
رنگ انتخاب براي ايي كه نکته  ۷

!بدانيمبهتر است   منزل  

 الهام خضري

 طراح داخلي

:گرد آورنده  

 الهام خضری

 



 انتخاب رنگ برای دکوراسيون منزل گاهی بسيار 

!مي شودو گيج کننده دشوار   

هال براي روش برای انتخاب راحت تر رنگ  ۷در اين مماله 

.خانه ذکر شده است  

!دلت كنيدخود دلخواه اشيا به -1  

ببينيد تعدد کدام رنگ ها وكنيد به کمد لباسی تان نگاه 

.  استبيشتر   

. کنيدبه عنوان راهنما استفاده   لباستانرنگ های از   

به عكس هايي كه در موبايلتان داريد توجه كنيد و 

ببينيد در كدام فضا بيشتر عكس گرفته ايد كه زيبايي 

.امده است چشمتانرنگ هاي ان به   

اين کار باعث ميشود که از سبک شخصی  خود 

.پيروی کنيد  

 



:خواسته هايتان را تجسم كنيد-2  

سعی  کنيد حس و حال فضای کلی خانه خود را تجسم 

کنيد، رنگ های را که دوست داريد از کاتالوگ های 

رنگی  ،مجالت دکوراسيون مجالت مد و فشن انتخاب 

کنيد و ببينيد از ترکيب کدام رنگ ها حس بهتری 

به دل طبيعت برويد از طبيعت الهام بگيريد و .داريد

در نظر داشته باشيد كه رنگ ها بايد فضا به فضا در 

خانه همديگر را دنبال کنند و سبک و رنگ بندی 

خانه بايد هر منطمه با منطمه ديگر هماهنگ باشد و 

.از يک خط و مش پيروی کنند  

 

 

 



.کنيداندازه اتاق توجه به -3  

رنگ های تيره و پر رنگ اتاق را کوچک تر و حالت 

رنگ های روشن فضا را  نشان ميدهد ورا دنج تری 

.تر تر و روشن بزرگ   

طبك اين نكته ببينيد شما چه حس و حالي را 

خانه اي دنج و با  ، ميخواهيد به فضاي خانه بياوريد

 ارامش يا شاد و روشن و بر از جنب و جوش



!باشيدهم مجاور هاي مرالب ديوار-4  

ديوار های کنار هم مانند انسانهای کنار هم، يکديگر 

در هنگام انتخاب رنگ دلت کنيد که . را کامل ميکنند

ديوارهای مجاور هم از لانون چرخه رنگ ها پيروی 

.کنند  

:لانون چرخه رنگ ها  

رنگ های مکمل که اين رنگها ممابل هم در چرخه .۱

.لرار گرفته ا ند  

که اين رنگها کنار هم در چرخه لرار هارمونی . ۲

.دارند  

  



نور طبيعي و مصنوعي موجود در خانه را در نظر -5

 داشته باشيد

نور های متفاوت تاثيرات متفاوتی بر رنگ ها 

سعی  کنيد نوع نور را اول انتخاب کنيد که با .دارند

.رنگ انتخاب را انجام دهيد  تاثير آن بر روی  توجه   



:عملكرد اتاق را در نظر بگيريد گبراي انتخاب رن-6  

 محل غذا خوردن

 محل کار

 محل استراحت

استفاده از رنگ گرم برای اتاق هايی که نياز به انرژی  

 باال دارد

لهوه اي و خاكستري براي فضاي راحت استفاده از رنگ 

 و ريلكس

.استفاده از رنگ براق اتاق را روشن و درخشان نشان ميدهد  

و استفاده از رنگ مات حس دنج بودن و آرامش را به همراه 

.دارد  

  

 رنگ براق 

مات رنگ   



!بزنيدآخر سعی  کنيد نمونه رنگ بر ديوار مرحله - 7 

 

 آخرين مرحله برای اطمينان کامل داشتن از انتخابتان 

.روی لسمت کوچکی از ديوار نمونه رنگ بزنيدبر   

شکلی  رنگ مربع ميتوانيد بر سطح شيشه ای شفاف 

و بگذاريد بزنيد و آن را در لسمت های مختلف ديوار 

ببينيد كه ديوار در نور موجود در مكان هاي مختلف 

  .ه شكل درخواهد امدچبه 


