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 های خالی خانه و نقش آنها در دکوراسیون داخلیگوشه

آیند. اگر به فضاهای به شمار می داخلی دکوراسیون بخش مهمی از خانه خالی هایگوشه

ها  روح بودن این قسمتشه از منزل خود دقت نمایید، متوجه بیخالی و بالاستفاده در هر گو 

 .خواهید شد

نظیری را در محیط ایجاد نموده توانید جلوه بیهای خالی منزل میبا چیدمان اصولی گوشه

های جذاب و کاربردی زیادی در این  و از فضاهای بالاستفاده نهایت لذت را ببرید. روش

 .شوندهای خالی منزل میوه بخشیدن بیشتر به گوشهزمینه وجود داشته که باعث جل

های مهمی بوده که باید در دکوراسیون اصولی مورد توجه  ، قسمتخانه  خالی هایگوشه

ها و  سازی روشقرار داد. تنها کافیست که کمی از قوه خالقیت خود استفاده کرده و با پیاده

 .نمایید های مختلف، زیبایی را در فضای منزل خود ایجادایده

روح جلوه دادن نمای های خالی عالوه بر ایجاد ظاهری نامناسب باعث بیرها کردن کنج

های  شوند. قصد ما از تهیه این مقاله، گردآوری نکات مهم جهت تزیین گوشهکلی خانه می

 .خالی منزل بوده تا شما را با چند ایده کاربردی در این زمینه آشنا نماییم 

 دهیم  انجام را خود  منزل  طراحی  چگونه  ، شیک منزل چیدمان  مطالعه: پیشنهاد

 های خالی خانه بیشتر آشنا شویمهای کاربردی جهت تزیین گوشهبا ایده

های مهم در دکوراسیون به شمار رفته که نیاز است قبل از  از قسمت خانه خالی هایگوشه

توانید از این فضاهای بالاستفاده و پرت در  اقدام به هرگونه کاری به آنها توجه شود. شما می

 .ببرید  منزلتان نهایت استفاده را

عیب و نقص باشد. اما در این میان چیزی کم  ممکن است که دکوراسیون کلی منزل شما بی

داشته باشد. توجه به فضاهای پرت خانه جز مهمترین نکاتی بوده که در چیدمان اصولی باید 

 .مورد توجه قرار گیرند. در ادامه سعی شده به موارد مهمی در این زمینه اشاره شود

 

https://greenlist.ir/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%b4%db%8c%da%a9/
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 ی گیاهان خانگ •

را با انواع گیاهان خانگی تزیین کنید. اگر فضاهای پرت خانه بیش از  خانه خالی هایگوشه

 .حل استفاده نماییدکنند از این راهحد خودنمایی می

توانید این فضاها را با یک یا چند گلدان که ارتفاع بلندی داشته، پوشش دهید. این  شما می

 .شودکار هم باعث زیباتر نشان دادن فضای خانه و هم ایجاد حس مثبت در روحیه شما می

 کتابخانه  •

استفاده نمایید، ایجاد  خانه خالی هایگوشه توانید جهت پر کردنایده جالب دیگری که می

 .ای مناسب برای مطالعه استفض

تر فضای بسیار جذابی را برای مطالعه خود  توانید خودتان دست به کار شده و سریعشما می

یا سایر اعضای خانواده ایجاد نمایید. اگر فرد کتابخوانی هستید، حتما از این ایده جالب جهت  

 .دکوراسیون فضاهای پرت منزل خود استفاده نمایید

 نریتابلوهای جذاب ه  •

شود، استفاده از تابلوهای هنری  های خالی منزل مطرح میایده دیگری که جهت تزیین گوشه

 .توانید تابلوهای مورد عالقه خود را بر روی دیوارهای پرت خانه نصب کنیداست. شما می

توانید از زیبایی ایجاد شده در فضا نهایت لذت را ببرید. حتما قبل از تهیه  بدین صورت می

 .و آویزان کردن آن بر روی دیوار به اندازه و فضای مورد استفاده، توجه نماییدتابلو  

 های رنگارنگفرش و قالیچه •

توانید از فرش و  اگر در راهروی ورودی منزلتان فضاهای پرت زیادی مشاهده نمودید، می

ند  توا های جذاب میهای رنگارنگ استفاده نمایید. پهن کردن یک فرش زیبا در طرحقالیچه

 .زیبایی دکوراسیون این قسمت از خانه را چندین برابر نماید
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روح جلوه بود از تابلوهای هنری جذاب جهت  اگر دیوارهای فضای ورودی خانه خالی و بی

 .شخصیت بخشیدن به نمای کلی محیط استفاده نمایید

 های جذاب در طرح آیینه •

هایی از  به نحو احسنت استفاده نمایید. اگر در قسمت خانه خالی هایگوشه توانید ازشما می

ای مشاهده نمودید، بهترین کار این است که آن را با آینه پوشش  خانه دیوارهای بالاستفاده

 .دهید

های خود را به افراد متخصص در این زمینه منتقل کرده تا آینه جذابی  توانید ایدهشما می

 .بخشدنظیری را به فضا مید. نصب آینه در فضاهای پرت خانه جلوه بیبرای شما بسازن 

 دفتر کاری خانگی •

دسته از افرادی که کارهای خود را به صورت دورکاری از خانه انجام این ایده برای آن

خالی خانه به یک فضای مناسبی جهت   دهند بسیار کاربردی است. تبدیل کردن گوشهمی

 .بسیار جذابی باشد تواند ایدهمحل کار می

توانید با اجرایی کردن این ایده، دفتر کاری مخصوص به خود را در منزل داشته  شما می

دسته از باشید. ایجاد دفتر کاری خانگی در فضاهای پرت منزل بهترین ایده برای آن

 .دهندعزیزانی است که به صورت دورکاری فعالیت خود را انجام می

 گوشآباژور و میزهای سه •

توانید جهت پوشاندن  بسیار زیاد هستند. شما می خانه خالی هایگوشه ها جهت تزیینایده

گوش استفاده نمایید. سپس بر روی میز، آباژورهای های خالی خانه از میزهای سهکنج

 .جذابی را قرار دهید

را  های خالی شود. گوشهزیبایی دکوراسیون منزل شما با اجرای این روش چندین برابر می

توانید به عنوان نقاط کانونی در نظر گرفته و با چیدمان اصولی آنها، توجه فرد بیننده را  می

 .جلب نمایید



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 خانه  خالی  هایگوشه کردن پر برای خالقانه روش 9

 

 های دکوریمجسمه •

  هایگوشه های دکوری درشود، استفاده از مجسمهایده دیگری که در این میان مطرح می

  دکوراسیون ا جهتها از جمله لوازم دکوری بوده که وجود آنهاست. مجسمه خانه خالی

 .منزل بسیار ضروری است داخلی

های دکوری استفاده کرده و از  ها یا تندیستوانید از مجسمهدر هر قسمتی از خانه می

 .فضاهای بالاستفاده منزل خود به بهترین نحو ممکن استفاده نمایید

 ایجاد فضای ورزشی  •

مند هستند، ایجاد فضای ورزشی در خانه  دسته از عزیزانی که به ورزش عالقهبرای آن

ها و شرایطی که داشته  انگیز باشد. هر کسی با توجه به محدودیتتواند بسیار هیجانمی

 .تواند یک فضای جالب ورزشی در منزل خود ایجاد نمایدمی

شنا شوید و از فضاهای خالی بهترین  تنها راه این است که با فضاهای پرت خانه بیشتر آ

 .استفاده را ببرید

های ورزشی را خریداری کرده و با  توانید با توجه به بودجه مورد نظر خود دستگاهشما می

 .های خالی منزل به انجام ورزش تخصصی خود بپردازیدقرار دادن آنها در دنج

 بندی نهایی جمع

بسیار زیاد هستند. شناخت فضاهای  خانه لیخا هایگوشه نکات کاربردی جهت دکوراسیون

خالی و استفاده حداکثری از آنها از مهمترین نکاتی بوده که نیاز است در بحث دکوراسیون  

 .منزل مورد بررسی قرار گیرند

های کاربردی زیادی در این زمینه وجود داشته که به شما کمک کرده تا ها و روشایده

بهترین نحو انجام دهید. البته در این زمینه باید کمی خالقیت   بتوانید چیدمان منزل خود را به

 .تواند بهترین باشدبه خرج داده و با توجه به عالقه خود ببینید که استفاده از چه روشی می
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به ذهن خالق خود اجازه داده تا شما را بهتر راهنمایی کند. شک نکنید که با کمی خالقیت و  

توانید فضاهای خالی منزل خود را به زیباترین نحو  بردی میالهام گرفتن از چند ایده کار

 .ممکن دکوراسیون نمایید 


