
 

 

 ۸۱۰۲جالب برای چیدمان منزل در سال  یهادهیا

ر را د گریآرایهبسیار خوبی برای طراحی  یهانهیگز  تواندیماگرچه داشتن دیوارهایی سفید  : چیدمان منزل
زنده و بارز ایجاد نکنید، فضای اتاقتان  یهارنگاختیارتان قرار دهد، اما اگر تضاد مناسبی با استفاده از 

بنابراین در انتخاب مبلمان، وسایل و دیگر و سرد و خالی از انرژی به نظر خواهد رسید.  روحیب ازحدشیب
باید نکاتی را رعایت کنید تا به محیطی مناسب و ایده آل دست پیدا کنید. در ادامه  گریآرایه عناصر دخیل در

 .میپرداز یم ییهاروشبه معرفی چنین 

 رگذاریتأثآثار هنری  ۰٫

اشد. به تابلوها و آثار هنری ب نهیزمپس عنوانبهرنگ برای استفاده  نیتر مناسب عنوانبه تواندیمرنگ سفید، 
روی دیوارهایی ساده و تمیز و به رنگ  شدهدادههنری، آثار نمایش  یهایگالر همین دلیل است که در تمام 

و با ایجاد  شودیماثر هنری جلب  یوسوسمته . با این کار توجه بیشتری بشوندیمسفید قرار داده 
 دیوارهای ریتأث. برای اینکه گرددینمخنثی، هیچ عنصر رنگی خارجی در نمایش آثار، دخیل  یانهیزمپس
 .در پیش دارید یاسادهببینید، کار  تانیهااتاقدر  شدهنصبرا بر کارهای هنری و تابلوهای  درنگیسف

باال  متنوع با کنتراست ییهارنگسفید، یک تابلوی هنری که در آن  کاملا  بارنگ تنها کافی است روی دیواری
ب تصور . اغلدیدآور یپداست را نصب نمایید و از این طریق یک نقطه کانونی ایده آل در فضای اتاق  کاررفتهبه
 رنگدیسفوارهای که فقط با قرار دادن تابلویی با ابعاد بزرگ در یک فضای خالی و وسیع، با دی میکنیم
ای کوچکی از تابلوه یهااندازهبا  توانیمنقطه کانونی الزم را در محیط ایجاد کنیم. اما همین کار را  میتوانیم

، ندکنیمهم انجام داد و حتی در فضاهای کوچک نیز از کنتراستی که این آثار هنری ایجاد  نوازچشمرنگی و 
 .بهره گرفت توانیم
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 طبیعی و گیاهان آپارتمانی یهاگل ۸٫

بیعت ط واردکردناحساس سرزندگی و نشاط را به خانه شما اضافه کند،  تواندیمیکی از بهترین کارهایی که 
طبیعی و گیاهان آپارتمانی استفاده  یهاازگل حتماا است. برای این کار  تانیهااتاقخارج از منزل، به داخل 

در فضای اتاق ایجاد  یچسبدلسیار کنید. این گیاهان در کنار سفیدی دیوارها و روشنایی محیط، حس ب
هتر را هم ب تیفیباکهوای تازه و  دیتوانیممحیط داخلی خانه،  گریآرایه. با این کار علوه بر تکمیل کنندیم

 .دییافزا یببه فضای منزل 

. گیاهان آپارتمانی کنندیمو گیاهان در اطراف شما به کسب احساس آرامشتان هم کمک  هاگلدر ضمن وجود 
 قهیباسلنوع و بسیاری وجود دارند که برای نگهداری در محیط خانه مناسب هستند، کافی است مطابق مت

 هانآالزم از  یهادستورالعملرا به خانه بیاورید و طبق  دیشناسیمخودتان، زیباترین گیاهان آپارتمانی که 
 تانیهانهیگز در شمار بهترین  توانندیم باشندیمروشن  یهارنگزیبا که دارای  دارگلنگهداری کنید. گیاهان 
 .برای انتخاب قرار بگیرند

ورگیر ن یهااتاقختمی زیبا برای نگهداری در خانه و  یهاگلارکیده، بنفشه آفریقایی، و همچنین  یهاگلانواع 
ی یآپارتمانی زیبای شما، ترکیب بسیار دلربا یهاگلهستند. دیوارهای سفید در کنار  دئالیاداخلی بسیار 

مینیمالیستی طراحی کنید و ظاهر  کاملا محیط را هم به شکلی  گریآرایهاگر  خصوصبهخواهند داشت. 
 رنگی و دیوارهای روشن اتاق ایجاد یهاگلدانچندان شلوغ نباشد، کنتراست بسیار زیبایی میان  تانیهااتاق

 .مجذوب این زیبایی خواهد شد یانندهیبو هر  شودیم
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 مبلمان مناسب ۳٫

شکل دهد، مبلمان  شمارا یگر هیآرا تواندیمچیزی که  نیتر مهم، درنگیسفدر کنار دیوارهای ساده و  مطمئناا 
دی و خوشاین چسبدل. بنابراین تمام احساس دیکنیمهتان خریداری و طرح دلخوا بارنگمناسبی است که 

که سراغ دارید را باید در دل همین مبلمان و وسایل منزل جای دهید. نوع مبلمانی که در کنار دیوارهای 
یوارهای اگر د مثالعنوانبهدارد.  تانیهایصندل، بستگی به مکان و نوع کاربری مبل و دیدهیمسفیدتان قرار 

و قصد دارید وسایل الزم را برای این اتاق تهیه کنید، بهتر است به  ایددرآوردهتاق نشیمن را به رنگ سفید ا
و راحت باشید که در وسط اتاق قرار بگیرد، و سایر لوازم اتاق نشیمن نیز هماهنگ  رنگخوشفکر یک کاناپه 

 .با آن در اطراف اتاق چیده شود

خود را  کاناپه و مبلمان توانیدمی، ایدگرفتهزینه کافی و بودجه مناسبی در نظر اگر برای تهیه مبلمان منزل، ه
 هایمزیتمطابق انتظارتان باشد. یکی از  چیزهمهدلخواهتان خریداری کنید، تا  بارنگسفارشی و  صورتبه

سلیقه و نظر  مبلمان را طبق ازجملهو  گریآرایهاجزای اصلی  توانیدیمرنگ سفید دیوارها، این است که 
، سایر المان های دکوراتیو را بر اساس رنگ و طرح مبلمان منزل ایدغدغهخودتان انتخاب کنید، و بدون هیچ 

ایجاد نخواهند  گریآرایهتهیه کنید. به این ترتیب رنگ دیوارها هیچ مزاحمتی در فرایند چیدمان و طراحی 
 .کرد
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 انتخاب رنگ های خنثی و طرح های ساده برای کفپوش ها ۴٫

اگر به رنگ های خنثی علقه بیشتری دارید، سعی کنید در انتخاب فرش و کفپوش های اتاق، تضاد و کنتراست 
روشن استفاده کنید و فرش های خودتان را با  بارنگش هایی از کفپو مثالعنوانبهرنگی را در نظر بگیرید. 

هایی هندسی و دارای اشکال منظم تهیه کنید. وجود تضاد رنگی میان کفپوش های اتاق و دیوارهای طرح
سفید، در عین سادگی، می تواند انرژی الزم را در فضای خانه ایجاد کند و چرخش رنگی الزم را در محیط به 

 .وجود آورد

 

یکی از مواردی که باید در نظر داشته باشید، تناسب وسعت اتاق ها با مساحت فرش هایی است که برای 
ق اپوشش کف اتاق به کار می برید. اگر هدفتان از انتخاب رنگ سفید برای دیوارها، روشن تر کردن فضای ات

 .و بزرگ تر نشان دادن مساحت آن است، سعی کنید از فرش های زیادی در اتاق ها استفاده نکنید

این کار باعث می شود محیط اتاق های خانه، بزرگ تر و دلبازتر به نظر برسد. اصلی ترین کاری که برای انتخاب 
کفپوش ها باید انجام دهید، توجه به هماهنگی رنگ و طرح آنها با مبلمان و دیگر وسایل اتاق است. مطمئنا 

ود انتخاب های شما برای رنگ مبلمان نیز ، باعث می شگریآرایهرنگ اصلی  عنوانبهانتخاب رنگ های خنثی 
 .اولویت اصلی تان قرار گیرد عنوانبهمحدود شود و استفاده از طیف رنگی خاکستری 

 

 

 منبع : برترین ها
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