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کنید  چیزی که فکر میای بوده و از آندر واقعیت یک امر بسیار پیچیده دکوراسیون داخلی

دشوارتر است. طراحی دکوراسیون، تلفیقی از هنر و علم بوده که یادگیری آن نیازمند توجه  

 .به قوانین و اصول خاصی است

های مختلف وجود دارد که با  بایدها و نبایدهای زیادی در اجرای دکوراسیون در محیط

تر شوید.هر ساله با تغییرات  در این زمینه نزدیک ایتوانید به نتایج حرفهیادگیری آنها می

شویم.  های دیگر مواجه میهای دکوراسیون در منزل و محیطورد اجرای سبکزیادی در م 

های  شود که نیاز است در مورد ویژگیترندهای جدیدتری درباره این موضوع مطرح می

 .هر کدام از آنها، شناخت کامل و جامعی پیدا کنید

تواند بر تمام چیزی فراتر از هنر بوده و اجرای اصولی آن می داخلی دکوراسیون در واقع،

های های راحت و حتی مکانهای زندگی ما تاثیر بگذارد. فضاهای عمومی زیبا، خانهجنبه

 .کاری کاربردی، نتیجه اجرای اصولی و دقیق دکوراسیون هستند

وی دستکاری نمایید که  توانید حجم فضاها را به نحسازی قوانین دکوراسیون میشما با پیاده

 .های روانشناسی، طراحی و معماری در محیط رعایت شوندتمام جنبه

ها  در ادامه مقاله قصد ما بر این است تا شما را با بایدها و نبایدهای مهم ترکیب سبک

 .آشنا نماییم داخلی دکوراسیون طراحی در

 باشیم؟  داشته  خانه  در نظیر  بی  و   زیبا دکوراسیون یک  چگونه مطالعه: پیشنهاد

 معرفی بایدهای مهم ترکیب سبک ها در طراحی دکوراسیون داخلی

 هوشمندانه انتخاب کردن رنگ های متضاد •

تواند محیط مورد نظر شما را می داخلی دکوراسیون های متضاد درانتخاب هوشمندانه رنگ

د  کنند که بای چیزی که هست، نشان دهد. بسیاری از افراد به اشتباه تصور میمتمایز تر از آن

 حتما در دکوراسیون محیط از یک مجموعه پالت رنگی استفاده کرد. در صورتی که اینطور  
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تواند  های متضاد در طراحی دکوراسیون است که مینیست. چگونگی استفاده از رنگ

 های  های گرم در برابر رنگفضای بسیار جذابی را در محیط ایجاد نماید. انتخاب رنگ

های گرم به سرد را در  توانید نسبت رنگنه باشد. شما میتواند بسیار هوشمنداسرد می

 .انتخاب نمایید  40به  60طراحی داخلی محیط مورد نظرتان، 

 ایجاد ظاهری منسجم در محیط •

سری اصول خاص اجرا شود. شما با رعایت کردن  محیط باید طبق یک داخلی دکوراسیون

توانید مهمترین اصول  ود میاصول سازماندهی در فضا و قرار دادن هر چیز سر جای خ

کردن عناصر داخلی    بندیطراحی دکوراسیون را در محیط مورد نظر اجرایی نمایید. دسته

شود. شما با  تر انجام شدن چیدمان در فضا میایدر مکان مخصوص به خود باعث حرفه

ی به  توانید از فضاهای بالاستفاده و خالسازماندهی وسایل در منزل یا محیط کارتان می

 .بهترین نحو استفاده نمایید

 اضافه کردن یک ویژگی متمایز در طراحی داخلی محیط •

یکی از بهترین راهکارها جهت شخصیت بخشیدن به منزل، اضافه کردن یک ویژگی  

کننده در  توانید از یک ویژگی متمایزاست. شما می داخلی دکوراسیون طراحی متمایز در

عمق و روح بیشتری به محیط بخشید. راهکارهای زیادی  فضای منزل خود استفاده کنید تا

تواند  در این مورد وجود دارند. به عنوان مثال، رنگ کردن دیوار یک قسمت از اتاق می

 .انگیزی در مبحث دکوراسیون محیط باشدپیشنهاد هیجان

 معرفی نبایدهای مهم ترکیب سبک ها در طراحی دکوراسیون داخلی

 بافت های یکسان در طراحی داخلی محیط  عدم استفاده از مواد و •

اگر به نحو درستی اجرایی شود، در جذابیت فضای محیط تاثیر زیادی  داخلی دکوراسیون

کننده خود، تغییر داده و باعث بهبود روحیه  توانید اتاق را از حالت خستهگذارد. شما میمی

د در عناصر داخلی محیط  های متضاتوانید از مواد و بافتخود شوید. به عنوان مثال می

ای به  های ظریفی را در فضا ایجاد خواهید کرد و روح تازهاستفاده نمایید. با این کار، تفاوت

 .بخشیدمحیط مورد نظر خود می
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 های اشتباه در طراحی دکوراسیون محیط عدم استفاده از اندازه  •

های اشتباه را در عناصر  یکی از نبایدهای مهم در اجرای دکوراسیون این است که اندازه

داخلی محیط به کار ببرید. به عنوان مثال، استفاده کردن از یک المپ بزرگ برای یک  

توانید از  آید. در این مورد شما میفضای ناهارخوری کوچک گزینه مناسبی به شمار نمی

راسیون محیط استفاده نموده تا هماهنگی رعایت شود. ایجاد تناسب  چند آیتم کوچک در دکو

 .تواند باعث شود تا نحوه چیدمان در فضا بهتر به چشم آیدو هماهنگی در محیط می

 پر نکردن همه فضا در طراحی دکوراسیون محیط •

وجود داشته که رعایت کردن همه آنها  داخلی دکوراسیون نبایدهای زیادی در مورد اجرای

توانند تاثیر زیادی در خلق یک محیط بی عیب و نقص داشته باشند. نیازی نیست که همه  یم

های ها در خانهفضا را با وسایل دکوری و تزیینی چیدمان نمایید. پر کردن همه قسمت

تر نشان دادن منزل شما از  کوچک، اشتباه محض است. این کار از طرفی باعث کوچک

هایی را خالی  االمکان در دکوراسیون محیط، قسمتحتیشود. چیزی که هست، میآن

 .بگذارید تا چیدمان کلی فضا به چشم بیننده بیاید

 آشنایی با چند قانون مهم در طراحی دکوراسیون داخلی محیط 

 دکوراسیون ها درای از مهمترین بایدها و نبایدها ترکیب سبکدر جمالت پیشین به مجموعه

فرض ما این است که شما نوع سبک مورد نظر خود را انتخاب  اشاره نمودیم. پیش  داخلی

حل جهت چیدمان فضا هستید. در این باره نکات مهمی  نمودید و االن به دنبال بهترین راه

 .وجود داشته که باید نسبت به آنها آگاه باشید

تواند، بهترین روش جهت  می داخلی دکوراسیون های روشن دراستفاده از رنگ •

های روشن در فضا  القای ذوق و شوق به محیط مورد نظر باشد. استفاده از رنگ

ناپذیر بوده که رعایت آن در مبحث طراحی دکوراسیون بسیار  یک امر اجتناب

 .ضروری است
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بسیار رواج   داخلی دکوراسیون ، استفاده از رنگ سبز در مبحث2022در سال  •

های طبیعت در فضا باشد. بدین  دهنده زیباییتواند نشانسبز مییافته است. رنگ 

های دیگر در این زمینه استفاده  توانید از انواع مختلف گیاهان و ایدهمنظور می

 .نمایید

های نرم و  توانید از مبلمانی که دارای چوبمنزل خود می داخلی دکوراسیون در •

ده نمایید. اگر دوست دارید در  تر هستند، استفا های مواجصیقل خورده با طرح

های خود در  مبحث طراحی دکوراسیون منزل به روز باشید، حتما در مورد انتخاب

 .نحوه چیدمان محیط، تجدید نظر نمایید

در طراحی دکوراسیون منزل خود از طبیعت الهام بگیرید. استفاده از مواد و   •

ن دادن هر چه بیشتر  تر نشاهای طبیعی در اکسسوری و مبلمان باعث جذاببافت

شود. این مورد را در مبحث دکوراسیون منزل خود به هیچ عنوان فراموش  آنها می

 .نکنید 

 سخن نهایی 

ای است. آگاهی در مورد بایدها و  در محیط کار پیچیده داخلی دکوراسیون اجرایی کردن

دهد.  ر مینبایدها در زمینه چگونگی چیدمان فضا، اطالعات زیادی را در اختیار شما قرا

تواند باعث ایجاد یک فضای آرامش بخش و  پایبند بودن به قوانین و اصول دکوراسیون می

 . راحت در مکان مورد نظرتان شود


