفاده از دو رنگ متضاد نظیر آبی و نارنجی میتوان فضایی دلخواه ایجاد کردشیوه کنتراست: در این روش 

 در این روش اگر رنگ زرد را انتخاب می کنید، می توانید برای تكمیل از رنگهای نارنجی بهره بگیرید. :مشابه الگوی.

: این شیوه اگر چه الگویی رایج است، اما باید توجه داشت در این روش، هماهنگی رنگها گوناگون رنگهای از استفاده

 دقیق صورت بگیرد تا از نظر زیباشناسی چشم نواز باشد.

 : اصل نورپردازی در خانه

امش بلكه در کوچک یكی از عناصر مهم در خانه آرایی، نحوه نورپردازی است. نورپردازی در یک اتاق نه تنها در ایجاد آر

یا بزرگ نشان دادن فضای خانه  نیزتاثیر می گذارد. هر چه فضای یک اتاق کم نور باشد کوچكتر و هر چه پرنور و روشن 

باشد، بزرگتر جلوه میكند. نورپردازی در اتاق نشیمن و پذیرایی که محل تجمع افراد خانواده در بیشتر ساعات شبانه روز 

رخوردار است. از آنجا که اصلی ترین منبع ورود نور و روشنایی خانه، پنجره است برای استفاده است از اهمیت ویژه ای ب

از نور طبیعی نصب پرده های تور و حریر مناسب تر است. در شب نیز بهترین راه روشنایی منزل استفاده از لوستر، آباژور 

برای اتاق خواب نیز بهتر است از آباژور و المپ های کم نور و چراغ های متناسب با ارتفاع سقف و رنگ دیوار است . 

استفاده کرد. اگر اتاق خوابتان محل کارتان نیز هست، المپ های رنگی که در ایجاد آرامش موثرترند به کار ببرید. ضمنًا 

 در انتخاب لوستر به هماهنگی آن با دیگر وسایل خانه توجه کنید.

دکوراسیون یک فضا، حاصل در کنار هم قرار گرفتن عناصر متعددی : چیدمان و نقش تابلو در دکوراسیون منزل

است. هنگامی که در میان آنها رابطه ای قابل قبول و مطلوب وجود داشته باشد، منجر به فضایی دلپذیر، زیبا و در نهایت 

عناصری  -1یک فضا عناصر به سه دسته عمده تقسیم میشوند:راحت و کارا می شود. به طور کلی میتوان گفت که در 

که بیشترین هدف به کارگیری آنها در محیط، کاربردی است. در نتیجه نقش کلیدی و خاصی را در طراحی داخلی فضا 

 . ایفا میكنند

عناصری که همزمان کاربردی و دکوراسیونی هستند، اغلب لوازم دکوراسیونی مورد استفاده در خانه ها در این دسته  -2

گیرند. از آن جمله به مبلمان، پرده، فرش، بوفه و غیره می توان اشاره کرد. یعنی به همان میزان که نحوه کاربرد جای می 

 آنها مورد توجه است، شكل و فرم ظاهری، رنگ، طرح و دیگر عناصر بصری آنها نیزا ز اهمیت به سزایی برخوردار است.
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در فضا برعهده دارند. در بررسی انگیزه انتخاب هر یک از این عناصر عناصری که بیشتر نقش دکوراسیونی و تزئینی را  -3

برای محیط مورد نظر، در خواهیم یافت که اگر چه ممكن است نبود برخی از آنها خللی در فضا ایجاد نكند ولی وجود 

به وب می شوند.آنها به طراحی داخلی فضا بسیار کمک میكند و در واقع آنها مكمل دکوراسیون دیگر لوازم محیط محس

عنوان مثال گلدان ها، ظروف تزئینی، شمعدان، تزئینات مختلف در قالب گل های خشک، مصنوعی، چینی ، مسجمه ها 

از آنجا که دیوارها گسترده ترین سطوح اصلی و غیره از این جمله اند که البته تابلوها نیز در این دسته جای می گیرند.

ند، هنگامی که فردی وارد فضایی میشود، عمده ترین سطوحی که در مقابل دیدگان خانه یا هر مكان بسته دیگری هست

در نتیجه میزان تاثیرگذاری شان بر محیط نیز نسبت به سطوح دیگر شامل او قرار می گیرند، دیوارهای محیط هستند.

ه كیک فضا و ایجاد استقالل، بکف ها و سقف ها به مراتب بیشتر است. لذا عالوه بر مسائل کاربردی و وظیفه آنها در تف

 .نكات دکوراسیونی و نقش آنها در این زمینه نیز باید توجه کرد.

 تاثیر شگفت انگیز تابلوها در زیبایی دکوراسیون منزل

اکثر خانم های خانه دار وقتی صحبت از تغییر دکوراسیون و تنوع در منزل می شود ذهن شان به سمت تعویض مبل، 

فرش و یا پرده ها می رود و گاهی بودجه الزم را ندارند تا این تغییرات را اعمال کند. اما خوب است که بدانید که با عوض 

ید به منزل تان حال و هوای جدیدی در خانه ایجاد می کنید. عوض کردن تابلوها یا حتی اضافه کردن چند تابلو جد

کردن تابلو و یا وسایل دکوری که نیاز به هزینه زیادی ندارد تاثیر شگفتی در زیبایی دکوراسیون منزل شما خواهد داشت 

  .و نیازی نیست وسایل و اجزای اصلی خانه را عوض کنید

 پیشنهاد درباره چیدمان تابلوها

برای نصب تابلو باالی تخت خواب، مبلمان اتاق پذیرایی یا سایر اسباب و اثاثیه بزرگ انتخاب تابلوهای دوتایی یا چهارتایی  

در اتاق پذیرایی یا اتاق نشیمن بهتر است که آنها را پشت سر کاناپه  برای نصب تابلوهاهم اندازه گزینه مناسب تری است.

اصلی یا روی بزرگترین دیوار نصب کنید. البته باید بدانید که عرض تابلوی شما نباید بیشتراز عرض کاناپه تان باشد. 

ب گروهی تابلوها هم این اندازه ایده آل این است که عرض آن حداکثر دو سوم دیوار باالی مبل پیش برود. در مورد نص

همیشه تابلوها را طوری نصب کنید که با سطح دید شما همتراز باشند. تابلوهای خیلی باالتر یا   نكته را رعایت کنید.

اگر می خواهید چند تابلوی نقاشی را کنار  پایین تر از خط دید فضا را بی تناسب و شما را آدم بی دقتی نشان می دهند.

د ردیف قرار دهید بهتر است تابلوهای روشن را باالتر و آنهایی را که رنگ تیره تری دارند در ردیف های پایین هم در چن

موضوع تابلوهای کنار هم را یكسان در نظر بگیرید. به طور مثال اگر به تابلوهایی با موضوع دریا و اقیانوس تر نصب کنید.

بعد از خرید تابلوهای تازه ی، ماهیگیری، قایقرانی و ... را کنار هم قرار دهید.عالقه مندید، تصاویری از خانه های ساحل

بالفاصه سراغ میخ و چكش نروید. درباره این که می خواهید تابلوها را چطور کنار هم قرار دهید خوب  فكر کنید. میتوانید 

وها را طوری کنار هم بچینید تا فرم نهایی یک دایره، مستطیل یا حتی مثلث فرضی را در ذهن تان مجسم کنید و تابل

برای راحتی کار تابلوهای مورد نظرتان را روی یک مقوا یا کاغذ بزرگ روی زمین بچینید آنها کنار هم تعریف شده باشد.

 .و بعد از هر کدام الگویی تهیه کنید. حاال این الگوها را روی دیوار کنار هم بچسبانید و بعد جای میخ را مشخص کنید

اگر تصویر مورد نظر شما اینطوری دیوارهای شما به دلیل آزمون و خطاهای مختلف هنگام نصب، سوراخ سوراخ نمی شود.

کوچک است اما می خواهید آن را داخل یک قاب بزرگ بگذارید باید به سراغ تهیه پاسپارتو بروید. پاسپارتو یک مقوای 

ا یكی رنگ آن باید ب.چک دور نقاشی یا تصویر مورد نظرتان قرار می گیردساده است که به عنوان یک حاشیه بزرگ یا کو

از رنگ های اصلی نقاشی هماهنگ اما با رنگ قاب تضاد داشته باشد. گاهی اوقات می توانید از قاب های حاشیه دار هم 
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االیی ر جلب توجه کند، در بخش باگرمی خواهید تابلوی شما بیشت برای بزرگ تر کردن اندازه ابعاد تصویر استفاده کنید.

آن چراغی برای نورپردازی نصب کنید که شاخه آن قابلیت تنظیم شدن را داشته باشد و نور را به روی سطح تابلو بتاباند. 

گاهی اوقات می توانید از تابلوها برای پوشاندن نقص های دیوارها دراین صورت تابلوی شما جلوه بیشتری خواهد داشت.

استفاده کنید اما یادتان باشد که در این صورت هم باید ارتباط مشخصی بین این قاب با سایر تابلوها وجود داشته باشد 

ه نظر اگر می خواهید دیوار شما بلندتر ب تا تابلویی که برای این منظور در نظر گرفته اید ناموزون و بی ربط به نظر نرسد.

برسد از چیدمان عمودی استفاده کنید اما اگر می خواهید دیوار کشیده ترشود، تابلوها را  به صورت افقی کنار هم قرار 

 دهید.

  
 

 از دیگر کاربردهای تصویر سازی در دکوراسیون : 

 استفاده در گرافیک محیطی و طراحی داخلی  -1

 گرافیک محیط زیست  -2

 گرافیک محیط شهری  -3

 استفاده در مناسبتها و جشنواره ها  -0

 استادیوم ها و سالن همایش  -5

 مدرنیته ومسكن  -0

 کتابخانه ها  –طراحی فرهنگی مثل فرهنگسراها  -7

 زی آنها گالری ها و نورگردا -8

 معماری داخلی کتابفروشیها  -9

 فضای سبز و نورپردازی مناسب آن  -14

 طراحی دکوراسیون داخلی مراکز تجاری  -11

 دکوراسیون اداری  -12

در زمینه طراحی فضاهای اداری و تجاری، چیزی که در طراحی مبلمان و تقسیم کننده ها : قواعد دکوراسیون اداری

و پارتیشن های اداری و میزهای اداری نیاز به توجه اساسی دارد، این است که باید همیشه در نظر گرفت که تمامی 

مورد نظر باشد. رعایت کردن اصول و استاندارد های روز جزئیات باید در جهت نمایش هرچه بهتر نوع خدمات مجموعه 

چینش و دکوراسیون و مبلمان و پارتیشن اداری استفاده شده در طراحی، با در نظر گرفتن کامل قواعد و باید های زیبایی 

 شود بدون شک از مهمترین قواعد کاری مجموعه ای که به عنوان مشتری شناخته می ۀشناسی و بررسی کامل زمین

 .ستا طراحی دکوراسیون اداری

 ویژگی های دکوراسیون اداری
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اگر چه برای طراحی دکوراسیون اداری به طراحان و متخصصان این حوزه نیازمند هستیم اما می توان خود نیز با رعایت 

ط محیفراهم می کند.برخی نكات یک محیط آرام و بی دغدغه را فراهم نمود. رعایت این نكات محیطی آرام و بی دغدغه را 

گذرانند. طراحی محیط کار و دکوراسیون اداری هایی است که افراد نیمی از زندگی خود را در آن میاداری یكی از مكان

ثیر زیادی بر رضایتمندی پرسنل و کارکنان یک اداره دارد که به تبع آن، رضایتمندی موجب انجام هر چه بهتر امور و أت

گر چه برای طراحی ا نیز نصیب سازمان می کند.تری را ان کار را افزایش داده و نتایج مطلوبگردد که راندموظایف می

توان خود نیز با رعایت برخی نكات یک محیط دکوراسیون اداری به طراحان و متخصصان این حوزه نیازمند هستیم اما می

 :توان به موارد زیر اشاره کردجمله این نكات میآرام و بی دغدغه را فراهم نمود. از 

های شاد و سرزنده بیانگر فعال بودن محیط کار انتخاب رنگ تأثیر زیادی در ساختار کلی محیط کار دارد. رنگ 

دهد های مناسب و الهام بخش، گویای فعالیت کاری سازمان است و نشان میو پرسنل است. در واقع رنگ

 .سرزنده و پویاستشرکت شما، یک اداره 

باشد. فقدان نور موجب خستگی و خواب آلودگی نورپردازی و روشنایی فضای کار برای کارکنان بسیار مهم می 

 .گردد و در عین حال ضعف چشم را نیز به همراه داردپرسنل می

د. ثیر زیادی دارأتهای استاندارد عالوه بر زیبایی دکوراسیون، بر سالمتی کارکنان نیز استفاده از میز و صندلی 

گردد. رشد ناموزن های غیراستاندارد در دراز مدت موجب بروز دردهای عضالنی و مفاصل میاستفاده از میز و صندلی

 .های غیراستاندارد استها یكی دیگر از نتایج استفاده از میز و صندلیاندام

باشد. برخی اوقات به علت حجم ود کمدهای دیواری، قفسه و فایل برای دکوراسیون اداری ضروری میوج  

یابد. قراردادن وسایل و ابزارهای شود این کار با ایجاد مكانی مخصوص سهولت میباالی پرونده محیط کار نامنظم می

 .گرددهای مخصوص عالوه بر نظم بخشیدن به محیط کار، موجب زیبایی نیز میکار در قفسه

یم. ن کردن آن غافل شویده است اما بدین معنا نیست که از تزئیمحیط اداری اگر چه برای کار در نظر گرفته ش 

های ها و گلدانها، عكسهای طبیعی و گیاهان، آکواریوم ماهین شرکت یا اداره با گلیدر دکوراسیون اداری، تزئی

 د.ثیر زیادی در زیبایی محیط کار دارأمصنوعی ت

 توان با ابزارهایی چون کاغذ دیواریین کار را میگردد. ازیباسازی دیوارها موجب آرامش روحیه پرسنل می 

 .هایی از طبیعت تأمین نمودزیبا، نصب قاب عكس و نقاشی

های ثیر زیادی در زیبایی محیط کار دارد. انتخاب وسایل با رنگأهماهنگی کلی میان اجزا و وسایل مختلف ت 

 .کاهدشود که از شلوغی و درهم ریختگی نیز میمتناسب موجب هماهنگی می

های مختلف با توجه به کارکرد، روش خوبی برای احترام به حقوق بندی محل کار و اداره به قسمتتقسیم 

گردد. اختصاص فضای پرسنل و کارکنان است. ساخت و طراحی محیطی برای استراحت موجب دلگرمی کارکنان می

شود. اگر محیط تر مینتایج مطلوب خصوصی به هر یک از کارکنان موجب افزایش تمرکز آنان و همچنین حصول

 .های اداری انجام دادتوان بوسیله پارتیشناداره کوچک است، این کار را می

 دکوراسیون اداری مدرن

مفاهیم و فرم های تاریخی در آن مدرنیسم به سبكی از معماری گفته می شود که در آن ایده ها ترکیبی می شوند که 

جایی ندارند. در این سبک معماران و معماران داخلی بدون توجه به ستون، طاق، برج، سقف گنبدی و گل بوته های 

موجود در سبک های کالسیک به طراحی خود می پردازند. وجود این سبک در معماری داخلی اداری موجب آرامش 
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خطوط و ساده تر شدن طراحی فضا از مزایای این سبک می باشد که موجب  بیشتر مجموعه می گردد. کمتر شدن

 آرامش و گرمی بیشتر فضا می گردد.

دکوراسیون، دکوراسیون اداری، دکوراسیون اداری مدرن، دکوراسیون داخلی اداری، دکوراسیون مدرن، طراحی 

 اداری، پارتیشن های اداری، مبلمان اداری.دکوراسیون اداری، طراحی مبلمان، فضاهای اداری، مبلمان، میزهای 

 طراحی دکوراسیون منزل

طراحی دکور مانند هنر است که با هر .ی کندهر دکور خوبی ویژگی خاصی دارد که آن را از اتاق های دیگر متمایز م

کسی یک جور حرف می زند. بعضی ها دوست دارند در طراحی دکور منزلشان جسارت به خرج دهند، رنگ ها را ترکیب 

کنند و از بافت ها و پارچه های مختلفی استفاده کنند و بعضی ها سادگی، خطوط راست و مبلمان مدرن را دوست دارند. 

  هرچه باشد، طراحی داخلی باید هویت داشته باشد. استایل شما

 طراحی داخلی و روانشناسی رنگ.

پیرامون ما از واقعیت و نمودی غیرقابل انكار برخوردارند، آنها به صورت مواد رنگین خالص، رنگ ها در محیط و فضاهای 

تیره، روشن و خاکستری موجود اند و با نور منعكس شده از سطح اشیاء توسط بینایی انسان درک می شوند و به روی 

 گذاری رنگ ها مربوط به نمود و شخصیتسلسله عصبی، ذهنیت و روان آدمی تأثیر می گذارند. بنابراین بخشی از تأثیر

نام برد. بخشی دیگر مربوط به وضعیت ذهنی « قدرت بیان زبان رنگ»مستقل هر رنگ است که از آن می توان به عنوان 

و روانی افراد است. رنگ در فضاهای داخلی، یک ضرورت است، انسان در هر فرهنگ، ملیت و تاریخی که زندگی می کند، 

عمال و امیالش در غالب رفتارهاست. الیه ای از رنگ همه چیز را می پوشاند و جذابیت تزئینی دارد که به آمیخته ای از ا

  گ در همه جا خود را تحمیل می کند.حفظ عالیق می پردازد. رفتار رنگ در انجام کارهای مختلف بی شمار است. رن

 : اهیمت و جایگاه آشپزخانه

جذاب ترین فضای داخل منزل آشپزخانه است، به خصوص خانم های ایرانی اهمیت ویژه ای برای آشپزخانه منزل خود 

قائل هستند. در اکثر کشورهای دیگر دنیا به غیر از پخت و پز، صرف غذا نیز در این فضا صورت می گیرد. آشپزخانه ها 

یافته بود، اکنون آشپزخانه بخشی از مرکز خانه است، مكانی از  زمانی به کنجی تاریک و دور افتاده در پشت خانه تنزل

سر زندگی و نور. ارزش واالی غذا به عنوان منشاء تغذیه، طراحی آشپزخانه را در بسیاری از جنبه ها تحت تأثیر قرار می 

تا معاشرت را  دهد. به دلیل این که شیوه های زندگی، غیررسمی تر و باز شده است، طراحی آشپزخانه دگرگون شده

ت لذا شهرت این مكان ویژه، مكان مالقاتی اس -ترویج کند. آشپزی دیگر فعالیتی انفرادی نیست، بلكه کاری گروهی است

که افراد را برای آماده سازی غذا و گفتگو گرد هم می آورد. آشپزخانه ها می توانند برای آرشیتكت ها و طراحان داخلی، 

 عناصر بسیار کاربردی آشپزخانه ها می برند، هیجان انگیزترین مكان خانه باشند.که بیش ترین استفاده را از 

 :کاربرد نور در معماری آشپزخانه

های ایرانی در آشپزخانه صرف می شود.لذا هرچه محیط پور نور  ازآن جایی که بیش ترین اوقات در منزل برای خانواده

تر و روشن تر باشد،هم جذاب تر است و هم در روحیه افرادتأثیر بهتری دارد.البته نور طبیعی به مراتب زیبا تر از نور 

که  ،بهتر استشدازی که آشپزخانه باید حتمًا از نورمستقیم بر خوردار بامصنوعی است و با وجود قوانین فعلی شهر س

هم از جنس  ، هم در رنگهای مختلفهای مختلف حبیش ترین استفاده ممكن را از آن برد.کرکره های جدید هم در طر

یشه ش فلز،چوب و حتی پارچه.استفاده از این نوع کرکره ها موجب می گردد تا از تمام محیط: متنوع می باشند،مانندهای 
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از پنجره را کاماًل می  %35اگر پوشش پنجره از طریق پرده باشد نه تنها بیش از  که خور پنجره نور بتابد. در صورتی

با استفاده از کرکره های که  ضمن آن، پوشاند بلكه هم خوانی پارچه با فلز، شیشه و حتی چوب مقداری مشكل است

ر صمیمی تکنترل نمود. برای جدید می توان مقدار نور طبیعی را به داخل ودید داخل به بیرون را  به اندازه متناسب 

  ب شود.غیر مستقیم نص رد، بهتر است چند منبع روشنایب کردن آشپزخانه با لوستر تكی که نور را به سرتاسر اتاق می

مبلمان و نقش آن در تغییر دکوراسیون درست است که انتخاب و خرید مبلمان نو در تغییر : نقش مبل در دکوراسیون

دکوراسیون و تزئیین منزل شما می تواند سهم مهمی داشته باشد، اما اگر خرید مبلمان نو در توان و بودجه شما نباشد، 

تغییراتی در مبلمان کهنه تان این مشكل را برطرف میكند. اگر رومبلی مبلمان شما نیاز به نو شدن  جای نگرانی نیست

دارد، می توانید از رومبلی استفاده کنید. مطمئن باشید تهیه رومبلی نسبت به تعویض رویه مبل هزینه بسیار کمتری 

تعویض رویه مبل، دکور منزل شما را به راحتی تغییر دارد. رو مبلی با توجه به تهیه راحت و هزینه ارزان آن نسبت به 

 می دهد و شما می توانید به صرف هزینه ای اندک به راحتی به منظور خود برسید .

طراحی مدرن و زیبای معماری داخلی منزل نه تنها باعث افزایش ارزش مادی منزل می شود بلكه تا حد : طراحی مدرن

زیادی می تواند هزینه های داشتن خانه ای مدرن وزیبا را در دراز مدت کاهش دهد زیرا طراحی زیبا و مدرن معماری 

 . منزل رابطه ای مستقیم دارد. دکوراسیون داخلیداخلی منزل با کاهش هزینه های طراحی 

 مای داخلی ساختماننطراحی و ایجاد نورپزدازی در منازل امروزی دارای تاثیربسیار زیادی در زیبایی و جلوه : نور پردازی

 .به ابعاد مختلف ایجاد نورپزدازی ساختمان توجه نماییممعماری داخلی ساختمان دارد، از این رو باید در هنگام طراحی 

همانطور که می دانید بهترین زمان برای ایجاد نور پردازی در ساختمان در هنگام طراحی معماری داخلی ساختمان است 

 .نور پردازی مناسب را به کار بردزیرا متناسب با مساحت و نوع پوشش بدنه ساختمان می توان 

و دکوراسیون، کمتر شده است و طراحی ها به  طراحی داخلی دراین روزها، استفاده از رنگ های شاد : طراحی با رنگ

است. شاید شما نیز با این نكته موافق باشید که در طراحی های مدرن، طراحان  سمت استفاده از رنگ های کمتر رفته

 از رنگ های طوسی و سفید بیشتر استفاده می کنند تا کارشان مدرن تر جلوه کند. 

یكی از بهترین و جالب ترین ایده ها برای دکوراسیون داخلی منزل در :تلفیق دو سبک پرطرفدار آنتیک و مدرن 

بهترین روش نیز برای تلفیق این دوسبک بدون شک استفاده از قالیچه ها و فرش دکوراسیون فضاهای امروزی است. 

های آنتیک در کنار مبلمانی به سبک مدرن است. فرش های قدیمی ما را یاد دکوراسیون های سنتی می اندازد اما 

ی ن هارمونی و ترکیبدکوراسیون هایی به سبک امروزی مناسب و زیبا هستند. برای داشت  اینگونه فرش ها کامال برای

استفاده کنید که قسمت هایی از  مبلمانیبهتر و جالب تر در دکوراسیون اتاق خود می توانید در کنار فرش یا قالیچه، از 

یا قالیچه شما را در خود داشته باشند. سعی کنید جنس فرشی که انتخاب می کنید از پشم  رنگ های موجود در فرش

بافته شده باشد. فرش های پشمی در باالترین سطح از لحاظ کیفیت و استحكام قرار می گیرند و به همین دلیل بسیار 

 چهقالی یک از استفاده مدرن سبک با آنتیک و قدیمی سبک دو ترکیب برای ها روش بهترین از یكی.دیر می پوسند

 . باشد می مدرن اتاق یک در آنتیک

 :  یریگ جهینت

ل و ای قابل قبوکه در میان آنها رابطهقرار گرفتن عناصر متعددی است. هنگامیدکوراسیون یک فضا، حاصل در کنار هم 

ر یک توان گفت دطور کلی میشود.بهمطلوب وجود داشته باشد، منجر به فضایی دلپذیر، زیبا و در نهایت راحت و کارا می
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، کاربردی است. آنها در محیطکارگیری عناصری که بیشترین هدف به.:شوندفضا عناصر به سه دسته عمده تقسیم می

که قصد دارید برای کنند. به عنوان مثال هنگامی در نتیجه نقش کلیدی و خاصی را در طراحی داخلی فضا ایفا نمی

از این قبیل را تهیه کنید، هیچگاه با هدف دکوراسیونی اقدام به خرید آنها ، یخچال و لوازمی ، جاروبرقیتان تلویزیونخانه

؛ بلكه ابتدا کاربرد و امكانات هر یک را بررسی کرده و سپس ظاهر وسیله را با توجه به شرایط قرارگیری در کنیدنمی

، به شكل، گیرید. البته امروزه تولیدکنندگان و طراحان صنعتی عالوه بر کارایی وسیلهمحیط و دکوراسیون آن در نظر می

دقت بسیاری دارند و محصوالتی متنوع به لحاظ کاربرد و ظاهر تولید های ظاهری آن نیز طور کلی جنبه، رنگ و بهفرم

 .کنندمی

ها در این دسته جای عناصری که همزمان کاربردی و دکوراسیونی هستند. اغلب لوازم دکوراسیونی مورد استفاده در خانه

ن که نحوه کاربرد آنها عنی به همان میزاتوان اشاره کرد. ی، بوفه و غیره می، فرش، پردهگیرند. از آن جمله به مبلمانمی

 .، طرح و دیگر عناصر بصری آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، رنگفرم ظاهریشكل و  ،است مورد توجه

عناصری که بیشتر نقش دکوراسیونی و تزئینی را در فضا برعهده دارند. در بررسی انگیزه انتخاب هریک از این عناصر  

مورد نظر، در خواهیم یافت که اگرچه ممكن است نبود برخی از آنها خللی در فضا ایجاد نكند ولی وجود آنها  برای محیط

  .شوندکند و در واقع آنها مكمل دکوراسیون دیگر لوازم محیط محسوب میبه طراحی داخلی فضا بسیار کمک می

ها ه، مجسم، چینی، مصنوعیهای خشکف در قالب گل، تزئینات مختل، شمعدانها، ظروف تزئینیبه عنوان مثال گلدان

 .گیرنداند که البته تابلوها نیز در این دسته جای میو غیره از این جمله

که فردی وارد فضایی  ترین سطوح اصلی خانه یا هر مكان بسته دیگری هستند، هنگامیاز آنجا که دیوارها گسترده

در نتیجه میزان .گیرند، دیوارهای محیط هستنددیدگان او قرار میترین سطوحی که در مقابل شود، عمدهمی

ها به مراتب بیشتر است. لذا عالوه بر مسائل ها و سقفشان بر محیط نیز نسبت به سطوح دیگر شامل کفتاثیرگذاری

د توجه نه نیز بای، به نكات دکوراسیونی و نقش آنها در این زمیکاربردی و وظیفه آنها در تفكیک فضا و ایجاد استقالل

 .کرد

ت و ، ولی سطوح دیوارها خالی استرین لوازم دکوراسیونی مبله شدهشوید که با زیباترین و مناسبوقتی وارد فضایی می 

یكی  شود که تابلوها،، خألیی در آن محیط احساس میترین تدبیری برای انتخاب دیوارکوب اندیشیده نشده استکوچک

گیرند ولی در پس تابلوها اگرچه اغلب با هدف تزئینی مورد استفاده قرار می.رفع این خأل هستند ترین راهكارهایاز عمده

ای در تغییر حال و هوای محیط دارند های کاربردی نیز در فضا برعهده دارند. آنها جایگاه ویژه، مسوولیتظاهر این هدف

های به کار رفته در آن و ، رنگگذارند. موضوع اثر هنریمی و در نتیجه بر روح و روان افراد ساکن در آن مكان نیز تاثیر

حتی قاب انتخابی برای تابلو از جمله عوامل بسیار موثر بر محیط هستند؛ یعنی با نصب چند تابلو روی دیوار، با وجود 

ر محیط را توان هماهنگی و احساس حاکم د، میتمام وقتی که صرف تهیه و چیدمان لوازم دکوراسیونی آن شده است

  .، دستیابی به هدف مورد نظر در آن فضا را تسهیل بخشیدبرهم ریخت و یا برعكس

ر تغیی»توان شود که از آن جمله میتری نیز به تابلوها محول میهای کاربردی عظیمصرفنظر از همه اینها گاهی نقش

های ، نصب دیوارکوبارتفاع دیوارها به لحاظ ظاهری را نام برد. به عنوان مثال یكی از راهكارهای افزایش« ابعاد ظاهری فضا

عمودی و بلند است که این کار از طریق نصب یک و یا چند تابلوی بلند عمودی در فواصلی نزدیک و در کنار هم و یا 

 .شودچندین تابلوی هم اندازه در امتداد هم و در راستای یک خط عمودی فرضی از سقف به کف میسر می
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لحاظ  ، طول دیوار را بهتوانب با نصب تابلویی طویل و افقی و یا چندین تابلوی یک اندازه در کنار هم میبه همین ترتی

که از تابلو به عنوان مكملی دکوراسیونی برای لوازم دیگر های دیگری نیز وجود دارد.هنگامی انگیزه  .بصری افزایش داد

 شودمحیط یاد می

 : منابع

  1394محیطی،فاطمی،تهران، ایولخانی،مسعود،گرافیک-1

 1389اه،شكرخو کتریونسد: تلخیص و ترجمه لیجیتاد یتابلوها با شناییآ -2

 .سمت: ،تهران1324-1357:ایران واجتماعی سیاسی تحوالت ،تاریخ{1382}383علیرضا، غندی،سید از-3

 .قرن،تهران معماری هنر ایران،نشر معاصر ،معماری1388مسعود،امیر، بانی -0

 . نی نشر معماری،«دیبا کامران با دیدار»،1379، ،سهیال بسكی -5

 گوشه ، الدین عال ،ترجمعه(شناسی مردم مطالعات) گیالن روستایی جامعه در معماری و مسكن(1374)برومبرژه،ک،-0

 .فرهنگی وتحقیقات مطالعات موسسه:گیر،تهران

 1388معاصر، فرهنگ انتشارات هنر، المعارف پاکباز،روئین،دایره-7

 1391محیطی،آ،محمدیان، هنر با زمین هنر  تفاوت امروزی تعریف و تاریخی نظر از محیطی هنر تعریف-8

 .پویان آینده:احدی،تهران مسعود ،ترجمه مدرن فرهنگ ایدئولوژیو(1378.)پ.ج.تامپسون-9

 .گفتار نشر:سامعی،تهران حسین مدرنیته،ترجمه و ایران( 1379.)ر,جهانبگلو-14

 بم ، ایران سازی شهر و معماری کنگره نخستین معاصر، دوران در اصفهان ی ها ،خانه1357 ، عبداهلل ، عاملی جبل-11

 .فرهنگی میراث ،تهران،
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