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 آشنایی با نحوه دکوراسیون اتاق های کوچک

 به  دکوراسیون داخلی یطراح قسمت مهمی از کوچک های اتاق بزرگ نشان دادن

 .رودشمار می

 نشینی باعث شده که با کمبود فضا در محیط زندگی خود امروزه، رشد سریع آپارتمان

 .مواجه شویم

 تواند بسیار بر بوده اما میطراحی فضاهای کوچک در عین حال که بسیار زمان

 .انگیز باشدهیجان

 ای کوچک را در نگاه فرد ها، فضاهسری تکنیکتوانید با بکارگیری یکشما می

 .تر نشان دهیدبیننده بزرگ

 های زیادی هم سری مزایایی که داشته از محدودیتفضاهای کوچک با توجه به یک

 .برخوردار است

 ها و عناصر داخلی مناسب در دکوراسیون منزل از جمله موارد مهمی انتخاب المان

 .بوده که باید مورد توجه قرار گیرد

 را از شلوغی و آشفتگی بیش از اندازه به یک  کوچک های تاقا خواهیداگر می

 .مکان دنج و آرام تبدیل نمایید، نیازمند رعایت اصول خاصی در این زمینه هستید

 های مهمی است که باید در ها از جمله تکنیکایجاد خطای دید و بازی با طرح

 .دکوراسیون فضاهای کوچک مورد توجه قرار گیرند

 تر های کاربردی جهت بزرگدر ادامه مقاله ما را همراهی کنید تا شما را با روش

 .نشان دادن فضاهای کوچک آشنا نماییم

 خانه در باریک راهروهای تزیین برای کاربردی های ایده مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 های کاربردی جهت بزرگتر نشان دادن اتاق های کوچکآشنایی با روش

 خلوت کردن اتاق های کوچک از وسایل اضافی 

وجود دارد، حذف  کوچک هایاتاق یکی از مهمترین نکاتی که در دکوراسیون داخلی

 .هرگونه وسایل اضافی از محیط است

 .تر به چشم آیدچیزی که هست بزرگشود فضا از آنخلوت کردن اتاق باعث می

 .اکثر افراد تمایل دارند که جهت دکوراسیون محیط از وسایل متعدد دکوری استفاده نمایند

 .شودتر شدن آن مینجام این کار، تنها باعث شلوغی بیش از حد فضا و کوچکا

در این زمینه توصیه شده که فضاهای خالی اتاق را شناسایی کرده و از وسایل مورد نیاز 

 .جهت دکوراسیون بهتر، استفاده نمایید

 و پاگیر از اتاق حذف کردن وسایل دست 

 هایاتاق آمد و از بین رفتن نما دروتپاگیر باعث منع رفووسایل اضافی دست

 .شودمی کوچک

گونه وسایل اضافی هیچ… های مهم اتاق نظیر: جلوی پنجره، جلوی در کمد ودر قسمت

 .نباید چیده شوند

رعایت این نکته بسیار ضروری است. عدم توجه به این مورد در فضاهای کوچک تنها 

 .شودباعث محدودیت بیشتر در فضا می

ست که تنها از وسایل ضروری در چیدمان فضا استفاده کنید. ابعاد لوازم و تناسب بهتر ا

 .آنها با فضاهای کوچک از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد

 انتخاب رنگ های روشن در دکوراسیون اتاق های کوچک 

تر را دلبازتر و بزرگ کوچک هایاتاق های روشن،دانیم استفاده از رنگهمانطور که می

 .دهدنشان می
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ا، هاگر با محدودیت فضا در محیط زندگی خود مواجه هستید بهتر است که در انتخاب پرده

 .های روشن و خنثی استفاده نماییدوسایل اتاق و فرش از رنگ

از طرفی با انجام این کار، نور طبیعی بیشتری جذب اتاق خواهد شد. در مورد دیوارها هم 

های تیره استفاده نکنید. سفید باقی گذاشتن رنگ ما به شما این است که از رنگ توصیه

 .تر نشان دادن فضاهای کوچک نقش بسیار مهمی دارددیوارها در بزرگ

 تناسب رنگ عناصر داخلی با دیوار اتاق 

تر نشان دهید، چیزی که هست بزرگاگر قصد شما این است که فضای اتاق را از آن

 .های خنثی در محیط استفاده شوداز رنگ االمکانحتی

های رنگی طیف ها و تزئینات اتاق از مجموعهتوانید حتی در انتخاب اکسسوریشما می

 .خنثی بهره ببرید

نکته مهم دیگری که باید در این زمینه بدانید، تناسب و هماهنگی رنگ عناصر داخلی با 

 .دیوارهای اتاق است

اده شده در چیدمان اتاق باید با رنگ دیوارها هماهنگی داشته به عبارتی، رنگ وسایل استف

باشند. برای این منظور، ابتدا رنگ دیوارها را انتخاب کرده و سپس جهت چیدمان وسایل 

 .گیری نماییدتصمیم

 بهره بردن از نور طبیعی در اتاق های کوچک 

نحوی باید باشد که از  استفاده کنید. طراحی اتاق شما به کوچک هایاتاق از معجزه نور در

 .نور طبیعی در فضا بهره ببرید

های نازک و ساده استفاده کنید که باعث ورود نور به فضای اتاقتان االمکان از پردهحتی

 .شود
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توانید از نورپردازی اگر از لحاظ نور طبیعی و استفاده از آن در محیط محدودیت دارید می

تر نشان دادن های موثر در بزرگترین المانمصنوعی کمک بگیرید. نورپردازی از مهم

 .فضای اتاق بوده که باید به آن توجه نمود

 ای در دکوراسیون اتاق های کوچکبهره بردن از سطوح براق و آیینه 

 .تری را به کار بندیدتر جلوه دادن فضای کوچک اتاق، ایده جالبتوانید جهت بزرگشما می

دیوار اتاق، ایده بسیار کاربردی است. آینه در بازتاب  استفاده از آینه و نصب آن بر روی

های دیگری به غیر از دیوار ، نقش بسیار مهمی دارد. در قسمتکوچک هایاتاق نور در

 .توانید از این ایده، استفاده نماییدنظیر: کنار کمد و روی میزها هم می

 انتخاب درست وسایل و نحوه چیدمان آنها در فضاهای کوچک 

به نحو مناسبی چیدمان شوند، تاثیر زیادی بر زیبایی نما خواهند  کوچک هایاتاق اگر

 .داشت

مهمترین قانونی که در دکوراسیون داخلی وجود داشته، استفاده از وسایل و لوازم مورد نیاز 

 .است

رعایت این قانون در فضاهای کوچک بسیار ضروری است. انتخاب وسایل بزرگ برای 

 .شوده هیچ عنوان توصیه نمیفضاهای کوچک هم ب

 .تر نشان خواهد دادکنید، کوچکچیزی که تصور میزیرا محیط را از آن

به جای تهیه وسایل بزرگ، بهتر است که چند قلم کاالی کوچک و ضروری خریداری شود 

 .تا دکوراسیون محیط بهتر به چشم آید

 تهیه اکسسوری ها و وسایل ساده 

های ساده برید، باید دارای طرحبه کار می کوچک هایاقات وسایلی که در دکوراسیون

 .باشند
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 .تر نشان دهدتواند فضا را در نگاه بیننده، کوچکهای پر نقش و نگار میانتخاب طرح

این قانون را در مورد انتخاب کلیه عناصر داخلی محیط نظیر: تابلو، فرش، پرده، تخت، 

 .لحاظ کنید… ها وپارچه

 های روشن و وسایل کوتاه در دکوراسیون اتاق های کوچک استفاده از پارچه 

 .نقش مهمی دارند کوچک هایاتاق انتخاب وسایلی که ارتفاع کوتاهی داشته در دکوراسیون

ارتفاع در چیدمان فضای مورد توانید از کمدهای کوتاه یا تخت کمبه عنوان مثال، شما می

 .نظر استفاده نمایید

متوجه خواهید شد که فاصله وسایل از هم بیشتر شده و قادر به  با اجرایی کردن این ایده

 .تماشای فضای بیشتری از محیط هستید

های روشن و ساده در االمکان از رنگها هم توصیه شده که حتیدر مورد استفاده از پارچه

 .دکوراسیون فضاهای کوچک استفاده شود

 گیری نهایینتیجه

 .تر نشان دادن فضا داشته باشدتر یا کوچکمی در بزرگتواند نقش مهدکوراسیون اتاق می

توانید نهایت استفاده به نحو مناسبی صورت پذیرد، می کوچک هایاتاق اگر چیدمان طراحی

 .را از فضای مورد نظر خود ببرید

های کاربردی جهت ها و ایدهدر این مقاله سعی بر آن شده تا شما با روش

 .نا شویدآش کوچک هایاتاق دکوراسیون

 


