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 هر آنچیزی که باید درباره دکوراسیون پاییزی منزل بدانید

کند. تغییرات زیبای پاییزی نظیر: زرد حال و هوای همگی ما با شروع فصل پاییز تغییر می

ها و کوتاه شدن روزها باعث ایجاد حس و حال عجیبی در اکثر مردم شدن رنگ برگ

تان ها جهت تغییر در محیط زندگیمنزل، یکی از بهترین روش پاییزی دکوراسیون. شودمی

 .است

دهند که بیشتر زمان خود را با شروع فصل پاییز در خانه سپری میاکثر مردم ترجیح 

 .نمایند

ها جهت لذت بردن از تغییرات مثبت تواند یکی از بهترین روشمی خانه دکور کردن پاییزی

ا توانید بمان باشد. در این زمینه نکات زیادی وجود داشته که میایجاد شده در محیط زندگی

 .منزلتان را پاییزی کنید اجرایی کردن آنها، فضای

های های محبوب پاییزی نظیر: انار، کدو تنبل، فلفل قرمز، برگتنها کافی است که با تم

 .های جالب در دکوراسیون منزل خود استفاده نماییدآشنا شده و از ایده… خشک و

 یونراسدکو سازیتری انجام دهید. شما با پیادهتوانید کار متفاوتامسال در فصل پاییز می

 .تر از بقیه عمل نماییدتوانید متفاوتدر منزلتان می پاییزی

های مربوط به فصل پاییز، فضای دلنشینی را جهت لذت های گرم و الماناستفاده از رنگ

 .کندبردن از همنشینی در کنار اعضای خانواده فراهم می

 توانید زیبایی وداشته، میهای مختلف وجود های پاییزی که در سایتبا الهام گرفتن از ایده

های آرامش را در منزلتان ایجاد نمایید. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را با ایده

 .جذاب پاییزی در دکوراسیون منزل آشنا نماییم

 نزلم برای مدرن داخلی دکوراسیون طراحی نکات با آشنایی مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86/
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 های جالب دکوراسیون پاییزی در منزل بیشتر آشنا شویمبا ایده

 از سبک نوردیک الهام بگیرید 

سازی کنید. سبک نوردیک، منزل خود را به سبک نوردیک پیاده پاییزی دکوراسیون

شود. البته سبک نوردیک، سبک ترکیبی از شکل و عمل بوده که در فضای محیط اجرا می

 .شودای استفاده میا بوده که در اصول آن از عناصر هنری و پایههزندگی اسکاندیناوی

طراحی پاییزی خانه، نشات گرفته از سبک نوردیک بوده که تمامی عناصر به کار رفته در 

فضا از مواد طبیعی نظیر: خاک، چوب و سنگ است. استفاده از وسایل سرامیکی، 

 .این سبک رواج دارد بافت درهای دستهای تراش داده نشده و پارچهچوب

توانید جهت پاییزی کردن فضای منزلتان از انواع هنرهای دستی نظیر: روبالشی شما می

 .ساز سرامیکی استفاده کنیدگلدوزی شده، آویز مکرومه یا کاسه دست

 های مخمل در دکوراسیون پاییزی منزل استفاده نماییداز پارچه 

های های مخمل در قسمتاستفاده از پارچه ،پاییزی دکوراسیون هایاز مهمترین نشانه

مختلف منزل است. پارچه مخمل عالوه بر دلربا و باشکوه بودنش، تاثیر زیادی بر 

 دکوراسیون داخلی محیط دارد

استفاده از پارچه مخمل جهت روکش رویه مبل یا رویه کوسن، ایده بسیار جالبی به نظر 

 .رسد. البته به هنگام انتخاب پارچه مخمل به رنگ آن توجه نماییدمی

های های گرم پاییزی در انتخاب پارچه مخمل استفاده نمایید. رنگاالمکان از رنگحتی

 .ر محیط زندگیتان ایجاد خواهد کردگرم، حس و حال زیبای هوای پاییز را د

 ای در دکوراسیون پاییزی منزلتان استفاده نماییدهای قرمز و قهوهاز گل 

 دکور کردن پاییزی های جالب جهتهای خشک پاییزی، یکی از ایدهاستفاده از گل

ای، نارنجی، زرد، زرشکی و سبز مات، ترکیب های قهوهاست. استفاده از رنگ خانه

 .کنندمنزلتان ایجاد می پاییزی دکوراسیون ده جذابی راالعاقفو
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های خشک پاییزی را تهیه کرده و آنها را روی میز کنار مبل بر طبق توانید گلشما می

جذاب با تم پاییزی هم جهت قرار دادن دسته  سلیقه خود چیدمان نمایید. استفاده از گلدان

 .توانید به کار بندیدیهای خشک درون آن هم ایده جالبی بوده که مگل

 های خشک پاییزی در دکوراسیون منزلتان استفاده نماییداز برگ 

رای توانید بهای خشک اجرایی کنید. شما میمنزل را با استفاده از برگ پاییزی دکوراسیون

 .ها به عنوان یک عنصر تزیینی استفاده نماییدشده درختهای خشکاین کار از برگ

ی با فرد دیگر متفاوت است. اما بهتر است که جهت روح بخشیدن به روش چیدمان هر فرد

های کاج های زرد و نارنجی پاییزی را به همراه چند کدو تنبل یا میوهفضای منزل، برگ

 .درون ظرف قرار دهید. سپس آن را در مرکز اتاق نشیمن بر روی میز بگذارید

 زی منزل فراموش نکنیداستفاده از وسایل کهنه و قدیمی را در چیدمان پایی 

توان در چیدمان پاییزی منزل انجام داد، استفاده از وسایل های جالبی که میاز جمله ایده

 .کهنه و کالسیک است

های خالی منزل را با یک وسیله قدیمی نظیر: توانید قسمتجهت اجرایی کردن این ایده می

ه ای بمان پاییزی منزل، روح تازهمیز یا چمدان پر کنید. استفاده از وسایل قدیمی در چید

 .بخشدفضا می

 ایده شمع را در دکوراسیون پاییزی منزلتان به کار ببرید 

 .تواند به فضای منزلتان، نور و گرما بخشداستفاده از شمع در روزهای سرد پاییزی می

های گرم پاییزی و قرار دادن آنها بر روی طاقچه باالی استفاده از چند شمع در رنگ

 .های مختلف منزل، فضای دلنشینی را در محیط ایجاد خواهد کردمینه یا در قسمتشو
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 های بافتنی در چیدمان پاییزی منزل بهره ببریداز معجزه پتوها و روبالشی 

ن ای دارد. از مهمتریالعادههای کاموایی رنگارنگ در فصل پاییز، جذابیت فوقپوشیدن لباس

 های بافتنی، پاف کاموایی وتوان به روبالشیهای فصل پاییز در دکوراسیون منزل مینشانه

 .پتوهای بافتنی رنگارنگ اشاره نمود

خواب خود قرار داده و از ختتوانید روبالشی و پتوهای بافتنی را بر روی مبل و تشما می

 .فضای اتاق، نهایت بهره را ببرید پاییزی دکوراسیون جذابیت آنها در

 های پاییزی در دکوراسیون منزل استفاده نماییداز المان 

توان های جالبی است که میهای پاییزی نظیر: فانوس، یکی از ایدهاستفاده از المان

های قدیمی خانه اجرایی کرد. استفاده از فانوس، حال و هوای خانه پاییزی دکوراسیون در

تواند بسیار جالب کند. به همین دلیل به کار بردن آن در فضای خانه میرا در محیط زنده می

 .انگیز باشدو هیجان

 های گرم و نوستالژیک در فضا استفاده نماییداز ترکیب رنگ 

های گرم و سیون منزل، استفاده از رنگهای پاییز در دکورااز مهمترین مشخصه

های گرم نظیر: آجری، خردلی و عسلی و استفاده از نوستالژیک است. ترکیب رنگ

 .توانند فضایی نوستالژیک را در محیط ایجاد نمایندهای قرمز و سبز در کنار آنها میرنگ

 معجزه استفاده از کدو تنبل و شکالت را دست کم نگیرید 

جذابیت  تواند برلب باشد که بدانید استفاده از کدو تنبل در کنار شکالت میشاید برایتان جا

ی هاای، رنگمنزلتان تاثیرگذار باشد. نارنجی و قهوه پاییزی دکوراسیون هر چه بیشتر

 .کندتر دیده شدن فضای پاییزی منزلتان کمک میگرمی هستند که استفاده از آنها به جذاب

 گیری نهایینتیجه

ن تاها جهت ایجاد تغییر در محیط زندگیمنزل، یکی از بهترین ایده پاییزی وندکوراسی

 توانید حس و حال فصل پاییز های جالبی که وجود داشته، میاست. شما با اجرایی کردن ایده
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را در منزلتان ایجاد نمایید. این مقاله از این رو تهیه شده تا به شما جهت پاییزی کردن دکور 

 .ن کمک نمایدتامحیط زندگی

 


