
از  اســتفاده  با  داخلی  طراحی 
رنگ سبز 

رنگ سـبز، جزء رنگ های ثانویه اسـت که از ترکیب دو رنگ اصلی، آبی و زرد به دسـت 
می آید. سبز، در چرخه رنگ ها، جزء رنگ های سرد و خثی قرار دارد.تصور می شود رنگ سبز 
تعادل و هماهنگی را با محیط اطراف خود به ارمغان می آورد ، بنابراین جای تعجب نیسـت 
که این یک انتخاب محبوب در طراحی داخلی باشد.گذشـته از روانشناسـی آن ، ارتباط آن با 
بیرون از منزل و به خصوص بهار و تابسـتان باعث می شـود رنگی عالی برای جفت شدن با 

دیگر رنگ ها ایجاد شود .
استفاده از رنگ سبز، در طراحی داخلی محاسن زیادی دارد که دراینجا به تعدادی از آن ها 

اشاره می کنیم.
1. رنگ سبز طیف وسیعی از رنگ ها را در برمی گیرد.

2. ایـن رنگ به سـبک خاصی اختصـاص ندارد و می توان منزل را به سـبک دلخواه خود 
چیدمان کرد.

3. رنـگ سـبز بـا هر رنگی ترکیب می شـود، از این رو برای انتخاب سـت رنگ مشـکلی 
نخواهد بود.

کارشــــناس معـــماری

پگاه عسکری



در ادامه راههایی برای استفاده از رنگ سبز در طراحی داخلی بیان می کنیم:

 با یک دیوار سبز شروع کنید
هنگام تزریق رنگ سبز به فضای داخلی ، ساده ترین راه برای انجام این کار با 
رنگ اسـت .در حالی که مطمئن ترین کار رنگ آمیزی یک دیوار اسـت ولی یک 

انتخاب بسـیار چشمگیر تر این اسـت که آن دیوار را به داخل صفحه های اطراف 
خود ، به عنوان تصویر وارد کنید. کاغذ دیواری روش دیگری اسـت که  می تواند 

فضای خاصی را ایجاد کند.
یک ایده جالب دیگر این است که چندین سایه سبز رنگ بگیرید و همه آنها را 

به دیوار خود بکشید تا زیبایی مخملی ایجاد شود.

دقیقاً مانند استفاده از دیوار سبز رنگ ، می توان با ایجاد یک رنگ سبز با مبلمان 
یا یک کالژ روی دیوار، به یک نقطه کانونی رسید.

سـقف نیز جزء ایده های خاص اسـت که  هنگام انتخاب جزئیات ، نباید  آن را 
فراموش کرد. برای طراحی سقف ها می توان از رنگ های تیره و روشن استفاده 
کرد به این صورت که رنگ سبز روشن  رابرای سقف و سبز تیره را  برای فضای 

داخلی یا بالعکس  می توان به کار برد.
 عالوه بر استفاده از رنگ ها ، آویزها و حباب های سبز سقفی نیز  می توانند وارد 
قلمرو عمودی طراحی شوند. پرده ها  نیز روش دیگری برای داشتن رنگ سبز به 

صورت عمودی هستند. 

استفاده از سایه در رنگ آمیزیاستفاده از رنگ 

استفاده از المان های عمودی کالژ روی دیوار
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کاشت روی دیوار عمودی

کالژ روی دیوار

استفاده از گیاهان به صورت گروهی

 استفاده از کاشی های سبز 
حتی اگر قرار اسـت  از رنگ سـبز خالص اسـتفاده کنید ، می توان این کار را با 
کاشی انجام داد. کاشی ها همچنین امکان بازی با سایه های مبهم را فراهم می 

کنند ، چیزی که رسیدن به آن با مواد دیگر دشوار است.

 طراحی داخلی را به طور طبیعی روشن کنید
یک روش طبیعی برای افزودن رنگ سـبز به طراحی داخلی شـما این است که 
گیاهان را به صورت پراکنده یا گروهی در خانه خود قرار دهید ، معمواًل در نزدیکی 
یک پنجره با فرمت بسیار سنتی یا به صورت کاشت روی دیوارهای عمودی می 

توان از این روش استفاده کرد.

 � https://www.trendir.com/green-color-interior-design/
 � https://tookamart.com
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