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های زندگی و  های نقلی، مشکالت مخصوص به خود را دارد. افزایش هزینهزندگی در خانه

 .با متراژ پایین استهایی نشینی از مهمترین دالیل زندگی در خانهآپارتمان

و قرار دادن هر شی در جای خود از مهمترین ضروریات در هر   وسایل سازماندهی

 .رود ای به شمار میخانه

اصول مهمی در این زمینه وجود داشته تا بتوانید نوعی خطای چشم ایجاد کرده و محیط  

 .تر نشان دهیدزندگی خود را بزرگ

چیزی که از اهمیت زیادی برخوردار بوده، توجه به  اما آنباره بسیار زیاد بوده ایده در این

 .چگونگی چینش وسایل است

 تر نشان دادن خانه ضروری است؟ رعایت چه نکاتی در سازماندهی وسایل جهت بزرگ 

 از شر وسایل بدرد نخور و اضافی رها شوید •

آنها نیازی  خانه، دور ریختن لوازمی بوده که به  وسایل سازماندهی یکی از اصول مهم در 

 .نداریم

تواند تاثیر مثبتی بر  پایبندی به این موضوع عالوه بر نظم بخشیدن به فضای منزلتان می

 .روحیه شما هم داشته باشد

چیزی که هست  با انجام این کار از دست وسایل اضافی خود خالص شده و فضا از آن

 .شودتر، نشان داده میبزرگ

 ل خود طراحی کنید یک سیستم سازماندهی وسایل در منز •

های کوچک این است که از تمام  در خانه وسایل  سازماندهی هاییکی از مهمترین روش

 .فضاهای پنهان به نحو احسنت استفاده نمایید

های های شناور، نصب پوشه بر روی قفسهسازی یک سیستم سازماندهی نظیر: شلفپیاده

تواند در ایجاد نظم در  سازی مواد غذایی و… میهای مخصوص جهت ذخیرهکابینت، کیسه

 .خانه موثر واقع شود
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 .با انجام این کار دیگر نگران به هم ریختگی و شلوغی در محیط زندگی خود نخواهید بود

 های خنثی در دکوراسیون منزل خود پیروی نمایید قانون استفاده از رنگاز  •

مورد توجه قرار دهید،   کوچک هایخانه دکوراسیون از جمله نکات مهمی که باید در

 .های خنثی استاستفاده از رنگ

های خنثی نه تنها در مورد دیوارها بلکه باید در انتخاب عناصر داخلی به کار بردن رنگ

 .رعایت شود منزل هم

هایی نظیر: بژ، یاسی، آبی، سبز روشن، صورتی روشن و طوسی در  استفاده از رنگ

 .شودهای کوچک به شدت توصیه میدکوراسیون محیط

 فلسفه سادگی را در سازماندهی وسایل خانه مدنظر قرار دهید •

  های کوچک بهعیب و نقص در خانهسادگی در چیدمان وسایل، رمز یک دکوراسیون بی

 .رودشمار می

االمکان  اجازه دهید سادگی در چیدمان عناصر داخلی خانه جریان یابد. همه لوازم باید حتی

 .ترین حالت ممکن چیدمان شونددر ساده 

شود،  تر نشان دادن محیط میبا انجام این روش از شلوغی بیش از حد که باعث کوچک

 .جلوگیری خواهید کرد

 شیک  و  ساده منزل دکوراسیون داشتن برای ناب های ایده مطالعه: پیشنهاد

 های کوچک بداند ههای کاربردی که هر فردی باید در مورد سازماندهی وسایل در خان ایده

 دهی وسایل با استفاده از تجهیزات تاشوسازمان •

های غذاخوری در اتاق با محدودیت مواجه  های نقلی از لحاظ قرار دادن میز و صندلیخانه

 .هستند

 .های تاشو استفاده نمودتوان از میز و صندلیبرای رفع مشکل می

https://greenlist.ir/%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87/
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تواند ایده بسیار جالبی به  های کوچک میدر خانه وسایل سازماندهی استفاده از این روش

 .نظر آید 

 استفاده از حقه آینه در فضاهای کوچک  •

 .نه استتر نشان دادن فضاهای کوچک، استفاده از آی های کاربردی جهت بزرگیکی از حقه

 .خانه نقش مهمی ایفا کند وسایل سازماندهی تواند به طور مستقیم دردر واقع این ایده می

تر نشان چیزی که هست بزرگدهنده نور در فضا بوده و محیط را از آن ها، انعکاسآینه

 .دهندمی

های  ر خانهای جهت ایجاد نظم دتواند ایده بسیار هوشمندانهبه همین دلیل استفاده از آنها می

 .کوچک به شمار رود

 فرش کردن کامل اتاق  •

های کوچک را  تواند خانهشاید برایتان عجیب باشد که بدانید فرش کردن کامل اتاق می

 .بزرگ جلوه دهد

 .نقش مهمی ایفا نماید کوچک هایخانه دکوراسیون تواند در اندازه فرش می

هایی با ابعاد بزرگ و دارای  نبال مدلبه همین دلیل توصیه شده که به هنگام انتخاب فرش د

های برجسته باشید. با این روش، نوعی خطای چشم را در فضاهای کوچک ایجاد  طرح

 .خواهید کرد

 سازماندهی وسایل خانه با تهیه تجهیزات چند منظوره •

های جالب جهت  های کوچک، فرایند آسانی دارد. اگر با ایدهدر خانه وسایل سازماندهی

 .تر هم خواهد شدهای کوچک آشنا باشید، انجام این فرایند آساندکوراسیون محیط
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ها، استفاده از تجهیزات چند منظوره است. با به کار بردن وسایلی نظیر:  یکی از ایده

توانید از فضای خانه خود  های تاشو میلدار یا مبهای صندوقدار، پافهای باکستخت

 .نهایت بهره را ببرید

 تهیه تجهیزات با توجه به ابعاد خانه  •

با آن مواجه   کوچک هایخانه دکوراسیون یکی از مهمترین مشکالتی که اکثر افراد در

 .هستند، عدم توجه به ابعاد خانه جهت تهیه وسایل است

 .مان وسایل اساسی، محدودتر شودشود که فضا جهت چید همین عامل باعث می

های بزرگ یا تابلوهای هنری بزرگ تنها باعث هدر رفتن فضاهای مفید خانه  استفاده از مبل

 .شودجهت چیدمان می

برای اینکه از فضا نهایت استفاده را ببرید، لوازمی خریداری کنید که با ابعاد خانه شما 

 .مطابقت داشته باشند

های دیواری از جمله مواردی بوده که استفاده از آنها در زیونهای ال یا میز تلویمبل

 .شودهای کوچک توصیه میخانه

 های نقلیهای بلند در خانهمعجزه استفاده از پرده  •

تر نشان دادن منزل شما تاثیر مثبت  تر یا بزرگتواند در کوچکشیوه آویزان کردن پرده می

 .یا منفی داشته باشد

تر نشان دادن خانه  جهت بزرگ وسایل سازماندهی تواند دربردی که میهای کاریکی از ایده

 .های بلند استموثر واقع شود، استفاده از پرده

های کوچک به  های ساده، گزینه مناسبی جهت استفاده در خانههای پرحجم یا طرحپرده

 .دهندتر نشان میچیزی که هست، بزرگروند. زیرا فضا را از آن شمار می
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 های چیدمان جهت سازماندهی وسایل ای روشیاد گرفتن حرفه  •

های اصولی وشاین است که با ر وسایل سازماندهی های کاربردی جهت یکی از ایده

 .چیدمان آشنا باشید

ها جهت نظم بخشیدن به  ها یکی از بهترین روشای لباسبه عنوان مثال، تا کردن حرفه

 .هاستشلوغی بیش از حد کمد

ها ای تا کردن لباسهای حرفهتوانید با روشهای آموزشی مختلف میبا جستجو در سایت

 .آشنا شده و نظم بیشتری به محیط زندگی خود بخشید

 دهی وسایل خانه جاری کردن خالقیت خود در سازمان •

های خالقانه خود وسایل منزل را به  توانید با ایدهخالق باشید. به همین سادگی! شما می

 .بی سازماندهی کرده و از شلوغی بیش از حد در محیط زندگی خود جلوگیری کنیدخو

های آشپزخانه را به یک تابلو سیاه تبدیل کرده و بر روی  توانید درب یکی از قفسه شما می

 .های روزمره خود را جهت تمیز کردن منزل یادداشت نماییدآن فعالیت

 گیری نهایی نتیجه

 .ز مهمترین وظایفی است که همگی ما باید نسبت به آن آگاه باشیمخانه ا وسایل سازماندهی

های مختلف سازماندهی  اما نکته اساسی پرداختن به این موضوع است که باید از چه روش

 .های کوچک، استفاده نمودتر نشان دادن خانهجهت بزرگ

ف دکوراسیون را های مختلتوانید خودتان در این زمینه خالقیت به خرج داده و روششما می

 .سازی نماییدی نقلی خود پیادهدر خانه

تر  در بزرگ وسایل  دهیسازمان هایاین مقاله هم در این راستا تهیه شده تا شما را با روش

 .های کوچک، آشنا نمایدنشان دادن خانه

 


