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های  مورد از سبک 04اصول دکوراسیون داخلی و 
 دکوراسیون )بروز شد(

های دکوراسیون همراه با تصاویر به صورت کامل مورد بررسی قرار  در این مقاله اصول دکوراسیون داخلی و سبک

داده شده است. شما با خواندن این مقاله تسلط کاملی بر همه مباحث مربوط به دکوراسیون داخلی خواهید داشت. 

در صورتی که این مقاله برای شما مفید بوده است. لطفا در را همراهی کنید.  معماریان مگتا انتهای مقاله پس 

 ظر یا پیشنهادی دارید با ما در ارتباط باشید.انتهای مقاله داخل سایت نظر خود را اعالم بفرمایید همچنین اگر ن

 )بروز شد( ونیدکوراس یها مورد از سبک 04و  یداخل ونیاصول دکوراسلینک مقاله در سایت معماریان: 

 دکوراسیون داخلی چیست؟
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کند. نمای داخلی یک ساختمان بیانگر نش تزئینات داخلی اشاره میدکوراسیون داخلی به هنر و دا

شود. هرکسی که طراحی دکوراسیون یا طراحی داخلی آن است که توسط طراح داخلی ساخته می

حال خانه اش را تزئین کرده، در طراحی دکوراسیون منزل خود شرکت کرده است. اگر عالقمند به تابه

 ن داخلی هستید تا انتهای این مقاله معماریان را همراهی کنید.یادگیری مولفه های دکوراسیو

 تفاوت بین طراح دکوراسیون و طراح داخلی چیست؟

 تفاوت طراح دکوراسیون و طراح داخلی

  

هر کسی با اندک دانش و خالقیتی که دارد می تواند طراحی دکوراسیون منزل خود را انجام دهد. 

کاری است لذت بخش که یک دکوراتور توانمند می … رچه ها، مبلمان و عالقه به بازی با رنگ ها، پا

تواند انجام دهد. از سوی دیگر باید بدانیم که بین دکوراتور و طراح داخلی تفاوت فاحشی وجود 

دارد. طراح داخلی جدای از اینکه به صورت حرفه ای فضای داخلی را طراحی می کند، از تحصیالت 

 ل ارتباطی میان طراحی داخلی و دکوراسیون است.عالی برخوردار است و پ

  ویژگی اساسی برای تبدیل شدن یه یک طراح داخلی موفق ۰4 حتما بخوانید: 
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 چگونه با کمترین هزینه دکوراسیون منزل خود را ایده آل کنیم؟

 هزینه دکوراسیون منزل

  

جهت بدست آوردن بهترین … در بازسازی یا تغییر معماری داخلی، دکوراسیون منزل یا محل کار و

قیمت استفاده کرد. گاهی با ایجاد یک هارمونی دقیق های گراننتیجه، لزومًا نباید از عناصر و متریال

باترین توان زیقیمت میپوش و سایر عناصر تزئینی ارزانآمیزی فضا، کفو هماهنگ بین مبلمان، رنگ

 فضا را خلق کرد.

چگونه خودمان طراحی دکوراسیون منزل و یا محل کارمان را 
 انجام دهیم؟
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راسیون منزل خود را خودتان انجام دهیدطراحی دکو  

  

 ویژگی مهم برخوردار باشیم. ۳برای طراحی دکوراسیون منزل و یا طراحی داخلی محل کار خود باید از 

: هرکسی که بخواهد طراحی دکوراسیون منزل خود را انجام دهد، باید از دانش کافی دانش کافی -۰

ها برخوردار باشد. اطالعات دانش معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در سطوح در این زمینه

هایی چون رنگ، مبلمان، عناصر مقدماتی. آگاهی از چگونگی استفاده و نحوه بهره بردن از متریال

 که کاربرد اساسی در طراحی دکوراسیون داخلی دارند، بسیار مهم است.… تزئینی ودکوری و 

)استتیک( ریشه ی یونانی داشته و به معنای درک زیبایی « شناسیزیبایی»: واژهی شناسیزیبایی –۲

شناسی معماری داخلی یا دکوراسیون این است که چگونگی زیبایی محیط است. معنای زیبایی

 اه شخص در محیط داخلی را به معنای واقعی درک کنیم.پیرامون و جایگ

 ی یک ایده ناب: خالقیت اساس ناگسستنی هر هنر و هنرمندی است. از سوی دیگر جرقهخالقیت -۳

که طراحی دکوراسیون و طراحی داخلی ترکیبی از خورد. ازآنجاییطراحی داخلی با خالقیت کلید می

و نوآوری در طراحی دکوراسیون داخلی نقش بسیار مهمی را باشد، بنابراین خالقیت هنر و فن می

 کند.ایفا می

https://memarian.org/blog/interior-decoration-style-layout/
https://memarian.org/blog/interior-decoration-style-layout/
https://memarian.org/shop/
https://memarian.org/
https://memarian.org/
https://memarian.org/blog/
https://memarian.org/blog/
https://instagram.com/memarian_org
https://instagram.com/memarian_org
https://memarian.org/shop/
https://memarian.org/
https://memarian.org/blog/
https://instagram.com/memarian_org


 (بروز شدمورد از سبک های دکوراسیون) 04دکوراسیون داخلی و اصول                                                          
 

                                                                                                                     
 اینستاگرام معماریان                          معماریان مگ                            وب سایت معماریان                        فروشگاه معماریان

تاکنون نکات اولیه دکوراسیون داخلی را مرور کردیم، در ادامه با اصول اصلی طراحی دکوراسیون 

 داخلی آشنا شوید.

اصول طراحی دکوراسیون داخلی که هر طراح داخلی باید 
 بداند!

 اصول طراحی دکوراسیون داخلی

  

در این بخش ما قصد داریم اصول طراحی دکوراسیون داخلی را بررسی کنیم. یک طراح داخلی و 

 این اصول آشنا باشد تا طراح موفقی بشود. خوبی بادکوراتور باید به
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 . اتحاد و همبستگی۰

 اتحاد و همبستگی

ها تأکید دارد. تمام اتحاد و همبستگی متریال ها در طراحی داخلی بر یکپارچگی و هماهنگی آن

عناصر مورداستفاده در دکوراسیون داخلی مکمل یکدیگر هستند و بایستی هوشمندانه با یکدیگر 

 ترکیب شوند.

 

https://memarian.org/blog/interior-decoration-style-layout/
https://memarian.org/blog/interior-decoration-style-layout/
https://memarian.org/shop/
https://memarian.org/
https://memarian.org/
https://memarian.org/blog/
https://memarian.org/blog/
https://instagram.com/memarian_org
https://instagram.com/memarian_org
https://memarian.org/shop/
https://memarian.org/
https://memarian.org/blog/
https://instagram.com/memarian_org


 (بروز شدمورد از سبک های دکوراسیون) 04دکوراسیون داخلی و اصول                                                          
 

                                                                                                                     
 اینستاگرام معماریان                          معماریان مگ                            وب سایت معماریان                        فروشگاه معماریان

 . موازنه۲

 موازنه

اصل تعادل در نظم متریالها یکی از فاکتورهای مهم است که برای رسیدن به اصل تعادل دیداری بکار 

طور شود که وزن بصری متریالها و عناصر دیگر معماری داخلی بهحاصل می رود. تعادل تنها زمانیمی

 مساوی در فضا توزیع گردد.
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 . ریتم۳

 ریتم

باشد. دهنده یک حرکت متصل بین متریالهای مختلف دکوراسیون داخلی میاصل ضرب اساسًا نشان

های دیداری متفاوتی نسبت ضرب آهنگ بصری بین متریالهایی که وزناین حرکت برای حفظ یک

بایست در طراحی دکوراسیون منزل خصوص میشود. این هماهنگی بهبه یکدیگر دارند ایجاد می

 د.رعایت شو

https://memarian.org/blog/interior-decoration-style-layout/
https://memarian.org/blog/interior-decoration-style-layout/
https://memarian.org/shop/
https://memarian.org/
https://memarian.org/
https://memarian.org/blog/
https://memarian.org/blog/
https://instagram.com/memarian_org
https://instagram.com/memarian_org
https://memarian.org/shop/
https://memarian.org/
https://memarian.org/blog/
https://instagram.com/memarian_org


 (بروز شدمورد از سبک های دکوراسیون) 04دکوراسیون داخلی و اصول                                                          
 

                                                                                                                     
 اینستاگرام معماریان                          معماریان مگ                            وب سایت معماریان                        فروشگاه معماریان

 . تأکید0

 تأکید در چیدمان طراحی داخلی

طور که از نامش پیداست، یک اصل اساسی است و به موضوع خاصی اشاره دارد. اصل تأکید همان

ها را تحت شعاع رود و سایر بخشتأکید بخش مرکزی معماری داخلی و طراحی داخلی به شمار می

 دهد.خود قرار می
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 روشن. سایه۵

روشن در چیدمان دکوراسیون منزلسایه  

کند. می سازد اشارهکنتراست به تفاوت در درخشندگی یا رنگ اشیائی که احجام را از یکدیگر متمایز می

 های رنگ و جنس به دست آورد.توان با دو عنصر به ناما میدر طراحی دکوراسیون داخلی کنتراست ر
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 . رنگ و متریال۶

 رنگ و متریال
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فا مهمی ای رنگ و متریال ویژگی اصلی دنیای ما است. رنگ همواره در فرآیند تکاملی انسان نقشی

نماید. هارمونی رنگ در طراحی داخلی و ترکیب آن در هر فضایی به اقتضای نوع کاربری کرده و می

و عملکرد آن متفاوت است و یک طراح داخلی باید بادانش کافی و خالقیت هنری خود بهترین حالت 

 ترکیب رنگ و متریال را برای هر فضایی بیافریند.
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 . مقیاس و تناسب۷

 مقیاس و تناسب در طراحی داخلی

ر برسند ای به نظگونهکنند که در یک فضا، اشیاء بهاصول مقیاس و تناسب، این اطمینان را حاصل می

های محیط داخلی با سه عنصر ابعاد، شکل و رنگ ها و متریالکه انگار به یکدیگر تعلق دارند. حجم

 گردند.اشیا هماهنگ می
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 . جزئیات۸

 جزئیات در دکوراسیون

جزئیات شبیه گیالس بر روی بستنی هستند، ممکن است حجم بستنی بیشتر به نظر برسد اما بدون 

کند. مبلمان، لوازم گیالس کامل نیست. این مثال درباره طراحی دکوراسیون داخلی هم صدق می

 کنند.منزل را کامل میجزئیاتی هستند که دکوراسیون … دکوری و 
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 . هماهنگی معماری داخلی و دکوراسیون۹

 هماهنگی معماری داخلی و دکوراسیون

بایست اطالعاتی درزمینٔه معماری داخلی داشته باشد تا بتواند پالن، فرم و می طراح دکوراسیون

مثال در طراحی دکوراسیون عنوانساختارهای حجمی را با ایده دکوراسیون خود هماهنگ نماید. به

باید هوشمندانه و … ها و ها نسبت به مبلمان، رنگمنزل قرارگیری پنجره و روشنایی، دیوارها و فرم

 قانه انجام شود تا هماهنگی الزم میان معماری داخلی و دکوراسیون ایجاد شود.خال

https://memarian.org/blog/interior-decoration-style-layout/
https://memarian.org/blog/interior-decoration-style-layout/
https://memarian.org/shop/
https://memarian.org/
https://memarian.org/
https://memarian.org/blog/
https://memarian.org/blog/
https://instagram.com/memarian_org
https://instagram.com/memarian_org
https://memarian.org/shop/
https://memarian.org/
https://memarian.org/blog/
https://instagram.com/memarian_org


 (بروز شدمورد از سبک های دکوراسیون) 04دکوراسیون داخلی و اصول                                                          
 

                                                                                                                     
 اینستاگرام معماریان                          معماریان مگ                            وب سایت معماریان                        فروشگاه معماریان

 . خالقیت و ذوق هنری۰4

 خالقیت و ذوق هنری در دکوراسیون داخلی

باید بدانیم که هنر و خالقیت هنری ذاتی است. این بدان معناست که هنر و خالقیت از درون جوشش 

توانند با کوشش و آموزش یابد و صرفًا آموزشی نیست؛ اما کسانی که این ویژگی را ندارند میمی

حی داخلی و طراحی دکوراسیون داخلی هم مانند خالقیت خود را پرورش دهند. معماری داخلی، طرا

 ترین حسن یک طراح است.دیگر هنرها نیاز به خالقیت و ذوق هنری دارد و خالقیت مهم
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مند به این رشته دهنده این است که شما عالقهاید نشاناگر تا به اینجای مقاله ما را همراهی کرده

ای های الزم و سبک هامل شود بایستی تمامی مؤلفههستید؛ اما برای اینکه دانشتان در این زمینه ک

 دکوراسیون داخلی را بشناسید. در ادامه با ما همراه باشید.

  

 

 به دنبال یک شرکت معتبر معماری برای طراحی و اجرای دکوراسیون خانه خود هستید؟

 اعتماد کنیدشرکت معماریان به متخصصین 

 برای مشاوره رایگان، همین حاال با ما تماس بگیرید.

400۳۳0۷۲۳0۲ 

  

 ی داخلیمورد از سبک های دکوراسیون و طراح 04

منظور بهبود فضای داخلی ساختمان، با استفاده از سبک طراحی داخلی هنر و دانشی است که به

رود. درواقع طراحی داخلی یک حرفه چندمنظوره است که شامل های دکوراسیون مختلف، به کار می

نفعان یک پروژه، مدیریت ریزی فضایی، بازرسی سایت، ارتباط با ذیتوسعه مفهومی، برنامه

 وساز و اجرای طرح است.ساخت

دهد، طراحان های کوچک اهمیت میازآنجاکه معماری داخلی بیشتر به دکور، مبلمان نرم و پروژه

د. در کننخانه هستند و در ساختار واقعی آن دخالت نمیهایی از یکداخلی تنها مجاز به تغییر بخش

ذکر شود و سبک های دکوراسیون این گفتار سعی شده است در مورد طراحی داخلی توضیحاتی کوتاه 

 وار معرفی شود.صورت خالصهبه
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از سبک های دکوراسیون  Modern styleسبک مدرن  -۰
 داخلی

 طراحی دکوراسیون مدرن کاری از شرکت معماری آریان
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داخلی سبک مدرن از سبک های طراحی  
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 سبک مدرن از سبک های طراحی داخلی

  

باشد، هر چه مبلمان و جزئیات کمتر باشد بهتر در سبک دکوراسیون مدرن تأکید بر روی سادگی می

ورت صیکی از ارکان اصلی طراحی دکوراسیون مدرن است. عناصر تزیینی در سبک مدرن بهاست. این

های گیرند. رنگهای موردنیاز شکل میشود و شمایل دکوراسیون داخلی فقط در فرمنوین تعریف می

بک گیرد، در سخیزند و رنگ سفید که غالب فضا را در برمیهای طبیعی برمیگرم که بیشتر از چوب

 گیرد.مدرن بیشتر مورداستفاده قرار می

شود که باید های شاد و غلیظ نیز در ترکیب رنگی سبک مدرن دیده میهایی از رنگالبته سایه

دی های متعدبک دکوراسیون مدرن که خود نیز شاخهطور کل سهوشمندانه و دقیق استفاده شود. به

دارد، پس از پایان جنگ جهانی دوم و به اقتضای نیاز جامعه جهانی برای تحولی نوین و رویکردی 

 متفاوت شکل گرفت و تا به امروز سیر تکامل خود را طی کرده است.

  نمونه کارهای طراحی و اجرای معماری داخلی حتما بخوانید: 
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از سبک های دکوراسیون  Classic styleسبک کالسیک  -۲
 داخلی

 

ها پایدار و ساده هستند. مبلمان در سبک کالسیک تنوع زیادی از مبلمان وجود ندارد، اما همه آن

ها در بریهای باستانی و گچکند. نقاشیای را در سبک دکوراسیون کالسیک ایفا مینقش سازنده

ای و طالیی در این نوع طراحی، فضایی با های کرم، قهوهدکوراسیون غالب هستند. رنگچهارچوب 

های تاریخی و باارزش در هر جز سبک کالسیک آورد. اصالت الیهحس و حالی قدیمی به وجود می

شود و امروزه یکی از سبک های دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی پرطرفدار و محبوب به دیده می

 رود.شمار می
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از  Classic Reinterpreted styleسبک کالسیک جدید  -۳
 سبک های دکوراسیون داخلی

 

سبک دکوراسیون کالسیک جدید، سبکی از دکوراسیون داخلی است که جزئیات کالسیک با رویکردی 

شود. فرم کلی طراحی کالسیک ازلحاظ ساختاری در سبک کالسیک جدید نوین در آن یافت می

داده است. درواقع سبک کالسیک جدید تلفیقی بین شده و عناصر مدرن را در خود جایحفظ

 قدیم و جدید است. دکوراسیون داخلی
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از سبک های دکوراسیون  Colonial styleسبک کلونیال  -0
 داخلی

 

دکوراسیون داخلی کلونیال در کشورهای کلونی انگلستان به وجود آمد  میالدی سبک ۰۸در اوایل قرن 

ازآن در آمریکای شمالی رواج پیدا کرد. برای طراحی داخلی و دکوراسیون منزل خود به سبک و پس

کلونیال، دو راه وجود دارد. یکی اینکه یا یک تم احساس سنتی، روستایی و یا یک تم احساس شادتر 

 شد را باید انتخاب کنید.های بزرگ عصر استعمار دیده میخانه که در

های گرم و صمیمی و ایجاد فضایی ساده ساز، رنگدر سبک کلونیال استفاده از لوازم چوبی و دست

و باز بسیار حائز اهمیت است. همچنین مبلمان چوبی و سبک به سبک روستایی، پرده سنتی، 

 روند.ها به کار میدوزی در انواع اتاقهای ساده مانند کتانی، پشمی و پنبههای چوبی و پارچهصندلی
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از سبک های  South western styleسبک جنوب غربی  -۵
 دکوراسیون داخلی

 

های بومی آمریکایی، اسپانیایی، نیومکزیکو و بومیان آریزونا این سبک دکوراسیون تلفیق سبک

های جنگل، جزئیات فلزی و تزئینات شکل تزریق سنتی شامل رنگباشد. سبک جنوب غربی یکمی

های های تخت، طرحسقف های طراحی داخلی و خارجی جنوب غربی شاملباشد. ویژگیخاص می

های بلند با تیرهای چوبی در معرض دید، فضای بزرگ، زیبا های گسترده، سقفبزرگ طبقه باز، حیاط

های های خاکستری، بافتطورکلی بارنگباشد. طراحی دکوراسیون داخلی جنوب غربی بهو سرسبز می

 شود.های گرم مشخص میشده و متریال های رنگارنگ بافتهساز، پارچهخشن و اشیای دست
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یکی از سبک های دکوراسیون  Shaker styleسبک شیکر  -۶
 داخلی

 

یون کوراسد  کند. در طراحیریایی را دنبال میسبک دکوراسیون شیکر، پاکی، سادگی، خلوص و بی

های خنثی، مانند خاکستری، بژ و در شود و رنگداخلی سبک شیکر از عنصر چوب بسیار استفاده می

های مات کاربرد دارد. چوب درخت گیالس برای دکوراسیون داخلی در سبک شیکر بهترین کل رنگ

 انتخاب است.
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از  Arts and Crafts styleدستی سبک هنری و صنایع -۷
 اخلیسبک های طراحی د

 

عنوان نفسی تازه در قرن بیستم به دنیای معماری دستی بهجنبش طراحی داخلی هنر و صنایع

رود. ارگانیک به کار میدستی، از مواد ساده و واردشده است. در دکور خانه، عناصر هنر و صنایع

های طراحی دکوراسیون داخلی مانند ویلیام موریس در بریتانیا و گوستاو سوتیلی در آمریکا، افسانه

تحت  شدتدستی بهدستی را شکل دادند، همچنین اصول سبک هنری و صنایعجنبش هنر و صنایع

 تأثیر آثار فرانک لوید رایت و معماری ارگانیک وی است.
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یکی دیگر از سبک  Art Nouveau styleت نوُو سبک آر -۸
 های طراحی داخلی

 

ای از سبک هنر نوآورانه بودند. چارلز رنی مکینتاش های بلند و اشکال خطی بخش عمدهمنحنی

ی الهام طراحی وی، شده است. بخش عمدهاش در این دوره شناختههای هنریویژه برای طراحیبه

سیون داخلی، شبکه عنکبوت و نقوش شده است. در این سبک طراحی دکورااز روی طبیعت گرفته

 زمینه و مبلمان برجسته شده است.شدت در تصاویر پسبه… وتاب گیاهی وپرپیچ
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از سبک های دکوراسیون  Art Deco styleسبک آرت دکو  -۹
 داخلی

 

های غنی، هندسه جسورانه، ای دیگر از سبک های دکوراسیون داخلی، بارنگسبک هنر دکو نمونه

 های سبک آرت دکوهایی پر از انرژی در تمام جنبهباشد. المانجزئیات دقیق الگوهای هندسی تیز می

شاخص  هایاز رنگ… های آرت دکو برای دیوارها، مبلمان، پوشش کف ونمایان است. در انتخاب رنگ

های زرد، های هیجانی مانند رنگتوان به طیفشود. در این طراحی داخلی، ازجمله میاستفاده می

 قرمز، سبز و آبی اشاره کرد.
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 از سبک های طراحی داخلی Arabian styleسبک عربی  -۰4

 

کند. ای است و فضایی سبک و خنک ایجاد میبندی سادهسبک طراحی دکوراسیون عربی دارای ترکیب

ک گرفته است. اساس سباین نوع طراحی طبیعتًا متناسب با اقلیم مناطق گرمسیر و کویری شکل

 باشد.نشین میهای ارگانیک و به وجود آوردن فضای آرام و دلطرحعربی 
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از سبک های دکوراسیون و  Asian styleسبک آسیایی  -۰۰
 طراحی داخلی

 

یایی اتصال قوی خطوط صاف و هماهنگ با طراحی دکوراسیون داخلی کشورهای آس در سبک

کارگیری مصالح چوب های گرم، بهشود. ترکیب رنگطبیعت، موجب ایجاد حس آرامش و تعادل می

های طبیعت از و سنگ، استفاده از تزئینات و نقوش اسلیمی شرقی و استفاده همگون از انرژی

 باشد.خصوصیات بارز سبک دکوراسیون آسیایی می
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از سبک های  Shabby Chic styleشیک  سبک شبی -۰۲
 طراحی دکوراسیون داخلی

 

شکل از طراحی داخلی با حس زنانه است. در این سبک شبی شیک از انگلیس شروع شد که یک

ری شود تا به ظاهای که ظاهری کهنه و قدیمی دارند استفاده میسبک دکوراسیون از مبلمان و اثاثیه

راه دیگر برای طراحی دکوراسیون منزل خود با سبک شبی شیک، قدیمی در فضا برسند. همچنین یک

ها در این سبک شامل سفید به رنگ عاج، کرم و زرد استفاده از دکور کهنه و درب قدیمی است. رنگ

های طبیعی و تیره به سبز روشن است. در سبک شبی شیک چوبکمرنگ، صورتی، آبی روشن و 

 ها اهمیت دارند.رنگ و روشن و نقاشیخورند. در عوض استفاده از اشیاء کمچشم نمی
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از  contemporary styleسبک کانتمپورری یا معاصر  -۰۳
 سبک های طراحی دکوراسیون داخلی

 

ی هاتواند در استفاده از سقفبخشد. خط میبیش از هر چیز عنصر خط به سبک معاصر هویت می

های هندسی تزیینات دیواری و اکسسوری ها به کار آید. در سبک دکوراسیون کانتمپورری بلند، فرم

 اندازه فضاهای پوشیده شده از اشیا، اهمیت دارد.های منفی درست بهیا معاصر، فضا
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از سبک های طراحی  French styleسبک فرانسوی  -۰0
 دکوراسیون داخلی

 

ند. استفاده کسبک دکوراسیون فرانسوی، سبکی است که تجمالت به شکل بسیار زیادی خودنمایی می

. باشدهای طالیی، از دکورهای زیبای فرانسوی میهای مات و یا نیمه مات، پتینه و قاباز طیف رنگ

وبی، ای چهطور عمده ، گرانیت سرامیکی براق و یا سنگ طبیعی، پارکت به رنگ روشن و یا بافتبه

 روند.در سبک فرانسوی به کار می
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از سبک های طراحی  Gothic styleسبک گوتیک  -۰۵
 دکوراسیون داخلی

 

در سبک گوتیک برخالف سبک های دکوراسیون داخلی دیگر نور جای کمتری دارد و این نوع از فضاها 

های عمودی بلند از اغلب تاریک هستند. خطوط عمودی همچون دیوارهایی بلند به همراه پنجره

 ها در این نوع سبک هستند.دیگر مشخصه
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از  European Country Styleسبک کشورهای اروپایی  -۰۶
 سبک های دکوراسیون

 

 باشد. در سبک کشورهایسبک کشورهای اروپایی ترکیب سبک دو کشور انگلستان و فرانسه می

 شود.اروپایی از نقوش گیاهان بخصوص شکوفه گیالس استفاده می

ها اغلب روشن استفاده از چوب درختان گیالس، بلوط و ماهونی در این سبک مرسوم است. رنگ

 ای نیز معمول است.های پنبه. استفاده از پارچههستند
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از  American country styleسبک کشورهای آمریکایی  -۰۷
 سبک های دکوراسیون

 

ضای از ف شود که عناصریفضای سبز در سبک کشورهای آمریکایی نقش مهمی دارد و غالبًا سعی می

ساز نظیر ظروف غذاخوری چوبی و سبز در داخل خانه بکار رود. در این سبک از لوازم و ظروف دست

های مورداستفاده در سبک آمریکایی شامل گردد. رنگعنوان تزئینات استفاده میهای چوبی بهسینی

 باشد.های صورتی و بنفش میقرمز، سفید، آبی، سبز و همچنین رنگ
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 از سبک های دکوراسیون Indian styleی سبک هند -۰۸

e

 

ترین عنصرهاست. استفاده از تزئینات کوچک مانند رنگ در سبک دکوراسیون هندی یکی از اساسی

ها و جود نقاشیهای زردوزی شده، وجود مندیر )معبد خانگی(، وتکهقلیان، شطرنج، چهل

های باشکوه از خصوصیات بارز طراحی داخلی هندی های قرمز و زرد و پردههای فیل، رنگمجسمه

 هستند.
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 از سبک های دکوراسیون Industrial styleسبک صنعتی  -۰۹

e

 

قط باشد. شما مجبور نیستید ف… تواند ترکیبی از قطعات کارخانه، قطعات مزرعه وسبک صنعتی می

تر است. استفاده از متریال هایی مثل بتن و یکی را انتخاب کنید درواقع، مخلوط این عناصر جالب

 وع طراحی داخلی است.های این نصورت نمایان از ویژگیفلزات و آجر به
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 Japanese styleسبک ژاپنی  -۲4

 

فریم غالب در سبک دکوراسیون ژاپنی، مربع است. سه اصل مهم سادگی، انرژی و طبیعت در طراحی 

دکوراسیون داخلی سبک ژاپنی نقش اساسی دارد. پیدا کردن مکان مناسب برای هر وسیله نیز 

 نظمیها از انباشتگی و بیباشد. در اصول فنگ شویی ژاپنیترین اصل در طراحی داخلی ژاپنی میمهم

عنوان یک دهند. همچنین کاربرد چوب بهکنند و به رنگ محیط اطراف اهمیت خاصی میپرهیز می

 شود.متریال طبیعی در سبک دکوراسیون ژاپنی زیاد دیده می
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 Minimalist styleسبک ساده گرایی یا حداقل گرایی  -۲۰

 

ی ساده هاشده است. این سبک، روشساده گرایی سبکی است که اساس آثار آن بر پایه سادگی بیان

ای سبک از سبک ه کند. این نوعفلسفی را بیان میو خالی از پیچیدگی معمول فلسفی و یا شبه

 ازحد گزاف و مجلل نیست.چیز بیشدکوراسیون داخلی نهایت صحت و دقت است و هیچ
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 Moroccan styleسبک مراکشی  -۲۲

 

ای، ظروف سنگی، فانوس و ی زیبا به رنگ فیروزههاها، کاشیعناصر اصلی در سبک مراکشی فرش

 کاری شده و مشبک هستند.های منبتآثار فلزی هستند. مبلمان در سبک مراکشی از چوب

ها یکی دیگر از عناصر زیبا در این سبک است. استفاده شده بر روی سکوها و تختهای نصبسایبان

 از کاشی در سبک مراکشی بسیار متداول است.
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 Rustic styleروستای یا روستیک  سبک -۲۳

 

ی طبیعی هاهای طبیعی مانند پشم، کتان، نخ، پنبه، آجر یا چوبسبک روستایی در مورد ترکیب پارچه

عنوان الگوی اصلی در سبک روستای یا روستیک موردنظر است. . طبیعت بههای گرم استو توپر رنگ

های ای، سبز، کرم و طیفهای قهوهگیرند. ترکیب سایهاند و از طبیعت الهام میها عمومًا آرامرنگ

 آورد.فرد و گرم و صمیمی به وجود میوسفید خنثی فضایی منحصربههای سیاهروشن، رنگ
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 Scandinavian style سبک اسکاندیناوی -۲0

 

از سبک های دکوراسیون و طراحی داخلی، طراحی اسکاندیناوی مواردی چون آرامش، خلوص، 

های اصلی سبک اسکاندیناوی رنگ یکی از مشخصه… گرددسادگی در طراحی داخلی استفاده می

باشد. وسایلی از چوب طبیعی درختانی همچون یخ در شمال اروپا می مانند برف وسفید است که به

 ساج، کاج و چنار در این نوع طراحی جای دارند.
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 Italian styleسبک ایتالیایی  -۲۵

 

تنها لوکس هستند، بلکه به معنای واقعی کلمه از کف تا سقف لوکس های سبک ایتالیایی نهخانه

 شود.وساز خوب انجام میباشند. هر جزئیاتی کیفیت باال دارد و ساختمی

های براق یا ها با چوبهای یکرنگی هستند. کفهای تزئینی و نقاشیها دارای نقاشیدیوارهای آن

راحی العاده طها ظرافت فوقاند که دارای راحتی بیشتری هستند. در کنار اینسنگ مرمر پوشیده شده

 توان نادیده گرفت.دکوراسیون داخلی ایتالیایی را هم نمی

  ، معمار ایتالیاییزندگینامه و تحلیل آثار معمارمشهور، رنزو پیانو حتما بخوانید: 
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 Spanish styleسبک اسپانیایی  -۲۶

 

ه سبک از سبک های دکوراسیون و طراحی داخلی با کاربرد متضاد تجمل و سادگی در کنار هم ب

 دهد. عناصر مهم در سبکفرد به فضا میای منحصربهتوان اشاره کرد. این تضاد جلوهاسپانیایی می

کاری شده، های بسیار زیبای رنگی، مبلمان چوبی از جنس گردوی منبتاسپانیایی فرش

روغن هستند. در های پرنقش و تابلوهایی از رنگهایی از جنس سرامیک یا کاشی، پردهپوشکف

د. دیوارها دهنسبک اسپانیایی شومینه همیشه مرکز توجه است که بر روی آن تزئینات زیبایی قرار می

 اغلب به رنگ روشن مثل عسلی هستند.

 

 

https://memarian.org/blog/interior-decoration-style-layout/
https://memarian.org/blog/interior-decoration-style-layout/
https://memarian.org/shop/
https://memarian.org/
https://memarian.org/
https://memarian.org/blog/
https://memarian.org/blog/
https://instagram.com/memarian_org
https://instagram.com/memarian_org
https://memarian.org/shop/
https://memarian.org/
https://memarian.org/blog/
https://instagram.com/memarian_org


 (بروز شدمورد از سبک های دکوراسیون) 04دکوراسیون داخلی و اصول                                                          
 

                                                                                                                     
 اینستاگرام معماریان                          معماریان مگ                            وب سایت معماریان                        فروشگاه معماریان

 

 Tuscan styleسبک توسکانی  -۲۷

 

گیرد. در دکور طراحی داخلی توسکانی، الهام خود را از روستاهای روستیک قدیمی در ایتالیا می

شود. یبی کبالتی و زرد تأکید مهای عمیق و طبیعی نظیر سبز، زرشکی، آشدت بر روی رنگتوسکانی به

 ها ساده و بدون پرده هستنددیوارهای گچی اغلب با تیرهای روستیک سقف در ارتباط هستند. پنجره

تا بتوانند از نور طبیعی در سبک توسکانی بهره برد. یکی از عناصر دکوری هم در سبک توسکانی ظروف 

 شوند.و اشیاء مسی هستند که به نمایش گذارده می
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 Victorian orسبک ویکتوریایی یا سبک رمانتیک سنتی  -۲۸
Traditional romantic style 

 

های در سبک ویکتوریایی یا سبک رمانتیک سنتی، دکوراسیون به نظم و ترتیب اشاره دارد. در خانه

شدند. سبک ویکتوریایی یا سبک رمانتیک دقت از هم جدا میآن دوره فضاهای عمومی و خصوصی به

 ها، مبلمان به تولید انبوه رسید.نها بودند که در طراحی داخلی آسنتی جزء اولین سبک

های کاریدوزی مجلل و کندهشده، تشکهای اغراقتوان منحنیدر مبلمان سبک ویکتوریایی می

ترین شده معموالً نمایی پر و شلوغ دارد. مهمتزئینی را مشاهده نمود. اتاقی که به این سبک آرایش

 رمانتیک سنتی هماهنگی و تعادل است. موضوع در دکوراسیون داخلی سبک ویکتوریایی یا سبک
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 Vintage styleسبک وینتژ  -۲۹

 

نظیر روستایی، چیزهایی هستند که در مورد سبک وینتژ دوست داریم. های سنتی و مبلمان بیزیبایی

ده، شتوان با مبلمان دقیق انتخابرسد. ولی میقیمت به نظر میدکوراسیون گران vintageاگرچه 

 ال در سبکعالوه لوازم جانبی مناسب این دکوراسیون داخلی را اجرا کرد. انتخاب قطعات اورجینبه

دهد که یک طرح کامالً ویژه در دکوراسیون منزل خود ایجاد کنید. وینتژ به شما این امکان را می

 شود.طور که دوست دارید دکوراسیون منزل شما نوآورانه و زیبا میصورت آنبدین
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 Zen or Spiritual styleای یا معنوی سبک مراقبه -۳4

 

طرفدار  ایسبک ذن یا معنوی از سبک های دکوراسیون با قوانین حاکم بر طبیعت است. سبک مراقبه

وزندگی در صلح و امنیت در محیط دکوراسیون منزل  پیروی از طبیعت و رعایت آرامش، سادگی

هایی که خدماتی مانند ماساژ دارند و برای آرامش و هایی و مکاناست. به همین دلیل شرکت

 کنند.ای پیروی میاند، از سبک مراقبهگرفتهاستراحت شکل
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 Urban or Bohem homeسبک شهری یا خانه بوهم  -۳۰
style 

 

راه و بسیاری های راههای غنی، طال و جواهر، طرحافتدر سبک شهری یا دکوراسیون منزل پارچه با ب

 گیرد. طراحیکننده مورداستفاده قرار میوجوش، برای ایجاد یک دید آزاد و سرگرمهای پر جنباز رنگ

های دکوراسیون و طراحی داخلی پرانرژی که محیط کار وزندگی را دکوراسیون داخلی شهری ازسبک

 رود.یکند، به شما مباهم ادغام می
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 Rococo styleسبک روکوکو  -۳۲

 

های نفیس، خوابسبک ظریف، لوکس و بازیگوش روکوو، ایده آل برای دکوراسیون منزل، اتاق

ها یا ها، آپارتماننج است. سبک روکوکو در طراحی داخلی خانههای دهای اتاق نشیمن، اتاقسالن

کند. در یک ترکیب با دقت در طراحی مبلمان و ها، تمایل مالکین محل را به خود جلب میسالن

ک های سبطراحی داخلی، توانایی ترکیب اشکال پویا با خطوط خنک و عشق به جزئیات از ویژگی

از احساسات و تحریک، ظرافت و شیک، سهولت و جزئیات در  روکوکو است. سبک رو کوکو ترکیبی

 طراحی داخلی است.
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 Georgian styleسبک جرجین  -۳۳

شود. واسطه اثاثیه و مبلمان خاص آن شناخته میسبک جرجین از سبک های دکوراسیون است که به

هایی با فرشنگهایی به شکل پای پرندگان، سهای مبلمان منحنی، پایهخصوصیات آن از قبیل پایه

های سبک جرجین، بیشتر کرم روشن، سرخ، سبز نخودی های شکسته و نامنظم. رنگاستفاده از سنگ

های دیواری باشد. همچنین در سبک جرجین، در دکوراسیون منزل بزرگ از نقاشیو آبی تیره می

 شود.استفاده می
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 Retro styleسبک رترو  -۳0

 

های طراحی دکوراسیون داخلی آن دوره را حس نوستالژی به یک دوره بخصوص و اجرای تکنیک

نامیم. مبلمان سبک رترو با صفاتی همچون خالص و عملکردی بودن شناخته گاهی سبک رترو می

شده چوبی است. سبک رترو طیف آن دوره، داشتن اجزا و عناصر جال دادهشوند. مشخصه مبلمان می

را در … پوش هاردوود، مرمر، گچ کاری، روکش مخمل و های دکوراتیو ازجمله کفمتنوعی از تکنیک

 گیرد.برمی
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 Maverik styleسبک ماوریک  -۳۵

 

توان نوعی سبک مدرن به شمار آورد. البته کمی نسبت به سبک مدرن عجیب، سبک ماوریک را می

ترها تر است. فلسفه این سبک ناشی از این است که جوانان نسبت به مسنغیرمعمول و مبتکرانه

توانند برخالف ها و اجزاء میهای محدودکننده مقید هستند. در سبک ماوریک رنگکمتر به چارچوب

 حالت معمول با یکدیگر ترکیب شوند.
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 Hightech styleسبک پیشرفته  -۳۶

 

تری ی سیاه، سفید و خاکسشدههای تضعیفرنگ بارنگکوراسیون تکسبک پیشرفته از سبک های د 

توان به مواردی همچون استفاده از فلز، شیشه و پالستیک رنگ میهای تکاست. از مشخصات سبک

اشاره کرد. همچنین استفاده از اشکال هندسی عمدتًا مربع و مستطیل، حداقل دکوراسیون، ارگونومی 

 های بارز در سبک پیشرفته است.رد از نشانهو عدم استفاده از سطوح گ
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 Casual Contemporaryسبک غیررسمی معاصر  -۳۷
style 

 

راحتی و آسایش در محیط توجه های دکوراسیون و طراحی داخلی، بهسبک غیررسمی معاصر از سبک

های ای راحتی زیاد و کنسول، آباژور و قالیچههایی نظیر مبلهدارد. در سبک غیررسمی معاصر از اثاثیه

شش های با درخدر این سبک با تنالیته روشن و رنگهای مورداستفاده گردد. رنگنرم نیز استفاده می

های دکوراتیوی را که دارای تنوع توان آیتمباشد. در حقیقت در سبک غیررسمی معاصر میمتوسط می

 خوبی در کنار هم قرارداد.هستند به
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 Formal Contemporary styleسبک رسمی معاصر  -۳۸

 

های رنگ گیرد.در سبک رسمی معاصر عالوه بر رعایت رسمیت، مدرن بودن نیز موردتوجه قرار می

اشد. بهای سرد مثل سیاه، سفید و خاکستری میمورداستفاده در سبک رسمی معاصر بیشتر رنگ

رود که بیشتر از خطوط و زوایای غیر ای از سبک های دکوراسیون به شمارمیسبک رسمی معاصر گونه

 شود.های آبستره استفاده میها و مجسمهمنحنی، نقاشی
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 Casual Romantic styleسبک رمانتیک غیررسمی  -۳۹

 

در سبک رمانتیک غیررسمی مواردی همچون دنج بودن، رؤیایی بودن و راحت بودن از اهمیت 

های سبک از سبکهای زنده و روشن در این نوع برخوردار است. کاربرد اشیای سبک، نرم و رنگ

های ساده از های تازه و نقاشیهای ساده، گلدکوراسیون داخلی مرسوم است. استفاده از پارچه

 طراحی دکوراسیون داخلی است. های این شیوهنشانه
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 traditional styleسبک سنتی  -04

 

های موردعالقه در سبک دکوراسیون سنتی بوده است. دکوراسیون ترکیب چوب و پارچه از ترکیب

جات، آثار هنری کالسیک، تقارن و دیگر عناصر تاریخ را دوست دارد، سنتی برای کسانی که عتیقه

 جذابیت دوستانه آن تأکید دارد. انتخابی عالی است. طراحی سنتی بر روی هماهنگی، نظم و
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