
ترفندهایی برای بزرگ تر نشــان 
دادن فضای خانه 

بزرگ نشان دادن خانه کوچك و استفاده از رازهای چیدمان حرفه ای در دکوراسیون داخلی این 
امکان را به شما می دهد تا از کمترین فضای موجود در خانه ، بیشترین استفاده را ببرید و به خانه خود 

حس بزرگی و جاداری دهید.  برای این کار می توانید پیشنهادات زیر را به کار برید:

 استفاده از الگوی تک رنگی
اگر می خواهید فضای اتاق یا خانه تان را بزرگ تر جلوه دهید باید از الگوی تك رنگی استفاده 
کنید؛ یعنی تنها از یك رنگ یك دست و ثابت برای رنگ آمیزی دیوارها و کفپوش و حتی فرش 

استفاده کنید

 میز ناهارخوری خود را کوچک کنید
میزهای کوچك فقط مخصوص صبحانه ها نیسـتند. با انتخاب یك میز ناهار خوری کوچك ، 
فضای اضافی را به خود اختصاص دهید. همینطور می توانید جزیره آشپزخانه خود را فقط با یك نوار 

صبحانه که می تواند به عنوان پیشخوان نیز استفاده شود ، طوالنی کنید.

کارشــــناس معـــماری

پگاه عسکری
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 تلویزیون خود را نصب کنید
کنسول رسانه ای بزرگترین هدر رفت فضا در یك اتاق نشیمن کوچك است. 
تلویزیون خود را بر روی دیوار یا باالتر از شـومینه قرار دهید و فضای کف الزم را 

بازیابی کنید.

 از آینه ها استفاده کنید
آینـه هـا یکی از سـاده ترین راه ها بـرای ایجاد توهم اتاق بزرگتر هسـتند ، به 

خصوص اگر مستقیما در مقابل یك پنجره قرار گیرند. 
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 مبلمان
مبلمانی را انتخاب کنید که حداکثر عملکرد را در حداقل فضا داشته باشد. به این 
منظور می توانید از از مبلمان های بزرگتر اما کمتر اسـتفاده کنید. اثاثیه ای که در 
صورت عدم اسـتفاده قابل جمع شـدن و ذخیره کردن باشد ، برای زندگی در خانه 
های کوچك ضروری است.  استفاده از مبلمان شیشه ای یا شفاف  و یا مبلمانی که 
دارای پایه هستند باعث ایجاد توهم فضایی می شود و باعث می شود فضا بزرگ تر 

به نظر برسد زیرا می توانید کف را از طریق آنها مشاهده کنید.

 از دیوارهــا خداحافظــی کنیــد و از تقســیم کننــده اتــاق 
اســتقبال کنیــد

تقسیم کننده  اتاق ها گزینه های مناسبی برای جداسازی فضاها است. این تقسیم 
کننده ها می توانند گیاهان زنده، پرده، تقسیم کننده های چوبی و ... باشند. تغییر 
در سطح نیز می تواند بدون استفاده از دیوار، قسمت های مختلف جداگانه را در یك 

فضا خلق کند.

 عمودی فکر کنید
از فضای غالبا کم استفاده بین قسمتهای باالی مبلمان و سقف اتاق با عناصر 
آویزان یا بلند اسـتفاده کنید. این امر باعث می شـود ارتفاع اتاق بیشـتر به نظر آید. 
آویزان کردن گیاهان از سقف به این معنی است که می توانید فضای سبز را به خانه 

خود اضافه کنید بدون اینکه بخواهید فضای سطحی را به خود اختصاص دهید.

 افزایش میزان پنجره ها 
نسبت پنجره به دیوار عمیقا بر پویایی فضای داخلی ، طرح طراحی و درک آن 
فضا تأثیر می گذارد. نور می تواند هر نوع طراحی داخلی را روشن تر کرده  و به آن 
زندگی ببخشـد. اسـتفاده از پنجره های بزرگ تر و نیز به کار بردن درها با ترکیب 

شیشه باعث می شود نماهای بازتری داشته باشیم.
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ــور  ــا ن ــد ت ــتفاده کنی ــات اس ــه م ــای نیم  از دیواره
ــد ــه کنی ــود اضاف ــای خ ــاق ه ــه ات ــتری ب بیش

اگـر اتاقـی دارید که هیچ پنجره ای ندارد ، سـعی کنیـد از دیوارهای نیمه مات 
استفاده کنید تا کمی از نور اتاق مجاور به اتاق مورد نظر منتقل شود.

 قفسه های کتاب سرتاسری
هنگامی که با یك آپارتمان کوچك سر و کار دارید ، به حداکثر رساندن فضای 
شما بسیار مهم است. بنابراین باید سعی کنید قفسه های کتاب را از کف به سقف به 
دیوارهای خود اضافه کنید که می تواند تعداد زیادی از وسایل شما را در خود جای 

دهد و فضاها را نیز ساماندهی کند.

 استفاده از فضای زیر پله ها
راه پله ها غالبا یك فضای باقیمانده را در زیر خود دارند که می تواند به عنوان 

فضای ذخیره سازی یا به عنوان یك فضای دنج جهت مطالعه استفاده شود.

 استفاده از رنگ های روشن
دیوارهای تیره تر نزدیك تر احساس می شوند ، و باعث کوچك نشان دادن فضا 
می شـوند بنابراین برای رسـیدن به یك فضای بزرگ تر بهتر است از رنگ های 

روشن استفاده کنیم.

 � https://www.upcyclist.co.uk/2018/05/small-house-interior-design/
 � https://homesthetics.net/30-small-house-hacks-that-will-instantly-maximize-and-enlarge-your-space/
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