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 اهمیت دکور کردن شومینه خالی 

ها جهت استفاده از فضای خالی تواند به عنوان یکی از بهترین راهمی شومینه کردن دکور

های  مطرح شود. تنها کافی است با بکارگیری خالقیت و ایده آن در فصل بهار و تابستان

 .جذاب، دکوراسیون شومینه منزل خود را به زیباترین نحو ممکن انجام دهید

توان استفاده متاسفانه امروزه، شومینه کاربرد چندانی نداشته و به مانند گذشته از آن نمی

 .اردنمود. زیرا شومینه داشتن مشکالت مخصوص به خود را د

ها عالوه بر ایجاد هزینه تعمیرات و نگهداری، باعث به وجود آمدن گرد و خاک در  شومینه

شوند. همین امر باعث شده که استفاده از شومینه به مانند روزگاران گذشته،  محیط خانه می

 .جذابیت چندانی نداشته باشد

یگر آن را به نقطه کانونی  ها باشد تا بار دتواند یکی از بهترین روشمی شومینه کردن دکور

در خانه تبدیل نمایید. در نظر گرفتن شومینه به عنوان نقطه کانونی در منزل باعث زیباتر  

 .شودجلوه دادن فضا می

توانید  های مختلفی جهت دکوراسیون شومینه وجود داشته که با اجرایی کردن آنها میایده

ایجاد نمایید. در ادامه شما را با نکات مهم  نمای زیبایی از منزل خود را در دید فرد بیننده  

 .جهت دکوراسیون شومینه خالی و بالاستفاده آشنا خواهیم کرد

 های خالقانه جهت دکور کردن شومینه خالی آشنا شویدبا ایده

انگیز باشد. به شرطی که با اصول و قواعد  تواند بسیار هیجانخالی می شومینه کردن دکور

و جذاب جهت    های کاربردیشید. در این میان به تعدادی از ایدهدکوراسیون آن آشنا با

 :دکوراسیون شومینه منزلتان اشاره خواهیم کرد

 قرار دادن آثار هنری جذاب در شومینه  •

تواند بسیار جذاب باشد. اگر عاشق هنر هستید و در  قرار دادن آثار هنری داخل شومینه می

 .د از تابلوهای هنری داخل شومینه استفاده نماییدتوانی این زمینه هم تبحر خاصی دارید، می
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توانید تابلوی هنری بسیار زیبایی را در سایز شومینه انتخاب کرده و آن را  بدین منظور می

شود که در ابتدا توجه فرد بیننده به  در مکان مورد نظر قرار دهید. این کار باعث می

 .شومینه جلب شود

 ه شومینه قرار دادن گل در فضای بالاستفاد •

ای به فضای خالی درون  تواند روح و جان تازهو گیاه می به وسیله گل شومینه کردن دکور

 .پیشنهاد شده است منزل دکوراسیون شوییآن بخشد. این مورد به دفعات زیاد در فنگ

های منفی را از بین برده و شادابی را تواند تمام حساز طرفی، وجود گل و گیاه در خانه می

در محیط به وجود آورد. نحوه قرار دادن و چیدمان گیاهان در شومینه، یک امر کامال  

 .ای استسلیقه

 قرار دادن شمع های کوچک و بزرگ در شومینه •

هایی است که  نگی، یکی دیگر از ایدههای جذاب ر به وسیله شمع شومینه کردن دکور

تواند بسیار  با سایزهای مختلف داخل شومینه می توان به آن اشاره نمود. قرار دادن شمعمی

 .رویایی و جذاب باشد

توانید آنها را روشن کرده و از آرامش ایجاد شده در منزلتان نهایت لذت  اگر تمایل داشتید می

به   منزل دکوراسیون ها جهتمینه، یکی از بهترین ایدهرا ببرید. استفاده از شمع در شو 

 .رودسبک مدرن به شمار می

 ایجاد قفسه های چند طبقه داخل شومینه  •

توانید فضای بالاستفاده شومینه را تبدیل به یک چیز متفاوت کنید. به عنوان مثال،  شما می

 .وراسیون شومینه باشدتواند بهترین گزینه پیشنهادی جهت دکهای چند طبقه میایجاد قفسه

اگر جهت ایجاد قفسه در فضای کوچک منزلتان محدودیت دارید، از ایده خالقانه استفاده 

توانید وسایل تزیینی و دکوری خود را درون  کنید. شما با اجرایی کردن این ایده می

 .های ایجاد شده در شومینه قرار دهیدقفسه 
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 چیدمان مختلف کتاب در شومینه  •

دسته از  تری انجام دهید. این ایده برای آنتوانید به سبک متفاوترا می ومینهش کردن دکور

 .تواند بسیار کاربردی باشدعزیزانی که عاشق کتاب هستند، می

تان چیدمان نمایید.  های مورد عالقهتوانید فضای بالاستفاده شومینه را با کتابشما می

سازی این ایده، اولین چیزی که در  شد. با پیادهتواند بسیار جذاب بااجرایی کردن این ایده می

 .در شومینه منزلتان است آید، چیدمان زیبای کتابنگاه اول به چشم بیننده می

 ایجاد فضای خواب برای حیوان خانگی در شومینه  •

تواند بسیار رویایی باشد.  دسته از افرادی که حیوان خانگی دارند، این موضوع میبرای آن

توانید به عنوان فضای خواب برای حیوان خانگی خود در نظر  شومینه خالی منزلتان را می

 .بگیرید 

جهت انجام این کار بهتر است که داخل شومینه، چند بالش نرم قرار دهید و فضای شومینه  

ها بسیار خالقانه بوده و  مکان خواب حیوان خانگی خود تبدیل نمایید. مسلما، این ایده را به

 .هر فردی با ورود به منزلتان متوجه این موضوع خواهد شد

 شمعدان  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 های رنگی در شومینه ایجاد انبار چوب •

تواند بسیار زیبا باشد. مسلما،  های رنگی میبه وسیله مجموعه چوب شومینه کردن دکور

 .کنیم به ذهن هیچ کس خطور نخواهد کرد هایی که به شما معرفی میایده

های چوب را در سایزهای جهت اجرایی کردن این ایده، خودتان دست به کار شوید. تنه

خود داخل شومینه قرار دهید. با مختلف بریده و آنها را رنگ کنید. سپس آنها را با سلیقه 

توانید نمای بسیار زیبایی از طبیعت را در منزل خود خلق  عملی کردن این ایده خالقانه می

 .نمایید

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%86/
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 قرار دادن وسایل دکوری در شومینه  •

خالی خود استفاده نمایید. یکی   شومینه کردن دکور های مختلفی جهتتوانید از ایدهشما می

 .آمیزی کنیداین است که درون شومینه خود را رنگ های جالباز این ایده

سپس داخل آن را با انواع وسایل دکوری و تزیینی، چیدمان نمایید. این کار باعث شده که هم  

از فضای خالی شومینه نهایت بهره را ببرید و هم نمای ظاهری زیبایی را داخل شومینه  

 .یقه هر فرد بستگی خواهد داشتها به سلایجاد کنید. البته اجرایی کردن این ایده

 تبدیل فضای بالاستفاده شومینه به تخته سیاه  •

تواند با آن انگیزترین کارهایی است که هر فردی مییکی از هیجان شومینه کردن دکور

 .رو شود. شاید با شنیدن اسم تخته سیاه، خاطرات مدرسه برای شما یادآور شودبهرو 

تری در مقایسه با دیگران انجام ته سیاه کار بسیار متفاوتتوانید با استفاده از تخشما می

توانید بر روی تخته طرح بسیار دهید. به عنوان مثال، اگر عاشق نقاشی کردن باشید، می

 .زیبایی را به تصویر بکشید

های خانوادگی خود چیدمان  سپس تخته سیاه را در شومینه قرار دهید و باالی آن را با عکس

 .نمایید

 کالم آخر

پذیر است. اینکه شما چه روشی را جهت  های مختفی امکانبه روش شومینه کردن دکور

 .کنید به سلیقه شخصی شما بستگی دارددکوراسیون شومینه خالی و بالاستفاده خود اجرا می

های تواند به عنوان بهترین راهنمای شما جهت اجرایی کردن ایدهدر این میان، خالقیت می

هایی که به  کاربردی جهت دکوراسیون شومینه خالی منزلتان مطرح شود. هر کدام از روش

 .شوندتان منزل دکوراسیون توانند به تنهایی باعث تغییرات زیادی درآنها اشاره کردیم، می

 


