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 راهنمای چیدمان اتاق خواب

ق انگیز باشد. اتاتواند بسیار چالشبا توجه به سلیقه شخصی افراد می خواب اتاق چیدمان

داخلی بوده که باید به طراحی  دکوراسیون های منزل در مبحثترین قسمتخواب از اصلی

 .ای نمودآن توجه ویژه

از آنجا که اتاق خواب مکانی برای استراحت و پرداختن به کارهای شخصی بوده، باید در 

خواب باید به نحوی طراحی شود که  یت دقت را معطوف داشت. فضای اتاقطراحی آن نها

 .آرامش را برای شما فراهم نماید

های الزم های به کار رفته در محیط، بررسیبه همین دلیل نیاز است که در مورد تمام المان

صورت پذیرد و از عناصر داخلی در چیدمان فضای اتاق به بهترین نحو ممکن استفاده 

 .ودنم

باید به تمامی نکات مهم توجه نموده تا بتوانید از فضای آرامش بخش  خواب اتاق چیدمان در

و نحوه چیدمان عناصر داخلی،  دکوراسیون ایجاد شده نهایت لذت را ببرید. نوع

کننده شخصیت درونی شما بوده و هر کسی با ورود به اتاق شخصیتان متوجه این منعکس

 .موضوع خواهد شد

ها رعایت خواب این است که سادگی را در تمامی قسمتروش جهت چیدمان اتاق بهترین

نمایید. جهت تهیه وسایل هم باید مواردی را در نظر داشته باشید که واقعا به آنها نیازمند 

 .هستید

خوابتان را اتاق دکوراسیون تواندهر چیز دیگری خارج از لیست وسایل مورد نظرتان می

 .منظم نشان دهدبسیار آشفته و نا

 ابخو اتاق لوازم خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد
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 با نکات کلیدی جهت چیدمان اتاق خواب بیشتر آشنا شویم

 رنگ دیوار 

مد نظر قرار دهید، توجه به رنگ دیوار  خواب اتاق چیدمان یکی از نکات مهمی که باید در

است. اینکه شما جهت طراحی دیوار چه رنگی را مد نظر دارید از جمله مهمترین مواردی 

 .گیرد است که از قبل باید مورد توجه قرار

آمیزی دیوارهای اتاق خواب این است که به هیچ عنوان از مهمترین اصل در رنگ

 خوابی به هنگامهای گرم باعث افزایش هیجان و بیهای گرم استفاده نکنید. زیرا رنگرنگ

 .شونداستراحت می

آمیزی دیوارهای جهت رنگ… های مالیم و خنثی نظیر: آبی، سفید، طوسی، سبز ورنگ

 .خواب بسیار مناسب هستنداتاق

 فرش 

باید مورد توجه قرار گیرد، انتخاب فرش  خواب اتاق چیدمان از جمله موارد دیگری که در

ا انید به فضتومناسب است. شما با استفاده از یک فرش مناسب در طراحی اتاق خوابتان می

 .ها، انسجام ایجاد نماییدعمق بخشید و یا میان سایر المان

 اتاق خواب بسیار تاثیرگذار دکوراسیون تواند دربه همین دلیل، انتخاب یک فرش مناسب می

 هایی که کلباشد. به هنگام انتخاب فرش به اندازه آن دقت داشته باشید. استفاده از فرش

 .روندند، گزینه مناسبی به شمار نمیگیرفضای اتاق را در برمی

 خواب مناسب در چیدمان اتاق خوابانتخاب تخت 

رود. استفاده از ها در طراحی اتاق خواب به شمار میخواب از جمله مهمترین المانتخت

 ایخوابی که از ابعاد مناسبی جهت قرارگیری در فضا برخوردار باشد، اهمیت ویژهتخت

 .دارد

واب هم از جمله موارد دیگری است که باید به آن توجه شود. اگر خراحت بودن تخت

 با ارتفاع بلند  خوابخوابتان، مدرن بوده بهتر است که از تختاتاق دکوراسیون سبک
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چیزی که هست تر از آنها، فضای اتاق را شیکاستفاده نمایید. زیرا این مدل تخت خواب

 .دهدنشان می

 نورپردازی 

باید رعایت شود.  خواب اتاق چیدمان نورپردازی از جمله موارد دیگری بوده که در

 .االمکان توصیه شده که جهت نورپردازی اتاق خواب از نور طبیعی بهره گیریدحتی

توانید از میزان نور طبیعی بیشتری اگر در طراحی اتاق خوابتان، پنجره وجود دارد می

ید. البته در این زمینه توجه نمایید که چیدمان وسایل به جهت روشنایی محیط استفاده نمای

 .ای نباشد که مانع ورود نور طبیعی به فضای اتاق شودگونه

 استفاده از کاغذ دیواری در چیدمان اتاق خواب 

 خواب باشد. البتهتواند ایده جذابی جهت طراحی بهتر اتاقاستفاده کردن از کاغذ دیواری می

ای باشد که با عناصر به کار رفته در فضای اتاق، هماهنگی د به گونهطرح کاغذ دیواری بای

 .ایجاد نماید

های شلوغ استفاده نکنید. سادگی، مهمترین توصیه ما به شما این است که از کاغذ دیواری

های محیط رعایت اتاق خواب بوده که باید در طراحی تک تک قسمت دکوراسیون اصل در

 .شود

 میز پاتختی 

 به خواب اتاق چیدمان های به کار رفته دراز میز پاتختی از جمله مهمترین المان استفاده

ترین اتاق خواب، استفاده از میز تختی از اصلی دکوراسیون رود. معموال درشمار می

 .رودموارد به شمار می

توانید از آن جهت قرار دادن وسایل ضروری میز پاتختی، کاربردهای زیادی داشته و می

خود استفاده نمایید. وجود این عنصر در فضای اتاق به انسجام بهتر محیط کمک خواهد 

 .کرد
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 گیری از اصول سبک کالسیک در چیدمان اتاق خواببهره 

گرفتن از اصول سبک کالسیک است. ، بهره خواب اتاق چیدمان های جالب دریکی از ایده

 .مهمترین عنصر به کار گرفته شده در سبک کالسیک، چوب است

توانید از چوب در عناصر داخلی اتاق خوابتان استفاده نمایید. به عنوان مثال از شما می

 .های چوبی جهت پوشاندن کف اتاق استفاده نماییدکفپوش

تواند نمای سنتی می خواب اتاق چیدمان دراستفاده از چوب به عنوان یک المان طبیعی 

 .زیبایی را در محیط ایجاد نماید

 شومینه 

های گونه محدودیتی جهت قرار دادن الماناگر طراحی اتاق خواب به نحوی است که هیچ

 .توانید از شومینه استفاده نماییدبیشتر در آن ندارید، می

استفاده از آن تاثیرگذار است، اما وجود آن ی بوده و دیدگاه فرد در ااگرچه این مورد سلیقه

توانید به عنوان نقطه بخشی را در اتاق ایجاد نماید. شومینه را میتواند فضایی آرامشمی

 .کانونی اتاق خواب خود در نظر بگیرید

 .خواب بسیار تاثیرگذار باشدتواند در ایجاد فضای دنج و شیک اتاقاستفاده از شومینه می

 نج در چیدمان اتاق خوابایجاد گوشه د 

توانید یک گوشه دنجی را جهت اگر با محدودیت فضا در اتاق خواب خود مواجه نیستید، می

های آویزی و قرار دادن میز استراحت خود ایجاد نمایید. به عنوان مثال، استفاده از صندلی

 .های کاربردی جذابی به شمار آیندتوانند ایدهکنار پنجره می

تواند در روحیه شما تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد. دنج در اتاق خواب میایجاد فضای 

شخصی خود بهتر است که یک کاغذ و قلم برداشته و از سلیقه  خواب اتاق چیدمان جهت

 .خود پیروی نمایید
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اتاق خواب، مکانی است که شما باید در آن احساس آرامش کنید. به همین دلیل بهتر است که 

 .، عالقه شخصی خود را دنبال نماییددر چیدمان آن

 گیری نهایینتیجه

به طراحی اتاق خواب توجه  دکوراسیون ، کار دشواری است. در مبحثخواب اتاق چیدمان

ای شده است. به همین دلیل بسیاری از طراحان به چیدمان این قسمت از منزل توجه ویژه

 .دهندای نشان میویژه

ی اتاق خواب خود اجرایی نموده و از چه نوع چیدمانی اینکه شما چه سبکی را در طراح

جهت بهتر نشان دادن عناصر داخلی محیط استفاده نمایید از جمله مهمترین مواردی است که 

 .باید مورد بررسی قرار گیرند

 


