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 (خانه ونیدکوراس رییتغ یبرا عیسر دهیا 20تغییراتی کوچک با تاثیراتی بزرگ )
های منزل همیشه در ها و روزها را در خانه بمانیم؛ به همین دلیل تمامی قسمتما ممکن است بهترین ساعت

هایی که در منزل هستیم، لذت تک لحظهتیررس نگاه ما قرار دارند. پس بهتر است کاری کنیم که بتوانیم از تک

یم. این موضوع، مخصوصا در این روزها که ها و روزهای عمرمان در منزل خسته نشوببریم و از سپری شدن ساعت

است؛ بنابراین الزم است برای حفظ نشینی سوق داده، بیشتر نمود پیدا کردهبیماری کرونا همگان را به سمت خانه

های بزرگ و مهمی را برای بهتر اکنون دست به کار شوید و با تغییرات جزئی و کوچک گامروحیه و ارتقا آن، هم

تان و کسب روحیه بیشتر برای ادامه زندگی بردارید. مسلما ارتقا روحیه شما باعث کسب منزلشدن دکوراسیون 

های روزمره شما خواهد شد و به شما نشاط و سرزندگی خواهد بخشید. پس با ما انرژی بیشتر برای ادامه فعالیت

 آشنا کنیم. ایم،که خود تجربه کرده تغییر دکوراسیونهای همراه باشید تا شما را با ایده

کند، هزینه این تغییرات است. باید بدانید که همیشه تغییرات دانیم اولین چیزی که ذهنتان را درگیر میالبته می

توانید با حداقل هزینه و پردازی مناسب میهای زیادی ندارد. گاهی با کمی خالقیت و ایدهبزرگ نیاز به هزینه

های تر کنید. با ما همراه باشید تا ذهن شما را با ایدهزیباتر و جذابحتی بدون صرف هزینه محیط اطراف خود را 

های بهتر و خالقیت بیشتری دست یابید. این مقاله در واقع یک جدید آشنا کنیم تا جایی که خودتان نیز به ایده

 شود.مطالب ساده و مفید در رابطه با آموزش دکوراسیون محسوب می
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 دلپذیر کردن منزلاستفاده از شلف برای 

شود. برای استفاده از این ای تعدادی وسایل تزئینی مانند مجسمه، گلدان و غیره یافت میمعموال در هر خانه

های آماده استفاده کرده و آن توانید از شلفوسایل تزئینی باید شلف مناسب را برای آنها در نظر بگیرید. شما می

های اضافی توانید از چوبتر انجام دهید، میخواهید این کار را ارزاناگر می ها خریداری کنید؛ ولیرا از فروشگاه

 های مناسب و زیبا با آنها بسازید.خود در انباری نیز کمک گرفته و شلف
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 های زینتیاستفاده از گل و گلدان

تان ها به منزلانها و گلدوجود و حضور گل و گیاه را در منزلتان دست کم نگیرید. حس زیبا و قشنگی که گل

تان ها در منزلکنیم حتما از وجود گلکند، وصف ناشدنی است. اگر تجربه این کار را نداشتید، توصیه میتزریق می

 استفاده کنید تا از رشد و نمو آنها هر روز لذت ببرید.



  www.MianaWeb.ir                                                                                      نویس: فرهاد ناجیمحتوا

 

4 
 

 

 استفاده از استند گل

توانید این استندها را خریداری کند. شما مییه میای زیبا را به منزل شما هدبه کارگیری استند گل در منزل، جلوه

ای بسازید العادهکرده یا از وسایل چوبی و فلزی قدیمی و با افزودن کمی خالقیت و رنگ به آنها، استندهای خارق

 و عالوه بر زیبایی و لذت بردن از آنها، لذت ساخته شدن توسط خودتان را نیز کسب کنید.
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 استفاده از شمع

کند که با هیچ وسیله برقی دیگر قابل های مختلف منزل حسی رویایی ایجاد میحضور شمع در بخش وجود و

ها را در شب روشن کنید و به موسیقی زیبا و شود که شمعمقایسه نیست. این حس و حال زمانی بیشتر می

 دلنشینی گوش فرا دهید.
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 استفاده از سبدهای حصیری

توانید منزل خود را تزئین کنید و از آنها بر روی میز پذیرایی یا نهارخوری، در یبا استفاده از سبدهای حصیری م

ها در داخل آنها استفاده کنید. در دکورهای مدرن ها برای قرار دادن وسایل و حتی گذاشتن گلدانآشپزخانه و اتاق

 دهد. ها میو اتاقای زیبا به دکور منزل شود و جلوهامروزی از سبدهای حصیری به وفور استفاده می
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 های رنگی و زیبااستفاده از کوسن

تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد و به کارگیری کوسن عالوه بر راحتی، برای دکوراسیون داخلی منزل نیز می

 دار باشند که این به سلیقه شما وتوانند ساده و طرحها میای زیبا به پذیرایی شما و مبلمان بدهد. کوسنجلوه

 تان بستگی دارد.دکوراسیون داخلی منزل
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 های عکساستفاده از قاب

های عکس های عکس هر یک گویای رمز و رازی است که در منزل هر شخصی وجود دارد. استفاده از قابقاب

تواند یاداور خاطرات شیرین دوران کودکی یا بزرگسالی شما باشد که با هر بار دیدن آن ها میمخصوصا در اتاق

 لذتی فراوان را تجربه کنید. 
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 استفاده از ریسه

هایی از خانه توان از آنها برای تزئین بخشها امروزه در انواع و اقسام مختلفی در بازار وجود دارند که میریسه

آنها  ها بسیار پرکاربرد بوده و در زمان تاریکی هوا با روشن کردنها مخصوصا در اتاقاستفاده کرد. این ریسه

 توانید جذابیتی دوچندان به اتاق خود دهید. می
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 استفاده از چراغ خواب و آباژور

تواند بسیار دلنشین باشد. شما تزئین هر منزلی، مخصوصا اتاق خواب و پذیرایی با یک آباژور شیک و جذاب می

توانید در زمانی که دوست دارید آرامش بیشتری کسب کنید، با روشن کردن آباژور و استفاده از نور مالیم آن می

 خانه خود بدهید. فضای خاص و رمانتیکی را به
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 استفاده از رنگ برای زیباتر شدن

کمی باید به خود جرات بدهید و خالق باشید. سطل رنگی بگیرید و با قلتک یا قلمو دیوارهای منزتان را خودتان 

کند، ولی اگر خودتان دست به کار شوید، با رنگ کنید. شاید در نگاه اول فکر کنید این کار هزینه زیادی طلب می

 ترین هزینه این کار انجام شدنی خواهد بود.کم
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 استفاده از استیکرهای جذاب

توانید از استیکرهای بسیار زیبایی که در حال حاضر های منزل، میبرای زیباتر شدن دیوارها، درها و سایر بخش

که از آنها خواهید رسند، استفاده کنید. استیکرها شاید به نظر کوچک باشند، ولی حس خوبی در بازار به فروش می

 گرفت بزرگ خواهد بود. 
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 های زیبای نویناستفاده از ساعت

توانید با انتخاب یک ساعت شیک و مدرن ای وجود یک ساعت مورد نیاز است. به همین دلیل شما میدر هر خانه

های خود ز خالقیتتوانید اتوانید هزینه زیادی را تقبل کنید، مییک قدم به جلو بردارید. اگر برای ساعت نمی

قیمت، یک ساعت استفاده کرده و با استفاده از یک تکه چوب باریک از تنه درخت و بستن یک موتور ساعت ارزان

 لوکس و شیک را طراحی و بسازید.
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 استفاده از آینده را فراموش نکنید

توانید حتی از آینه در نوازی را به منزل شما بدهد. شما میتواند زیبایی چشمجای منزل میوجود آینه در جای

 های مدنظرتان ترکیب کنید. پذیرایی نیز استفاده کرده و با شلف
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 استفاده از تابلوهای هنری

تابلوهای هنری بر روی دیوارها و شلف  اگر اهل هنر باشید یا حتی اگر خیلی هم به هنر عالقمند نباشید، باز جای

کنیم برای جذابیت بیشتر دکوراسیون منزل خود، حتما از تابلوهای هنری استفاده شما خالی خواهد بود. توصیه می

 کنید.
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 های خاص و جذاباستفاده از کتابخانه

پذیرایی منزل خود جایی را شمایی که اهل کتاب و کتاب خواندن هستید، مطمئنا با این ایده که در اتاق و حتی 

برای یک کتابخانه شیک و زیبا باز کنید، موافق خواهید بود. مطمئنا وجود کتابخانه در پذیرایی، زیبایی دوچندانی 

 را به دکور منزل شما خواهد داد.
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 استفاده از تاب

ودکان، نوجوانان و حتی ها و نصب آن در منزل برای کدرست کردن یا خریداری کردن تاب در انواع و اقسام مدل

کنیم، اگر در منزل جای کافی دارید، حتما تواند گزینه بسیار جذابی باشد. به همین دلیل توصیه میبزرگساالن می

 از این گزینه برای کسب آرامش بیشتر استفاده کنید.
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 های دیواریاستفاده از بشقاب

های مختلف روی ها و رنگو حتی جدید را در طرح های قدیمیها دیده باشید که بشقابشاید در برخی از عکس

ای ویژه و خاص به دیوار شما خواهد داد. اگر کلکسیون قابل قبولی از بشقاب  کنند. این کار جلوهدیوار نصب می

 شود.در اختیار دارید، این کار به شما پیشنهاد می
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 های چوبیاستفاده از جعبه

برای قرار دادن گلدان، کتاب، وسایل تزئینی و دکوری مرسوم شده است.  ای چوبی به عنوان محلیبه کارگیری 

 های مختلف طراحی شود.تواند در رنگهای چوبی میاین جعبه
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 های چوبی به عنوان مبلمان و میزاستفاده از پالت

ایده و خالقیت  های چوبی ساختمانی و با صرف کمیتوانید با استفاده از پالتشاید کمی عجیب باشد، ولی شما می

های شما را برای دکوراسیون داخلی منزل به آنها را به مبلمانی شیک و درخور توجه تبدیل کنید. این کار هزینه

 دهد.شدت کاهش می

 

 های رهاشده در طبیعتاستفاده از چوب

بسیار زیبا و ای بر خواهید خورد که های رهاشدهزنی در طبیعت با چوبگاهی اوقات در هنگام گردش و گشت

ارزش کارهای های به ظاهر بیفرد، از همین چوبهای منحصربهتوانید با به کارگیری ایدهجالب هستند. شما می

 ارزشمندی را درست کرده و در دکور منزل خود از آنها استفاده کنید.

 

 

 


