
١٣٨٩ دی ۴تاریخ انتشار : شنبه مجله الکترونيکی ویستا :  زندگی - شماره اول - دکوراسيون داخلی

فھرست مطالب این شماره

 ایده برای دکوراسيون داخلی منزل١٠•  

 نکته درباره اتاق نوجوانان١١•  

 نکته درباره پوشش دیوارھا١١•  

نکته درباره کاناپه  ھای تخت خواب شو١١•  

 قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان١٢•  

 ویژگی حمام ایده آل١٧•  

 ایده برای تزئين دکوراسيون خانه٢٠•  

 ایده برای بھتر ساختن اتاق خواب٢۴•  

 پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما٢۵•  

 نکته برای نورپردازی خانه۴•  

 بھانه برای بازسازی آشپزخانه۵•  

 عامل مھم در طراحی داخلی منزل۵•  

 قدم تا فضای دلخواه۵•  
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 نکته درباره پرده آشپزخانه۵•  

 نکته درباره پرده ھا۵•  

 پيشنھاد کاربردی برای تزئين اتاق بچه ھا۶•  

 ترفند برای چيدمان اتاق کودک۶•  

 قدم تا خانه ای دلنشين!۶•  

 نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه۶•  

 نکته درباره پوشش دیوار۶•  

 نکته درباره دکوراسيون زمستانی۶•  

 نکته درباره رنگ، بافت و الگو۶•  

 نکته درباره رنگ ھای شاد۶•  

 نکته درباره روتختی۶•  

ھا نکته درباره کابينت۶•  

 نکته درباره مبلمان چرمی۶•  

 مورد واقعاً کاربردی۶٠•  

 اصل رنگی دکوراسيون٧•  

 توصيه دکوراتورھا برای شاد کردن فضای خانه٧•  

 نکته برای خرید لوستری مناسب٧•  

 نکته درباره بالکن٧•  

 نکته درباره دکوراسيون پایيزی٧•  

 نکته درباره دکوراسيون ھنری٧•  

 نکته درباره سالن پذیرایی٧•  

 نکته درباره سالن غذاخوری٧•  

 نکته کاربردی در اتاق نشيمن٧•  

 ایده برای ایجاد اتاق خواب ویکتوریایی٨•  

 دکور تابستانی٨•  

 نکته در انتخاب فرش٨•  

 نکته درباره تزیينات دیواری٨•  

 نکته درباره دکوراسيون راھروھا٨•  

 نکته درباره دکوراسيون سنتی٨•  

 ایده برای دکوراسيون منزل٩•  

 نکته در باره کاغذدیواری٩•  
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 نکته درباره کوسن ھا٩•  

آباژور نماسنگی•  

آباژورھا، خورشيدھای کوچک خانه!•  

آذین خانه•  

 روی مـبـل مـناسـبآرامـش•  

آرامش با رنگ ھای طبيعی•  

آرامش در اتاق خواب کودکان•  

آرامش در حضور رنگ ھا•  

آسایش روانی خانواده•  

آشـپـزخـانه زیـبـا•  

آشپزخانه•  

آشپزخانه ای مطابق سليقه کدبانو•  

آشپزخانه جزیره ای•  

آشپزخانه خود را دکور بندی کنيد•  

آشپزخانه قلب خانه است•  

آشپزخانه مطلوب کدبانو•  

آشپزخانه من•  

آشپزخانه ھای رنگين•  

آکواریوم•  

آکواریوم در محيط کار•  

آلبوم دیواری•  

آنچه باید درباره چيدمان خانه بدانيم•  

آنچه درباره کابينت نمی دانستيد•  

آینه حمام•  

آینه و کنسول•  

آینه و نقش آن در دکوراسيون•  

آینه ھای طرح دار•  

آیينه،زیبایی ھا را دو چندان می کند•  

ابتــکـارھـایـــی بــرای آشــپــزخـانــــه•  

ابتکارھای ساده در چيدمان خانه•  

اتاق به اتاق خانه خود را بررسی کنيد•  
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اتاق تخيلی کودک•  

اتاق خواب•  

اتاق خواب•  

اتاق خواب آسيایی•  

اتاق خواب ایده آل من•  

اتاق خواب به سبک نواحی گرمسيری•  

اتاق خواب توسکانی•  

اتاق خواب رمانتيک•  

اتاق خواب ژاپنی•  

اتاق خواب ساحلی•  

اتاق خواب فرانسوی•  

اتاق خواب لوکس•  

اتاق خواب مدرن•  

اتاق خواب مدرن•  

اتاق خواب مشرقی•  

اتاق خواب وسترن•  

اتاق خواب ویکتوریایی•  

اتاق خوابھایی که ھمراه با بچه ھا بزرگ می شوند•  

اتاق خوابی پر از آرامش•  

اتاق خوابی دلپذیر•  

اتاق دلبندان•  

اتاق فرزندمان را زیبا طراحی کنيم•  

اتاق کودک•  

اتاق کودک•  

اتاق کودک•  

اتاق کودک خود را چگونه تزئين کنيم•  

اتاق کودکان؛ از بازی تا تکليف•  

اتاق کودکم چگونه باشد•  

اتاق کودکم را چطور بچينم؟؟؟•  

اتاق ميھمان و امکانات آن•  

اتاق نشيمن•  
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اتاق نشيمن•  

اتاق نشيمن•  

اتاق نشيمن را با رنگ و مدل ھای متفاوت بيارایيم•  

اتاق خواب پسربچه ھا؛ دنيای کوچک مردانه!•  

اتاقی از آن خود•  

اتاقی برای خيال پردازی•  

اتاقی برای کوچولوھا•  

اتاقی به سبک فنگ شویی•  

اتاقی در مرکزیت جھان•  

از آینه استفاده کنيم!•  

از اتاق نشيمن چه استفاده ھایی می کنيد؟•  

از رنگ سفيد استفاده کنيم یا نه؟•  

اسباب خانه•  

استفاده از نور برای بزرگ تر جلوه دادن خانه•  

استفاده بھينه از خانه ھای نقلی•  

استفاده بھينه از فضا•  

استفاده کردن پرده بلند برای پنجره ھای کوتاه•  

استنسيل؛ تزئين سریع دیوار•  

اسرار داشتن اتاقی دنج و راحت•  

اسرار نقاشی دیوار•  

اشتباھات رایج در دکوراسيون•  

اصل نورپردازی در خانه•  

اصmح فضای د اخلی خانه یافنگ شویی•  

اصول دکوراسيون آشپزخانه•  

اصول دکوراسيون حمام•  

اصول دکوراسيون در اتاق خواب•  

اصول شش گانه تغيير دکوراسيون اتاق•  

اصول کلی چيدن وسایل در خانه ھای امروزی•  

اگر در حال اسباب کشی ھستيد•  

انرژی فنگ شویی•  

انرژی مثبت را به زندگی خود بياورید•  
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انطباق کف پـوش  خـانـه با آب و ھوا•  

اول برنامه ریزی سپس خرید•  

اول محل تابلو را انتخاب کنيد بعد ميخ بکوبيد•  

اھميت نور•  

ای آینه مرا پر  نور کن•  

ایجاد فضایی مردانه در خانه•  

ایده ای متفاوت برای اتاق نشيمن•  

ایده ھایی برای جایگزینی لوازم قدیمی در منزل•  

ایده ھایی برای طراحی دکوراسيون اتاق خواب•  

ایده ھای بزرگ برای فضاھای کوچک•  

با این کمدھا خانه شما بزرگ تر به نظر می رسد•  

با پارچه ھای اضافه•  

با تغيير فضای داخلی خانه دیوارھا را کنار بزنيد•  

با چرخه رنگ آشنا شویم•  

با چند روش ساده فضای خانه را دلنشين تر کنيم•  

با رنگ ھای زنده بيشتر آشنا شویم•  

با کمترین ھزینه یک دفتر کار کوچک در خانه داشته باشيد•  

باز کن پنجره را•  

بازسازی با دکوپاژ•  

بازی رنگ ھا در اتاق خواب•  

باغچه سيار کنار پنجره•  

باغچه ھای سيار•  

باید ھوای پنجره ھا را داشت•  

بدون اثاثيه ھرگز•  

براق، شيک، رنگارنگ کفپوش مناسب خانه شما کدام است؟•  

برای زیباتر کردن دکوراسيون منزل از چه رنگھایی استفاده کنيم؟•  

برای زیباتر کردن شومينه•  

برای فصل گرما•  

برای من ای مھربان چراغ بيار•  

برای یک زندگی مفرح دیوارھا را ھم فراموش نکنيد•  

بررسی و چگونگی اتاق خواب ميھمان•  
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برگ ھای درخشان•  

برگ ھای پایيزی در دکوراسيون•  

بزرگ جلوه دادن خانه ھای کوچک•  

بزرگ نشان د اد ن اتاق کوچک•  

بزرگترھا سليقه شان را پشت در بگذارند•  

به راحتی لم دھيد•  

به رادیاتور ھای قدیمی نمای مدرن ببخشيد•  

به روان خانه بيندیشيم•  

به سادگی در آشپزخانه طاقچه ای چوبی بسازید•  

به سوی انتزاعی تازه•  

به طراحی دکوراسيون داخلی اھميت دھيد•  

به کاربردن فنگ شویی در اتاق خواب•  

بھار، ميھمان خانه ویmئی شماست•  

بھترین رنگ برای پنجره ھا•  

پـنجـره زیبایی خانه ام•  

پارچه ھای سنتی و دکوراسيون شرقی•  

پارچه ھای قدیمی در دکوراسيون امروزی•  

پرده حمام•  

پرده و پنجره•  

پرده و زیبایی پنجره•  

پرده  ھا در منزل•  

پرده ھا عامل جان بخشی به رنگ ھای خانه•  

پرده ھای قاب دار•  

پرده ای به جای کابينت•  

پرده ھا را عوض کنيد•  

پرده ھا را کنار بزنيد، آفتاب منتظر است•  

پرده ھای خوب برای خانه ھای خوب•  

پنج قرن دکوراسيون•  

پنجره ای تازه به سوی طراحی داخلی•  

پنجره ھا را چشمگير کنيد•  

پنجره ھای زیبا در منزل شما•  
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پوششی سریع برای دیوارھا•  

تا خانه ای زیباتر•  

تابلو مکمل دیوار•  

تابلو ھایی با رنگ آميزی•  

تاثير رنگ در آشپزخانه•  

تاثير رنگھا در زیبایی منزل•  

تاثير نور بر رنگ دکور اتاقھا•  

تاریخچه کاغذ دیواری•  

تأثير چيد مان منزل در آرامش کودک•  

تأثير رنگھا در چيدمان منزل•  

تجدید دکوراسيون حمام•  

تختخواب  برای خانه ھای کوچک•  

ترکيب بندی در نصب تابلوھا•  

تزئيـن خـانه با روشھایی ساده•  

تزئين اتاق کودک•  

تزئين با آویز ھای کریستالی•  

تزئين پيش بخاری•  

تزئين حمام ساده و ارزان•  

تزئين حمام و دستشویی•  

تزئين خانه با رنگھای پائيزی•  

تزئين ساده و ارزان حمام•  

تزئينات پنجره•  

تزئينات جنبی پرده ھا را زیباتر می کند•  

تزئينات رنگين با روبان•  

تزیين خانه به ظرافت نياز دارد•  

تزیين ظرف با گل ھای خشک•  

تزیينات پنجره•  

تعادل، تقارن، سادگی•  

تغيير دکور بدھيد•  

تغيير دکوراسيون•  

تغيير دکوراسيون با کمترین ھزینه•  
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تغيير دکوراسيون بدون تغيير مبلمان•  

تغيير دکوراسيون منزل•  

تغيير دکوراسيون؛ تغيير فصل•  

تغيير فضا با رنگ•  

تغييری دومنظوره در فصول سرد سال•  

تفکيک اتاق با پاراوان•  

تکنيک ھای رنگ آميزی دیوار•  

تکنيکھایی برای تزیين دیوارھا•  

تلفيق سنت و مدرنيته•  

تنوع در دکوراسيون خانه•  

تنوع رنگ در آشپزخانه•  

تنھا در آشپزخانه•  

تو فکر یک سقفم ...•  

توالت فرنگی درون حمام•  

توصيه ای برای اتاق نشيمن•  

توصيه ھا و پيشنھاداتی در امر دکوراسيون•  

توصيه ھای فنگ شویی در مورد آینه ھا در منزل!!•  

تھيه ی پارچه ی پرده ای•  

جایگزینی برای پاتختی•  

جایی برای آرامش•  

جایی برای خرد ه ریزھا•  

جایی برای زندگی•  

جذابيت روی سطح ميز•  

جزیره آرامش ميان آشپزخانه•  

جعبه ای به جای کابينت•  

جعبه ای در ورودی خانه•  

جلوه دادن به اتاق در سال نو با طرح ھایی شکوھمند•  

جنس ھای قدیمی در چيدمان نو•  

جھت تخت خواب•  

چـيـدمـان راھـرو•  

چاپ به وسيله مُھر•  
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چاشنی خmقيت در آشپزخانه•  

چشم و چراغ خانه•  

چطور آشپزخانه سبز داشته  باشيم؟•  

چطور اتاق خواب کودک را بچينيم؟•  

چطور حمامی زیباتر داشته باشيم؟•  

چطور کمد اتاق مان را ساماندھی کنيم؟•  

چطور نور اتاق خواب کودک را تنظيم کنيم؟•  

چطور نورپردازی خوب در خانه داشته باشيم؟•  

چگونه با رنگ، خانه را بزرگ کنيم•  

چگونه پنجره ای با پوشش زیبا داشته باشيم ؟•  

چگونه تابلوھا را بچينيم•  

چگونه حياط خانه ھایمان راآماده کنيم؟؟؟•  

چگونه خانه خود را بزرگ تر کنيم•  

چگونه خانه را تزئين کنيم•  

چگونه در آپارتمانھای کوچک زندگی کنيم•  

چگونه در کنار اتاق نشيمن، فضای غذاخوری ھم داشته باشيم؟•  

چگونه دکور خوبی برای خانه داشته باشيم•  

چگونه دیوار متحرک (پاراوان) بسازیم•  

چگونه فضای اتاق خواب را بزرگتر نشان دھيم ؟•  

چگونه فضایی دلنشين برای نشيمن خود بسازیم ؟•  

چگونه محيط خانمان را گرم و پر انرژی کنيم•  

چند ابتکار برای آشپزخانه•  

چند ایده برای تبدیل اتاق خواب به  محيطی آرام و دنج•  

چند ایده جدید برای تغيير دکوراسيون داخلی خانه•  

چند توصيه برای دکوراسيون اتاق خواب•  

چند راه برای داشتن آپارتمان دلباز•  

چند نکته مھم در مورد رنگ و دکور اتاق نشيمن•  

چه ایده ای برای دکوراسيون دارید؟•  

چه پرده ای برای کدام فضا مناسب تر است؟•  

چه پوششی برای کف خانه مناسب تر است•  

چه فرشـی را کـجا پھـن کـنيم؟•  
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چھار نکته از دنيای پر رمز  و  راز   اتاق•  

چی بود ، چی شد !!!•  

چيدمان اتاق جوانان•  

چيدمان اتاق خواب به روش فنگ شویی•  

چيدمان اتاق کامپيوتر•  

چيدمان اتاق نشيمن•  

چيدمان براساس رنگ دکوراسيون زردـ آبی•  

چيدمان به شيوه فنگ شویی تغيير فضای خانه برای جریان انرژی مثبت•  

چيدمان در سرما•  

چيدمان در فضاھای کوچک•  

چيدمان درست، آرامش را به خانه می آورد•  

چيدمان لوازم خانه در فصل سرما•  

چيدمان مبل در اتاق نشيمن•  

چيدمان متفاوت اثاثيه منزل•  

چيدمان مناسب برای ورودی خانه•  

چيدمان نشيمن•  

چيدمان وسائل در خانه•  

حرفی از جنس دیوار•  

حرکت به سوی دکوراسيون مدرن•  

حمام ھای کوچک•  

خانه ای از شن و مه•  

خانه ای با دو سبک•  

خانه ای بدون استرس•  

خانه ای پر از صلح و صفا•  

خانه ای پر از نور طبيعی•  

خانه بانو•  

خانه را بزرگ جلوه دھيد•  

خانه راحت•  

خانه رنگارنگ•  

خانه رنگارنگ می شود •  

خانه زیبا•  
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خانه شما چه رنگی است؟•  

خانه شما ھم کوچک است؟•  

خانه من امن ترین خانه دنياست•  

خانه ھای کوچک•  

خانه ھایی چه بزرگ•  

خانه، یک موجود زنده•  

خانه ای ایده آل بسازید•  

خانه ای بدون استرس با نور پردازی مناسب•  

خانه ای به زیبایی رنگ ھا•  

خانه ای گلستان داشته باشيد•  

خانه ھای خود را ایرانی تزئين کنيد•  

خانه ھایتان پر نور•  

خانه ھایی شادتر داشته باشيد•  

خرید مبلمان اتاق ناھارخوری•  

خرید مبلمان ایمن در برابر زلزله•  

خصوصی ترین فضا در خانه•  

خmقيت زیر دوش•  

خلق فضایی دلنشين با کمی خmقيت•  

خواب راحت در اتاق خواب راحت•  

خواب عالی در یک اتاق خواب فضایی!•  

خوابی زیبا در اتاق خوابی زیبا تر•  

در فضای کوچک خانه با این ھمه روزنامه و کاغذ چه کنيم؟•  

دست شویی حمام•  

دست نگه دارید•  

دستگيره ھای شيشه ای برای کابينت•  

دستگيره ھای کابينت ھا•  

دفتر کار خانگی•  

دفتر کار در منزل•  

دکور آشپزخانه•  

دکور طراحی کنيد•  

دکور: فضایی به ظاھر بزرگ•  
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دکوراسيون : کدام ابزار بھتر است•  

دکوراسيون آبی -صورتی•  

دکوراسيون اتاق خواب در تابستان•  

د کوراسيون اتاق فرشته ھا•  

دکوراسيون اتاق کودک•  

د کوراسيون اقتصاد ی•  

دکوراسيون با کمترین ھزینه•  

دکوراسيون بھاری•  

دکوراسيون حمام و دستشویی•  

دکوراسيون خانه کوچک•  

دکوراسيون داخلی•  

دکوراسيون داخلی منزل و انرژی مثبت•  

دکوراسيون داخلی منزل(لوازم را بھتر بچينيم)•  

دکوراسيون در آپارتمان•  

دکوراسيون در اتاق انتظار•  

دکوراسيون رنگی برای سال نو•  

دکوراسيون زرد- آبی•  

 مرحله  ۵دکوراسيون منزل در •  

دکوراسيون» اتاق کودک•  

دکوراسيون» نورپردازی در آشپزخانه•  

دکوراسيونی با طرح ھای مدرن•  

دکوراسيونی برای پنجره•  

دکوربندی منزل•  

د ل انگيز کرد ن   اتاق نشيمن•  

دنيا در قاب پنجره اتاق شما•  

دوش حمام•  

ده نکته مھم در مورد تغيير دکوراسيون اتاق•  

دیوارھا را به بازی بگيرید•  

دیوارھا را فراموش نکنيد•  

دیوارھای دل انگيزی داشته باشيم•  

دیوارھای راه راه•  
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دیوارھای زیبا•  

د یوارھای طرح د ار•  

دیوارھای  متحرک •  

رابطه رنگی ميان فضاھای خانه•  

راه راه ھای زیبا•  

راه ھای رفع یکنواختی چيدمان•  

راھنمای خرید لوستر•  

راھنمای خرید مبلمان ایمن•  

رنگ آميزی فانتزی برای مبلمان کودک•  

رنگ در اتاق کودکان•  

 رنگ در دکوراسيون•  

رنگ روح زندگی•  

رنگ سفيد ھم جذابيتھای فراوانی دارد•  

رنگ و ابعاد فضا•  

رنگ ھا در حمام•  

رنگ ھا را به خاطر بسپارید•  

رنگ ھا را به خانه بياورید•  

رنگ  ھا را در اتاق خوابتان به بازی بگيرید•  

رنگ ھای انرژی زا در منزل•  

رنگ ھای پائيزی غنی و پرمایه•  

رنگ ھای زنده پرانرژی و جذاب•  

رنگ ھایی که جادو می کنند•  

رنگ آميزی مناسب خانه را بزرگتر می کند•  

رنگارنگ شوید•  

رنگ ھا را فراموش نکنيد•  

رنگ ھای بھاری•  

رنگ ھای زند ه، رنگ ھای د وست د اشتنی•  

رنگ ھای مناسب برای یک اتاق خواب•  

رنگين کمان خانه•  

روتختی؛ چشم و چراغ اتاق خواب•  

روشنایی رمز آرامش•  
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روشنایی و زیبایی به خانه ھدیه کنيد•  

روشھای مختلف در انتخاب دکوراسيون•  

روکش پارچه ای برای مبل•  

روکش ھای تزئينی برای پشتی و دسته ھای مبل•  

روی عيب ھای خانه رنگ بزنيد•  

ریزه کاری ھای دکوراسيون•  

زمانی که استرس ھا خنثی می شود•  

زمستانه ھای دکوراسيون•  

زندگی ایرانی، خانه فرنگی•  

زندگی سپيد•  

زندگی کمی سفيد و مختصر•  

زیبـایی حـق شمـاست•  

زیبا کردن اتاق فرشته ھای کوچک •  

زیبایی را به نشيمن ھای منزل بياورید•  

زیبایی موزائيک در ایجاد و ارزش نھادن به فضاھای مختلف•  

ساختار رنگ در چيدمان اتاق ھا•  

سادگی ، زیبایی می آورد•  

ساده زیبا قابل لمس•  

سبک امروزی•  

سبک راحت•  

سبک نوآورانه•  

سبک ویmیی•  

سبک یيmقی در بناھای ویmیی•  

سرویس ھای بھداشتی•  

سطح کاری متحرک برای آشپزخانه•  

سطوح طرح دار•  

سقف ھای به ظاھر بلند•  

سmمت در اتاق نشيمن•  

سليقه زیر دوش•  

سمفونی خواب•  

سيمای نوین دکوراسيون•  
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شـادی را به مـنـزل بياورید•  

شاد مانند ساکنانش•  

شادی در منزل•  

شش قانون اساسی دکوراسيون•  

شش قدم تا چيدمان دلخواه•  

شومينه در فصل گرما•  

شومينه ھای سرد•  

شيرآب ھای حمام•  

صنایع دستی در دکوراسيون•  

صندلی ھا را نونوار کنيم•  

ضرورت داشتن کتابخانه ای شخصی•  

طراح داخلی آپارتمان خود باشيم•  

طراحی آشپزخانه مدرن•  

طراحی اتاق کودک•  

طراحی اتاق کودک•  

طراحی دکوراسيون با پارچه ھای طرح دار•  

طراحی دیوارھای اتاق خواب•  

طراحی کابينت ھای اشپزخانه•  

طرح ھایی زیبا بر روی کابينت ھا•  

طرحی برای سقف•  

ظرافت در تزیين خانه•  

ظرف شویی ھای تو کار•  

ظرفشویی آشپزخانه•  

ظرفشویی ھای آنتيک•  

ظرفشویی ھای بيرون کار•  

ظرفشویی ھای گرانيتی•  

ظرفشویی ھای مسی•  

عجله نکنيد ابتدا تصميم گيری سپس خرید•  

عجله نکنيد اول برنامه ریزی سپس خرید•  

عناصر اصلی دکوراسيون چيست؟•  

عناصر یک اتاق خواب رمانتيک•  
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ساله داشته باشيد!١٠٠فرش ھای •  

فضاھای کوچک خانه را یاد کنيد!•  

فضای بومی را به خانه مدرن خود بياورید•  

فضای خانه را بزرگتر جلوه دھيد•  

فضای خانه و اثر آن بر افراد•  

Living roomفضای نشيمن •  

فکر بکر برای آپارتمان ھای کوچک•  

فنگ شوی•  

فنگ شوی؛ ارزان و کار آمد •  

فنگ شویی برای ميز (ميز کار، ميز مطالعه و...)•  

فنگ شویی چيست ؟•  

فنگ شویی چيست؟•  

فنگ شویی در اتاق خواب•  

فنگ شویی فوری برای خانه•  

فنگ شویی چيست؟•  

فوت و فن رنگ آميزی خانه•  

قاب ھای قدیمی زرین نما•  

قدم ھایی برای دکوراسيون اتاق خواب کودکان•  

قسمت پيشخوان در کابينت ھا•  

قلب سمبل مھر و دوستی•  

قوطی کبریت جادار•  

کابينت آشپزخانه•  

کابينت ھای آنتيک•  

کابينت ھای جدید•  

کابينت ھای درون حمام•  

کابينت ھای زیبا وکارآمد•  

کابينت ھای سنتی•  

کاربرد شمع ھا در زیبایی منزل•  

کاشی ھای کف حمام•  

کجا چه رنگی باشد؟•  

کدام ابزار بھتر است•  
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کف پوش•  

کف پوش آشپزخانه•  

Vinyl PVCکف پوش •  

کف پوش بامبو•  

کف پوش مرمر•  

گاھی به زیر پایت نگاه کن•  

گرمابخش خانه، سنتی یا مدرن•  

گلدان ھایی با نمای متفاوت•  

لـذت نـقـاشـی•  

لباس ھای فرزندتان را به درخت سيب بياویزید•  

لوازم حمام ھای کوچک•  

لوازم فرعی حمام•  

مـحيط خـانه مان را گـرم و دلچسب کنيم•  

مبلمان منازل کوچک•  

مبلمان؛ زیبایی، راحتی، رنگ و سپس ایمن بودن!•  

مجموعه لوازم حمام•  

مجموعه ای از جعبه ھا•  

محبوبترین رنگھا برای منزل•  

مسائلی که در مورد اتاق کودک باید در نظر گرفته شود .•  

مشخصات اتاق و محل خواب کودک•  

مشکلی نيست که آسان نشود•  

معجزه نور در خانه•  

معيارھای انتخاب موکت•  

مکانی برای خواندن درس ھا•  

من اتاق  امن توام•  

ميز تحریرھای زیر تختخوابی•  

ميزی برای صميميت•  

نـما سازی دیوار ھای اتاق•  

نرده کشی؛ روی دیوار اتاق نشيمن•  

نصب گروھی تابلو و قاب عکس•  

نقاشی دیوارھا•  
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نقش آیينه در دکوراسيون منزل•  

نقش برجسته بر روی کابينت ھای قدیمی•  

نقش تابلو در دکوراسيون•  

نقش تابلو در ھماھنگی چيدمان ، تابلو مکمل دیوار•  

نقش تزئينات در آپارتمان•  

نقش دیوارھای اتاق در زیبایی منزل•  

نقش کشو در استفاده بھينه از فضا•  

نقش و بافت در دکوراسيون•  

نکات طmئی در دکوراسيون•  

نکاتی در مورد اتاق کار•  

نکاتی در مورد پوشش کف•  

نکاتی  در مورد تابلو و تزیين  دیوار•  

نکاتی در مورد طراحی حمام•  

نکاتی در مورد فنگ شویی•  

نکاتی درباره انتخاب و چيدمان کتابخانه•  

نکاتی درباره تزیين اتاق نشيمن•  

نکاتی درباره دکوراسيون مدرن•  

نکاتی درباره طراحی آشپزخانه•  

نکاتی درباره کف پوش ھا•  

نکاتی راجع به طراحی داخلی خانه ھا•  

نکاتی کليدی در دکوراسيون داخلی•  

نکته درباره تغيير دکوراسيون داخلی خانه•  

نکته ھای مفيد درباره پرده•  

نکته ھایی بر تزئين منزل به سبک مدرن•  

نگاھی به چگونگی چيدمان اتاق جوانان•  

نگاھی به مشخصه ھای اتاق کودک•  

نمائی تازه با کمترین ھزینه•  

نور به خانه بياورید•  

نور مناسب•  

نورپردازی•  

نورپردازی خوب در خانه•  
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نورپردازی در آشپزخانه، حمام و ھال ورودی•  

و باز ھم رنگ ھا•  

ویژگی ھای یک گالری خانگی•  

ھمه چيز در مورد نصب تابلو و قاب عکس•  

ھيچ محدودیتی وجود ندارد•  

یـک دکـور خـوب•  

یک آشپزخانه استاندارد داشته باشيد•  

یک اتـاق د نج و راحت•  

یک اتاق جوان پسند•  

یک اتاق کار ایده آل چه خصوصياتی دارد؟•  

یک اتاق نشيمن متفاوت•  

یک دکوراسيون سنتی•  

یه دیواره که روش ھيچی نداره...•  

http://vista.ir/?view=pdfلينک دانلود :      

 ايده برای دکوراسيون داخلی منزل١٠

تغيير دکوراسيون مستلزم صرف وقت و ھزینه ی زیاد ایده ھای  ھمه ی 

نيست. اگر به دنبال چند ایده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای تغيير

 مورد می تواند کمکتان کند١٠دادن خانه تان ھستيد، این 

) تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد: مبلمان را از کنار دیوار١

برداشته و سعی کنيد آنھا در زوایای جدیدتر و گيراتر بچينيد. مثmً قرار دادن

کاناپه به صورت مورب در یک اتاق نشيمن باریک باعث می شود که اتاق

وسيعتر نشان دھد.

) یک دیوار را رنگ کنيد: یکی از دیوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز٢

ھست را به رنگ دلخواھتان رنگ کنيد. تابلوھا و لوازن ھنری از آن آویزان کنيد

و مبل جدید و زیبایی در آن قسمت قرار دھيد. (البته دقت داشته باشيد که

رنگ آن با سایر لوازم خانه ھماھنگ باشد)

گر عmقه ای به رسيدگی به گل و گياه ندارید، می توانيد از) از گل و گياه استفاده کنيد: گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بياورد. ا٣

به سختی می توان آنھا را از گل طبيعیگل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد. کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که 
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تشخيص داد.

ای گفتگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچه) یک قاليچه محلی در نقطه ای بيندازید: قاليچه ھای محلی وسيله ی بسيار خوبی برای اتاق ھ۴

ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پایين ميز بيندازید.

 منعکس کند. سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زیباتر) تابلو و آینه از دیوارھا آویزان کنيد: تابلوھایی آویزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را۵

 گيرا باشد.استفاده کنيد. ھنگام آویزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده باشد و

 از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار) مجسمه ھا را در یک جا جمع کنيد: مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی۶

دھيد. این مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.

ی جدیدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را) از کوسن ھای تزئينی استفاده کنيد: این بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بو٧

نيز باشکوه تر جلوه ميدھد.

نده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان) �مپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد: لوسترھا و �مپ ھا جزء وسایلی ھستند که خيلی زود بر بين٨

زم و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.قدیمی است یا جدید. به دنبال لوسترھایی باشيد که جدیدتر و فانتزی باشند، و ضمناً با لوا

و روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود می) لحاف ھا و رواندازھا نيز مثل کوسن ھای تزئينی، به اتاقتان رنگ می دھد. این رواندازھا ٩

باشد. با توجه به روحيه و سليقه ی خود زیباترین را انتخاب کنيد.

اق می شود. برای برگه ھا، اسباب بازیھای بچه ھا، و) لوازم اضافی را از جلوی دید بردارید: وسایل و لوازم اضافی باعث از بين رفتن جلوه ی ات١٠

سایر اسباب و وسایلی که شکل اتاق را بر ھم می زند، جای مخصوصی تدارک ببينيد.

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=93447

 نکته درباره اتاق نوجوانان١١

به دليل اینکه نوجوان ھا ھميشه به دنبال آزادی و آرامش ھستند، به طور

معمول به فضایی بزرگ ھم نياز دارند تا به طور نسبی نيازھایشان فراھم

نکته در مورد اینکه چطور نوجوان ھا را شود. در ستون این ھفته به چند 

خوشحال کنيم و نيز اینکه چطور کاری کنيم که از اتاق خود راضی باشند،

اشاره می شود.

نکته اول) استفاده از بالش ھای دکوری، فرش ھای کوچک، آباژورھای پایه

بلند و تابلوھای دیواری می تواند فضایی شاعرانه و دوست داشتنی در اتاق

نوجوانان خلق کند.

جله ھایی که دوستش دارند، اینھا ھمه از مواردینکته دوم) بوردھای بزرگ دیواری و یا مجموعه ای از عکس ھای مورد عmقه شان، تکه ھایی از م

 نوجوان ھاست سالگی به آنھا عmقه مند ھستند. با استفاده از این موارد می توانيد فضایی را که باب ميل١٩ تا ١٢است که نوجوانان بين سن 
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خلق کنيد.

 قرار گرفته اند، چاقوی شکار، زره ھای تزیينینکته سوم) ایده ھای خmقانه، مانند مجموعه ای از ماسک ھا یا شمشيرھایی که به صورت ضربدری

ھمه می توانند بسيار جذاب باشند و فضایی کامm متفاوت را به وجود آورند.

ارند و ھمچنين اگر مطابق سليقه نوجوان شمانکته چھارم) چراغ ھای مطالعه زیبا و جاشمعی ھای کوچک و زیبا که اشکال و طرح ھای مختلف د

انتخاب شوند، می توانند فرزند شما را به درس خواندن تشویق کند.

 رنگ ھای مختلف با ھم ست کرد، می توانند دکورنکته پنجم) صندلی ھای کوسن مانند بزرگ که زیرشان �یه ای محکم دارد و می توان آنھا را در

مناسبی برای گوشه ای از اتاق باشند.

نکته ششم) صندلی ھای تاشو نيز گزینه ھای مناسبی ھستند و فضای کوچکی را اشغال می کنند.

یرایی از دوستان فرزندانتان که برای تماشای فيلم یانکته ھفتم) صندلی ھای راحتی عmوه بر زیبایی که به اتاق اضافه می کنند، می توانند جھت پذ

را با کوسن ھای بزرگ و رنگی دکور کنيد.درس خواندن به دیدارشان می آیند، گزینه ھای خوبی باشند. ھمچنين می توانيد این صندلی ھا 

فضای خصوصی می توانند از پرده ھای وسط اتاق و یانکته ھشتم) نوجوان ھایی که اتاقشان را با خواھر یا برادرشان تقسيم می کنند، برای داشتن 

تخت ھای کاناپه ای استفاده کنند.

موھا، مرتب کردن  مانند وسایل  نيازشان  مورد  نگھداری وسایل  برای داشتن جایی جھت  نھم)  لباس ھای کثيف و مجله ھانکته   سی دی ھا، 

می توانيد از سبد و آویزھای لوله ای استفاده کنيد.

نوان تخت خوابی برای دوستانشان به کار رود می تواننکته دھم) با قرار دادن یک کاناپه اضافی در اتاق و یا یک ست کاناپه تخت خواب شو که به ع

یک حال خصوصی در اتاق برایشان به وجود آورد.

ی راحت نوجوان ھا می توانند به راحتی برای مدتنکته یازدھم) با داشتن یک ميز کامل استاندارد، ھمراه با یک کامپيوتر شخصی به ھمراه صندل

 مھم ترین فضاھایی است که باید با دقت دکورطو�نی درس بخوانند بدون اینکه پشتشان درد بگيرد. فضای درس خواندن برای نوجوان ھا یکی از

شود.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=92964

 نکته درباره پوشش ديوارھا١١

و الياف طبيعی  با  دیواری  پوشش ھای  از  بھتر است  نشيمن  اتاق  در   ▪

و اطراف  به  صميمی  و  دوستانه  حس  یک  تا  کنيد  استفاده  پارچه ای 

اطرافيان تان منتقل شود.

از آن  در  که  کنيد  استفاده  پوشش ھایی  از  ترجيحا  پذیرایی  اتاق  در   ▪

براده ھای چوب، خرده ھای فلز و موادی مثل پی وی سی به کار رفته باشد.

سایر به  نسبت  مقاومتش  بودن،  رسمی  ضمن  در  پوششی  چنين 
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پوشش ھا بيشتر است.

 کمک بگيرید.ی در تعيين پوشش اتاق بچه ھا می توانيد از طرح ھای متنوع عروسکی و رنگ ھای شاد و درخشان

ن حس را القا کنيد که انگار سقف در فاصله ای مرتفع تر از▪ با استفاده از طرح ھای عمودی و با فاصله، می توانيد دیوارھا را بلندتر جلوه داده و ای

ارتفاع واقعی اش قرار گرفته است.

داده و در عين حال، سقف را به کف نزدیک تر نشان دھيد.▪ با استفاده از طرح ھای افقی، می توانيد خانه را وسيع تر و پھن تر از آنچه ھست، نشان  

▪ با استفاده از طرح ھای شلوغ و گُل دار، می توانيد فضا را کوچک تر نشان دھيد.

ين طرح ھایی به عنوان طرح ھای انرژی زا شناخته می شوند.▪ با استفاده از طرح ھای قطری و زیگزاگ، می توانيد محيط را زنده  و پویا جلوه  دھيد. چن

ودی قرار داشته باشد، پوشش دیوارتان بر جلوه▪ یادتان باشد که اگر الگوی پوشش دیواری تان خيلی نزدیک به ھم و مرتب در خطوط افقی و عم

محيط غلبه خواھد کرد، به نحوی که مبلمان و وسایل داخل اتاق کمتر دیده می شوند.

 بوده و بھتر است که این اقmم را در یک طيف▪ یادتان باشد که ھماھنگی بين بافت پوشش دیواری و دیگر زیر مجموعه ھای مبلمان بسيار مھم

رنگی و یا مکمل یکدیگر انتخاب کنيد.

 مکان ھای مختلف آگاھی داشته  باشيد. رنگ ھا حتی▪ بھتر است قبل از انتخاب پوشش دیواری، از تاثير رنگ ھا بر محيط و موارد استفاده شان در

د توجه کنيد که طرح و رنگ باید با روحيه اعضای خانوادهاگر با اليافی طبيعی و در قالب پوشش دیوار ھم باشند تاثير زیادی بر محيط می گذارند. بای

متناسب باشد چون ھر کدام از آنھا حس متفاوتی را به محيط القا  می کنند.

نرژی و ھيجان در کودکان می شود. به طور معمول▪ از رنگ ھای درخشان بھتر است که در اتاق کودکان استفاده کنيد. این رنگ ھا موجب ایجاد ا

رنگ ھای درخشنده با رنگ سفيد رقيق می شوند.

مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=124363

نکته درباره کاناپه  ھای تخت خواب شو١١

در برخی از خانه ھا، اتاق خواب  برای چند كاربرد متفاوت طراحی می شود.

امروزه بسياری از اتاق خواب ھا عmوه بر داشتن فضایی برای استراحت كردن

و خوابيدن، فضایی برای كار كردن نيز دارند. اگر خانه ای كوچك دارید كه اتاق

خواب آن فضایی است برای خوابيدن و كاركردن، بھتر است آن را به گونه ای

طراحی كنيد كه در طول روز فضای كافی و مناسب برای به انجام رسانيدن

كارھای روزمره تان ھم داشته باشد.

از ایده آل، استفاده  به این فضای  برای رسيدن  انتخاب ھای شما  از  یكی 
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مبل ھای تخت خواب شو است. در ستون این ھفته به رعایت چند نكته قبل از

خرید مبل ھای تخت خواب شو می پردازیم.

 راحتی به كارھای روزمره تان رسيدگی كنيد و ھمچنين بهـ نكته اول: به یاد داشته باشيد كه در طول روز به فضای كافی اتاق خواب نياز دارید تا به

ی تخت خواب شو را در ذھن تان طراحی كنيد وفضایی برای نشستن و استراحت كردن احتياج خواھيد داشت، پس در ابتدا اندازه  مناسب مبل ھا

سپس شروع به پرسيدن چند سوال از خود تان كنيد.

 زوج ھستيد یا خود به تنھایی از این فضا استفادهبرای مثال سوال ھایی مانند قرار است چند نفر از این فضا استفاده بھينه داشته باشند؟ آیا

 رسانيدن كارھایتان سپری می كنيد؟ متراژ اتاق چهمی كنيد؟ چه مدت از روز را به استراحت اختصاص می دھيد و چه مدت از روز را برای به انجام

ستفاده كنيد؟ مmفه ھایی كه از قبل در خانه دارید چهاندازه است؟ آیا متراژ اتاق به شما این اجازه را می دھد كه از تخت خواب ھای سایز بزرگ ا

سایزی دارند؟

اشد كه به ھنگام خوابيدن به روی آنھا با سليقه و ذایقهـ نكته دوم: قبل از خرید دقت داشته باشيد كه بافت نھایی این نوع از مبلمان به گونه ای ب

ند، انتخاب كنيد. ھمچنين می توانيد مmفه ای راشما به طور كامل ھماھنگی داشته باشد. به طور كل بافت ھایی را كه نرم و لطيف و مقاوم ھست

جداگانه برگزینيد كه به ھنگام خواب و استراحت از آن روی تخت خواب استفاده كنيد.

گی داشته باشد، در نظر داشته باشيد تنوع طرح و بافتـ نكته سوم: به ھنگام خرید، الگو و طرح پارچه مبلی را انتخاب كنيد كه با اتاق شما ھماھن

مدل ھای عروسكی را بنا بر سبك اتاق و نوع كاربرد آن انتخاباین نوع مبلمان در بازار بسيار زیاد است. می توانيد انواع گل دار، راه راه، چھارخانه و 

كنيد.

ایی را خریداری كنيد كه پایه ھایش با چسب به بدنهـ نكته چھارم: به ھنگام خرید كاناپه ھای تخت خواب شو به پایه ھای آن دقت كنيد. كاناپه ھ

دتی شل شده و باعث ناميزان شدن و لق خوردن تختكاناپه محكم شده باشد. آن دسته از كاناپه ھایی كه با ميخ به بدنه متصل می شوند بعد از م

خواب می شوند.

قاط آن بنشينيد تا مطمئن شوید كه ھمه نقاط آن مانندـ نكته پنجم: بھتر است به ھنگام انتخاب كاناپه مورد نظر، آن را باز كنيد و به روی ھمه ن

مركز آن نرم و راحت است.

از تشك و پارچه باشد تا نرمی و لطافت را به شماـ نكته ششم: سطح رویی و اطراف كاناپه را به دقت نگاه كنيد. سطح كلی كاناپه باید پوشيده 

نصرف شوید.منتقل كند. اگر در ساختار نھایی و رویی كاناپه از چوب استفاده شده است، از خریداری آن م

 دشوار بيرون آمد و دچار لق خوردن و تكانـ نكته ھفتم: قسمت تخت خواب كاناپه را به سمت خود بكشيد. اگر به ھنگام بيرون آمدن سخت و

خوردن شد از خرید آن منصرف شوید.

ھمچنين تشك آن دارای قطر كافی و مناسب برایـ نكته ھشتم: در نظر داشته باشيد كه اسكلت و بدنه كاناپه ھای تخت خواب شو مقاوم باشد و 

ریع فرسوده و خراب می شوند.نشستن و خوابيدن باشد، در غير این صورت به دليل كاربرد دوگانه، این نوع مبلمان به طور س

 آن لق نباشد و تكان نخورد.ـ نكته نھم: اسكلت و بدنه كاناپه باید مقاوم و محكم باشد به گونه ای كه تخته چوبی زیرین

وام باشد. اگر از آن دسته افرادی ھستيد كه دارای وزنـ نكته دھم: كاناپه مورد نظر را به گونه ای انتخاب كنيد كه فنر داخل تشك آن محكم و با د

د به طور معمول بعد از گذشت زمان كوتاھی ازبا�یی ھستند بھتر است تشكی با فنرھای مقاوم و محكم انتخاب كنيد چرا كه این دسته از افرا

تشك ابراز نارضایتی دارند.

كردن به ھنگام خراب شدن تشك كاناپه دارند یاـ نكته یازدھم: به ھنگام خرید از مسوول فروش بپرسيد كه تشكی برای جایگزین كردن و تعویض 

خير، در این صورت می توانيد با خيال آسوده خرید كنيد.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=265307
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 قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان١٢

آرامش، یک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به

اتاق خوابشان شروع از  آدم ھا  آرامش  می آید، دکوراتورھا می گویند  ميان 

می شود. می پرسيد چرا؟ روشن است، چون اتاق خواب ھر شخص یعنی

فضای خصوصی  زندگی اش، که اگر متناسب با نيازھای روحی و جسمی  او

باعث و  می کند  برایش آسان  را  روزمره  فعاليت ھای  باشد،  آراسته شده 

می شود آدم با آرامش بيشتری در فعاليت ھای روزانه اش حضور پيدا  کند. اما

 سؤال پاسخ داد:٣قبل از اقدام به دکوراسيون اتاق خواب، �اقل باید به این 

ـ قرار است اتاق خواب را برای چه  کسی (و با چه سنی) دکور کنيد؟

ـ درباره روحيات و خلقيات صاحب اتاق چه می دانيد؟

ـ چه سبکی را با سليقه او مناسب و ھماھنگ می دانيد؟

قطعاً اتاق خوابی که قرار است برای یک نوزاد دکور شود، حال و ھوایش

پسر  برای  است  قرار   ًmمث که  خوابی  اتاق  با  است  متفاوت  ١۶بسيار 

ساله ای که عاشق سينما و فوتبال است، دکور شود. با در نظر گرفتن چند

کودکان اتاق خواب  برای  ایده آلی  و  موفق  می توانيد طراحی  نکته ساده 

تنھا جایی برای کودکان، نه  داشته باشيد. فراموش نکنيد که اتاق خواب 

برای خوابيدن، بلکه یک قلمروی استثنایی است که انجام ھر فعاليتی در آن

 نکته را به خاطر بسپارید.١٣برای بچه ھا امکان پذیر است. این 

نگ ھای شاد در رنگ آميزی اتاق کودک  و با استفاده ازبرای انتخاب رنگ اتاق خواب کودک، ترجيحاً بروید سراغ رنگ ھای بدون سرب. با استفاده از ر

رای مثال، می توانيد از شخصيت ھای کارتونی موردتکنيک ھای نقاشی روی دیوار، می توانيد اتاق او را به یک سرزمين افسانه ای تبدیل کنيد. ب

اتاق خواب کودک، آسمانی پر از ابرھای پنبه ای یاعmقه اش یا موضوعات برگرفته از کتاب ھای داستانی اش روی دیوارھا نقاشی کنيد یا روی سقف 

را برای پرورش خmقيت  او نيز آماده کرده اید.کھکشانی پر از ستاره بکشيد. با این کار، عmوه بر ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده، زمينه 

ش می شود. مثmً می توانيد روی یکی از دیوارھااختصاص دادن بخشی از اتاق به سرگرمی ھا و فعاليت ھای روزانه کودک، باعث شکوفایی استعداد

ش را با پونز به آن بزند تا بتواند ھر روز روی دیوار اتاقشتابلویی از جنس چوب پنبه نصب کنيد تا فرزندتان بتواند نقاشی ھا و پوسترھای مورد عmقه  ا

 عکس ھای مورد نظرشان عmقه مندند. با نصب این تابلو،مجموعه ای از چيزھای مورد  عmقه ا ش را ببيند. بچه ھا ذاتاً به گردآوری اشيا و جمع کردن

شود.آن ھا جایی برای این کار پيدا می کنند و ضمناً از ریخت و پاش ھای اضافی ھم جلوگيری می  

 ھمان تابلوی چوب پنبه ای و پونزھا (که در شمارهخوب است کودک را به جمع آوری و نمایش عکس ھای خانوادگی تشویق کنيد. بچه ھا می توانند با

د. تقویت این حس باعث می شود بعدھا در توضيح داده شد)، نمایشگاه عکسی را مطابق با سليقه خودشان و در اتاق خود شان ترتيب بدھن٢

این که مھربان تر بار بيایند.دوران بلوغ و نوجوانی، بچه ھا به والدین، اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خmصه 

ب بازی، ماکت ماشين و ھواپيما، کتاب و دفتر، وسایلقفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظيم در اختيار کودک بگذارید تا چيزھایی مثل اسبا

چنين قفسه ای می تواند یک مکان دردسترس وورزشی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم نقاشی و چيزھایی از این قبيل را در آن نگھداری کند. 

اشند تا اگر احياناً کودک از آن با� رفت، قفسه ھامناسب در دکوراسيون اتاق کودک محسوب شود. این قفسه ھا البته باید روی دیوار ثابت شده  ب

www.takbook.com

www.takbook.com



يد.روی خودش برنگردند. ضمناً از نصب قفسه ھایی که در ھای شيشه ای دارند، نيز باید پرھيز کن

 و کاربردی را در نظر بگيرید و اگر در مبلمان، چوب به  کاربرای این که اتاق کودکان در آینده ھم مورد استفاده قرار بگيرد، بھتر است یک مبلمان ساده

رفته است، دقت کنيد که حتماً �یه تثبيت کننده سيلر نيز به آن زده شده باشد.

زای آن است. ھنگام انتخاب لوازم، حتماً این نکته رایکی از قوانين مھم در دکوراسيون اتاق کودک، سھولت در امر نگھداری، نظافت و مراقبت از اج

در نظر داشته  باشيد که باید اجزای این اتاق به راحتی قابل  شستشو و ضد لک باشند.

تشو و انعطاف پذیر (به شرطی که فکری برایدر انتخاب کف پوش مناسب برای اتاق کودک دقت کنيد. موکت ھای بادوام و قاليچه ھای قابل شس

 است ھنگام خرید این نوع کف پوش ھا، رنگ ھاینلغزیدنش کرده باشيد) از جمله کف پوش ھای مناسب برای اتاق کودکان به حساب می آیند. بھتر

 طرح ھا و رنگ ھای تند و گرم، زودتر خسته می شوند.روشن و طرح ھای ساده را انتخاب کنيد، چرا که معمو�ً کودکان، با توجه به رشد سریعشان، از

ھيد برای نوزادتان تختخوابی تھيه کنيد، بھتر استھنگام انتخاب تختخواب برای کودکان، شرایط سنی آن ھا را حتماً در نظر بگيرید. اگر می خوا

 سانتی متر باشد تا ایمنی نوزاد به خطر نيفتد. این نرده ھای محافظ باید به۶نوعی را انتخاب کنيد که فاصله بين نرده ھای محافظش حداکثر 

اندازه ای با� بيایند که نوزاد نتواند به راحتی از تخت خارج شود.

 بچه ھا موقع بازی کردن، با یکی از این وسایل برخورداز گذاشتن وسایل نوک تيز و ميله مانند در اتاق خواب کودکان اجتناب کنيد، چراکه ممکن است

کنند و مشکلی برایشان ایجاد شود.

ازتابی یا پخش شونده استفاده کنيد تا چشم کودک آزردهنور اتاق کودک باید مmیم و غير مستقيم باشد. برای این کار، می توانيد از انواع نورھای ب

د و حتماً از نورھای تزئينی ھم در دکور اتاق کودکاننشود. یادتان باشد در مکانی که اختصاص به فعاليت ھای کودک دارد، نوری جداگانه تعبيه کني

 فضای خاصی را برای سرگرمی و تفریح کودکان ایجاد کردهبھره ببرید. می توانيد انواع چراغ ھای تزئينی ریز را نيز در جایی از اتاق قرار بدھيد تا

باشيد.

ھم تنظيم نور و جریان ھوا به وسيله آن ھا به سھولتبرای پوشش پنجره ای اتاق کودکان، توصيه می شود از کرکره ھا یا شاترھا استفاده کنيد؛ که 

امکان پذیر است، ھم چين دار و دست و پاگير نيستند.

ب يشتر فعاليت ھایشان را در اتاق  خوابشان انجامدر انتخاب پوشش دیوارھا حتماً ایده و سليقه کودک را در نظر داشته باشيد، چراکه بچه ھا 

 کودک است. با این کار، ھم به شکل گيری شخصيتمی دھند. یادتان باشد که برای رنگ آميزی دیوارھا ھم از رنگی استفاده کنيد که مورد عm قه

فرزندتان کمک کرده اید، ھم زمينه را برای آرامش بيشتر او فراھم آورده اید.

منبع : پيک تندرستی
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 ويژگی حمام ايده آل١٧

 درصد حوادث خطرناک در خانه اتفاق می افتد که بخش عظيمی٨٠بيش از 

از آن نيز مربوط به رعایت نکردن نکات ایمنی در حمام است. آب و وسایل

برقی در کنار ھم خطر آفرین اند. از سوی دیگر، وجود کف پوش نامناسب تا
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حد زیادی احتمال سر خوردن در حمام را افزایش می دھد.

امروزه حمام در خانه ھای شھری به مکانی برای رفع خستگی و پاکيزه کردن

یا باشد  نمی کند که حمام شما کوچک  تبدیل شده است. فرقی  جسم 

بزرگ. رعایت برخی موارد مانند انتخاب کف پوش مناسب، رنگ زیبا، دستگاه

تھویه و وسایل جانبی مناسب می تواند این مکان را به مکانی دلنشين، آرام

و ایمن برای تمامی اعضای خانواده تبدیل کند.

 نکته درباره کف پوش حمام۴● 

) بھترین گزینه برای کف پوش حمام، سراميک است. سراميک در برابر آب١

مقاوم و از لحاظ طرح و رنگ بسيار متنوع است.

طر ليز خوردن را تا حد زیادی کاھش می دھد.) از ميان انواع سراميک ھا، سراميک ھای شياردار از امنيت با�تری برخوردار است و ميزان خ٢

با سایز کوچک استفاده ک٣ تا ھم شيب کمتر به نظر برسد و ھم) در حمام ھایی که کف شيب داری دارند، بھتر است از موزایيک ھایی  نيد 

شکستگی و آسيب دیدگی در ميان موزایيک ھا به وجود نياید.

 سختی است. در عوض کف پوش ھای زبر بھترین) استفاده از کف پوش بدون لعاب توصيه نمی شود چون پاک کردن این نوع کف پوش ھا کار بسيار۴

گزینه ھستند.

 نکته درباره رنگ حمام٢● 

 بژ یا زرد و کرم بسيار روشن استفاده کنيد تا نور) اگر حمام کوچکی دارید، دکوراتورھا به شما توصيه می کنند از سراميک ھایی به رنگ سفيد و١

منعکس شده و فضای حمام بزرگ تر به نظر برسد.

شد، استفاده از پوشش دیواری طرح دار نيز محيط) اگر کف پوش از سراميک سفيد و روشن است، بھتر است دیوارھا به رنگ قرمز، زرد یا  آبی با٢

انرژی در شما می شود.حمام را دنج و گرم می کند. استفاده از رنگ مورد عmقه در حمام سبب آرامش و به وجود آمدن 

 نکته درباره تھویه حمام٣● 

ی آبگرمکن اغلب در حمام است و ھمين امر سبب) در بسياری از موارد اتفاق می افتد که افراد در حمام دچار خفگی شوند. در خانه ھای قدیم١

نشت گاز و خفگی می شود.

، خطرناک است.) محيط حمام محيطی مرطوب است و رطوبت با� برای افرادی که دچار بيماری قلبی یا آسم ھستند٢

 خانواده مجبورند در حمام را باز گذارند تا ھوای) متاسفانه در برخی خانه ھا پنجره یا ھواکشی در حمام نصب نشده و اغلب پس از حمام، اعضای٣

شود. برای از بين بردن بوھای نامطبوع وحمام عوض شود اما ھمين موضوع سبب ورود ھوای نامطبوع و مرطوب حمام به داخل فضای خانه می 

رطوبت در حمام بھتر است از پنجره یا ھواکش استفاده شود.

 نکته درباره نورپردازی در حمام١● 

ود.) حمام محيطی مرطوب است و در صورتی که تاریک باشد، محل مناسبی برای رشد قارچ ھا خواھد ب١

بنابراین بسيار ضروری است که به گونه ای طراحی شود که حتما نور طبيعی به داخل آن بتابد.

 نکته درباره ایمنی حمام۵● 

 استفاده از پریز برق بکشيد و جمع کنيد. برای) برق گرفتگی از جمله حوادثی است که اغلب در حمام رخ می دھد. تمامی وسایل برقی را پس از١

ا روکش عایق پوشانده شوند، به طوری که ھيچ سيمیپریزھای حمام نيز باید از محافظ پریز استفاده کرد. تمامی سيم  ھای برق درون حمام باید ب

با آب تماس نداشته باشد.

ده کنيد. این کف پوش ھا به وسيله �تکس زیرین) برای جلوگيری از سر خوردن در حمام، در اطراف وان از کف پوش ھای دو�یه حاوی �تکس استفا٢

می دھد. از پادری پmستيکی نيز می توانيدبه کف حمام نصب می شود و �یه بيرونی که دارای بافت ناھموار است ميزان سرخوردگی را کاھش 

ده خوبی است و می توانيد پيش از زمين خوردن بابرای کف حمام استفاده کنيد. نصب ميله ھایی به عنوان دستگيره روی دیواره ھای حمام نيز ای

گرفتن آنھا تعادل خود را حفظ کنيد.
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ر دوش آب بفرستيد، ابتدا دستتان را زیر شير آب) سوختگی در حمام ھم زیاد اتفاق می افتد. بھتر است پيش از آنکه خودتان یا کودکتان را زی٣

 درجه است.٣٧ تا ٣۵گرفته و درجه حرارت آب را تنظيم کنيد. درجه مناسب آب برای پوست 

ه باشيد که این شيشه ھا باید از جنس) در صورتی که محيط داخل حمام به گونه ای طراحی شده که در آن شيشه وجود دارد، توجه داشت۴

پmستيک یا شيشه نشکن باشد تا موجب بریدگی و پارگی شدید پوست در صورت شکستن نشوند.

 کف حمام را با مواد پاک کننده بشویيد و) نظافت حمام موضوع مھمی است که اغلب فراموش می شود. پس از ھر بار حمام کردن، دیوارھا و۵

وش دار، تميز و مجھز به کيسه زباله قرار دھيد. ھيچ گاهدستگاه تھویه یا پنجره را باز کنيد تا رطوبت خارج شود. در درون حمام حتما سطل زباله درپ

حوله ھای کثيف را در حمام روی ھم جمع نکنيد چون سبب رشد قارچ ھا خواھد شد.

 نکته درباره حمام ھای مدرن٢● 

با� می برد. این دوش ھا در این روزھا که ھمگی ما باید▪ به تازگی سردوش ھایی وارد بازار شده که ميزان آب را متعادل کرده و در ضمن فشار آب را 

در مصرف آب صرفه جویی کنيم می توانند کمک بسيار مناسبی باشند.

مندی وارد بازار شده که می تواند دمای آب را▪ گمان می کنيد درجه حرارت آب در ھنگام دوش گرفتن برایتان مھم است؟ به تازگی دوش آب ھوش

 درجه۴۵ تا ۴٢ درجه نور آبی، ۴١ تا ٣٣ درجه باشد نور سفيد، ٣٢اندازه گرفته و آن را در رنگ نورھای متفاوت گزارش کند. برای مثال، اگر دمای آب 

 درجه نور قرمز می شود. این وسيله استحمام کودکان را برای مادران راحت تر خواھد کرد.۴۵نور بنفش و با�ی 

منبع : نشریه خانواده
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 ايده برای تزئين دکوراسيون خانه٢٠

به این نتيجه رسيده اید که خانه تان احتياج به تغييردکور دارد اما چطوری آن

را طراحی ميکنيد؟ ممکن است در مغازه ھا پارچه ھای شيک و مبلمانھای

زیبائی دیده باشيد اما معمو�ً به شما نمی گویند که دقيقاً چگونه تمامی

این اجزا را ترکيب کنيد تا به نتيجه ای که دوستت دارید برسيد.

اگر روشھای تزئين را از متخصصان یاد بگيرید ھر اتاق را ميتوانيد به طور حرفه

از ھفته  آخر  در  ایده  گرفتن  برای  افراد  از  بسياری  کنيد.  طراحی  ای 

ببيند ميخواھند  فقط  ندارند.  قصد خرید  اکثراً  و  ميکنند  دیدن  نمایشگاھھا 

. طراحان مثل تمامی افراد دیگر مشکmتی در اینچگونه یک طراح دکوراسيون حرفه ای یک خانه ساده را به جای زیبائی برای زندگی تبدیل ميکند

يمن مختلف و انتخاب طرح و رنگی که واقعاً مناسبراه دارند مثل :ایجاد شکل آسمان در یک اتاق کوچک، تقسيم کردن یک اتاق بزرگ و اتاقھای نش

باشد.

ازنمایشگاھی دیدن ميکنيد دنبال ایده ھای عملیآنھا ایده ھای مختلف در این زمينه و روش ھای عجيب و غریب را امتحان ميکنند بنابراین اگر

ضی از طراحان به جای رنگ یا کاغذ دیواری از پارچهباشيد که کمک ميکند فضای خانه تان را تغيير دھيد . مثmً روشھای مختلف تزئين دیوارھا (بع
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آنھا فکرنکرده اید.استفاده ميکنند ) پرده ھا و کف و انواع گوناگون مبلمان و ترکيبات رنگی که پيش از آن به 

کنيم از نظرات آنھا برای تغيير خانه تان استفاده کنيد.در این مقاله پيشنھادات طراحان بزرگ را برای طراحی ھر اتاق جمع کرده ایم تا به شما کمک 

 میJeff Banksرسند و نور را منعکس کنند. جف بانکز  ) کف اتاق را به صورت شيشه ای و براق درآورید تا کمک کند اتاقھای کوچک بزرگتر به نظر ب١

گوید اغلب از کفيھای براق �فيت در اتاق خواب و اتاقھای طبقه پائين استفاده کنيد.

ناپه به نظر برسد) را به محل اتاق استراحت ) تختخواب اضافی مھمان در یک اتاق اضافی (آن را کوسن و پشتی بپوشانيد به طوری که یک کا٢

ه اید که ميتوانيد در طول روز برای نشستن یا درسروزانه تبدیل نمایيد و از آن دو منظوره استفاده کنيد. بدین ترتيب یک جای راحت ایجاد کرد

خواندن از آن استفاده کنيد.

 می گوید دوست دارم قفسه ھای شيشه ای را در شاه نشين بگذارم درZiboh Inteniors ) کورنيا ساند گرن از شرکت طراحان داخلی زیبو ٣

ر جا �زم است نور را به حداکثر برسانيد از انواعحاليکه ميزھای شيشه ای کمک ميکنند نور زیادی به داخل بتابد و اتاق روشن و ھواگير شود. ھ

مختلف شيشه دردرھا استفاده کنيد.

ل اضافه استفاده ميشود. به این ترتيب اینطوری) آشپزخانه ھای مستقل منظره زیبا و جدیدی با فضایی در زیر خود دارند که برای ذخيره وسای۴

احساس ميشود که کف آشپزخانه بزرگتر است و ميتوان بعداً از آن استفاده کرد.

د؟ این آینه ھا را برای برگرداندن نوردور اتاق ميگذارند ) دقت کرده اید که اتاقھائی که در نمایشگاه ھا آینه ھای زیادی دارند چطور به نظر ميرسن۵

ام برای احساس روشنی و نورگيری از آنھا استفادهکه باعث ميشود اتاق بزرگتر به نظر برسد. آینه ھای بلند را در شاه نشين قرار دھيد ودر حم

کنيد.

د قرارنگيرد. ) به مبلمان خودتان فکر کنيد و طوری آن را بچينيد که صندليھا و ميز در سر راه رفت و آم۶

یا از وسایل مجلل و پرزرق و برق استفاده ) در طراحی از ھر سبکی که با سmیق شما سازگار است بھره گيری کنيد. سبک نيوانگلند باشد ٧

کنيد. طرح مطلوب خود را کم کم کامل کنيد.

آشپزخانه اتاق غذاخوری یا مطالعه و اتاق کار در) از انواع مختلف طرحھای کف برای جدا کردن فضا در ھمان اتاق استفاده کنيد برای مثال یک ٨

 شود خریداران فکر کنند با پولی که ميدھنداتاق نشيمن. این مسئله وقتی که بخواھيد خانه تان را بفروشيد ھم به نفعتان است . باعث می

فضایی دو برابردر اختيارشان قرارمی گيرد.

ند یک کاناپه یا ميز در وسط اتاق قراردھيد تا احساس ) از اتاقھایی که طرحی باز و بزرگ دارند اجتناب کنيد. مبلمان اتاق نشيمن را با دقت بچي٩

راحتری به شما دست دھد، بھتر از این است که ھمه چيز را به دیوار تکيه دھيد.

فکر کنيد. بنابراین ميتوانيد نتيجه آخر را تصور کنيد که) وقتی طرحھا و مبلمان رنگی انتخاب ميکنيد نه فقط برای اتاقھا بلکه برای تمام خانه تان ١٠

باید با بقيه اجزا ھماھنگی داشته باشند.

 می گوید دوست دارم با طرحی قوی تر رنگھای کرم روشن و طmئی روشن راNew man Interiors) کارول تيومن مالک شرکت طراحان داخلی ١١

روی دیوار استفاده کنم.

فاده کنيد .) چرم و خز را با ھم استفاده کنيد از کاغذ دیواریھای بافت دار نيز برای یک طرح خنثی است١٢

صر است. مبلمان می گوید مناظر زیبا شامل پارچه ھای مرواریدی و مخلوطی از وسایل قدیمی با نمونه ھای معاLipnne shillon) ليپن شيلتون ١٣

چرم و آینه ھای طmیی دوام زیادی نيزدارند.

ی جاودانه ایجاد می گوید پارچه ھای نخی بخرید و آنھا را با استيل، نقره سياه و سفيد مخلوط کنيد تا طراحCathetrine soaper) کاترین سوپر ١۴

کنيد.

 یک اتاق ساده را معتقد است روکش ھای جالب پنجره نظرات را به سوی منظره بيرون جذب ميکند. طرحھای رنگارنگJeff Banks) جف بانکز ١۵

پشت دری کرکره ای کامل ميکند.

ت تغييردھيد یا از پارچه وال برای ظاھر ھواگير) پرده ھای سنگين و جمع شدنی را با کرکره ھای مد روز که برای داخل تاقچه پنجره مناسب اس١۶

استفاده کنيد .

دوبگذارید با چينھای مmیم تا کف اتاق بياید.) پارچه ھای سبک راکه بارنگھای پرده تفاوت دارند دوبرابر کنيد یا آنھا را به ھم وصل کني١٧
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 کنيد و از بستھای زیبا برای نگه داشتن پرده ھا در ) ميله ھای پرده ای با تزئيات مروارید یا چسبھای رنگی و شيشه ای بخرید تا اتاق را زیبا١٨

جای خودشان استفاده کنيد.

 مثل آشپزخانه و اتاق مطالعه نور زیاد و برای اتاق ) به این مسئله فکرکنيد که در خانه تان چقدر و کجا به نور احتياج دارید در محل ھای کار١٩

خواب و غذا خوری نور کم �زم است .

اریک قرار ميگوید با �مپھای رو ميزی و سقفی اتاق را زیباتر کنيد من چراغھای ایستاده را در گوشه تCorina Sundgren ) کورنيا ساند گرن ٢٠

ميدھم زیرا نور مmیم و مطبوعی ایجاد می کنند.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=106049

 ايده برای بھتر ساختن اتاق خواب٢۴

) کشف مدل ھای مورد نظر:١

زمانی که برای خرید وسائل به فروشگاه می روید مطمئناً ھر آنچه را که

دوست دارید تھيه می کنيد ، اما اغلب طراحان و مھندسين معمار رنگ ھا و

طرح ھایی را توصيه می کنند که در حين ورود به اتاق خواب شما را تحت

تأثير قرار می دھد.

) تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھيد:٢

از طرح ھا و مدل ھایی استفاده کنيد که توجه ھمگان را به خود جلب کند و

تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھيد.

) اضافه کردن و بلند کردن ارتفاع تخت:٣

 می باشد.cm ۴٠ارتفاع تخت خواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً

اگر تخت خواب شما خيلی کوتاه است می توانيد از پله ھای عمودی برای

افزایش ارتفاع تخت استفاده کنيد.

) تشک رویی تخت:۴

 بسيار نرم و مناسب ھستند.بھتر است برای این منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنيد که ھم ظاھر زیبایی دارند ھم

) نصب یک سایبان:۵

نيد سایبانی برای تختتان بسازید. به این ترتيب که چوببا استفاده از یک تکه پارچه یا پرده، ھمچنين با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توا

ده باشد.ھا را به دیوار نصب کرده و فضایی را ایجاد کنيد که اطراف آن توسط پارچه یا پرده محصور ش

) استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:۶

ق استفاده می کنند. اما رنگ رؤیایی که می توان"صورتی" یکی از رنگ ھایی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زیباتر کردن اتا
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از آن استفاده کرد قرمز یا عنابی روشن است.

) اتاق خواب خود را به صورت محلی عجيب اما قابل توجه درآورید:٧

ھر کدام به نحوی نيز می توانند تک باشند تزئين کردهشما به راحتی می توانيد اتاق خواب خود را با استفاده از وسایل عجيب و غریب اما زیبا که 

و اتاقی جذاب و زیبا بسازید.

) ساختن اتاق خواب رؤیایی:٨

ھایت با استفاده از رنگ سفيد خالص و یا حتیشما می توانيد با استفاده از طرح ھا و مدل ھایی خاص ، ھمچنين با چينش صحيح وسائل و در ن

استفاده از رنگ ھای روشن، اتاق خوابی رؤیایی برای خود خلق کنيد.

) استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک:٩

د ؛ به این ترتيب که آنھا را بر روی تخت قرار دادهمی توانيد برای تزئين تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھایی به شکل ھای مختلف استفاده کني

و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای متفاوت می توانيد منظره ھای مختلفی ایجاد کنيد.

) ساختن یک جایگاه نشيمن در کنار پنجره:١٠

رار داد و ھم بر روی آن نشست. اگر قصد دارید از اینشما می توانيد در زیر پنجره، محلی را ایجاد کنيد که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن ق

ر استفاده کنيد.محل به عنوان جایگاھی برای نشستن استفاده کنيد می توانيد از یک بالش بزرگ برای این منظو

) ایجاد محلی پنھانی برای تلویزیون:١١

در ھنگام استفاده قابل رؤیت باشد برای این منظور درشما می توانيد محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دید ھم نباشد و فقط 

نظر بگيرید که می تواند یک صندوق و یا حتی یک سکو باشد.

) تزئين اتاق خواب با استفاده از انواع �مپ ھا:١٢

 از انواع �مپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئين کنيم.اگر از این اصل که " سودمندی بر زیبایی ارجحيت دارد" صرف نظر کنيم می توانيم با استفاده

) مرتب کردن شلوغی ھا:١٣

ًmمرتب کردن سی دی ھای درھم و برھم، مرتب کردنبا کنترل کردن وسائل اتاقمان، به راحتی می توانيم اتاقی مرتب و منظم داشته باشيم . مث 

کامپيوتر، منظم کردن بالش ھا و انواع آن.

) ایجاد یک ميز به عنوان جایگاھی برای برخی وسائل:١۴

 یا ميزی برای آثار نقاشی و غيره.این کار می تواند یک مدل جالب برای اتاق خواب باشد. ميزی برای قراردادن انواع لباس ھا و

) اھميت دادن به ایجاد یک فضای آرام و خلوت:١۵

ميمی برای خود و دیگران ایجاد کنيد.شما می توانيد با داشتن یک اتاق مرتب و تميز و البته زیبا، محلی آرام و خلوت و ھمچنين ص

) استفاده از شمع:١۶

وری رؤیایی را خلق کنيد.شما می توانيد با استفاده از تعدادی شمع معطر بر زیبایی اتاق خود بيفزائيد و محيطی با ن

) استفاده از گل ھای تازه برای تزئين:١٧

ه که برخی از افراد طرفدار گل ھای خشک ھستند واستفاده از گل نيز می تواند راھی برای زیباتر کردن اتاق خواب باشد ؛ با توجه به این نکت

برخی دیگر طرفدار گل ھای تازه که این کار با توجه به سليقه و عmیق شخصی انجام می گيرد.

) وجود پنجره:١٨

وجود حتی یک پنجره در اتاق خواب می تواند یک فضای دل انگيز را ایجاد کند.

ود و تعيين نوع فرش مؤثر است.به عنوان) برای آراستن اتاق خواب انتخاب رنگ مناسب، نوع پارچه ای که برای رویه تشک استفاده می ش١٩

 غيره ) مھم است.مثال، این که از چه نوع پارچه ای برای تشک و یا بالش ھا استفاده می کنيم ( ترمه، مخمل و

) استفاده از سيستم ھای صوتی:٢٠

 جذاب را خلق می کند.بھره بردن از یک سيستم صوتی امکان لذت بردن از انواع موسيقی ھا را به ما می دھد و محيطی

) استفاده از وسائل معطر:٢١
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mً می توانيم کاغذھایمان را قبل از استفاده آغشتهعmوه بر استفاده از شمع ھای معطر ، می توانيم از وسایل معطر دیگری نيز استفاده کنيم. مث

به عطر مورد عmقه مان بکنيم و برای معطر شدن فضا آن را آویزان کنيم.

) ایجاد یک فضا برای نشستن:٢٢

جاد کرد.با استفاده از تعدادی صندلی، نيمکت و انواع آن می توان به راحتی فضایی را برای نشستن ای

) استفاده از وسائل و ایده ھای شخصی:٢٣

، کتاب ھا و... که با استفاده از این مجموعه ھا طرحبرخی از افراد مجموعه ای از برخی وسائل را در اختيار دارند مانند مجموعه ای از عروسک ھا

ھای زیبایی را می توانند در اتاقشان ایجاد کنند.

) ساختن یک شومينه یا بخاری:٢۴

ا نصب یک بخاری و یا ایجاد یک شومينه می توانيددر نظر گرفتن فضایی برای قراردادن شومينه یا بخاری نيز می تواند بسيار مھم باشد. تنھا ب

باعث ایجاد تغيير در اتاق خوابتان شوید و طرحی جدید را ایجاد کنيد.

منبع : پرشين وی

http://vista.ir/?view=article&id=107065

 پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما٢۵

 مورد را بر گزیدیم٢۵ما از ميان تمام اتاق خوابھای با سبک مدرن و یا سنتی 

تا برای داشتن اتاق خوابی زیبا به شما کمک کنيم.

) کmسيک و شيک:١

آبی سرد و بنفش سنبلی رنگھای طبيعی ھستند که در این اتاق خواب آرام

انتخاب شده است که می تواند موجب سردی اتاق شود اما با حضور رنگ

سفيد و قھوه ای تيره که تا اندازه ای موجب گرمی اتاق شده اند، به تعادل

رسيده اند.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

مبلمان کmسيک اگر ھماھنگ با سبک مدرن نباشد می تواند به زیبایی اتاق

بلند و تاج تخت  و  بزند، رنگ قھوه ای تخت و طرح ھای ھندسی  لطمه 

رنگھای بکار رفته ھمگی موجب جذابيت بيشتر این اتاق شده اند.

) تقاطع شرق و غرب:٢

تقارن و تناسب در اجزای این اتاق خواب کامmً بر گرفته از طراحی شرقی

می باشد، اما چوب خود رنگ و چرم مصنوعی به کار رفته شده ما را به ھنر

غربی می کشاند.
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▪ چرا آنرا دوست داریم :

 آنھا و رنگ مایه مسی پرده ھا و دیگر اجزای اتاقدر فضای زیر الھامی از چندین سبک رامی توان دید، بافتھای طبيعی به کار رفته شده و تقارن

ھمگی به زیبایی و منحصر به فرد بودن اتاق کمک کرده اند.

) تختخوابی با چھار دیرک در چھار گوشه آن:٣

ای خلق فضایی دراماتيک، زیبا و مدرن انتخاب مبلماندر اولين نگاه پوستر ھای قاب شده با�ی تخت توجه را به خود جلب می کنند. راحتترین راه بر

بزرگ سایز می باشد.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

با رنگھای طبيعی و خاص خودش باعث ایجاد فضایی آرام و ایستا و بی جنبش شده است،  رنگ دلفریب دیوار(بنفش کم رنگ؟تخت خواب 

نتخاب شده است.خاکستری؟ خاکستری مایل به قھوه ای؟) و رنگ آجری لحاف روی تخت بسيار ماھرانه و فریبنده ا

) سبکی کامmً شخصی:۴

تن و لطيف) شده اند که احساسی از نيمه ھایتخت، نيمکت، ميز ، بالشتکھا و تاج تخت ترکيبی دارند که موجب گرایش اتاق به سمت افقی(فرو

 شود.قرن را به ما می دھند. وسایل کنار تخت کمی از حالت افقی کاسته که باعث دلچسب شدن فضا می

▪ چرا آنرا دوست داریم :

ان سبکی منحص به فرد را خلق می کند که در ھيچاثاثيه موجود در اتاق حالتی افسانه ای به اتاق داده اند.ترکيب زیبایی از منسوجات و مبلم

فروشگاھی به ھيچ قيمتی پيدا نخواھد شد.

) پوششی ظریفانه:۵

 زیباتر از قبلی می باشد.این تخت خواب مجلل با �یه ھایی از روتختی ھای زیبا پوشيده شده است که ھر کدام لطيف تر و

▪ چرا آنرا دوست داریم :

ھای زیبای ابریشمی لطيف با صندلی دو نفره بابافتھای بسيار زیبا که بر روی تخت مشاھده می شود مثل تاج تخت با روکش زبر کتانی، بالشتک

ابيت این اتاق به وجود بافتھای متعدد می باشدروکش موھری ترکيبی زیبا ایجاد کرده اند. طرح و رنگ ھميشه در دکوراسيون مھم ھستند اما جذ

که جلوه ای فوق العاده به آن داده است.

) گرم و مدرن:۶

یی مرموز و مھيج نشان دھند. بالشتکھای رنگارنگ کانونروتختی سفيد و لوازم موجود در اتاق در تضاد با دیوار قھوه ای ھستند تا اتاق خواب را فضا

توجه در اتاق می باشند.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

، روتختی زیبا و ھنر ھای دستی فضایی کامل ایجاداتاقھای بزرگ فضای خوبی برای ترکيب انواع سبکھا مھيا می کنند. دراین اتاق، رنگھای زمينی

کرده اند که کامmً مناسب و امروزی می باشند.

) ساده و شيک:٧

 گلچينی از مبلمان بسيار مدرن و عالی فضایی شخصی وآبی مه آلود دیوارھا جو آرامی را در این اتاق با شيوه ای زنانه و بصيرانه خلق کرده است.

جذاب به اتاق داده اند.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

ا چھلچراغ آویزان شده بسيار شيک تر و صميمی ترکف با رنگ تيره انعکاسی از رنگ قھوه ای سقف است که بسيار گيرا و غير منتظره می باشد و ب

شده است.

) بدو ن تجمل گرایی:٨

 به صورت مورب و اثاثيه بزرگ سایز فضا را خاص وانتخاب ماھرانه مبلمان و رنگ بندی خنثی فضایی بسيار شيک ایجاد کرده است و قرار دادن تخت

دراماتيک کرده است.

▪ چرا آنرا دوست داریم :
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ی فرد می شود.ترکييب زیبای رنگ سفيد و قھوه ای و نوع اثاثيه، بسيار با ھم منطبق ھستند که مایه ی شگفت

) استراحتگاھی حکيمانه:٩

انی لوازم موجود اتاق را به سمت آرامش کشانده است.رنگ پرده ھا،تاج تخت و دیوارھا زمينه ای آرام را ارائه داده اند که با رنگ سفيد ساده کت

▪ چرا آنرا دوست داریم :

ی توان یافت طرح راه راه بالشتکھای روی تختیک انتخاب عالی برای اتاق خواب رنگھای محدود برای دکوراسيون آن می باشد. تنھا نقشی که م

است که بسيار ھماھنگ با سفيدی تخت می باشد.

) ترغيب برای خواب:١٠

 سادگی خود بسيار عالی در برآمدگی سقفدراین اتاق،تخت خواب نقش اول را دارد، این در حالی است که وسایل اتاق محدود است. تخت با

جای گرفته است و توجه را به سمت خود می کشاند.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

شان دھد.رنگ بسيار ساده دیوار و تخت و تزئينات بکار رفته به معماری اتاق اجازه می دھد که خودی ن

) ساده اما شاھانه:١١

تخت بسيار بزرگ بسيار عالی با روتختی مخملين گرماین اتاق خواب گویی برای پادشاه تزئين شده اما شما ھم می توانيد در آن اقامت کنيد! تاج 

ا درآورده و صندلی کوچک در پای تخت بر این لطافت و ظرافت افزوده و به شما پيشنھاد می کند کفش خود ر٢و نرم با رنگ گرم جفت شده است.

استراحتی کنيد.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

درخشندگی کاغذ دیواری گلدار و ھمانگی رنگھا بر دولتمندی اتاق افزوده است.

) جای خواب شيک:١٢

و تقارن موجود در آن،سنت و مدرنيته را درھم آینه بلند در دو طرف تخت، چراغ خوابھای منحصر به فرد و ميزھای کنار تخت با سبک امروزی ٢

آميخته است.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

ر کافی به اتاق وارد شود ھم به تخت حالتیقسمتی از این پنجره وسيع با صفحه ای مات پوشيده شده است که می تواند ھم اجازه دھد که نو

دنج داده است.

) طرحھای شاد:١٣

 تخت راه راه و بلند آماده کرده است.رنگ قرمز و صورتی بالشتکھا و کاغذدیواری آبی با طرح شبکه ای زمينه جذابی را برای یک تاج

▪ چرا آنرا دوست داریم :

بودن و ترکيب رنگھای غير منطقی که به نظرترکيب قرمز و سفيد و آبی و... و صورتی؟؟ ریسکی می باشد که در این اتاق شده است، متفاوت 

ھماھنگ نيستند گاھی فضاھایی منحصر به فرد به وجود می آورند.

) رنگ ھای گرم:١۴

 حالت سنتی فاصله گرفته اما با انتخاب فرشی بادر این اتاق با انتخاب تخت خواب صورتمه ای و کنار تخت ھایی که گویی ورم کرده اند کمی از

 را به خود جلب می کند.طرح کmسيک و عکسھای با�ی تخت به تعادل رسيده است. گلھای تازه در اتاق توجه ھر بيننده ای

▪ چرا آنرا دوست داریم :

و رنگ دیوار فضای دلنشينی را ایجاد کرده است.اثاثيه بزرگ سایز این اتاق کوچک را بزرگتر نشان می دھد.استفاده از رنگھای گرم در وسایل 

) به یاد دریا:١۵

 عالی برای تخت خواب الھام شده از دریا ایجاد میتخته ھای سفيد و کاغذ دیواری آبی پررنگ ما را به یاد نيروی دریایی می اندازد و زمينه ای

ش استفاده شده کامmً از شنھای ساحل دریا الھامکنند.تزئينات کنار تخت و تصویرھای ساده در با�ی تخت موضوع دریا را تقویت می کنند و مفرو

گرفته شده است.
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▪ چرا آنرا دوست داریم :

دون استفاده از فانوس دریایی؟؟ به موضوع مورداین اتاق توسط عناصر بصری از جمله پالت رنگی مناسب و تزئينات متناسب با موضوع و البته ب

نظر خود که دریا می باشد کامmً نزدیک است.

) ظرافتی زنانه:١۶

اتاق داده است. ترکيب غير معمول رنگھای اتاق ومخمل خواب دار تاج تخت، بنفش کمرنگ دیوارھا و چلچراغ بسيار ظریف و عالی حالتی زنانه به 

ھمچنين طرح ھای به کار رفته بر روی تخت جذابيتی فوق العاده به اتاق داده است.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

ور است و شخصيتی خاص به اتاق داده است.رنگبندی استفاده شده در اتاق بسيار مطابق با مد روز می باشد که بسيار با سليقه و حيرت آ

) استفاده ای عالی از اتاقک زیر شيروانی:١٧

تن احساس کmسيک در اتاق زیر شيروانی،ھنرھای کmسيک و صنایع دستی موجود در اتاق گاه ویژگی اصلی یک اتاق می باشند. برای نگھداش

ر زیر پنجره قرار گرفته است.سقف با سفيد رنگ آميزی شده که بسيار با نوع معماری اتاق ھماھنگ است تخت با رنگھای گرم د

▪ چرا آنرا دوست داریم :

 اجزای اتاق می باشد.ترکيب سقف و تزئينات داخل اتاق احساس بسيار خوشایندی به فرد می دھد که این نشانه ھمانگی

) در وسط صحنه:١٨

 گلدار زرد می باشد.پنجره ھای بلند نوراین اتاق چند سطحی، جذاب و مجلل می باشد. دیوارھای خاکستری روشن یک مکمل زیبا برای بافت

زیادی را وارد اتاق می کنند که به شکوه این اتاق خواب می افزاید.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

 کفپوش فرعی اتاق از لحاظ رنگی بسيار ھماھنگاستفاده از رنگ قھوه ای تيره درکفپوش اصلی فضایی مھيج به اتاق داده است و مفروش اتاق با

می باشد.

) دستی بر مدرنيته:١٩

 دیرک در اتاق با چيدمان آن بسيار امروزی و مدرناین اتاق خواب در حين سادگی بسيار خبره و ماھرانه چيده شده است.استفاده از تختی با چھار

می باشد.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

بسيار زیبا با مبلمان امروزی درون اتاق می باشد.رنگ مفرغين دیوار آجری و کفپوش چوبی گذشته ای از ساختمان را به ما می گوید که در تضادی 

) رنگ وطرح:٢٠

 اتاق است و آن فضایی خاص و زیبا داده است.طرح گلدار زرد رنگ با طرح راه راه تخت و بالشتکھای گلدار نشان دھنده بی باک بودن چيدمان

▪ چرا آنرا دوست داریم :

گاھی اوقات جای آن است که بسيار بی باک با طرح و رنگ بازی کرد.

) گلدار و شکيل:٢١

ب مطابق با مد روز می آفریند.کادرھای روی دیواررنگ یاسی با سفيد تخم مرغی به ھمراه دیگر رنگھای رنگ پریده حالتی جذاب برای یک اتاق خوا

را به خود جلب می کنند.فضایی زیرکانه برای نصب قابھای کوچک و زیبا فراھم کرده است.طرح ھای روی بالشتک ھا توجه 

▪ چرا آنرا دوست داریم :

مت .زیبایی یک اتاق خواب به چيدمان زیبا و منحصر به فرد آن است نه به کارگيری اجناس گران قي

) خارج از قوانين:٢٢

 دو که رنگھایی گرم دارند زیبایی آنرا دوچندانتخت خواب مدرن به ھمراه عسلی ھایش در کنار صندلی چرمين و فلزی جلوه خاصی دارند و رنگ ھر

ميکند.

▪ چرا آنرا دوست داریم :
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 به فرد ایجاد کرده است که می توانيد با یافتنتابلوی با�ی تخت در عين غير معمول بودن به امروزی کردن اتاق کمک کرده است و فضایی منحصر

چنين آثاری فضایی این چنينی به اتاقتان بدھيد.

) عاشقان کتاب:٢٣

نند از آن لذت ببرند.اما طاق قوسی با�ی تخت بهاین اتاق گویی انباری است که دوستداران کتاب چه برای مطالعه و چه برای دکوراسيون می توا

دنج بودن تخت کمک کرده تا کمی از ھياھوی کتابخانه فاصله بگيرد.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

شلوغی بيشتر اتاق کاسته شده است.کانون اصلی توجه، کتابخانه می باشد اما با استفاده از رنگ بندی ساده و تقریباً سفيد از 

) سمساری شيک:٢۴

را به رخ می کشد. ھر کدام از اثاثيه (بوفه کناربا ترکيب و تطبيق(البته بيشتر ترکيب) اثاثيه سمساری این اتاق سطحی با� از مھارت انتخاب 

اتاق،صندلی پای تخت و حتی خود تخت) به نوعی شخصيتی ویژه به اتاق داده اند.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

یجاد کند.گذشته از قدیمی بودن اثاثيه، این سمساری جذاب موفق شده است فضایی بسيار دلفریب و زیبا ا

) پر کردن فضای خالی:٢۵

بی با تخت و کفپوش ایجاد کرده و از نظرطرح سقف ساده و شيک می باشد اما عکس آن آدم غول پيکر چه؟؟ این تصویر بزرگ سایز مثلث جال

بصری جلوه ای خاص به اتاق بخشيده اند.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

ھر کدام به نوبه خود حجم وسيعی از اتاق را بهفضاھای بزرگ نيازمند حرکتھایی بی باک می باشد. تصویر قاب شده ،آینه با�ی تخت و تاج تخت 

خود اختصاص داده اند و اتاق را به نحوی زیبا پر کرده اند.

منبع : سایت سيمرغ

http://vista.ir/?view=article&id=323257

 نکته برای نورپردازی خانه۴

) اگر خانه ای دارید که به سبک سنتی و کmسيک است، بھتر است از١

لوستر استفاده کنيد. اگر فضای پذیرایی و اتاق نشيمن کوچک است، بھتر

است که از لوسترھای کوچک استفاده کنيد و بالعکس در فضاھای بزرگ از

لوسترھای بزرگ. به طور معمول، لوسترھایی که برای سبک ھای کmسيک

و سنتی طراحی می شوند، از برنج یا برنز ساخته شده اند. می توانيد از انواع

لوسترھای به رنگ سرب ھم استفاده کنيد، چرا که این رنگ  با این سبک

ھماھنگی دارد و می  توان گفت که تاکيدی دوچندان بر این سبک دارد. اغلب
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بيشتر نمایان نمی شود و در  نورپردازی �مپ ھای لوستر  در این سبک از 

مواقع دارای حباب ھایی که روی �مپ ھا قرار می گيرند، ھستند.

حت تاثير سه عامل احيای سبک ھای گذشته، واکنش) اگر خانه ای به سبک ویکتورین دارید (مبلمان اواسط قرن نوزدھم تا اواخر قرن بيستم که ت٢

خاب کنيد که دارای شيشه ھای منشور و یابه عصر ماشينی و نوآوری در مواد و مصالح و فنون شکل گرفته است)، بھتر است لوستری را انت

 دارند که به نقوش گل آراسته ھستند. از دیگرکریستال باشد. اغلب لوسترھایی که برای سبک ویکتورین طراحی می شوند، پایه ھا و حباب ھایی

ور دارند.گزینه ھایی که می توانيد برای این سبک از خانه ھا انتخاب کنيد، لوسترھایی است که جنس بل

ھای ساده و بی پيرایه برای خانه ھای کوچک و) در فضاھای داخلی مينی ماليستی (ساده و کوچک) از ایده ھای ساده کمک بگيرید. نورپردازی ٣

گی ھای سقف و یا فضای مابين سقف کاذب با دیوار و نيزساده می تواند از بھترین گزینه ھای انتخابی شما باشد. استفاده از منابع نورانی در تورفت

است. در فضاھای مينی ماليستی و یا بسياراستفاده از چراغ ھای متعدد و کوچک بر دیوار یا سقف در طول یک مسير، بسيار مفيد و مناسب 

ساده، استفاده از چراغ  ھای خيلی ساده از جنس سراميک یا چوب توصيه می شود.

چراغ ھا کاربردی باشند تا تزئينی. استفاده از) در فضاھای مدرن و مجھز، به طور شخصی از چراغ ھای دست ساز استفاده کنيد. بھتر است این ۴

 تعبيه می شوند برای این سبک از خانه ھا توصيهچراغ ھای توکار برای سقف بسيار مناسب است. انواع چراغ ھای ریلی که بين سقف کاذب و دیوار

ارید تا نور ھالوژن ھا قابل تنظيم باشد.می شود. بھتر است برای �مپ ھای ھالوژنی که در دیوار و سقف تعبيه می شوند، کليد دیمر بگذ

منبع : روزنامه سmمت
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 بھانه برای بازسازی آشپزخانه۵

خانه تان قدیمی ساز است و آشپزخانه تان رنگی از کھنگی به خود گرفته؟ با

 راھکار ساده، سریع و ارزان قيمت می توانيد ظاھری جدید به آن ببخشيد۵

...

) دستگيره ھا قدیمی شده؟ در آشپزخانه ھا معمو� تعداد کابينت ھا، کمدھا١

و کشوھا زیاد است. شما می توانيد با پرداخت ھزینه ای نه چندان زیاد، تمام

اینکه آن  و  دارد  شرط  یک  البته  کنيد؛  عوض  را  آشپزخانه  دستگيره ھای 

کابينت ھای شما نباید خيلی رنگ و رورفته باشند؛ وگرنه مجبورید اول، آنھا را

از ھر بزنيد و دستگيره ھای مناسبی  بازار  به  بعدش سری  بزنيد و  رنگی 

جنس و رنگی که به آنھا می آید، تھيه و نصب کنيد. با عمل کردن به ھمين

توصيه ساده می توانيد جلوه ای تازه به آشپزخانه تان ببخشيد.

گير نيست یا نورش کم است می توانيد منابع نوری) آشپزخانه تان کم نور است؟ نور زیبایی خاصی به ھر فضایی می بخشد. اگر آشپزخانه تان نور٢

 ای از آن قرار داده اید، لوستری کوچک با�ی آنرا در اطراف آن گسترش دھيد؛ مثm اگر آشپزخانه تان بزرگ است و ميز صبحانه تان را در گوشه
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خود شما بستگی دارد. نگاھی به اندازه و ترکيببياویزید. حتی می توانيد از وسایل تزیينی نوردھنده نيز استفاده کنيد. ھمه چيز به سليقه 

آشپزخانه تان بيندازید و بعد راھی چند لوسترفروشی شوید و آنچه مناسب است، تھيه کنيد.

را عوض کنيد. می توانيد برحسب رنگ کاشی ھا و) پرده ھا دلگيرند؟ اگر احساس می کنيد فضای آشپزخانه تان دلگير و یکنواخت شده، پرده ھا ٣

خيلی ضخيم و تيره نباشد تا نور را از خود عبور داده و فضا راکابينت ھا یتان پرده ھای روشن ساده یا گلدار بخرید اما ترجيحا پارچه ای انتخاب کنيد که 

روشن کند.

ده است، با یک کارشناس مشورت کرده و رنگی زیبا) از رنگ دیوارھا خوشتان نمی آید؟ اگر رنگ دیوارھا یا کف آشپزخانه برایتان خسته کننده ش۴

نجات دھد. اگر کابينت ھای آشپزخانه تان فلزی است،برای دیوارھا انتخاب کنيد. ترجيحا رنگی شاد و سرزنده انتخاب کنيد تا شما را از افسردگی 

کف آشپزخانه نيز می توانيد با کمی ھزینه کف پوشمی توانيد رنگی ھماھنگ با آن انتخاب کرده و به کابينت ھا جلوه ای تازه ببخشيد. در مورد 

آشپزخانه را تغيير دھيد.

ی جدید و مدرن بخرید و آنھا را جای وسایل قبلی که) چيدمان تکراری شده؟ اگر توانش را دارید که بيشتر ھزینه کنيد، می توانيد چند وسيله برق۵

تالی درون آن بگذارید. گلدان روی ميزتان را عوضدر معرض دید بودند، قرار دھيد. حتی می توانيد یک بوفه شيشه ای تھيه کنيد و چند ظرف کریس

رید. اگر دستگيره، پيشبند و حوله را در کنار آشپزخانهکنيد و اگر تا به حال درون آن گل ھای مصنوعی بوده، نوع دیگری گل تھيه کرده و درونش بگذا

 رنگی جدید بخرید و آنھا را جایگزین کنيد.می آویختيد، می توانيد آنھا را درون کشو بگذارید یا جای آن را عوض کنيد یا سری جدیدی با

سميه مقصودعلی

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=131663

 عامل مھم در طراحی داخلی منزل۵

شيوه ی زندگی لغتی است که در زمان حاضر زیاد با آن مواجه می شویم و

آن را می شنویم، یا به قولی، کلمه ای است که زمزمه ی این دھه ھای

اخير است. در پی ورود اجتناب ناپذیر توده ی انبوھی از رسانه ھای دیداری

و شنيداری در زمان حال، مانند روزنامه، مجله، تلویزیون، رادیو، اینترنت و...

که ھمگی پر از تصاویر و جاذبه ھای زیاد در زمينه ی معرفی و تبليغ وسایل و

مبلمان منزل ھستند، به نظر می رسد که دیگر شيوه ی زندگی به معنای

بازاریابی و تر در مورد شيوه ھای  بلکه بيش  نيست،  راه و روش زندگی 

تجارت صادق است. به طور مثال، ممکن است در رسانه ھا با آگھی ھایی

رو به رو شویم درباره ی آخرین لوازم و مبلمان، یا جدیدترین ابزارھا و دستگاه

ھای صوتی و تصویری با کارآیی فوق مدرن؛ ولی باید دید آیا خانواده ی ما
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ه ی ما آن قدر بزرگ نيست که برای برگزاری ميھمانی ھایواقعاً به چنين لوازمی نياز دارد؟ یا باز برخmف مورد اخير مثالی دیگری می زنيم: اگر خان

ذاخوری یا مکانی به عنوان ناھارخوریرسمی جای کافی داشته باشد، آیا دليل بر این می شود که در اندیشه ی تھيه ی ميز و صندلی غ

نباشيم؟

حل زندگی شما روح می دھد. ضمن این که، بهدر زندگی امروز فضای غذاخوری بيش تر در معرض دید و نمایش است و به نحوی تأثير گذار به م

mمتی و پيشگيری از ابتm به دردھای کمر وعقيده ی پزشکان، غذا خوردن دور ميز و نشستن روی صندلی به ھنگام صرف غذا، از نظر تأمين س

مفاصل مفيدتر است.

ینيد ، می بایستی متناسب با رسم و شيوه یاما، مھم ترین بحث این است که روح، شيوه ای که برای آراستن و تزیين محيط زندگی بر می گز

ن آشنایی با سبک و سياق زندگی تان به شمازندگی شما باشد، نه این که مثmً خانه تان مانند نمایشگاھی چيده شده باشد که یک طراح بدو

ص کننده ی شيوه ی زندگی شما باشد، نهتحميل کرده است. ھمين طور تصميم گيری در مورد تغيير دکور در خانه ھای قدیمی ھم باید مشخ

برحسب عادت ھای کھنه و تاریخ مصرف گذشته.

ن پذیر است در جھت نيل به مقصود، با شما ھمما ھم سعی می کنيم در این تصميم گيری و تغيير نگرش در کنار شما باشيم و تا جایی که امکا

پيمان گردیم.

یی، و جزیيات .پنج عامل بسيار مھم، در طراحی داخلی ھمواره مد نظر قرار می گيرد: فضا، رنگ، بافت، روشنا

▪ مثال :

 ی آن از با� ھم چون یک گالری ھنری عظيم بهیک اتاق نشيمن با شکوه با نور عالی و فضایی دلباز که به سبب داشتن سقف بسيار بلند منظره

 در این جا شومينه ی بزرگ با دودکش بلندشنظر می رسد، و کتابخانه ی سرتاسری در طبقه ی با� از فرھيختگی صاحب این خانه حکایت دارد.

کانون توجه قرار می گيرد و ھمانند یک نگين تابناک، نگاه را به سمت خود جلب می کند.

منبع : تکفال

http://vista.ir/?view=article&id=114905

 قدم تا فضای دلخواه۵

زندگی آپارتمانی کوچک  یا  و  درخانه  افرادی ھستيد که  آن دسته  از  اگر 

می کنيد و دوست دارید که فضای اتاق ھا و سالن تان بزرگ تر به نظر برسد،

می توانيد از روش ھای متفاوت استفاده کنيد. بدون شک زندگی در فضای

کوچک دردسرھایی برای چيدمان وسایل خانه در بر دارد که با سازمان دھی

بردارید. اگر دوست دارید مناسب می توانيد این مشکmت را از سر راه تان 

فضای خانه تان را دلچسب و گرم و صميمی خلق کنيد، بھتر است به چند

نکته زیر توجه کنيد. با اضافه کردن رنگ، نورھای مناسب و چيدمان صحيح

وسایل خانه می توانيد به فضایی وسيع تر و کاربردی تر دست یابيد.
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نه تغييری به وجود آید. در فضاھای کوچک، به ھموسایل اضافی و بدون کاربرد را از اطراف مبلمان اصلی دور کنيد، تا فضایی مناسب برای ھرگو

 به وسيله پاک سازی فضای خانه از وسایل اضافیریختگی ھای جزیی ھم بسيار به چشم می آیند و فضا را کوچک تر از آنچه ھست نمایان می کنند.

و غير کاربردی، فضایی بزرگ و تميز نمایان می شود.

پرش بصری برای اعضای خانواده به وجود نياید و ھمچنينمبلمان و دیگر اجزای دکوراسيون را به حالت نيم دایره و دور تا دور اتاق چيدمان کنيد تا 

 ھمه فضای خانه قابل استفاده است. از استفادهنقطه ای از فضای خانه کور نشود. در این صورت، جای جای خانه فضایی باز و قابل دید دارد و

 صندلی ھای بدون دسته و ميزھای کوتاه، بوفه و یاکردن مبلمان بزرگ بپرھيزید تا خانه شما با فضایی باز و بزرگ نمایش داده شود. استفاده از

 از دکورھای بلند موجب پدیدار شدن فضایی باکتابخانه ھای بلند دیواری موجب پدیدار شدن فضایی بزرگ می شوند. فراموش نکنيد که استفاده

ارتفاع بلندتر از حد معمول می شوند.

. استفاده از رنگ ھای آبی روشن، سبز بسيار کم رنگاستفاده از رنگ ھای روشن با بافتی نرم و لطيف، فضایی بزرگ تر از آنچه ھست نمایان می کند

از این  از اصولی ترینو طيف رنگ ھای شيری و کرم می توانند فضای آرام و وسيعی را نمایان کنند. استفاده  یکی  رنگ ھا در فضاھای کوچک 

توصيه ھای دکوراتورھا است.

 است. استفاده از نورھای طبيعی سبب پدیداراستفاده از نورھای صحيح در دکوراسيون خانه، یکی از اصولی ترین و مھم ترین بخش دکور خانه

ن سایه را خلق می کند که سبب خستگی کمترشدن فضایی آرام و دل پذیر است و استفاده از نورھای مصنوعی و موضعی، فضایی بزرگ با کمتری

چشم می شود و در نھایت آرامش بيشتری برای اعضای خانواده فراھم می کند.

ه در نظر گرفته شود. اگر فضایی کوچک دارید کهانتخاب کف پوش مناسب برای خانه یکی دیگر از نکات مھم است که باید برای داشتن فضای دلخوا

وشن انتخاب کنيد. رنگ ھای سفيد، کرم، شيری ومی خواھيد آن را بزرگ تر از حد معمول نشان دھيد، بھتر است کف پوش ھایی در طيف رنگ ھای ر

قھوه ای بسيار روشن از دسته رنگ ھایی ھستند که به بزرگ نمایی فضا بسيار کمک می کنند.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=111047

 نکته درباره پرده آشپزخانه۵

پرده ھا عmوه بر زیباتر کردن جلوه خانه، اجازه می دھند ميزان ورودی نور را نيز

یک دیوار و سقف،  پوشش  کف،  مانند  پرده ھا ھم  کنترل کنيم.  خودمان 

به شمار می آیند. کاربرد پرده پوشش اصلی در دکوراسيون داخلی خانه 

برای جاھای مختلف، متفاوت است. مسلما پرده ای را که برای اتاق نشيمن

و یا اتاق کودک انتخاب می کنيد را نمی توانيد در آشپزخانه استفاده کنيد.

درستون این ھفته به نکاتی در مورد پرده آشپزخانه می پردازیم...

) ھمان طور که می دانيد، بعضی از آشپزخانه ھا بيشترین نور مورد نياز خود١

را در طول روز از روشنایی بيرون تامين می کنند. در چنين فضاھای کوچک و
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کم نور، باید در انتخاب نوع و جنس پرده بسيار دقت کرد تا جلوی نوری که

منبع قرار است در طول روز،  بتابد، گرفته نشود. اگر  قرار است به داخل 

اصلی روشنایی آشپزخانه نور خورشيد باشد، باید از پرده ای که حصير نازک

و به رنگ روشن دارد، استفاده کنيد.

ه استفاده کنيد ولی در صورتی که دوست دارید پرده ) اگر پوشش دیوار آشپزخانه طرح دار است، بھتر است از پرده ای ساده و بدون طرح برای پنجر٢

 کنيد.آشپزخانه نمایان باشد حتما از حصيرھای طرح دار، با رنگی متضاد با دکور آشپزخانه استفاده

 پرده ھای کوتاه حصيری که یا به حالت کشویی جمع) امروزه به جای استفاده از پارچه ھای بلند و حریر برای پوشاندن پنجره ھای آشپزخانه، از٣

ه ھا این برتری را نسبت به دیگر پرده ھا دارند کهمی شوند و یا به صورت با�رو، در قسمت با�یی پنجره جمع می شوند، استفاده می شود. این پرد

ر می رسانند.جای زیادی نمی گيرند و به ھنگام آشپزی خطر شعله ور شدن و جلوی دست را گرفتن را به حد صف

ی که دارند، در طرح ھا و رنگ ھای مختلف ھستند) پرده ھای حصيری که امروزه به راحتی در بازار یافت می شوند، عmوه بر سبکی و کيفيت با�ی۴

که به راحتی با ھر دکور و ھر نوع سبکی می توانيد از آنھا استفاده کنيد.

ست که به ھنگام لک شدن می توانيد با استفاده) مزیت دیگر این پرده ھا قابل شستشو بودن آنھاست. حتی جنس این نوع پرده ھا به گونه ای ا۵

از اسپری ھای لک بر و اسفنج به راحتی لک آنھا را از بين ببرید.

مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=132411

 نکته درباره پرده ھا۵

) اگر بتوانيد تنھا سه طيف رنگی را در دکور خانه به کار ببرید، گام بزرگ و١

موثری در راه رسيدن به چيدمان مطلوب برداشته اید. پرده، در کنار روتختی و

کوسن، از جمله عناصری است که نقش و رنگ را با خود به خانه می آورد.

) بھتر است که رنگ پرده ھا با رنگ کف و مبلمان ھماھنگ باشد یا حتی٢

نقشی که در مبلمان وجود دارد، در پرده ھم تکرار شده باشد. به این ترتيب،

تعادل بصری مطلوبی ایجاد می شود.

ھستند،٣ واحدی  رنگی  طيف  از  دیوارھا  و  کف  مبلمان،  پرده،  اگر   (

کوسن ھایی با رنگ متضاد انتخاب کنيد تا دکور خانه از یکنواختی خارج شود.

) بھتر است برای اتاق ھایی که نورگير ھستند و مدت زیادی از روز با نور۴

یا و  کنيد  استفاده  مقاوم  و  ضخيم  پرده ھای  از  روشن ھستند،  طبيعی 

www.takbook.com

www.takbook.com



آستری را برای پرده ھا در نظر بگيرید.

) به طور کلی، منسوجات سنگين و ریز باف، بادوام تر از پارچه ھایی مانند تور۵

نایلون، مانند نخ، استات،  اليافی  پودشان معلوم است.  تار و  ھستند که 

مانند اليافی  می آیند.  به حساب  الياف ھای آسيب پذیر  از  کتان  ابریشم و 

پلی استر و اکریليک به راحتی با آفتاب کنار می آیند و نسبت به دیگر الياف

مقاوم ترند. بسياری از پارچه ھای امروزی به ھنگام توليد، پرداخت شده اند و

ت پارچه ھای پرده ای مطمئن شوید، پرده ھایی با کيفيتدر مقابل خاک، گرد و غبار و نور آفتاب مقاومت بيشتری از خود نشان می دھند. اگر از پرداخ

و بادوام نصيب تان شده است.

مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=127084

 پيشنھاد کاربردی برای تزئين اتاق بچه ھا۶

باید متفاوتی  بچه ھا صحبت می شود روشھای  اتاق  از چيدمان  وقتی 

مدنظر قرار بگيرد. چرا که اتاق بچه ھا ترجيحاً باید معرف شخصيت فردی و

خصوصيات ذاتی آنان باشد نه والدینشان.

برای بسياری از کودکان و نوجوانان، اتاق، مکانی است که در آن مطالعه

می کنند، تکاليفشان را انجام می دھند، بازی می کنند، به موسيقی گوش

می دھند و ھر آنچه را که برایشان ارزش مند است به نمایش می گذارند و

یا مخفی می کنند. چنين اتاقی محلی دنج است برای آنکه به رؤیاھای

دوران بچگی بازگردند یا حتی شخصيت واقعی خود را بروز دھند. دکوراسيون

اتاق فرزندتان را طوری تنظيم و انتخاب کنيد که ھم شما و ھم او رضایت

خاطر داشته باشيد.

 آید و رنگ مورد عmقه اش چيست تا بتوانيد) ابتدا با خود کودک صحبت کنيد. مشخص کنيد که از چه نوع فعاليتھا و یا بازیھایی خوشش می١

ت، شادی و امنيت کند �زم است اتاق کودکزمينه اطراف را منطبق با شخصيت و عmیق فردی اش تنظيم کنيد. در ضمن برای آنکه احساس رضای

را براساس سليقه او تنظيم کنيد.

 رنگھا و وسایلی است که به آن عmقه مند است.) به فرزندتان اجازه بدھيد در چيدمان اتاق به شما کمک کند، به خصوص با ھر آنچه مرتبط با٢

عmقه و احتياجات کودک تغيير کرد، بتوان آن را عوض کرد.البته باید در نظر داشت که طراحی اتاق باید تا حد امکان قابل تغيير باشد تا اگر سليقه، 
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استفاده می کنند، در صورت امکان بھتر است که چند) از آن جایی که بيشتر بچه ھا از اتاقشان نه تنھا برای خوابيدن، بلکه برای کارھای دیگر ٣

ازی بچه ھا و گوشه ای دیگر به عنوان محلیقسمت مجزا و مشخص در داخل اتاق مد نظر گرفته شود. به عنوان مثال گوشه ای از اتاق برای ب

برای گذراندن اوقات فراغت بچه ھا با دوستانشان تنظيم شود.

رای مطالعه و درس خواندن بچه ھا آماده کنيد. حتی می(می توانيد در این قسمت رادیو، تلویزیون، رایانه و... قرار دھيد) مکانی از اتاق را ھم ب

آن عکسھای مورد عmقه یا کارھای ھنری خود را قرار دھد.توانيد در قسمتی از اتاق دیوار یا تابلو اعmناتی تعبيه کنيد تا فرزندتان بتواند بر روی 

، ھمانند مدالھا یا نشانھای افتخار یا لوحھایفراموش نکنيد که قفسه یا طبقه ای را ھم برای به نمایش گذاشتن ھر آنچه کودک جمع آوری کرد

تقدیر و... در نظر بگيرید.

ی توانيد با تھيه چند قفسه یا سبدھای بزرگ حصيری) نکته مھم این است که تا حد امکان از ریخت و پاشھای اتاق بچه ھا کم کنيد. این کار را م۴

و پmستيکی و حتی کمدی چند طبقه یا کشودار انجام دھيد.

ه که مناسب این کار ھستند. مطمئن شوید که پارچه) برای تزیين پنجره از وسایل ساده استفاده کنيد. سایبان، پرده کرکره و یا پرده ھای کوتا۵

ھماھنگ باشند.ھای انتخاب شده دارای جنس مناسب و طرح روی آنھا با طرح مmفه ھا، روکش چراغ خواب و غيره 

ری نوری مmیم و آرام بخش ضروری است. ممکن) در نظر گرفتن دو نوع �مپ یکی دارای نور مناسب و قوی برای مطالعه و انجام تکاليف و دیگ۶

و از تاریکی می ترسند و یا موقع خروج ازاست مجبور شوید یک چراغ خواب ھم تھيه کنيد، به خصوص برای بچه ھایی که مشکmت خواب دارند 

 در چيدمان و تزیين اتاق می تواند ميزان عmقه و تعھداتاق به در و دیوار و وسایل اتاق برخورد می کنند.به خاطر داشته باشيد ھمکاری خود بچه ھا

موارد با فرزندتان در مورد طرحھای انتخاب شدهشما را نسبت به فرزندتان نشان دھد. برای حفظ روحيه خود و بچه ھا شاید �زم باشد در برخی 

 راه مصالحه و توافق ميان شما و اوست.توسط او کنار بيایيد، حتی اگر این طرحھا در ابتدا قدری عجيب به نظر برسند، اما این تنھا

منبع : روزنامه قدس
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 ترفند برای چيدمان اتاق کودک۶

اتاق کودک تمام دنيای بچه ھا محسوب می شود. تا زمانی که بچه خيلی

کوچک است، این فضا مکانی برای خواب و بازی اوست؛ اما کمی که بزرگتر

می شود تبدیل به فضایی می شود که شخصيت کودک شکوفا شده و

استقmل به دست می آورد.

آماده کردن اتاقی شاد و زیبا برای کودک، قوانينی را می طلبد که قبل از

خرید وسائل جور واجور باید مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال وسائل اتاق

کودک باید راحت، سبک، ایمن و در عين حال به راحتی قابل نظافت باشد.

اما چيدن اسباب و پر کردن فضای اتاق، ھمه موضوع نيست. بچه ھا دوست

دارند در اتاقشان بازی کنند، نقاشی بکشند و دوستانشان را به آنجا دعوت
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 است. ھمچنين باید بخشی از اتاق را به اینکنند نکته مھم و ایده آل دراین اتاق خالی گذاشتن بخشی از اتاق به عنوان دنيای بازی کودک

سد و تمام انرژیش را بروز دھد.اختصاص داد که کودک در آنجا احساس راحتی کند، خmقيتش پرورش یابد، جھان پيرامونش را بشنا

) خلق دنيایی قابل تغيير١

 حل ساده برای اینکه مجبور نباشيد ھر دو سالاتاق کودک که فضایی مختص به اوست باید با توجه به رشد کودک و بزرگ شدن او تغيير کند راه

 از لوازم با توجه به رشد کودک قابل تغيير ھستند.یک بار وسایل اتاق را عوض کنيد، پيش بينی خرید وسایلی است که قابل تغيير باشند. این نوع

 تغيير می یابند از این جمله اند. ھمچنين در اینميزھای تاشو، کاناپه ھایی که به عنوان تخت نيز استفاده می شوند و ميزھایی که به شکل کمد

موارد طراحان دکوراسيون می توانند به شما کمک کنند.

 است که کودک در طبقه با� می خوابد و طبقهایده عالی در مورد اتاق ھای کوچک، استفاده از تخت ھای دو طبقه است. مزیت این تخت ھا این

 سالگی به بعد این طرح را اجرا کرد. از این سن کودک می تواند به۶پایين جایی برای بازی و خmقيت اوست. به خاطر اطمينان بيشتر بھتر است از 

 سانتی متر باشد.٢.۶٠ باید حدود راحتی از پله ھا با� و پایين برود، بی آنکه خطری برایش پيش بياید. ارتفاع مناسب این تخت

) اتاق، قضای رشد و محيط بازی٢

دن، سرگرم شدن با اسباب بازی ھا، ساختدر دنيای کوچولو ھا، بازی بخش مھمی از زندگی آنھا را به خود اختصاص داده است. نقاشی کشي

شی از اتاق را برای این فعاليت ھا و تفریحاتکاردستی، خmقيت و نوآوری و... ھمه در بستر اتاق کودک است که شکل می گيرد. تا حد ممکن بخ

رشد کودک باشد، از ھمه لحاظ می بایست ایمنکودک خالی بگذارید. ھمچنين این دنيای کوچک عmوه بر اینکه باید دریچه ای به سوی خmقيت و 

باشد.

ظر برسد اما یک موضوع �زم است، چرا که اتاقچسباندن یک کاغذ بزرگ به دیوار یا یک ميز نقاشی شاید در چيدمان اتاق کودک کمی عجيب به ن

نيز به حساب می آید. ھمچنين نگاه عميق ترعmوه بر اینکه جایی برای استراحت است فضای رشد و پرورش توانایی ھای فيزیکی و ذھنی کودک 

ر کنند. کودک حين بازی مشارکت، ھمکاری،به این مسئله نشان می دھد که بازی راھی است تا فرشته ھای کوچولو با اجتماع ارتباط برقرا

سازش با دیگران و حل مشکmت را می آموزد.

) قلمرو کودک!٣

چک او را برایش عينيت می بخشد:اتاق تنھا قسمت خانه است که کودک احساس می کند متعلق به خودش است. این فضا ھمه دنيای کو

يشتر موارد ھر کودک به تنھایی نمی تواند اتاقیشخصيت، سليقه ھا و عmیق. او باید در برابر این مسائل احساس راحتی و آزادی کند. اما در ب

دو یا سه قسمت را برای ھر بچه در اتاق آماده کنند.برای خود داشته باشد. در این صورت وظيفه پدر و مادر سخت تر می شود؛ زیرا باید با ظرافت 

در نتيجه ھر کدام از آنھا قلمرو خود دارند با این تفاوت که در کنار ھم ھستند.

رک و کرکره است. ھمچنين می توان رنگ دیوارھا واین جداسازی را می توان با روش ھای مختلفی انجام داد که رایج ترین آنھا پرده، دیوار متح

 برادر اتاق را آماده کنيد، بھتر است از رنگ ھایفرش ھای ھر قسمت را تغيير داد تا این مرزبندی واضح تر باشد. اگر قصد دارید برای خواھر و

متفاوت مثل صورتی و سبز برای ھر بخش استفاده کنيد.

) توجه خاص به امنيت اتاق۴

چيدمان وسایل در درجه اول اھميت قرار دارد. قفسهنکته ای که نباید به ھيچ وجه بی توجه از کنار آن رد شد، امنيت اتاق کودک است. موقعيت و 

ھا وسيله ای را بردارد باید طوری باشد که او راحتھا را در قسمت با�تر دیوار نصب کنيد، اما اگر کودک مثm در سن مدرسه است و باید از قفسه 

ی کودک را تھدید نکند. برای اینکه خيالتان راحتباشد. ھمچنين از نزدیک گذاشتن ميز یا صندلی نزدیک پنجره ھا و کمدھا خودداری کنيد تا خطر

اشته باشيد که بھتر است رنگ دیوارھا از انواع غير سمیباشد، ثابت بودن وسایل را کنترل کنيد. در زمينه دکوراسيون اتاق نيز این نکته را مدنظر د

اختمانی سالم و طبيعی باشد. ملحفه و پرده ھا نيزمثل آکروليک انتخاب شود، پریزھای برق و پنجره ھا از نظر ایمنی تایيد شده باشد و مصالح س

باید از اجناس طبيعی مانند کتان باشد، چرا که شستشوی این پارچه ھا راحت است.

) مرتب کردن۵

ایل در کودک ایجاد شود، باید در کنار بازی ودر اتاق کودک معمو� ھميشه کمی ریخت و پاش دیده می شود. برای اینکه عmقه به مرتب کردن وس

وان مثال می توانيد در یک گوشه اتاق یک چادر یاسرگرمی ھا این موضوع را نيز به او آموزش داد. نخستين نکته در این باره خmقيت است. به عن
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 بازار شام جمع شود. ھمچنين یک جالباسیسبد بزرگ بگذارید تا وقتی کودک خواست وسایلش را سریع جمع کند، ھمه را در آن بریزد و این

وزد.متناسب با قد کودک برایش تھيه کنيد تا لباس ھایش را مرتب کند و این مسئوليت را نيز بيام

ا کند. مثm یک جعبه برای اسباب بازی ھای کوچک،ھر کدام از وسایل کودک باید جای مشخص داشته باشند تا او به راحتی بتواند ھر کدام را پيد

د یا اسم آن را بنویسيد تا کوچولوی شماسبد برای عروسک ھا، قفسه برای کتاب ھا و... روی ھر قسمت نيز عکس وسيله مربوط را بچسباني

راحت جای ھروسيله را بشناسد.

در این صورت کودک استقmل نيز کسب می کند.

) رنگ طmست!۶

امش، استراحت و تمرکز او نيز مؤثر ھستند.رنگ دوست ھميشگی بچه ھاست! رنگھا در درجه اول در بينایی کودک نقش دارند و به عmوه در آر

سالگی کودک رنگ ھا۴یا ٣ سال، رنگ ھای مmیم مثل صورتی، ليمویی، آبی آسمانی، سبز روشن و... توصيه می شود. از ٣برای نوزادان تا سن 

ز دیوار اتاق را با رنگ ھای تند مانند قرمز رنگرا تشخيص می دھد و می توان متناسب با نظر او رنگ را انتخاب کرد.ھمچنين می توانيد بخشی ا

را روی آن بکشيد. فراموش نکنيد که نور ھرآميزی کنيد و به کمک کودک تصاویری مانند حيوانات، شخصيت ھای کارتونی، لوازم ورزشی و... 

قسمت اتاق کودک برای خواب، مطالعه، بازی و... باید متناسب با شرایط باشد.

یک نکته ظریف دیگر: از شش سالگی کودک را در چيدمان و انتخاب رنگ ھا مشارکت دھيد.

منبع : روزنامه کيھان
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 قدم تا خانه ای دلنشين!۶

در ھر خانه ای اتاق نشيمن پر رفت و آمد ترین مکان است، بنابراین باید در

باید محيطی گرم و داد.  اتاق نشيمن  به خرج  بيشتری  طراحی آن توجه 

دوستانه و در عين حال زیبا باشد. با به کار بردن اندکی ذوق و سليقه و

 استفاده از چند مجسمه، گلدان و... می توان از اتاق نشيمن محيطی دلپذیر

و زیبا ساخت. برای تزیين اتاق نشيمن  راه ھای مختلفی وجود دارد که چند

نمونه از آن را ذکر می کنيم: محل لوازم موجود در اتاق نشيمن را تغيير دھيد.

مثm می  توانيد نقطه ای را به عنوان مرکز در نظر بگيرید و  مبل ھا را مقابل آن

بچينيد(مثل شومينه یا تلویزیون) ھمچنين می توانيد به جای اینکه کاناپه را

به دیوار بچسبانيد آن  را با کمی فاصله از دیوار قرار دھيد و پشت آن آباژوری

تــفـاده کـنيد.ھمان طورکه می دانيد رنگ ھا تاثير مھمی درزیبا با گلدانی گل قرار دھيد. سعی کنيد در اتاق نشيمن خود از رنــگ ھــای مــmیــم اســ

ـانـی دلـھـر ه زا، دلـپـذیـر یـا آزاردھـنـده  باشد. بنابراین با روحيه افراد دارند پس با توجه به رنگ ھای استفاده شده، اتاق نشيمن مــی تــوانــد مـکـ

نجام  رسانده اید. شما دوست دارید اتاق نشيمن تانانتخاب رنگ ھای مmیم و مناسب برای دیوارھا، مھم ترین اصل برای طراحی اتاق نشيمن را به ا
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ز است. با استفاده از سایه ھای مختلف رنگ سبزفضایی گرم و دوستانه باشد که باید گفت یکی از رنگ ھایی که  این خصوصيات را دارد، رنگ سب

می توان اتاق نشيمنی زیبا و دلپذیر ساخت.  

وی دیوار  می توانيد تا حد زیادی فضا را بزرگ تر جلوهاستفاده از آینه برای بزرگ تر به نظر رسيدن فضا بسيار مناسب است. با نصب آینه بزرگ بر ر

يد از وسایل کوچک و زیبا استفاده کنيد، مثm در کناردھيد البته باید دقت کنيد که سمت مقابل آینه شلوغ نباشد. برای تزیين اتاق نشيمن می توان

شود. "رابرت فراست" شاعر آمریکایی معتقد است: "خانهکاناپه، ميز گرد کوتاھی  قراردھيد و روی آن چند تا گلدان گل بگذارید تا فضا نشاط انگيز 

" سویه ھای معنوی را اگر کنار بگذاریم،ھمان جایی است که وقتی قرار است به آن برگردیم، ھمه  اجزایش آدم را به سمت خودش می کشد.

 قدم زیر۶جزای خانه به کار رفته است. برداشتن قطعا یکی از این اجزایی که آدم  را به سمت خانه اش می کشد، سليقه ای است که در چيدمان ا

به  شما کمک می کند تا به یک دکوراسيون مطلوب و در عين حال شخصی دست پيدا کنيد:

ی کم می شود  و ھم دیوار خانه کوچک به نظر می ) از نصب تابلوھای کوچک روی دیوارھای بزرگ اجتناب کنيد. با این کار ھم از ارزش اثر ھنر١ 

راتيو به حساب آورد.رسد. تابلوھای ھنری باید دو سوم پھنای دیوار را پوشش دھند تا بشود آنھا  را یک عنصر دکو

 ھم استفاده کنيد. اگر  دوست دارید دیوارھای اتاق تان ) اگر می خواھيد دیوارھای اتاق تان مرتفع به نظر بياید، از چندین تابلوی عمودی در کنار٢    

پھن و طو�نی به نظر بياید ، چندین تابلوی افقی را در کنار ھم قرار دھيد.

شد که آن را در  جای کوچکی امتحان کنيد و زمانی که از ) قبل از انجام رنگ آميزی نھایی، از عmقه تان به رنگ مورد نظر مطمئن شوید. شاید بد نبا٣ 

برید.  بھتر است امتحان رنگ را در زیر ھمان نوریشدت روشنی، تيرگی و یا درخشندگی آن اطمينان حاصل کردید آن را  برای کل دیوارھا به کار ب

انجام دھيد که بيشترین زمان را با آن سپری می کنيد.

ی به رنگ اضافه  می کنند. در مقابل، نورھای سفيد، باعث ) نورھا می توانند روی رنگ ھا تاثير بگذارند. برای مثال، نورھای زرد مقداری گرما و زرد۴ 

اضافه شدن کمی رنگ آبی به دیگر رنگ ھا می شوند.

م نصب این تابلوھا باید  در نظر داشته باشيد که در ) استفاده از تابلوھای نقاشی به ھماھنگی و زیبایی خانه بسيار کمک می کند ، ولی به ھنگا۵ 

ر حقيقت ھمان ميانگين قد افراد بزرگسال خانواده است .ارتفاعی با�تر و یا پایين تر از حد تعریف شده قرار نگيرند. حد تعریف شده نصب  تابلوھا د

 استفاده کنيد.  برعکس، اگر فضای وسيعی در ) اگر می خواھيد اتاق ھا بزرگ تر از حد واقعی به نظر برسند، از رنگ ھای روشن و درخشنده۶

اختيار دارید و می خواھيد که کوچک تر به نظر برسد ، رنگ ھای تيره به کار  ببرید.  

منبع : روزنامه آفتاب یزد

http://vista.ir/?view=article&id=130320

 نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه۶

) برای دکوراسيون زیبا و جذاب محيط زندگی خود حتما نيازی نيست از١

خرید از شروع  قبل  کنيم  می  توصيه  نمایيد.  استفاده  گرانقيمت  مبلمان 

مبلمان و یا رنگ آميزی منزل خود سری به چند کتاب فروشی بزنيد. با خرید

کتب دکوراسيون ممکن است ایده ھای جالبی در مورد رنگ و نحوه چيده
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مان وسایل بگيرید.

) گاھی می توانيد از وسایل و مبلمان قدیمی برای منزل خود استفاده٢

بدون شما  منزل  زیرزمين  در  است  ممکن  که  اشيایی  و  نمایيد. وسایل 

استفاده افتاده باشند یا بعضی از آن ھا را بتوانيد از مکان ھایی نظير جمعه

ر آخرین ساعات روز مراجعه نمایيد تا بتوانيد با قيمتبازارھا تھيه کنيد. �زم به ذکر است که در صورت عmقه به خرید از جمعه بازارھا سعی کنيد د

 را با قيمت مناسبی خریداری نمایيد اصm خجالتھای مناسب تری خرید خود را انجام دھيد. از اینکه بر سر قيمت چانه بزنيد تا جنس مورد نظر

نکشيد.

رید، سعی نمایيد قبل از ھرگونه تغييرات با صاحبخانه) در صورتيکه محل سکونت خود را اجاره نموده اید و از رنگ آميزی و یا کفپوش آن رضایت ندا٣

مشورت نمایيد و وی را متقاعد کنيد که ھزینه رنگ آميزی و تغييرات را از اجاره کسر نماید.

اشد. ضمن اینکه خود شما ھم می توانيد آن را انجام) رنگ آميزی و تغيير رنگ لوازم، ارزان ترین روش ممکن برای ایجاد تنوع در دکوراسيون می ب۴

دھيد.

ارزان ترین وسایل تزئينی دیوارھا می باشند.) نقشه ھا و عکس ھای قدیمی را در صورتيکه قابی مناسب برای آن ھا پيدا کنيد از بھترین و ۵

مد و گنجه نگذارید. می توانيد از آن ھا در نقاط مختلف) ھدایایی را که دوستان و اقوام به عنوان ھدیه منزل جدید برای شما می آورند، لزوما در ک۶

منزل جھت دکوراسيون استفاده نمایيد.

منبع : روزنامه ابتکار

http://vista.ir/?view=article&id=92413

 نکته درباره پوشش ديوار۶

دیوارھا پس زمينه ھای خانه شما ھستند و با نقش آفرینی خود فضای خانه

برای پوشش دیوار در اختيار دارید شما را زیباتر می کنند. گزینه ھایی که 

آینه، مرمرکاری، پوشش ھای پارچه، رنگ ،  از: انواع کاغذدیواری،  عبارت اند 

اليافی و با�خره چوب.

برای مثال اگر می خواھيد رنگ دیوارھا می تواند خيلی تعيين کننده باشد. 

اجزای مبلمان تان حسابی توی چشم باشد، باید کاری کنيد که دیوارھای

اتاق محو به نظر برسد. با استفاده از رنگ ھای خنثی در رنگ آميزی دیوارھا و

اگر برعکس،  می رسيد.  ھدف  این  به  مناسب،  نورپردازی  یک  انجام 

تند و گرم می خواھيد یک فضای رنگی و گرم ایجاد کنيد، سراغ رنگ ھای 

بروید. این طوری، توجه بصری به سمت دیوارھا می رود و از اجزای مبلمان دور می شود.

م (به شرطی که به شکلی ساده انجام شدهاستفاده از رنگ ھای درخشان و پاستلی برای خلق فضای مدرن مناسب است. آینه کوبی دیوارھا ھ
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باشد) فضای خانه را مدرن جلوه می دھد.

دیواری ھای طرح دار استفاده کنيد. چنانچه خانه تان از کاغذ  بھتر است دوراگر طرفدار سبک کmسيک ھستيد،  مبلمان،  اثاثيه و  از  پر است   

به نظر نياید. در سبک کmسيک می توانيد از گزینه ھایکاغذدیواری ھای طرح دار و شلوغ و رنگ ھای تند را خط بکشيد تا خانه شلوغ تر از آنچه ھست 

دیگری مانند مرمرکاری، پتينه کاری، شانه زنی و استن سيل را انتخاب کنيد.

دیوارکوب ھای چوبی فضایی بی پيرایه، راحت و روستيک را خلق می کند. اگر راحتی از  ازاستفاده  برایتان مھم است،  بودن فضا   و کاربردی 

ت.دیوارکوب ھای چوبی استفاده کنيد. مزیت دیگر استفاده از پوشش چوبی، عایق صوتی بودنشان اس

 طو�نی و تنوع رنگی اش مزایای دیگری ھم دارد:پوشش اليافی، که در چند سال اخير جای رنگ و کاغذ دیواری و پتينه را گرفته، عmوه بر دوام

ت انعطاف، پوشاندن معایب سطوح گوناگون. ازقابليت اجرای راحت و سریع، قابليت اجرا روی کليه سطوح بدون نياز به زیرسازی دقيق، قابلي

ده کنيد. خاصيت دیگری که این پوششپوشش اليافی می توانيد روی تمام سطوحی که از گچ، خاک، سيمان و حتی رنگ تشکيل شده، استفا

 برابر عمر مفيد رنگ است. ضمن اینکه این پوشش١٠دارد، وزن سبک و قابليت ترميم آن است. پوشش اليافی ترک نمی خورد و عمر مفيدش 

بھترین گزینه  برای افرادی است که به بوی رنگ حساسيت دارند و آلرژی نيز ایجاد نمی کند.

مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=119891

 نکته درباره دکوراسيون زمستانی۶

تاثير بافت، رنگ، نقش و طرح بر فضای زندگی ما انکارناپذیر است. با تغييرات

کوچکی در رنگ و طرح می توانيد فضایی مناسب با فصل را به وجود آورید. در

فصل سرد ھر خانه ای احتياج به فضای گرم برای گپ زدن و دورھم جمع

شدن دارد که در آن احساس آرامش و گرمای کافی وجود داشته  باشد.

کافی است که در ھر فصلی از سال یک یا چند عنصر چيدمان را تغيير دھيد

تا به یک چيدمان دلخواه و متناسب برسيد...

و١ کاناپه ھا  روی  تند  و  تيره  رنگ ھای  با  کوسن  چند  کردن  اضافه  با   (

به و ھمچنين  کنيد  را خلق  گرمی  فضای نشيمن  می توانيد  تخت خواب ھا 

می تواند انتخابی  گزینه ھای  بھترین  ببخشيد.  گرما  خواب ھا  اتاق  فضای 

رنگ ھایی از قبيل قرمز، نارنجی، قھوه ای، گلبھی و مسی باشد که فضایی

گرم تر نسبت به دیگر فصل ھا خلق می کنند.

) استفاده از آباژورھا و چراغ ھای روميزی دراتاق ھا می تواند نوری زیبا را به٢
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محيط اضافه کند. با استفاده از نورھای زرد در فصل زمستان می توانيد به

حس القای گرما در فضا بيشتر کمک  کنيد.

) با استفاده از پارچه ھای طبقه بندی شده روی مبلمان و ميز و ھمچنين٣

پرده ھای چند�یه در خانه به حفظ دمای محيط کمک  کنيد. اگر می خواھيد

 بافت ضخيم است به روميزی و رومبلی ھا اضافه کنيد.انرژی گرمایی داخل خانه تان به طرز بھتری حفظ و نگھداری شود چند �یه پارچه  را که دارای

انی را جایگزین وسایل جانبی قبلی کنيد تا نور و انرژی از) برای تغيير دکور آشپزخانه، بھتر است، پرده، دستگيره و یا حوله ای به رنگ زرد آفتابگرد۴

دست رفته در این فصل به فضای آشپزخانه بازگردد.

تا عایقی برای حفظ گرمای خانه باشند. ھمچنين فرش ھا و) چنانچه فرش ھا  و قاليچه ھا را جمع آوری کرده اید، بھتر است آنھا را دوباره پھن کنيد ۵

موکت ھای ضخيم باعث خلق حس امنيت و آرامش در فضای اطراف می شوند.

یوارھای خانه را که در معرض دید بيشتری است و) اگر می خواھيد فضایی کامm متفاوت با دیگر فصل ھای سال داشته باشيد می توانيد یکی از د۶

 می تواند رنگ نارنجی، گلبھی، صورتی تيره و زرد درخشانبر محيط اطراف تاثير گذارتر است، به رنگ گرم وتند در بياورید. بھترین گزینه ھای انتخابی

باشد.

مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=130443

 نکته درباره رنگ، بافت و الگو۶

کنار١ در  است  بھتر  دارید،  دوست  را  مدرن  و  امروزی  سبک  ھای  اگر   (

رنگ ھای شاد و آرام از بافت ھایی مانند سنگ مرمر، شيشه، چوب و فلزات

استفاده کنيد و با به کار بردن الگوھای تکراری مانند استفاده از گلدان ھای

سفالی در جای جای خانه تاکيدی بر این سبک داشته  باشيد.

دکور شده است،٢ مدرن  به سبک  را که  اتاق خوابی  تصویر،  این  در   (

می بينيد. رنگ غالب در این طراحی، سفيد و رنگ چوب است. رنگ سفيد و

از دارند.  قرار  خنثی  رنگ ھای  دسته  طبقه بندی  در  دو  ھر  چوب  رنگ 

یعنی بارز این دسته رنگ ھا، به وجود آوردن خطای دید است  خصوصيات 

عmوه بر خلق فضای گرم و دوست داشتنی، فضا را بزرگ تر از آنچه ھست،

نمایان می کنند. ھمچنين استفاده از کف پوش و دیوارکوب ھای چوبی در کنار

د در اتاق شده است (استفاده از وسایل چوبی ورنگ ھای سفيد اتاق موجب به تعادل رسيدن جلوه  ھای دیداری اتاق و مکمل بودن برای رنگ سفي
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 خنثی درآن بسيار به کاررفته است، توصيه می شود).یا به رنگ چوب در خانه  ھایی که تنھا یک رنگ در آن فضا استفاده شده است و یا از رنگ ھای

 ھمچنين تفکيک فضای کمدھا، ميز توالت و) استفاده از نورھای موضعی متعدد در دیوار و سقف، فضایی با لغزش رنگی را حاصل شده  است.٣

ازی اتاق خواب، وجود نورھای مجزا در با�یفضای مطالعه در شب یکی از وظایف اصلی نورھای موضعی است. یکی از مھم ترین اصول در نورپرد

تخت خواب ھاست.

تزاعی، می توانيد تاکيدی بر سبک مدرن اتاق) با استفاده از صندلی راحتی با پوشش پارچه ای سفيد، یا به رنگ روشن، با فرمی راحت و ان۴

داشته باشيد.

ان انتخاب کنيد تا فضایی یکدست و ھماھنگ خلق کنيد.) می توانيد فرش و یا موکتی پرزدار ھماھنگ با رنگ دیوارھا، پرده  ھا و یا روکش ھای مبلم۵

موکت ھایی که رنگ روشن دارند، بھترین گزینه  برای استفاده روی کف پوش ھای چوبی ھستند.

 و ھمچنين موجب افزایش روحيه افراد می شود.) استفاده از گل و گياه و فmورباکس ، فضای اتاق خواب را به فضایی آرامش بخش مبدل می کند۶

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=117459

 نکته درباره رنگ ھای شاد۶

در١ شاد  رنگ ھای  از  استفاده  که  باورند  این  بر  دکوراتورھا  بيشتر   (

دکوراسيون، زمينه را برای سmمت روان و ارتقای روحيه افراد خانه فراھم

می کند.

) در تصویر این ستون، اتاق خوابی را می بينيد که ترکيبی از رنگ ھای زرد٢

روشن و سبز، ھمراه با بافت چوبی است. زرد درخشان نه تنھا یک رنگ گرم

با احساس و خوشایند است بلکه رنگی است که نور طبيعی را از پنجره ھا

نگه نور  پر  و  را روشن  اتاق  محيط  در ھمه فصول سال،  و  می تاباند  باز 

انرژی کافی از خواب  بيدار شدن  از  پس  می دارد. اگر می خواھيد ھر روز 

داشته باشيد، بھتر است دیوارھای اتاق تان را به رنگ زرد در بياورید.

منتقل٣ انسان  به  را  نشاط  و  که ھيجان، شور  رنگی است  زرد  رنگ   (

می کند. استفاده از این رنگ در خانه و اتاق افرادی که به افسردگی ھای

خفيف دچار شده اند، بسيار توصيه می شود.

تی از طرح را به نمایش گذاشته است. رنگ سبز) رنگ سبز روشن از دیگر رنگ ھای به کار رفته در تصویر این ستون است که جنبه بسيار متفاو۴

 و برای خلق فضایی شاد و زنده از این رنگ استفادهپرده ھا فضایی نسبتا کmسيک را با خود ھمراه آورده اند. رنگ سبز را رنگ زندگی ناميده اند

می شود.

ر که در این تصویر می بينيد، تخت خواب و پارتيشن) رنگ  زرد به راحتی با بافت چوبی ھماھنگی پيدا می کند و فضایی زیبا می آفریند. ھمان طو۵
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عنصری دکوراتيو نيز ھست.دارای بافت چوبی ھستند. پارتيشن چوبی راه راه، ھمان قدر که برای اتاق خواب کاربردی است 

دسته رنگ ھای گرم است و استفاده از یک رنگ سرد) استفاده از دو رنگ متضاد در پرده ھا، فضای رنگين و متنوعی را خلق می کند. رنگ زرد از ۶

ست. استفاده از دو رنگ متضاد و مکمل در فضایی مانندمانند سبز روشن در کنار آن موجب توازن جلوه ھای دیداری و القای تعدیل دما در اتاق شده ا

اتاق خواب بسيار توصيه می شود.

منبع : روزنامه سmمت
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 نکته درباره روتختی۶

) در کنار انتخاب یک تخت خواب راحت، انتخاب مmفه و روتختی مناسب نيز١

در بھداشت و آرامش خوابتان تاثيری غيرقابل انکار دارد. روتختی زیبا اگرچه در

زیبایی دکور اتاق خوابتان نقش به سزایی دارد، ولی ھنگام خرید نباید فقط

به این نکته توجه کنيد. کيفيت و مقاومت روتختی نکته  مھمی است که

حتما باید به آن توجه کرد. انتخاب مmفه نرم و مناسب به راحتی و آرامشتان

کمک می کند.

) ھنگام خرید روتختی و مmفه از سایز تشک ھایتان به طور کامل آگاھی٢

تشک ھایی (مانند  نيستند  استاندارد  دراندازه ھای  تشک ھا  که  می آید  پيش  گاھی  باشيد.  شده داشته  داده   سفارش  تخت ھای  برای  که   

دازه ھای تشک سفارش دھيد.می سازند.) بھتر است اندازه ھای تشک را خودتان با متر در بياورید و روتختی را بر حسب ان

 است. معمو� روتختی ھایی که تعداد تار و پودھایشان) تعداد تارھای موجود در ھر سانتی متر مربع، نمایانگر نوع و کيفيت پارچه  مmفه و روتختی٣

 تار در ھر٢٠٠از عدد تار در ھر سانتی متر مربع ) نرم تر، لطيف تر و با دوام ترند. روتختی ھایی که کمتر ٢۵٠در ھر سانتی مترمربع زیاد است(بيش از 

سانتی مترمربع دارند برای استفاده روزمره چندان مناسب نيستند چرا که دوام زیادی ندارند.

 یک در ميان با تارھای فmنل ادغام شده معمو� با) این روزھا استفاده از روتختی ھای کتان خيلی رایج شده. استفاده از روتختی ھای کتانی که۴

سليقه ما ایرانی ھا بيشتر جور در می آید؛  ضمن این که این پارچه ھا نرم تر ھم ھستند.

ب کنيد چرا که سھم عمده ای از زیبایی اتاق خواب به) برای تزیين تخت خوابتان توصيه می شود بھترین روتختی (و ترجيحا از نوع مرغوب) را انتخا۵

 خيره کننده ای دارند و عmوه بر مجلل بودنشانرنگ و نوع روتختی بستگی دارد.مثm ابریشم و ساتن به دليل نرم بودن و براق بودنشان زیبایی

بسيار نرم و راحت ھم ھستند.

د یا این که به اتاق خواب تان رنگ، حجم و عمق بدھد.) روتختی ای را انتخاب کنيد که از لحاظ رنگ و نما با کل اتاق خوابتان ھماھنگی داشته باش۶

 است بدانيد که در فصول سرد (زمستان و پایيز) استفاده ازاگر عادت دارید که در ھر یک از فصول سال، نمای اتاقتان را با رو تختی تغيير بدھيد، بھتر

) استفاده از رنگ ھای روشن و کمرنگ مناسب تررنگ ھای تيره (مانند زرشکی و سورمه ای) مناسب تر است و در فصول گرم سال (تابستان و بھار

است.
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مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت
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ھا نکته درباره کابينت۶

ھا از پذیرایی و) در آپارتمان ھای جدید امروزی که اپن ھستند و کابينت١

ھاھای دیگر به راحتی دیده می شوند توجه به چيدمان و زیبایی کابينتاتاق

کند که خانهکند. توجه به چيدمان کابينت کمک میاھميت بيشتری پيدا می

تان تميز و مرتب باشد.و آشپزخانه

) گاھی وقت ھا مجبور می شوید برای برداشتن یک وسيله تمام وسایل را٢

به ھم بریزید. بھتر است لوازم و وسایلی را که کمتر از آنھا استفاده می کنيد

در طبقات با�تر و قسمت ھای عقبی کابينت قرار دھيد و وسایلی را که در

طول روز چند بار از آنھا استفاده می کنيد در قسمت ھای جلویی قرار دھيد.

افتد وھا روی ميزھا و سایه ھود روی اجاق گاز می) معمو� سایه کابينت٣

شود در آشپزخانه عmوه بر نور عمومی از نور موضعی ھمموجب می شود نور کافی برای انجام کارھای پخت و پز وجود نداشته باشد. توصيه می

استفاده کنيد تا ھنگام کار نور کافی و دید بھتری داشته باشيد.

کنيدھا و لوازمی که زیاد به آنھا احتياج پيدا میھای بزرگ تر قرار دھيد. می توانيد قابلمهھای کوچک تر را در قابلمه) برای صرفه جویی در فضا قابلمه۴

ھا را باز و بسته کنيد و دسترسی راحت تری به وسایل داشتهھای قابل حمل قرار دھيد تا مجبور نشوید دایم در کابينتھا و قفسهدر کابينت

باشيد.

گيرند که برداشتن و قرارگيرند روی کابينت و ميز آشپزخانه فضای زیادی می) قرار دادن لوازم و وسایل برقی که به ندرت مورد استفاده قرار می۵

دھد.دادن آنھا در کابينت فضای زیادی در اختيارتان قرار می

توانيد در دکوراسيون آشپزخانه و انتخاب رنگ کابينت از آنھا استفاده کنيد.ھای مھيج و اشتھا آور معروف اند و میھای قرمز و نارنجی به رنگ) رنگ۶

کند و در رفتارھای غذایی سالم نقش دارد.ھا در آشپزخانه شما را به تغذیه سالم تشویق میھا و سبزیھای زیبا از ميوه) نصب پوستر و عکس٧

ھایی که زیاد آنھا را باز و بسته می کنيد از این تصاویر استفاده کنيد.داخل یا روی در کابينت

فرزانه فو�دبند
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 نکته درباره مبلمان چرمی۶

اگر می خواھيد اتاق تان نشانی از دنجی و امنيت در خود داشته  باشد، ھيچ

چيز بھتر از چرم، چاره  ساز نيست. این چرم ھا مانند نيم چکمه ھای قدیمی، با

گذشت سال ھا کيفيت خود را به خوبی حفظ می کنند. ھمراه با کاناپه ھای

با رنگ چرم ھماھنگ بزرگی که  مبلمان چوبی  از  بزرگ چرمی می توانيد 

باشد، استفاده کنيد. در ستون این ھفته به نکاتی درباره کاربردھای متفاوت

مبلمان چرمی و نحوه خریداری آنھا می پردازیم.

را آن  مرتب  بماند،  نرم  و  تميز  مبلمان چرمی   تان  اینکه  برای  اول:  نکته   ▪

به گاه سطح آن را به وسيله واکس مخصوص چرم گرد گيری کنيد و گاه 

آغشته کنيد.

▪ نکته دوم: مبلمان و کاناپه ھای چرمی را از منابع گرمازا مانند رادیاتور و آتش

موجب خشک و شکننده زیاد  نگه دارید چرا که گرمای  دور  روباز شومينه 

شدن چرم می شود.

اشيد تا بتوانيد کا�ی مناسبی را خریداری کنيد.▪ نکته سوم: پيش از خرید بھتر است از نوع مرغوبيت چرم و درجه بندی چرم ھا آگاھی داشته ب

ند و ھمچنين این نوع چرم لطافت و نرمی خاصیچرم ھایی که دارای رنگ تيره ھستند و رنگ ھایی یکدست و یک نواخت دارند، از نوع مرغوب ھست

 و روشن روی آنھا وجود دارد، چرم مرغوبی نيستند وھم دارد. آن دسته از چرم ھایی که رنگی یکنواخت ندارند و به صورت دانه دانه، لکه ھای ریز

دوام زیادی ھم ندارند. اغلب این دسته از چرم ھا ممکن است به سرعت پاره شوند.

ر آن جای بگيرد، در نظر داشته  باشيد. اگر فضای بزرگی▪ نکته چھارم: پيش از خرید، ابتدا مقياس و اندازه خانه و فضایی را که قرار است مبلمان د

اگ بالعکس  و  انتخاب کنيد  را  بزرگ  بھتر است که کاناپه ھای  دارید،  مبلمان چرم  ازبرای چيدمان  توصيه می شود که  دارید،  ر فضای کوچکی 

تک مبل ھای کوچک استفاده کنيد چرا که مبلمان کوچک فضای کوچک را بزرگ تر نمایان می کند.

داشته  باشيد تا بتوانيد مبلمانی با رنگی ھماھنگ و یا▪ نکته پنجم: پيش از خرید کاناپه و مبلمان چرمی، رنگ زمينه و دکوراسيون خانه را به یاد 

به وجود می آورند و ھمچنين موجب می شوند کهمکمل برای فضای مورد نظر خریداری کنيد. اغلب چرم ھای بلوطی فضایی بسيار زیبا و گرمی را 

 پيدا می کنند.فضا بزرگ تر از آنچه ھست نمایان شود. معمو� چرم ھای بلوطی به راحتی با ھر دکوری ھماھنگی

ی را انتخاب کنيد، چرا که لميدن و استراحت کردن▪ نکته ششم: اگر قصد دارید برای اتاق نشيمن مبلمان بخرید، بھتر است کاناپه ھای بزرگ چرم

ی است که اعضای خانواده بيشترین زمان خود را درروی این سبک مبلمان به مراتب بسيار راحت تر از دیگر انواع مبلمان است. اتاق نشيمن، فضای

 با کيفيت و بادوامی باشد، تا دیرتر دچار فرسودگی وآن سپری می کنند و به دليل پرتردد بودن این فضا، کاناپه ای را انتخاب کنيد که دارای چرم

پارگی شود.
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 مورد واقعاً کاربردی۶٠

● خانه خود را دلنشين تر كنيد

) عكس ھای خانوادگی  خود را در آلبوم ھا انباشته  نكنيد. از یك  قاب  عكس١

بزرگ  خالی  یا یك آینه  استفاده  كنيد و تعدادی  از آنھا را با سنجاق  به  قاب 

وصل  نمایيد.

) قفسه ھای  كتاب  فقط  برای  كتاب ھا نيستند! بلكه  می توانيم آنھا را با ھر٢

شیء دیگری  كه  دوست  داریم، به خصوص  ظروف  سفالی  و چوبی  تزئين

 كنيم.

) از پارچه ھای  رنگی  ندوخته  و بلند یا روسری  به  جای  پرده  استفاده  نمایيد٣

و آنھا را روی  ميله  بيندازید.

) یك  جام  ورزشی ، می  تواند كار یك  گلدان  را برای  شما انجام  دھد.۴

 كه  می خوانيم، قرار دھيم.) یك  چھار پایه  چوبی  قدیمی  را می توانيم كنار مبل  نشيمن  برای  گذاشتن  كتاب ھایی ۵

با غرور آن را خانه ناميد.ھر خانه  ای را می  توان  با تزئين  صحيحِ  مبلمان ، گرم  و زیبا كرد جایی  كه  بتوان  

▪ اتاق نشيمن 

ی تر جلوه  كند.) اسباب  و وسایل  اتاق  نشيمن  خود را در فاصله  ھای نزدیك  به  ھم  قرار دھيد تا صميم۶

ه  كرد تا تغييری  در نمای  آن  داده  شود. كافی  است  آن  را روی ) گاھی  می  توان  از پارچه ھایی  كه  در منزل  است  به  جای  روكش  مبل  راحتی  استفاد٧

مبل  پھن  كنيد و گوشه  ھای آن  را �به �ی  درزھا فرو برید.

.) می  توانيد تعدادی  شمع در اشكال  مختلف  را جمع  آوری  كنيد و كنار پنجره  قرار دھيد٨

.) می توانيد روی  یك  تاقچه  را پر از مجسمه  ھای كوچك  زیبا یا بشقاب ھای  قدیمی  كنيد٩

▪ نور صحيح 

  اتاق  را دارا باشند.) دقت  كنيد پرده ھا در صورت  لزوم  به  گونه ای  انتخاب  شوند كه  قابليت  ورود نور به١٠

) می توان  پایهِ چراغ  روميزی  را ھر از گاھی  با تغيير رنگ، نو و جدید ساخت.١١

د.) از روبان، پارچه  یا تور می توانيد برای  تغيير مدل  كmھك چراغ  روميزی  استفاده  كني١٢

ایين  بيشتر تابانده  شود و فضایی  گرم  و لطيف  ایجاد گردد.) از كmھك ھایی  استفاده  نمایيد كه  در پایين  عرض  زیادتری  دارند، تا نور به  طرف  پ١٣

) می  توانيد با چسباندن  كاغذھای طرح و نقش  دار روی  كmھك، فضایی  متفاوت  خلق  كنيد.١۴

▪ پرده ھا

 زد.) ميله  پرده ھای  كھنه  و قدیمی  را می  توان  با اسپری  طmیی  و نقره ای دوباره  رنگ ١۵

استفاده  نمود.) می توان  از روبان ھای ساده  ھمراه  پارچه ھا و تورھای  رنگی  جھت  جمع  آوری  پرده  ١۶

) می توان  از یك شاخه درشت خيلی  ساده، به  عنوان  ميله  پرده  استفاده  كرد.١٧
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یزھای  سادهِ پارچه  ای به  این  امر كمك  می كند.) استفاده  از چندین  تخته  پرده  می تواند، شكل  اتاق  را دگرگون  سازد، وا�ن ھا یا آو١٨

تبدیل  كرد.) پارچه  ھای ساده  را می توان  با نوارھایی  از پارچه ھای  رنگی  به  پرده ھایی  زیبا ١٩

▪ بالشتك ھا

ھا و كوسن ھا را روكش كنيد.) به عنوان  یك  تغيير كوچك، می توانيد با دامن ھایی  كه  دیگر استفاده  ندارد، بالشتك ٢٠

.) چند عدد كوسن  را پایين  مبل  روی  فرش  قرار دھيد تا ھنگام  خستگی  به  آن  لم  دھيد٢١

  باشد، زیبا سازید.) بالشتك  اتاق  خود را می توانيد، با تكه دوزی  یا برودری  كه  به  شكل  اسم  فرزندتان٢٢

▪ روميزی 

  را كه  در زیر آن  می گذارید، مخفی  می كند.) یك  تكه  دوزی  زیبا می  تواند روكشی  خوب  برای  ميز كنار مبل  باشد. به  عmوه  آنچه٢٣

) تكه  پارچه ھای  كوچك  را می توان  به  عنوان  وسط  ميزی  استفاده  كرد.٢۴

) ميز وسط  اتاق  را با یكی  از روسری ھای  بزرگ  و پر از رنگ  خود آرایش  دھيد.٢۵

) در چيدن ميوه ھا خmقيت به خرج دھيد.٢۶

يد، یك  صندلی  جلوی  آن  بگذارید. حا� یك  ميز تحریر دارید.) جایی  برای  ميز تحریر ندارید؟ یك  قطعه  چوب  مثلث  شكل  را به  كنج  دیوار متصل  كن٢٧

تزئين  دارید.) گوشه  ای از اتاق  را از كف  تا سقف، قفسه  بزنيد. حا� فضای  زیادی  برای  كتاب ھا و ٢٨

  مطمئناً بھتر و زیباتر است.) از خرید مبلمان  بزرگ، سنگين  و تيره  رنگ  خودداری  كنيد. مبلمان  چوبی  روشن  و سبك٢٩

) یك  تابلوی  بزرگ  در اتاق  نشيمن  بسيار زیباتر از چندین  تابلوی  كوچك  است.٣٠

ستفاده  كرد تا از رنگ  آنھا.) از بافت  پارچه  ھای مختلف  برای  ایجاد فضای  روشن  و سبك  و راحت  بھتر می  توان  ا٣١

 تقسيم  كنيد.) از كمدھایی  استفاده  كنيد كه  تعداد كشوی  زیاد دارند. فضای  كشوھا را ھم  می توانيد٣٢

ی  شما باشد.) گاھی  یك  مبل  راحتی  با طرح  متفاوت  در گوشه ای از اتاق  می تواند نقطه  دنجی  برا٣٣

فضای  اضافی  داشته  باشد.) ھنگام  خرید تختخواب  سعی  كنيد، آن  را به  گونه ای انتخاب  كنيد كه  در زیر، كشو و ٣۴

) شاید بتوان  برای  ميزھای  قدیمی  خانه، كشو ساخت.٣۵

ب  كنيد كه  روی  دیوار قرار گرفته  و محكم  شود.) اگر جایی  برای  ميز كنار تخت  ندارید، چراغ  مطالعه  را می توانيد به  گونه ای انتخا٣۶

▪ گوناگون 

) با�ی  تختخواب، بر روی  دیوار، قرار دادن  قاب ھای كوچك  عكس  یا نقاشی  زیباست.٣٧

) می  توانيد یك  سينی  نقره ای  را روی  ميز كنار تخت  به  عنوان  روميزی  قرار دھيد.٣٨

) یك  شجره نامه  ھمراه  با عكسی  از خانواده  تھيه  كنيد و به  دیوار بزنيد.٣٩

 بيكاری  یادداشت ھا یا نامه  ھای عقب  افتاده  را بنویسيد.) یك  جعبه  با پاكت نامه، تمبر، چسب، كاغذ و... كنار مبل  نشيمن  قرار دھيد تا در وقت ۴٠

  از حلب  خالی  روغن  درست  شده  است، نمونه ھای  جالبی ) الزاماً نباید وسایل  تزئينی  را از بيرون  خرید، یك  مجسمهِ كاغذی  یا قاب  عكسی  كه۴١

ھستند.

) اتاق  بچه ھا را با یك  ستاره  دنباله  دار كاغذی  تزئين كنيد.۴٢

) تختخواب ھا را با روتختی ھای رنگی، بافته  شده  و طرح  دار زیبا كنيد.۴٣

به  خانه  خواھد داد.) یك  چراغ  قدیمی، ساعت  یا مجسمه  كه  از مادربزرگ  به  یادگار مانده  چھرهِ آشنایی  ۴۴

  كنيد و در گوشه  ای از اتاق  یا روی  ميز قرار دھيد.) در یك  كاسهِ شيشه ای ميوه ھای  كاج، دانه  ھای گياھان، گل ھای خشك  و رنگی  را مخلوط۴۵

) گلدان ھای سفالی  خود را با نقوش  مختلف  رنگ  آميزی  و تزئين  نمایيد.۴۶

) فضاھای كناری دستشویی و توالت، محل مناسبی برای نگھداری گياھان سبز است.۴٧

ازد.) مخلوط  صابون ھای رنگی  و گل ھا در شيشه ھای  خالی  سس  و مربا، رنگ ھای زیبایی  می س۴٨

) یك  فرش  یا نمد رنگی  جلوی  در یا زیر ميز آشپزخانه  بيندازید.۴٩

) یك  روبان  و پاپيون  زیبا زیر قاب  عكس، شكل  جالبی  ایجاد می  كند.۵٠
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▪ انباری 

 و غریب  است.) جعبه  ھای سيگار، بيسكویت  و... جای  مناسبی  برای  جمع  آوری  چيزھای  كوچك  و عجيب ۵١

مایيد. ميخ ھا و پيچ ھا را درون  آن  بگذارید.) شيشه ھای  مربا و سس  را دور نيندازید، برچسب  روی  آنھا را بردارید و آنھا را تميز ن۵٢

) جا كم  دارید؟ تاقچهِ كوچك  كنار پنجره  می  تواند جای  مناسبی  برای  وسایل  باشد.۵٣

) سبدھا و وسایلی  را كه  امكان  دارد، از سقف  آویزان  كنيد.۵۴

▪ آشپزخانه  و حمام 

سينی  چوبی  یا فلزی، گوشه ای  از آشپزخانه  قرار دھيد.) وسایل  زیبای آشپزخانه  را پنھان  نكنيد، ظروف  و ليوان ھایی  را كه  دوست  دارید در ۵۵

) از قفسه  ھای چوبی  یا فلزی  روی  دیوار استفاده  كنيد.۵۶

) روی  ميز آشپزخانه  را با دستمال  سفره ھای  زیبا تزئين  كنيد.۵٧

 دسترس  است  و ھم  می تواند زیبا باشد.) احتياجات  روزمرهِ آشپزخانه  را تا حد امكان  درون  یك  سبد حصيری  قرار دھيد. ھم  در۵٨

) شيشهِ اسانس  ليمو، پرتقال  یا كاج  را درون  حمام  قرار دھيد.۵٩

د. دو پرده  برای  حمام  در نظر بگيرید: پردهِ زیر پmستيك  و پردهِ رو) پنجرهِ حمام  را با یك  پرده  توری  كه  نوارھای  تك  رنگی  داشته  باشد تزئين  نمایي۶٠

به  رنگ  روشن  یا سفيد باشد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=255315

 اصل رنگی دکوراسيون٧

) اگر فضایی آرام و آرامش بخش برای خود و اعضای خانواده در نظر دارید،١

بھتر است از رنگ ھای سفيد و بژ استفاده کنيد. استفاده از این رنگ ھا برای

پوشش دیوارھا، کف و مبلمان بسيار مناسب ھستند و فضایی آرام به وجود

می آورند.

) اگر دوست دارید فضای خانه تان گرم، صميمی و ھمچنان آرام باشد، بھتر٢

است از رنگ ھایی که در طيف رنگ ھای قھوه ای تيره، خاکستری و مشکی

ھستند، استفاده کنيد.

تا زمانی که از٣ ) مبلمان و وسایلی که در یک خانه استفاده می شوند 

بافت ھای طبيعی استفاده شده  باشند در زیر مجموعه رنگ ھای الياف  و 

خنثی محسوب می شوند (برای مثال رنگ ھای چوبی و رنگ ھای فلزی از

دسته رنگ ھای خنثی ھستند). اگر فضای خانه را بر پایه بافت ھای طبيعی و

رنگ ھای خنثی طراحی کرده اید، بھتر است از استفاده کردن رنگ ھای سرد
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شوند.و گرم در این فضا اجتناب کنيد چرا که این رنگ ھا باعث ناھماھنگی و شلوغی در این فضا می 

برای) استفاده از الياف طبيعی در خانه ھایی که سبک خنثی دارند الزامی  است. در این سبک از خ۴ انه ھا الياف طبيعی می توانند مکملی 

ومبلی ھا و پرده ھایی که دارای بافت طبيعیرنگ ھای خنثی باشند. استفاده از کف پوش ھایی که بافت طبيعی دارند و ھمچنين استفاده از ر

ھستند، باعث می شوند که خانه فضایی گرم و صميمی داشته  باشد.

 ھماھنگ با دکور خانه تان داشته باشند. در غير) اگر به وسایل تزیينی عmقه مند ھستيد، بھتر است وسایلی را خریداری کنيد که رنگ و بافتی۵

ببخشند، مؤثر واقع نمی شوند. در بعضی از مواقع انتخاباین صورت زیبایی و تاثير لوازم تزیينی از بين می رود و آن گونه که باید به محيط زیبایی 

در خانه می شود.وسایل تزیينی که رنگی بسيار متفاوت با مبلمان و سبک خانه دارند باعث ایجاد حس نامتعادل 

 رنگ ھایی که ھم طيف آنھا ھستند به) رنگ ھایی مانند سفيد عاجی، خاکستری و مشکی از دسته  رنگ ھای مطرح خنثی ھستند که با ته۶

 خنثی طراحی شده اند، می توانيد از دسته رنگ ھایراحتی می توانند ترکيب شوند. برای از یکنواختی خارج ساختن خانه ھایی که تنھا با رنگ ھای

روشن، کرم، زرد روشن و طmیی باشند.مات، کدر و بسيار روشن استفاده کنيد. این رنگ ھا می توانند رنگ ھایی مانند گلبھی بسيار 

است تنھا رنگ قرمز را به فضای خانه اضافه کنيد چرا) اگر از آن دسته افرادی ھستيد که ترکيب چند رنگ با رنگ ھای خنثی را دوست ندارید، بھتر ٧

شدن ميزان با�یی انرژی به محيط می شود وکه استفاده از رنگ قرمز در کنار رنگ ھای خنثی باعث زیباتر شدن فضای خانه و ھمچنان ساطع 

جلب توجه کند، بھتر است در آن فضا از رنگ قرمزفضای خانه را از یکنواختی خارج می سازد. اگر می خواھيد یک فضای مورد نظر در خانه بيشتر 

استفاده کنيد.

مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=126494

 توصيه دکوراتورھا برای شاد کردن فضای خانه٧

کوسن ھای رنگارنگی بخرید یا بدوزید و اطراف آنھا را با گل و روبان و تور تزیين

نگاه تلویزیون  بقيه  و  که شما  است  زمانی  مخصوص  این کوسن  کنيد. 

می کنيد یا برای نوشيدن چای دور ھم جمع می شوید.

یک آب نمای خانگی تھيه کنيد و دقت کنيد صدای خوش آب پس از یک روز

سخت چه احساس مطبوعی به اھل خانه می دھد و بخور گرم زمستان و

بخور سرد تابستان را فراموش نکنيد.

پرتقال روی آتش حس خوبی در فضای خانه شما رایحه عود و اسفند و 

ایجاد می کند.

�زم نيست ھمه �مپ ھا به رنگ معمولی باشد. �مپ صورتی، آبی، سبز و
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امکان شما  به  چراغ ھاست  این  از  پر  طنابی  که  جدید  فلئورسنت ھای 

می دھد، برخی مکان ھا را با نوری جدا کنيد و فضای لذت بخشی بسازید.

ھر روز صبح پرده ھا را کامل کنار بزنيد و پنجره ھا را باز کنيد. ھمه به تغيير ھوا

نيازمندیم، ریه ھایتان را پر از ھوای تازه کنيد.

بدانيد این است که  مھم  دارید،  را دوست  گياھی  نوع  نيست چه  مھم 

نگھداری از گياھان خانگی به وفور تا چه حد بر فضای خانه و روحيه افراد

خانواده  اثر می گذارد، مقاله را زمين بگذارید و برای خرید یک گلدان خوب،

شال و کmه کنيد.

قاب ھای اضافه، ملحفه ھای کھنه و مجmت قدیمی را جمع کنيد و وسایل

کھنه و اضافی را دور بریزید تا خانه و شما با ھم نفسی بکشيد و سراغ شادی بروید.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=114992

 نکته برای خريد لوستری مناسب٧

این روزھا فروشگاه ھا مملو از خریدارانی ھستند که با ذوق و شوق ھمراه با

اضطراب لوازم و وسائل مورد نياز برای خانه شان را انتخاب و خرید می کنند.

اشتياق برای داشتن لوازمی که مدت ھاست برای تھيه آنھا نقشه کشيده و

با�خره تصميم گيری کرده اند و اضطراب بدان جھت که آیا لوازم انتخابی برای

یا اساساً جلوه موجود در فروشگاه را خواھد محيط خانه مناسب بوده و 

داشت یا خير؟! �زم به ذکر است برای آنکه از ميزان اینگونه اضطراب ھا در

خرید کاسته شده و نتيجه نھایی زودتر حاصل شود، در انتخاب ھر وسيله

دارید قصد  نيز  شما  اگر  راستا  در ھمين  نياز است.  مورد  نکاتی  رعایت 

لوستری مناسب برای فضای مورد نظرتان در خانه تھيه کنيد ابتدا پيش از ھر

کار موارد زیر را مورد توجه قرار دھيد:

 ) وسعت فضا: از آنجایی که ھر فضایی ميزان مشخصی از نور را نياز دارد،١

نتيجه �مپ ھای زیادتر از آن با شاخه ھای متعدد و در  آویختن لوسترھای 

مقدار مورد نياز نه تنھا غيرضروری بلکه مازاد است بنابراین مجبور خواھيد

بود �مپ برخی از شاخه ھا را خاموش کنيد.

ن روزھا کاربرد سقف ھای کاذب در ) مساحت سقف: در یک معماری معمولی وسعت سقف و کف یک فضا یکسان است ولی از آنجایی که ای٢
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 ھنگام خرید لوستر می بایست ھمان ميزانحاشيه سقف اصلی بسيار رایج شده است، در واقع مقداری از مساحت اصلی کاسته شده و در نتيجه

باقی مانده را به عنوان اندازه موجود مmک قرار دھيد.

 چراغ ھای دیوارکوب و در معماری امروزی ھالوژن ھای ) نورپردازی ثانویه: اغلب فضاھا عmوه بر لوستر دارای منابع نورزای دیگری ھمچون آباژور،٣

ا در چنين شرایطی پيش از ھرگونه اقدام جھتواقع در سقف ھای کاذب یا اصلی ھستند که آنھا نيز نقش نورپردازی محيط را برعھده دارند لذ

د منابع نورزای دیگر را در نظر بگيرید. �زم به ذکر است ھرچهانتخاب لوستر و احياناً دیوارکوب ھای آن بقيه منابع نورزای موجود و یا حتی ا�مکان کاربر

نی را می توان از آن فضا دریافت کرد به شرط آنکهدر فضا از منابع نورزای متعددی استفاده شود، ھم زیباتر خواھد بود و ھم کاربردھای گوناگو

انتخابی مناسب و صحيح انجام پذیرد.

غ ھای ھالوژن و یا مانند آن تعبيه شده) در خانه ھایی که بر روی سقف ھای کاذب حاشيه و حتی بر روی سقف کاذب ميان سقف اصلی، چرا١نکته 

عاد، مدل، فرم و غيره نيز توجه کنيد.است، لوستر تنھا جنبه زیبایی داشته و بيش از ميزان نوردھی به موارد ظاھری آن از جمله اب

د زیادی چراغ ھای ھالوژن بر روی آنھا) امروزه ساخت فرم ھا و شکل ھای ھندسی در قالب سقف کاذب در ميان سقف اصلی به ھمراه تعدا٢نکته 

ع ظاھری سقف اصلی را کاھش می دھد. حالبسيار رایج شده است. غافل از آنکه این قبيل سقف ھا ھم باعث شلوغ شدن فضا شده و ھم ارتفا

ه شود، چه نتيجه ای حاصل خواھد شد. برای چنيندر نظر بگيرید اگر در ميان این سفينه ھای گچی لوستری با ابعاد بزرگ و چندشاخه نيز آویخت

موقعيتی لوسترھای ظریف سقفی بھترین انتخاب محسوب می شوند.

که سقف محيط مورد نظر شما از حد معمول ) ارتفاع سقف: ارتفاع سقف یکی از تعيين کننده ترین عوامل در انتخاب لوستر است. ھنگامی ۴

امکان) شما نمی توانيد از لوسترھای آویز به خصوص از نوع آویز کریستال دار استفاده کنيد زیرا ۵٠/٢ متر) خيلی کوتاه تر باشد (حدود ٣ الی ٢/٨۵(

اشد که یا در با�ی ميز پذیرایی و یا ناھارخوری قرار گيردبرخورد سر افراد با آن به ھنگام رفت و آمد وجود مگر آنکه محل آویختن لوستر به گونه ای ب

 است.ولی به طور کلی در شرایط عادی برای سقف ھای کوتاه بھترین انتخاب لوسترھای به اصطmح سقفی

اده در لوستر، حفظ تناسب ابعاد آن با فضا نيز از ) ابعاد لوستر: عmوه بر موضوع نورپردازی، تعداد شاخه ھا و ميزان وات �مپ ھای مورد استف۵

ست ولی از ابعاد بزرگی برخوردار باشد زیراجمله ضروریات است بنابراین برای فضای کم وسعت، لوستری انتخاب نکنيد که اگر چه کم شاخه ا

فضایی نازیبا را ایجاد می کند.

قرارگرفتن شاخه ھا و در نتيجه �مپ، به سه فرم ) نحوه نورپردازی: نورپردازی توسط لوستر به طور کلی چه آویز و چه سقفی با توجه به طرز ۶

فته و در نتيجه سقف ھم روشن می شود ولی دراصلی سربا�، سر پایين و خوابيده تقسيم می شوند. در مدل سربا�، نور به طرف با� انتشار یا

در بخش پایانی اتاق بيشتر بوده و سقف تاریک تر خواھدمدل سر پایين از آنجا که شاخه ھا و در نتيجه �مپ ھا، به سمت پایين قرار دارند نور حاصل 

لب لوسترھای غيرآویز و به اصطmح سقفی وجودبود و در مدل سوم شاخه ھا به موازات سقف و به صورت خوابيده بوده و معمو�ً این فرم در قا

دارند. نورپردازی در این نوع لوستر ابتدا به طرفين یعنی دیوارھا صورت می گيرد.

یک از مدل ھا تاثيرگذار است.نکته: عmوه بر مدل ھای یاد شده در فوق، حباب دار بودن و یا نبودن نيز در نور حاصل از ھر

مدل و سبک را در نظر می گيرید در تھيه لوستر ) سبک و مدل لوستر: ھمچنان که به ھنگام انتخاب لوازم دکوراسيونی ھماھنگی آنھا به لحاظ ٧

ی با آویزھای کریستالی کاری ناصحيح بوده و به لحاظنيز این مھم را مورد توجه قرار دھيد به عنوان مثال در یک فضای کامmً مدرن، آویختن لوستر

دکوراسيونی محيطی ناھماھنگ را سبب می شود.

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=91409
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 نکته درباره بالکن٧

بالکن حداقل ١ جلوی  نرده ھای  برای  استاندارد  ارتفاع   سانتی متر١٢٠) 

باشد که به گونه ای  نباید  نرده ھا  باشيد که ساختار  توجه داشته  است. 

کودک بتواند از آنھا با� رود و خود را روی نرده آویزان کند. یعنی نرده ھا باید به

صورت یک تکه و بدون پله طراحی شوند.

) بھتر است کف پوش بالکن سنگ یا سراميک باشد تا به راحتی بتوان به٢

وسيله یک دستمال نم دار یا تی، آن را تميز کرد.

بالکن تان قصد قرار دادن گلدان ھای گل یا٣ برای زیباتر شدن فضای  ) اگر 

درختچه را در آن دارید بھتر است به نوع گياه توجه کنيد. کنار دیوار مکان

مناسبی برای قرار دادن گياھانی است که به سرما حساسيت دارند.

بازار آمده اند که۴ به  تازگی گلدان ھایی  بدانيد به  ) شاید جالب باشد که 

شيار عميقی در وسطشان وجود دارد. شما می توانيد شيار این گلدان را

ل در دو طرف این گلدان ھای زیبا بکارید.روی نرده بالکن قرار دھيد و برای ھر چه زیباتر نشان دادن فضای بيرونی خانه تان دو نوع گ

 خوبی ھم با برچسب ھای شيشه  مات کن و) اگر شيشه اتاقتان به گونه ای است که درون اتاق به سادگی از بيرون دیده می شود و رابطه۵

فاده کنيد. مزیت دیگر این درختچه ھا می تواند سایهپرده ھای ضخيم ندارید، می توانيد از درختچه ھای بلند و ھميشه سبز در جلوی بالکن تان است

ان باشد.خنک و جلوگيری از تابش مستقيم نور آفتاب در تابستان و جلوگيری از ورود ھوای سرد در زمست

گل به افرادی که در حال عبور از پياده روی جلوی) موقع آب دادن به گلدان ھایی که روی نرده ھستند، حسابی حواستان را جمع کنيد تا به جای ۶

 در یک روز زیبا در فضای آزاد منزلش است را درخانه تان ھستند، آب ندھيد یا داد ھمسایه طبقه پایينی که مشغول خواندن حافظ و نوشيدن چای

نياورید.

ن جلوی بالکن تان با پرده، حصير، شيشه و...) بالکن، قسمتی از منزل است که باید از سه طرف بسته و از یک طرف باز باشد. پس با پوشاند٧

خود را از نعمت ھوای آزاد محروم نکنيد.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=125385

 نکته درباره دکوراسيون پاييزی٧

با تغييرات کوچکی در رنگ و طرح می توانيد فضایی مناسب با فصل را به

وجود آورید. در فصول سرد ھر خانه ای احتياج به فضای گرم دارد که در آن

احساس آرامش و گرمای کافی وجود داشته  باشد. کافی است که در ھر
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تا به یک چيدمان متفاوت و تغيير دھيد  یا چند عنصر چيدمان را  فصل یک 

متناسب با آن فصل خاص دست پيدا کنيد.

ھمان طور که در این تصویر می بينيد، با اضافه کردن کوسن ھایی با رنگ ھای

تيره و تند در فضای اتاق نشيمن و پذیرایی، محيطی گرم و پر انرژی خلق

می شود.

استفاده از آباژورھا و چراغ ھای روميزی دراتاق نشيمن می تواند نوری زیبا را

به محيط اضافه کند. استفاده از نور زرد به ایجاد حس گرما در فضا بسيار کمک می کند.

ه وجود آورید. برای مثال صندلی ھا و مبلمان را اطرافبا تغييراتی کوچک در ساختار چيدمان اتاق نشيمن می توانيد فضایی مناسب با فصل پایيز را ب

شد که گفتگو راحت انجام شود.شومينه و یا وسيله گرمازای اتاق بچينيد. بھتر است صندلی ھا نزدیک به ھم و به گونه ای با

يمن تان عوض شود و فضای گرمی ایجاد شود.می توانيد پارچه ھای بافتنی و پتوھای نازک را روی صندلی و مبل بيندازید تا چھره اتاق نش

تفاده شده است، به کارببرید تا نمایی یکدست وروی کابينت ھای آشپزخانه ھم می توانيد از ھمان تکه ھای پارچه  پشمی که در اتاق نشيمن اس

یکنواخت در خانه به وجودآید.

 با رنگ ھای گرم و تيره در چيدمان خانه استفادهبرای ایجاد حس گرمای بيشتر در خانه از قاب عکس، تابلوی نقاشی و مجسمه ھا و وسایل تزئينی

ضای خانه می شود.کنيد. این کار به ایجاد فضای گرم و صميمی در خانه کمک می کند و موجب القای حس گرما در ف

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=119635

 نکته درباره دکوراسيون ھنری٧

تشکيل١ را  خانه ای  ھر  تزیينی  وسایل  مھم ترین  از  یکی  ھنری،  آثار   (

تابلوھای نقاشی، عتيقه جات، مجسمه ھای آنتيک  و حتی قاب می دھند. 

عکس ھای خانوادگی می توانند رنگ، زیبایی و ھنر را به خانه شما بياورند.

) استفاده از آثار ھنری و وسایل تزیينی می تواند نمایانگر سليقه شخصی٢

تابلویی که آدم دوست دارد، شما ھم باشد. تصور کنيد که دیدن ھرروزه 

چه قدر لذت بخش و آرامش بخش است.

) از این گذشته، چنين آثار و وسایلی به تکميل دیگر اجزای دکوراسيون ھم٣

کمک می کند و نوعی ھماھنگی و تعادل بصری را به دنبال دارد.

معنی است که شما۴ به این  تزیينی  آثار ھنری و وسایل  از  ) استفاده 

به امر  و ھمين  گذاشته اید  اشتراک  به  دیگران  با  را  و عmقه تان  سليقه 

صميميت و راحتی فضا می افزاید.
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) انسان به طور ذاتی طبيعت محور است. بنابراین از گل و گياه ھم غافل۵

ميان در  راحتی  و  آرامش  القای حس  و  روحيه  ارتقای  نشوید. شادابی، 

اعضای خانواده، از جمله محاسن استفاده از این آفریده ھای دوست داشتنی

خداوند است.

پاک و تميز در خانه کمک می کند.) استفاده از گل ھا و گياھان آپارتمانی در خانه به تعادل دما و تصفيه ھوا و ایجاد ھوای ۶

 آب در زیرگلدانی آنھا محل مناسبی برای رشد) در صورت استفاده از گل و گياه در خانه توجه داشته باشيد که رطوبت خاک گلدان ھا و تجمع٧

قارچ ھا و ميکروب ھاست و �زم است زیرگلدانی ھا را به طور مرتب شسته و تميز نگھدارید.

مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت
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 نکته درباره سالن پذيرايی٧

) درھم و برھم نباشيد و اشيا را روی سر ھم سوار نکنيد؛ اوضاع را خلوت١

کنيد و سر و سامان دھيد.

 ) اگر مبلغ پول محدودی دارید و ميان خرید فرش و رنگ کردن دیوار مردد٢

نکته توجه کنيد که قالی دستباف سرمایه گذاری خوبی مانده اید، به این 

است ولی رنگ کردن خانه روح با طراوت و شادی به خانه می دھد. �زم

نيست سالن پذیرایی را سفيد کنيد تا بزرگ به نظر بياید. بنفش یاسی،

صورتی روشن، سبزتيره و روشن «پتينه»، نارنجی ھلویی، ھم اتاق را بزرگ

می کنند و ھم شاد. درنگ نکنيد و شادی را برای مھمان  ھا به سالن بياورید.

برق٣ از  دارد. اگر فقط  مراقبت  به  ناھارخوری شما احتياج  ميز  ) مبل و   

 یا پارافين مذاب را با پنبه به قسمت ھای چوبی بکشيد.وجmی اول افتاده است، از واکس چوب استفاده کنيد و اگر این دو را ندارید، روغن مایع ولرم

ار آنھا را با شامپو فرش و در صورت امکان بخار شور) اگر از صندلی ھای نشيمن و ميز ناھارخوری در این سالن زیاد استفاده می کنيد، ماھی یک ب۴

بشویيد و یا با اتوی بخار به آنھا خواب مرتبی بدھيد.

ت غلط است. به اندازه سالن و سليقه و بودجه تان) این طرز فکر که مبلمان ھر چه بزرگ تر و کنده کاری شده تر باشد قشنگ تر و چشم گيرتر اس۵

تر روی مبل.توجه کنيد. این حسن سليقه شماست که سالن پذیرایی را زیباتر می کند نه یک گل پيچ پر نيم 

خش دارند. پشت سقف کاذب ھا یا با�ی کانتر) نورپردازی کنيد. �مپ ھای کم مصرف صورتی  و نارنجی ھای روح بخش و آبی ھا خاصيت آرامش ب۶

رنجی ھلویی روی ميز ناھارخوری ھم فضا را تفکيکآشپزخانه از این �مپ ھا استفاده کنيد، افتادن نور صورتی شکوفه ای روی پرده سالن و یا نا
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می کند و ھم چشم گير است.

دن پرده استفاده کنيد. اگر خانه شما شمالی است و در ) برای مھمانی شب از نور جانبی یعنی آباژورھا و در مھمانی  روز از نور طبيعی با کنار ز٧

روز ھم با کمبود نور مواجه ھستيد، در مھمانی روز از نور مستقيم لوسترھا استفاده کنيد.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=107668

 نکته درباره سالن غذاخوری٧

) دکوراسيون فضای غذاخوری باید تکميل کننده سبک کلی خانه باشد، به١

ویژه در مواردی که دیگر اتاق ھا به فضای غذاخوری مشرف باشند.

) اگر فضای غذاخوری مشرف به اتاق پذیرایی یا نشيمن باشد، بھتر است٢

مجاور، اتاق ھای  مبلمان  با   mکام را  فضا  این  عناصر  دیگر  و  مبلمان  که 

ھماھنگ تھيه کنيد.

) در بسياری از موارد که دکور خانه سبک مشخصی ندارد، می توانيد از٣

تلفيق چند سبک مبلمان داخل خانه برای فضای غذاخوری بھره ببرید.

ميز۴ زیر  در  فرش  از  با استفاده  را  ناھارخوری  فضای  می شود  توصيه   (

غذاخوری، از دیگر نقاط تفکيک کنيد که البته در اتاق ھای کوچک نيازی به این

کار نيست.

) اگر فضای غذاخوری جایی است پرتردد و اعضای خانواده وقت زیادی را در۵

وشش ھای دیواری با دوام و با قابليت پاکيزگیآنجا سپری می کنند، بھتر است که از روکش ھای مبل و صندلی مقاوم، ھمچنين ازکف پوش ھا و پ

سریع و نگھداری آسان استفاده کنيد.

ه کنيد که نزدیک به ميز غذاخوری باشد. در این) خوب است که در سالن ناھارخوری، مکانی را نيز برای گذاشتن ظروف و وسایل مورد نياز تعبي۶

تر انجام می گيرد. برای مثال می توانيد ھمانند این تصویرصورت، امر پذیرایی، سِرو و صرف غذا، چه برای خانواده و چه برای مھمانان راحت تر و سریع 

از انواع کمد، قفسه و بوفه استفاده کنيد.

ميز غذاخوری، به فضای کافی برای تحرک آرنج و) از جمله عناصر مھمی که باید در دکوراسيون این اتاق لحاظ شود، راحتی است. قبل از خرید ٧

 صندلی فضای کافی وجود خواھد داشت یا نه.پاھا به ھنگام صرف غذا فکر کنيد و ببينيد آیا با توجه به تعداد اعضای خانواده، مابين دو

مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت
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 نکته کاربردی در اتاق نشيمن٧

ما امروزه  دارد.  خانه  در  را  اھميت  بيشترین  خانه  ھر  اتاق نشيمن 

مھمان ھایمان را در اتاق نشيمن پذیرایی می کنيم، غذا می خوریم، تلویزیون

 نکته زیر در چيدمان٧می بينيم و روی کاناپه استراحت می کنيم. با رعایت 

اتاق نشيمن خانه خود می توانيد فضای منزل را زیباتر و دلپذیرتر کنيد.

مجسمه ھای چوبی با حالت ھای دوستانه و عاشقانه را در کنار مبلمانی از

چوب قرار دھيد، چرا که چوب خودمانی ترین ماده قابل مصرف در مبلمان

است.

پتينه ھای کھنه کاری شده، به خصوص با رگه ھای طmیی، اتاق نشيمن شما

را دنج تر می سازد. کاغذ دیواری ھم با گل ھای خوش رنگ به رنگ ھای ساده

و مmیم اھميت دارند.

ل دار استفاده کنيد.اگر می خواھيد فضایی فوق العاده دوستانه ایجاد کنيد، می توانيد از روکش مبل شطرنجی یا گ

فاده از قھوه ای، نقره ای، طmیی و قھوه ای قرمزاتاق نشيمن زمانی که به سمت رنگ ھای غليظ و شاد پيش می رود، فضای جوان تری دارد ولی است

اتاق نشيمن را رسمی و موقر می کند.

ورند و شاید �زم باشد بعضی مزاحم ھا را دور کنيد.به چيدمان اشيا دقت کنيد، طوری که افراد در حين عبور و مرور مدام از صندلی و ميز لگد نخ

نور در درازمدت اثر بدی بر روحيه شما می گذارد.اگرچه بيشتر ما فکر می کنيم اتاق نشيمن کم نور، احساس امنيت به وجود می آورد ولی کمبود 

بھتر است فضا را با نور کم و زیاد به صورت توام ایجاد کنيد.

فيلم در نظر بگيرید. با دیدن این قفسه کاربردی بهیک قفسه چوبی برای چند کتاب شعر و یا موارد دیگر و قرار دادن آلبوم سی دی ھای موسيقی و 

یاد می آورید که راه ھای خوبی برای عصرھای دلتنگ جمعه وجود دارد.

منبع : روزنامه سmمت
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به نظر عده زیادی از افراد مدل اتاق خواب ھای ویکتوریایی در عين زیبایی

 ادامه داشته١٩٠٠ تا ١٨٣٠زنانه می باشد . دوره ویکتوریایی از حدود سال 

این در  نيز  مختلفی  تغييرات  طو�نی  مدت  این  به  توجه  با  و   . است 

دکوراسيون به وجود امده است . در اینجا سعی می شود تا به نکات کليدی

و مھم این دکوراسيون اشاره گردد .

) تخت خواب١

تخت خواب چنين اتاقی باید پر زرق و برق و بزرگ و ساخته شده از چوب یا

چدن یا برنج و یا ترکيبی از چدن و برنج باشد .

فراموش نکنيد که این تخت باید به اندازه کفی پھن و چشمگير باشد .

) روکش تخت٢

ار دھيد . و روتختی و سایبان را با چين ھای متعددتخت باید دارای سایبان و دراپه ھای مجلل باشد . بر روی تخت مقدار زیادی بالشت و کوسن قر

و ربان تزئين نمایيد .

) ميزھا٣

در این اتاق حتما باید یک ميز یا قفسه با رویه مرمری وجود داشته باشد .

از ميزھای کوچک گرد بامبو یا حصيری نيز به عنوان ميزھای کنار تخت خواب استفاده نمایيد .

) نورپردازی۴

 دستمال قmبدوزی قرار دھيد .از شمع دانھای بلند یا چراغخواب ھای قدیمی در اتاق استفاده نموده و در زیر ھر شمعدان یک

) دراور و جالباسی۵

ده کاری شده باشد . دستگيره ھای آنھا نيز بایداین وسایل باید از چوب تيره رنگ بلوط یا ماھون یا گردو درست شده باشند و بر روی آنھا کن

دستگيره ھای چوبی یا برنجی مزین باشد .

) کف پوش۶

 . می توانيد از فرش ھای ماشينی گلدار یا دارایدر کف اتاق باید فرش ھای شرقی یا حصيرھای بوریایی پھن شود تا یاداور دوره ویکتوریا باشد

طرح ھای ھندسی نيز استفاده کنيد .

) سایر امکانات٧

 واقعی قرار داده شود .در این اتاق ھا باید تصاویری از گل و گياه یا کودکان و دختران جوان یا حيوانات در طبيعت

ھم چنين در تزئينات اتاق خود از آیينه با قاب طmیی یا چوبی مزین استفاده کنيد .

ھمچنين گلدان ھای چينی عتيقه خریده و درون انھا گل تازه قرار دھيد .

استفاده از کاسه ھای چينی و پر نقش در دکور اتاق نيز جالب توجه می باشد .

) پنجره٨

صب شود .بر روی پنجره ھا باید پرده ھای بلند چين دار با رو پرده و زیر پرده و وا�ن ھای پر چين ن

قيطان و گلدوزی و بندھای توری بستن پرده و پاپيون ھای بزرگ و زیبا فراموش نشود .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113320

www.takbook.com

www.takbook.com



 دکور تابستانی٨

و١ ليوان  پادری ھا،  روميزی ھا،  کوسن ھا،  بيندازید،  اطراف  به  نگاھی   (

فنجان ھای با رنگ گرم «قرمز، نارنجی، زرشکی و...» را جمع کنيد به جای

آنھا از سبز روشن، آبی روشن، سفيد و فيروزه ای استفاده کنيد.

ارزان٢ بسيار  را  پارچه  آخر طاقه  بروید معمو� قسمت ھای  بازار  به  اگر   (

روميزی، گفتيم  که  رنگ ھایی  با  باقيمانده ھا  از ھمين  می کنند،  حساب 

رومبلی تھيه کنيد و یا به پرده و روتختی سنجاق کرده و کوک بزنيد.

) دریایی ھا را استفاده کنيد. از مرجان ھایی که در سفرھای دریایی جمع٣

بغل ميز  وان،  کنار  صدف،  به  مزین  آبی  شمع ھای  صدف ھا،  کرده اید 

تخت خواب و ميز جلوی مھمان استفاده کنيد.

) خوشبوکننده اتاق را جلوی دریچه کولر آویزان کنيد و یا روبان ھای بلند به۴

دریچه گره بزنيد که به وسيله باد حرکت کنند.

قرار دھيد. برای انتخاب بھترین عکس ھا می توانيد در) قاب بزرگی برای اتاق پذیرایی در نظر بگيرید و ھر فصل عکسی متناسب با آن فصل را در آن ۵

ان شما ھم جالب خواھد بود.اینترنت جستجو کنيد و یا آثار نقاشان بزرگ جھان را ببينيد، حدس زدن عکس بعدی برای مھمان

انه راه دھيد و به کل با آفتاب قطع رابطه نکنيد، اگر) اگر چه بھتر است در ساعات اوج گرما پرده ھا را بکشيم ولی قبل از آن مقداری آفتاب به خ۶

ل شستشو است.مایل باشيد شيشه ھا را با گواش آبی  رنگ کنيد تا نور لطيف آبی وارد شود. گواش با آب قاب

ت. از سبدھای بزرگ سفيد برای ميوه ھای) قالی ھای اضافه را جمع کنيد. سنگ و سراميک منظره خلوت و خنک و مناسبی برای تابستان اس٧

مصنوعی و گل ھای روشن مصنوعی استفاده کنيد.

) اگر تراس و پاسيو یا حياط دارید، استخرھای بادی کوچک را برای بچه ھا فراموش نکنيد.٨
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استفاده از اتاق و نوع کاربرد آن  را در نظر داشته  باشيد. برای مثال، فرشی

ناھارخوری شلوغ یا در یک اتاق  پر رفت و آمد و  که در یک اتاق پذیرایی 

برای و  باشد  داشته  را  بودن  پا خور  قابليت  باید  می شود حتما  انداخته 

استفاده ھای طو�نی مدت و مقاوم بودن در برابر گرد و غبار انتخاب شود ولی

برای استراحت است و چندان مکانی  اتاق خواب که  مانند  برای فضایی 

از طيف و  لطيف  با جنسی  فرشی  از  می توانيد  نيست  پررفت وآمد ھم 

رنگ ھای روشن استفاده کنيد. با استفاده از این نوع فرش فضای اتاق نيز

مmیم تر و لطيف تر نمایان می شود.

ید، بھتر است از طرح ھا و نقش ھایی استفاده) در دومين قدم بھتر است به سبک زندگی تان توجه خاصی داشته  باشيد. اگر کودک نوپایی دار٢

 خانواده کم جمعيت دارید و عادت به رفت و آمد وکنيد که شلوغ و تيره ھستند و کثيفی را نمایان نمی کنند. اگر از آن دسته افرادی ھستيد که

شلوغی ندارید، بھتر است از فرشی که دارای نقوش کم و به رنگ روشن است، استفاده کنيد.

کmتی به سادگی لکه ھای روشن و یا دوده ھا را) توجه داشته باشيد که فرش ھای تک رنگ تيره، مانند آبی نفتی، مشکی یا قھوه ای مایل به ش٣

 وغبار و جای پا را نشان می دھند. اگر فرشی رانمایان می کنند و فرش ھایی که دارای رنگ ھای بسيار روشن ھستند، مانند سفيد و یا کرم گرد

گيرید تا فرش جلوی در کثيف نمایان نشود.برای محوطه بيرونی خانه می خواھيد، بھتر است محيط خارج خانه و ميزان آلودگی را در نظر ب

که دارای رنگ ھای روشن ھستند استفاده کنيد و) اگر فضای کوچکی در خانه دارید و می خواھيد بزرگ تر نمایان شود، بھتر است از فرش ھایی ۴

 استفاده کنيد که دارای رنگ ھای تيره ھستند.بالعکس اگر فضای خانه تان بسيار بزرگ و کم اثاثيه جلوه می کند، بھتر است که از فرش ھایی

ت کوچک، غبار و خاک را کمتر از دیگر فرش ھا نشان) آن دسته از فرش ھایی که دارای چند رنگ مختلف ھستند و یا طرح ھایی تو در تو دارند، ذرا۵

 انواع فرش ھا را انتخاب کنيد.می دھند. اگر خانه ای دارید که در معرض گردوغبار و دوده قرار دارد، بھتراست یکی از ھمين

ن دسته از فرش ھا که در بافت شان نایلون به کار رفته) به نحوه استفاده و نوع کاربرد فرش ھا بسيار توجه داشته  باشيد. به یاد داشته  باشيد آ۶

يار مقاوم ھستند و به نسبت دیگر فرش ھا قيمتاست و به اصطmح فرش ھای نایلونی ناميده می شوند، بسيار با دوام و در برابر تغيير شکل بس

به سادگی به اطراف منتقل می کنند.ارزان تری ھم دارند. تنھا ایرادی که این دسته از فرش ھا دارند این است که گرد و خاک را 

اما گرد و خاک به سختی از آنھا جدا می شود.) فرش ھای پشمی دارای ماندگاری زیادی ھستند و در برابر عوامل محيطی مقاومت با�یی دارند ٧

) فرش ھای اکرليک و پولی استر ممکن است خرده ھایشان از آنھا جدا شود.٨

مھرنوش پاک اندام
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دیواری،١ لوسترھای  از  متنوع  مجموعه ای  خانه  دیواری  تزئينات   (

شمعدان ھای دیوارکوب، مجسمه ھا و نقش برجسته ھا، تابلوھای نقاشی و

عکس، پوستر و تزیينات صنایع دستی و... است که باید ھماھنگ و متوازن

کنار ھم قرار بگيرد. این ھماھنگی در رنگ و اندازه و جنس این تزیينات اثر

می گذارد و حاصل جمع آنھا، سليقه صاحب خانه را نشان می دھد.

) پيش از آویختن چيزی به دیوار، خوب به آن توجه کنيد و جای آن را با دقت٢

انتخاب کنيد، دیوارھای سوراخ شده و لکه دار منظره ای ناخوشایند دارند.

) در خانه کوچک از تعداد زیادی قاب و آویز شمعدان برای دیوار استفاده٣

توجه دلبازی استفاده کنيد که ھه  از قاب ھای وسيع و  می توانيد  نکنيد. 

مخاطب را جلب کنند. این قاب ھا را با توجه به روحيه و عقيده و البته رنگ و

سبک مبلمان، انتخاب کنيد و با چراغ دیواری ساده ای به آن نور بتابانيد.

) قاب ھای فلزی اغلب مناسب شرکت ھا و اداره ھا است که روح صميمی۴

خانه را خنثی می کنند. این قاب ھا را اگر ضروری است، با دقت انتخاب کنيد.

) قاب ھا به خصوص قاب ھای بزرگ را به طور دقيق وسط دیوار بياویزید نه۵

خيلی پایين و نه خيلی با� و در ھر ارتفاعی که قاب اول را می زنيد، قاب ھای

بعدی را ھم در ھمان ارتفاع بزنيد تا چيدمان خانه آشفته و بازار شام نشود.

) اگر به نقاشی عmقه دارید و تابلونقاشی برای منزل در نظر می گيرد، تا۶

حدودی به سبک ھای نقاشی نزدیک شوید و دو سبک متضاد را کنار ھم

آویزان نکنيد. برای مثال، یک تابلوی رنسانسی را در کنار یک تابلوی مدرن

 می کنيد و ھم از انتقاد مھمانان اھل مطالعه در امانآبستره یا صورتک آفریقایی نياویزید با این کار ھم روح خانه را یک دست و صاحب شخصيت ویژه

ھستيد.

 و مشکی استفاده نکنيد، اضافه ھا، عکس  کھنه و) در اتاق خواب از پوسترھای ارزان قيمت با رنگ ھای خشن برای مثال، قرمز و مشکی و یا زرد٧

بریده ھای مجله را از دیوارھا جدا کنيد و در اتاق تميز، مmیم و خلوت به خواب بروید.

ه که در دسترس شما است، قاب ھای ابتکاری) مانند ھميشه می گویيم خودتان خmق باشيد. با چوب بامبو، حصير و طناب  کنفی ضخيم و ھر چ٨

زمایش کنيد. این کار شما را خوشحال تر و آرام تربسازید و راه ھای متعدد را برای قرار دادن، برای مثال عکس عروسی تان در قاب ساخته خود آ

می کند و ھدف اصلی خانه آرایی ایجاد حس مطبوع در فضای خانه است.

منبع : روزنامه سmمت
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از رنگ ھای١ با استفاده  باریک ھستند.  ) اغلب راھروھای ورودی فضایی 

روشن و سرد می توانيد این فضا را بازتر و وسيع تر از آنچه که ھست نمایان

کنيد. استفاده از رنگ ھای آبی روشن، سفيد و سبز بسيار روشن موجب

القای فضای وسيع به شما می شود.

از کنسول و کمد ھای٢ می توانيد  دارد  راھروی وسيعی  اگر خانه شما   (

جاکفشی و جالباسی استفاده کنيد تا وسایل مھمان ھا در کمد قرار گيرد و

از به ھم ریختگی و شلوغی در این فضا جلوگيری شود. استفاده از کنسول

در این فضا به شما این امکان را می دھد که از وسایل تزیينی مانند گل ھای

خشک روی آن استفاده کنيد و فضای صميمی به ھنگام ورود به خانه در این

مکان به شما القا شود.

بر م٣ بر این،) استفاده از آثار ھنری، مانند تابلوھای نقاشی و مجسمه ھا از دیگر عناصری ھستند که  تاکيد می کنند،عmوه  ھمان نوازی شما 

می توانيد از عکس ھای خانوادگی در این مسير استفاده کنيد.

اغ ھای سقفی و دیواری در مسير راھرو به شما) روشنایی کافی و مخصوص به این فضا از نکاتی است که حتما باید رعایت شود. استفاده از چر۴

من به ھنگام ورود و خروج به خانه روشنایی کافی ھماین امکان را می دھد که فضای تاریک و باریک را به مکانی نورانی و وسيع تبدیل کنيد، در ض

داشته باشيد.

نند سراميک و یا سنگ را برای این فضا انتخاب کنيد) به علت تردد و رفت وآمد بسيار در این مکان، بھتر است کف پوش بسيار مقاوم و بادوامی ما۵

چراکه این نوع کف پوش  ھا در برابر گرد و غبار، تردد و فرسایش مقاوم ھستند.

ن فضا را به مکانی وسيع و نورانی تبدیل کنيد.) اگر فضای راھروی داخلی خانه تان باریک و تاریک است، بھتر است با نصب آینه ھای بلند ای۶

د. شيوه آرایش و دکور راھروھای بيرونی و داخلی خانه،) اگر ورودی خانه راھرویی بزرگ و بلند است، با انواع گياھان و گل ھای خشک آن را بيارایي٧

 زیباتر باشد، د�لت بيشتری بر مھمان نوازی شما خواھدبيان کننده دیدگاه و چگونگی برقراری ارتباط شما با دیگران است. ھرچه این محيط آرام تر و

داشت.

 و پاکيزگی آن ھم در سطح مطلوبی باشد.) پوشش دیوارھای فضای بيرونی خانه باید از مقاومت با�یی برخوردار باشد و قابليت نگھداری٨

مھرنوش پاک اندام

http://vista.ir/?view=article&id=120672

 نکته درباره دکوراسيون سنتی٨

) ھنگامی که حرف از دکورھای سنتی به ميان می آید، فضای شلوغ و١

مھرھای نفتی،  چراغ   و  قدیمی، گليم ھا  دیوارکوب ھای  از  پر  قھوه  خانه ای 

فيروزه ای و ھزار خرد و ریز سنتی به ذھن ما می آید ولی آیا این فضای درھم
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از چيدمان سنتی ایرانی الھام گرفته است یا از بازار شام تقليد کرده ایم؟

) چيدمان سنتی قاجار که زمان نزدیکتری به ما دارد،  اغلب از روکش قرمز٢

و باز  سبز  رنگ  با  چوبی  صندلی ھای  می کند.  استفاده  «�کی»  تيره 

با نقاشی گل مرغ و مخده روکش ھای �کی، صندوقچه ھای سبز روشن 

«بالش ھای بزرگ برای لم دادن» از مخمل قرمز خصوصيات این معماری را

دکور ھماھنگ این  با  کاشمر  و  قالی کاشان  پوش  کف  می دھد،  نشان 

ھستند.

تم کاری با فرش ھای کرم قھوه ای ـ شتری و طرح) این مھم است که از چه سبک و ماده ای استفاده می کنيم. برای مثال، ميزھای گران قيمت خا٣

منظم بته جقه ھماھنگ می شود و منبت با قالی ھای کاشان رنگين تناسب دارند.

وجردی ھای کاشان و زینت الملک «نارنجستان») فضاسازی کنيد. مکان ھای تاریخی به خصوص خانه ھای قدیم مانند کاخ صاحبقرانيه تھران، بر۴

می شود.شيراز ھنوز حال ھوای تازه و خوش گذشته را دارند، با دقت در این مکان ھا فکر شما متمرکز 

 اتو و کشکول و شمشير معرق و... جز) خرت و پرت سنتی نخرید حتی در فضای سنتی ھم فکر ما احتياج به نفس کشيدن دارد، شمعدان و۵

شلوغی و ھزینه اضافه برای شما چه دربردارند.

ماور، از ھر چه فکر کنيد سنتی تر است. چای را) یک آب نما به یاد حوض خانه ھای قدیمی، چيدن مخده ھای بزرگ با رنگ ھای سنگين و قل قل س۶

از سماور زیبا روی یک مخده مخمل بزرگ بنوشيد.

زی دستی برای محيط سنتی شما مناسب) پرده ھای کلفت سبز با بته جقه ھای قرمز، مخمل زرشکی با شرابه طmیی و پرده ھای سرمه دو٧

است.

کنيد و سماور و �له ھا را جای مناسبی قرار دھيد. حتی) اجزای کوچک تر را با دقت انتخاب کنيد. برای مثال، روميزی ھا را با پرده و مبل ھماھنگ ٨

در دکور سنتی کاربرد و قابل استفاده بودن اولين و اولویت است.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=116351

 ايده برای دکوراسيون منزل٩

ھمه ایده ھای تغيير دكوراسيون مستلزم صرف وقت و ھزینه زیاد نيست. اگر

به دنبال چند ایده برای طراحی دكوراسيون داخلی برای تغيير دادن خانه تان

 مورد می تواند كمكتان كند.١٠ھستيد، این 

) تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد:١

مبلمان را از كنار دیوار برداشته و سعی كنيد آنھا در زوایای جدیدتر و گيراتر

بچينيد. مثmً قرار دادن كاناپه به صورت مورب در یك اتاق  نشيمن باریك باعث
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می شود كه اتاق وسيع تر نشان دھد.

) یك دیوار را رنگ كنيد:٢

رنگ به  را  نيز ھست  توجه  معرض  در  كه  خانه  مھم  دیوارھای  از  یكی 

دلخواھتان رنگ كنيد. تابلوھا و لوازم ھنری از آن آویزان كنيد و مبل جدید و

زیبایی در آن قسمت قرار دھيد. (البته دقت داشته باشيد كه رنگ آن با سایر

لوازم خانه ھماھنگ باشد).

) از گل و گياه استفاده كنيد:٣

گياه ندارید، می توانيد از گل ھا و درختچه ھای مصنوعیگل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بياورد. اگر عmقه ای به رسيدگی به گل و 

 گل طبيعی تشخيص داد.استفاده كنيد. كيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است كه به سختی می توان آنھا را از

) یك قاليچه محلی در نقطه ای بيندازید:۴

ه ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب كنيدقاليچه ھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاق ھای گفت وگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچ

و آن را پایين ميز بيندازید.

) تابلو و آینه از دیوارھا آویزان كنيد:۵

تر و زیباتر استفاده كنيد. ھنگام آویزان كردن دقتتابلوھایی آویزان كنيد كه شخصيت و روحيه شما را منعكس كند. سعی كنيد از قاب ھای تزئينی 

كنيد كه تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده باشد و گيرا باشد.

) مجسمه ھا را در یك جا جمع كنيد:۶

 قرار دھيد. این مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزیمجسمه ھا و پيكره ھای كوچك و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه كه مورد توجه است كنار ھم

و متنوع بچينيد.

) از كوسن ھای تزئينی استفاده كنيد:٧

ل را نيز باشكوه تر جلوه می دھد.این بالشتك ھا و كوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بوی جدیدی به خانه می دھد و مبلمان منز

) �مپ ھا و لوسترھا را عوض كنيد:٨

بيننده آشكار می كنند كه سبك چيدمان  بر  به دنباللوسترھا و �مپ ھا جزو وسایلی ھستند كه خيلی زود  یا جدید.  خانه تان قدیمی است 

اھنگ باشند.لوسترھایی باشيد كه جدیدتر و فانتزی باشند و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز ھم

و روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود می باشد. با) لحاف ھا و رواندازھا نيز مثل كوسن ھای تزئينی، به اتاقتان رنگ می دھد. این رواندازھا ٩

توجه به روحيه و سليقه خود زیباترین را انتخاب كنيد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=79054

 نکته در باره کاغذديواری٩
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) یکی از انواع پوشش دیواری، کاغذدیواری است که در انواع مختلف با١

طيف رنگی وسيع در بازار موجود است. کاغذ دیواری امروزه به دليل داشتن

یا نشيمن  دیوارھای  از  یکی  تنھا روی  زیبا می تواند  و  متفاوت  نقش ھای 

پذیرایی نقش آفرینی کند و مکمل وسایل خانه و رنگ دیگر دیوارھا باشد.

) کاغذ دیواری به دليل نداشتن بوی رنگ و نصب سریع و آسان می تواند٢

دليل به  افراد  از  بسياری  باشد.  معمولی  رنگ ھای  برای  جایگزین خوبی 

ترجيح پوشش ھا  دیگر  به  را  کاغذدیواری  رنگ،  بوی  به  آلرژی  داشتن 

برای که  دارد  وجود  سرب  رنگ ھا  برخی  ساختار  در  در ضمن  می دھند. 

سmمت کودکان مضر است  ولی کاغذ دیواری ھا غالبا سmمت محورند.

 آکوستيک و با طول عمر با� و مرغوب ھستند و) کاغذدیواری ھای جدید که در بازار وجود دارند، معمو� اليافی، قابل شستشو، ضدخش و ضربه،٣

می توانند جایگزین خوبی برای دیگر پوشش ھای دیواری باشند.

ط را دلنشين و جذاب می کنند. با استفاده از این) کاغذدیواری ھایی که رنگ گرم مانند زرد، نارنجی، قرمز، آجری، زرشکی و ھلویی دارند، محي۴

 نشيمن، اتاق غذاخوری و محلی که برای دور ھم جمعرنگ ھا می توانيد فضا را غير رسمی، دنج و خوشایند کنيد. بھتر است از این رنگ ھا در اتاق

ه می شود.شدن در نظر گرفته اید، استفاده کنيد. استفاده از رنگ ھای گرم در اتاق ھای شمالی ھم توصي

ی و عمودی قرار داشته باشد، نقش کاغذدیواری بر) به یاد داشته باشيد که اگر الگوی کاغذدیواری تان خيلی نزدیک به ھم و مرتب در خطوط افق۵

جلوه محيط غلبه خواھد کرد؛ به نحوی که مبلمان و و سایل داخل اتاق کمتر دیده می شوند.

ن طرح ھایی به عنوان طرح ھای انرژی زا شناخته می شوند.) با استفاده از طرح ھای قطری و زیگزاگ می توانيد محيط را زنده  و پویا جلوه  دھيد. چني۶

چک تر نشان دھيد.) با استفاده از کاغذدیواری ھایی که طرح ھای شلوغ و گُل دار دارند، می توانيد فضا را کو٧

ن  داده و در عين حال، با ایجاد خطای دید، سقف را به) با استفاده از طرح ھای افقی، می توانيد خانه را وسيع تر و پھن تر از آنچه که ھست، نشا٨

کف نزدیک تر نشان دھيد.

 حس را القا کنيد که انگار سقف در فاصله ای مرتفع تر از) با استفاده از طرح ھای عمودی و با فاصله می توانيد دیوارھا را بلندتر جلوه داده و این٩

ارتفاع واقعی اش قرار گرفته است.

مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=132036

 نکته درباره کوسن ھا٩

) کوسن ھا، بالش ھای کوچک به اشکال گوناگون ھستند که روی مبل ھای١

www.takbook.com

www.takbook.com



راحتی برای ایجاد راحتی بيشتر و زیباسازی فضا استفاده می شود.

) اگر کوسن ھا را به رنگ طmیی انتخاب می کنيد، بھتر است برای روميزی٢

جلوی مبل یا ميزھای کناره، از ھمان پارچه استفاده کنيد. این کار نشانگر

حسن سليقه شما است و ھماھنگی زیادی در منزل به وجود می آورد.

با طرح گليم و گبه و آثار سنتی که اغلب رنگ ھای گرم٣ ) کوسن ھایی 

دارند، روی کاناپه ھای مخمل و پارچه  رنگ گرم برای مثال قھوه ای و گل بھی و

آبی و  سفيد  مدرن  مبل  یک  برای  اما  می شوند  زیبا  زرشکی  و  طmیی 

مناسب نيستند.

با رنگ۴ پارچه ای ھماھنگ  برای مبلمان استيل کوسن می خواھيد،  ) اگر 

فراموش ابریشمی چھار طرف  و شرابه ھای  نواردوزی  کنيد.  انتخاب  مبل 

نشود.

شند. یک پارچه کمی گشادتر را برای این کوسن ھا) کوسن ھای گران قيمت که سرمه دوزی دارند، می توانند مانند مبل، روکش پارچه ای داشته با۵

بدوزید.

ن و اتاق نشيمن شلوغ جوان پسند استفاده) کوسن ھای پوليشی به طور معمول اشکال فانتزی مانند قلب و عروسک  دارند و در اتاق کودکا۶

می شوند، اما در تابستان به دليل جذب گرما مناسب نيستند.

ی توانيد داخل آن را پر نکنيد و از آن به عنوان روميزی ) اگر برای شما کوسنی زیبا ھدیه آوردند مبارک باشد اما اگر در خانه مصرف کوسن ندارید، م٧

کوچک استفاده کنيد.

م و سرمه دوزی و پوليشی ساده و گلدوزی حتی) کوسن ھا اشکال و انواع مختلف دارند؛ از استوانه تا بالشتک مربع گرفته تا ابریشم و گلي٨

قmب باقی. از خmقيت تان استفاده کنيد و کوسنی با طرح و نقش دلخواه خودتان طراحی کنيد.

 را دوست ندارید یا مبل شما کھنه است پولتان را) کوسن زیبا است و اگر به جا استفاده شود، نشانگر سليقه صاحبخانه  است اما اگر مبل خانه٩

 عوض کنيد، راحت تر خواھيد بود.خرج کوسن نکنيد چون فقط چند روزی نگاھتان تازه می شود و باز ناراضی می شوید، اگر مبل را

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=117894

آباژور نماسنگی

آباژورھا از آن دسته وسایلی ھستند كه می توان به راحتی و با

ھزینه اندك نما و شكل ظاھری آنھا را بارھا تغيير داد، به طوری

تغييرات را تبدیل شوند. این  كه ھربار به آباژوری كامmً متفاوت 

ممكن است روی كmھك یا بدنه آباژور ایجاد كرد.
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در اینجا پایه چوبی یك آباژور به پایه ای با نمای سنگی تبدیل

كه ھربار  توانيد  می  مختلف  ھای  تكنيك  با  است.  شده 

دكوراسيون منزل را تغيير می دھيد آباژوری را كه دارید با تغييرات

به پایه آباژور چوبی  یك  تبدیل  برای  دكوراسيون ھماھنگ كنيد. 

پایه نماسنگ به وسایل زیر نياز دارید:

- كاغذ سنباده١

- چسب نواری٢

Emerald و Jade Green- رنگ ھای آكریليك در دو رنگ سبز ٣

Greenو سفيد 

- قلم مو۴

- اسفنج طبيعی۵

- وارنيش آكریليك۶

ا بپوشانيد. سپس رنگ یا وارنيش فعلی كه روی پایهابتدا با چسب نواری سرپيچ پایه آباژور و محل اتصال سيم تا فاصله چند سانتی متری از آن ر

وعی سيم ظرفشویی كه الياف نازك دارد نيز انجام دھيد در اینآباژور قرار دارد را با سنباده پاك كنيد. این كار را می توانيد به جای كاغذ سنباده با ن

 چوبی بزنيد، صبر كنيد تا رنگ كامmً خشك شودصورت حتماً از دستكش استفاده كنيد. با استفاده از قلم مو یك �یه رنگ سفيد روی تمام بدنه

انيد یك بار دیگر این مرحله را تكرار كنيد.سپس یك �یه دیگر رنگ سفيد روی آن بزنيد، اگر پوشش رنگ كافی نبود پس از خشك شدن آن می تو

 را با كمی آب، اندكی رقيقی كنيد و سپس اسفنج راJade Greenاسفنج را با آب خيس كنيد و خوب بفشارید تا آب آن كامmً گرفته شود. رنگ سبز 

رنگ را به ميزانی روی بدنه آباژور بزنيد كه به طور كاملدر آن زده پس از گرفتن آب اضافی با ضربات آھسته اسفنج روی بدنه آباژور آن را رنگ كنيد. 

دیده شود. پس از خشك شدن كامل رنگ مقداری از آنآن را نپوشاند بلكه پوششی بافت دار روی آن ایجاد كند كه از ميان آن رنگ سفيد زیرین نيز 

اژور بزنيد. پس از خشك شدن كامل این �یه رنگ،را با رنگ سفيد كمی روشن كنيد و �یه ای از آن را به صورت بافت دار با اسفنج روی بدنه آب

 سنگ ھای واقعی می را كمی رقيق كنيد و با اسفنج در بعضی از قسمت ھای بدنه بزنيد، نگاه كردن و دقت به بافتGreenمقداری از رنگ سبز 

از خشك شدن كامل رنگ ھا یك �یه وارنيش روی آنتواند به شما كمك كند تا بافتی نزدیك به سنگ طبيعی را با این رنگ ھا به وجود آورید. پس 

د. در آخر چسب ھای روی سرپيچ و سيم را باز كنيد وبزنيد. صبر كنيد تا وارنيش كامmً خشك شود سپس یك یا دو بار دیگر این مرحله را تكرار كني

كmھك را در جای خود قرار دھيد.

سپيده سليمی

منبع : روزنامه شرق
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آباژورھا یکی از زیباترین و در عين حال تاثيرگذارترین عناصر دکوربندی در ھر

منزل یا حتی دفتر کاری می توانند باشند.

انواع بسيار متنوع و کوچک و بزرگی از آباژورھا در بازار وجود دارند. نکته مھم

آن است که از آنھا به بھترین نحو و در مناسبت ترین نقطه منزل و دفتر کاری

استفاده شود. این یک استفاده سليقه ای است اما به یاد داشته باشيد

خوب است آباژور را برای گوشه ھای دور از نور مستقيم آفتاب استفاده کنيد.

شما با توجه به بودجه خانواده و ھمچنين شيوه دکوربندی داخل منزل یا

دفتر کاری می توانيد از مدل ھای کوتاه یا بلند آباژورھا استفاده کنيد. شاید

لزومی نداشته باشد که از آباژورھای گرانقيمت و پرنقش و نگار استفاده

کنيد.

مخصوص از کاغذھای  با استفاده  بازار شده اند که  وارد  آباژورھایی  اخيراً 

ساخته شده و به خاطر جنس خاص خود، نور را به خوبی  در محيط اطراف

منتشر می کنند. سبک بودن، مزیت دیگر آنھاست. سعی کنيد رنگ آباژوری

که انتخاب می کنيد، ھمخوانی خوبی  با لوازم و اشيای بزرگ اتاق داشته

باشد.

به یاد داشته باشيد اگر سقف اتاق مورد نظر شما کوتاه است از آباژور بلند

ط اطراف و ھمچنين سقف منتشر شود.استفاده نکنيد. با استفاده از آباژور کوتاه این امکان را برای نور فراھم کنيد که در محي

اتاق خواب کودکان از آباژورھایی استفاده کنيد کهبا این کار توجه چشم را نيز به سقف و نور متمرکز تابيده شده روی آن جلب نمی کنيد. برای 

ی با طرح ساده استفاده کنيد.طرح ھای فانتزی و کودکانه داشته باشند و بالطبع برای اتاق نشيمن و پذیرایی از  آباژورھا

را از دست ندھد.سعی کنيد تا شعاع حداقل نيم متری آباژور، شئ بزرگ دیگری قرار ندھيد تا آباژور جلوه خود 

کس کننده نور نداشته باشد تا نور با سطح انتشارنکته آخر این است که خوب است ميزی که برای آباژور در نظر می گيرید، سطح رویی براق و منع

یکنواخت در محيط منتشر شود.

منبع : روزنامه تھران امروز
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بخش و  است  برخوردار  فضایی  ھر  چينش  در  مھمی  جایگاه  از  پرده 

چشمگيری از سطوح دیوارھا را اشغال می كند. برخی پرده را لباس خانه

می دانند از این رو دانستن نكته ھای ظریف اما مھم درباره انتخاب پرده می
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تواند شما را در تھيه پرده مناسب برای منزلتان یاری دھد. در ھر خانه پنجره

ھای متعددی در ابعاد و به اشكال مختلفی وجود دارند كه ھر یك باید با پرده

با ویژگی ھای خاص خود پوشانده شوند. ھنگامی كه قصد ای متناسب 

دارید پرده ای برای یك پنجره انتخاب كنيد باید مدلی را برگزینيد كه ھم به

لحاظ زیبایی و ھم از نظر كاربردی برای آن پنجره و چينش اطرافش مناسب

باشد.

دی یا كوتاھی، عریض بودن یا باریكی پنجره، نحوهمدل پنجره خود یكی از عوامل متعددی است كه در انتخاب پرده باید در نظر داشته باشيم. بلن

يم گيری ما درباره مدل پرده را تحت تاثير قرار میباز و بسته شدن آن و چگونگی و محل قرار گرفتن آن در دیوار برخی از اطmعاتی ھستند كه تصم

 ای را فراھم كند و نباید موجب ایجاد اشكال ودھند. مدل انتخابی شما برای پرده باید امكان باز و بسته شدن راحت پنجره ھا و درھای شيشه

چوب پرده ای بلندتر از عرض پنجره در نظر گرفت تامزاحمت در این امر شود. به عنوان مثال برای پنجره ھایی كه روبه داخل باز می شوند، باید 

 كرد. به این ترتيب پنجره آزادانه باز و بسته می شود.بتوان ھنگام نياز به بازكردن پنجره، پرده ھا را كامmً به دو طرف پنجره ھدایت كرده و جمع

یا بيرون از آن نصب كرد، اما نصب پرده در داخل فرورفتگیزمانی كه پنجره در فرورفتگی دیوار قرار گرفته است می توان پرده را درون این فرورفتگی و 

انع عبور بخش اعظم نور شده و فضا را تاریك می كند.و در نتيجه فاصله بسيار كم آن با پنجره اگر چه به زیبایی پرده و پنجره می افزاید، اما م

ھمچنين در این صورت پرده باید از ابعاد قاب پنجره پيروی كند.

ا به طور كامل به دو طرف پنجره كشيده و جمع كنيم و دردر مقابل نصب پرده در بيرون از قاب فرورفتگی دیوار این امكان را به ما می دھد كه پرده ر

ا دكوراسيون اتاق از پرده ھای بلند برای پنجره ھایمواقع �زم از نور بيشتری بھره مند شویم و ھمچنين می توانيم بنا به سليقه خود و متناسب ب

ا پرده به خصوص اگر پرده ضخيم باشد بپوشانيم. زیرا دركوتاه نيز استفاده كنيم. اگر در زیر پنجره رادیاتور شوفاژ نصب شده است بھتر است آن را ب

 دو تكه و در صورت تمایل وا�ن از جنس آن استفادهزمستان مانع انتشار گرما در محيط اتاق خواھد شد.در چنين مواردی می توان از یك پرده بلند

ده و پنجره را می پوشاند بھره گرفت.كرد كه در دو طرف پنجره جمع می شوند و در قسمت وسط از یك سایبان كه در مواقع �زم بسته ش

ار كمتری پارچه گران قيمت است. زیرا از پارچه بيشترچنانچه بودجه محدودی در اختيار دارید انتخاب مقدار بيشتری پارچه ارزان قيمت بھتر از مقد

می توان پرده ای پرچين تر دوخت و پرده پرچين تر ھمواره نمایی زیباتر خواھد داشت.

د زیبایی بيشتری می بخشد. این پرده ھا را بهدوخت پرده ھای دو�یه از پارچه ھای رنگين به اتاق ھایی كه طراحی و دكوراسيون رنگينی دارن

د در زیر پرده از سایبان استفاده كنيد و چنانچه از پردهصورتی جمع كنيد كه �یه زیرین نيز دیده شود.در اتاق ھایی كه از نور شدید آفتاب برخوردارن

لی پرده بر اثر شدت نور آفتاب جلوگيری كند. اینھای رنگين استفاده می كنيد یك آستری در زیر پرده نصب كنيد تا از رنگ پریده شدن پارچه اص

وخت آستری به پشت پرده اصلی ھمچنين سببآستری ممكن است به پشت پرده دوخته شود و یا از چوب پرده دیگری در زیر آن آویزان باشد، د

يف شدن پرده اصلی می شوند زیرا دوده ایسنگين تر شدن پرده و زیباتر شدن نمای ظاھری آن می شود، اما آستری ھای جدا موجب دیرتر كث

كه از شكاف پنجره به داخل راه می یابد جذب كرده و مانع رسيدن آن به پرده اصلی می شود.

ه ھستند می توانيد با افزودن نوارھایی از پارچه ایاگر به خانه دیگری نقل مكان می كنيد و پرده ھای قبلی شما برای پنجره ھای خانه جدید كوتا

رسانيد.به رنگ متناسب به پایين پرده و دوخت وا�نی از این پارچه ارتفاع آن را به ميزان دلخواه ب

منبع : روزنامه جوان
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 روی مـبـل مـناسـبآرامـش

باید و  اتاق ھستند    اوليه  قالب ھای  نشيمن،  و وسایل  ومبلمان  رنگ ھا   

سایه ھای طبيعی د  اشته باشند   و پارچه ھای رنگارنگ و د  ارای نقش و نگار،

ازد  ر قبل  (به صورت کوسن و غيره) اضافه شود  .  به آن ھا  بعد  ی   مراحل 

 آن، حتما مکان خود   را اند  ازه گيری کرد  ه و سپس اقد  امانتخاب مبلمان و خرید

برای باید   به اصول طراحیبه خرید   مبلمان کنيد  .   انتخاب مبلمان د  رست، 

.د  اخلی، وفاد  ار بود

● رنگ مبلمان

د  لخواه خود  ، با رنگ  مبلمان  انتخاب  کنيد   کهبرای  انتخاب  را   حتما رنگی 

 مبلمان فروشی، د  رمطابق با رنگ د  یوار و کف اتاق باشد  ، وگرنه د  ر یک مغازه

 مغازه مبل فروشی، با کاناپه ھایی روبه رو می شوید   که گل ھای طmیی باميان صد  ھا رنگ و مد  ل پارچه، گيج و سرد  رگم خواھيد   شد  . مثm د  ر یک

 اتاق و رنگ آن، ھماھنگ نيست. پس بھتر است بهينيد   با د  ارد  . فریفته زیبایی آن می شوید  ، آن را می خرید   و به خانه می برید  . اما می بروکش قرمز

 روشن خود  ، کوسن ھایبل سبز آن، یک یا چند   کوسن بد  وزید   و روی مبلمان خود   قرار د  ھيد  ، به طور مثال روی مجای اینکه آن مبل را تھيه کنيد   و با

 ھای قرمز جلب شود  . حا� اگر بعد   از د  و سال یا بيشتر، تصميم بگيرید   کاناپه را بهقرمز گلد  ار طmیی قرار د  ھيد   تا توجه و د  ید   افراد   به سمت کوسن

 متناسب با فضا، برای آن، کوسن بد  وزید  . گاھی نيز می توانيد  یگر د  یگر انتقال د  ھيد  ، می توانيد   فقط کوسن ھا را عوض کنيد   و با پارچه تزئينی د  جای

 بھتر است با ھم ھماھنگی د  اشته و کنيد  ، ولی از سه رنگ مبل که رویه آنھا متفاوت است، استفاد  ه کنيد  . این سه تا رنگ،یک طرح مبل را انتخاب

 را ازان نارنجی و سبز، بنفش کم رنگ، صورتی کم رنگ، سفيد  . ھميشه ما عاد  ت کرد  ه ایم که مبلماز یک طيف رنگی باشند  ؛ مثm کرم و قرمز، زرد   و

 مبلمان، انتخاب د  و یا چند   رنگ مبل د  ر کنار ھم است و گاھی حتییک رنگ انتخاب کنيم ولی د  ر د  نيای امروز یکی از روش ھای چيد  مان و انتخاب

. آن ھا رعایت شد  ه است د  ر کناری سفيد   و با گل ھای قرمز و مبل بعد  ی، راه راه قرمز و سفيد   است و ھماھنگی رنگمبلی به رنگ قرمز، مبل

مبلمان برای انتخاب رنگ مکمل د  یوار ●

مبلمان بکاھيد  ، د  ر عين حال شاد  ی و گرما را به خانه خود   به ارمغان بياورید  ، حتما از اگر د  یوارھای اتاق شما آبی است و می خواھيد   از سرد  ی فضا

مل، چشم را به حرکت وامی د  ارند   که این د  ر اثر انرژینارنجی یا مبلی سرمه ای با کوسن ھای نارنجی، قرمز و زرد   استفاد  ه کنيد  . رنگ ھای مک

 خستگی ھا را از بينکه ھاست. سعی کنيد   از د  سته رنگ ھای کرم و قھوه ای، کمی فاصله بگيرید  . د  نيایی است ساکن حاصل از تضاد   ميان آن

 با انتخاب آن کنيد   که آن را د  وست د  ارید   و با آن آرام می شوید   و د  ر نظر د  اشته باشيد  ،می برد  . ترس از انتخاب رنگ را کنار بگذارید   و رنگی را انتخاب

.رنگ شاد  ی، عشق و شور را به خود   و مھمانانتان القا می کنيد  

مبلماناند  ازه  ●

 می رسد   و ھر قد  ر نظر باشد  . به عنوان یک قانون کلی، ھر قد  ر ارتفاع مبل کوتاه باشد  ، ساد  ه و معمولی بهیک مبل باید   ارتفاع یک نيمکت را د  اشته

 حتما متناسب با اند  ازه طول و عرض اتاق یا سالن پذیرایی شما باشد  . ازارتفاع آن بيشتر باشد  ، رسمی تر است. اند  ازه مبلمان انتخابی، باید  

.ھد استفاد  ه کنيد   که اتاق شما را کوچک نشان ند  ھد  ، به عکس، فضا را بزرگ تر جلوه د  مبلمانی

مبل● جنس 

 است به جای پر، از «پلی فوم»بھتر باد  وام، ساد  ه و یا طرح ھایی از رنگ پارچه باشد  . برای د  اخل تشک ھای مبلمان نيز روکش مبل باید   از نوع

رد  . اگر به مبلمان چرمی عmقه د  ارید  ، بھتر است چرم آن طبيعیاستفاد  ه شود  ، که به راحتی به حالت اوليه خود   بازمی گرد  د   و د  وام بيشتری د  ا

. د  ر فصل سرما، سرد  تر از محيط می شوندم وباشد  ، زیرا چرم ھای مصنوعی به بد  ن می چسبند  . از طرفی، د  ر فصل گرما نيز بسيار گر

 مبل● نوع

 باشد  . مبلمان مد  رن، به علت د  اشتن خطوط صاف، تاثيری از نظم را بهمبلمان می تواند   از لحاظ حالت، کmسيک یا مد  رن و یا روستایی (حصيری)
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 می کند  . امروزه، با توجه به رعایت حاکم د  رحالی که مبلمان کmسيک که طرح ھای اصلی د  ارد  ، نوعی شکوه و اقتد  ار را د  ر فضابينند  ه القا می کند  .

، مبل ھای استيل استفاد  ه می کنند  . مبلمان استيل، ھم گران است و ھم نشستن برروی آن ھاحال مھمانان، معمو� از مبل ھای راحتی، به جای

 است. ھمين امر، نشستن برروی آن ھا را کمیی است. ھمچنين، گاھی ارتفاع آن ھا از ارتفاع یک نيمکت بيشتر و به اند  ازه ارتفاع صند  لسخت

برای یک فضا، سبب می شود   که آن مکان، فضایمشکل می کند   و باعث خستگی پاھا و بد  ن می شود  . انتخاب مناسب ترین و بھترین مبلمان 

 تنوع بسيار د  ر مد  ل ھای مبلمان، طراحان د  اخلی و افراد  د  .واقعی خود   را حفظ کند   و به لحاظ کاربرد  ی و ظاھری، از شرایط مطلوبی برخورد  ار باش

 مبل ھای تختخواب شو آمد  ه) وL ( مناسب ترین مد  ل برای محيط مورد   نظرشان یاری می د  ھد  . د  ر زیر مزایای مبلمان المصرف کنند  ه را برای انتخاب

.است

 (L) ● مزایای مبل ھای ال

.   بيشتری می توانند   بر روی آن بنشينند) تعد  اد   افراد١

 د  یوار مجاور ھم �زم و فضای نشيمن، از محيط مجاور آن نيز استفاد  ه کرد  ، د  ر عين حال که اتصال آن ھا به د ) از این مبل ھا می توان برای مجزا کرد  ن٢

.نيست

. استفاد  ه کرد) گاه می توان آن ھا را از ھم جد  ا و به صورت مجزا٣

● مزایای مبل ھای تختخواب شو

.   افراد   بيشتری (به خصوص روی مبل ھای سه نفره و د  و نفره آن ھا) می توانند   بنشينند روی این گونه مبل ھا نيز تعد  اد)١

.   حتی کتب و مجmت وجود   د  ارد) قابليت استفاد  ه از طبقه زیری آن ھا برای قرارد  اد  ن ملحفه ھا، بالش ھا و یا٢

 از مھمان ھا مناسب اند  .) به آسانی به تخت تبد  یل می شوند   و برای پذیرایی٣

گنجه بوفه و  انتخـاب ميز جـلو مبل و کـمد  ،●

 اطراف مبل ھا قرار می گيرند،د  ر نظر بگيریم. ميزھای جلوی مبل، کمد  ، بوفه ووقتی د  ر حال انتخاب و چيد  ن مبل ھا ھستيم، باید   وسایلی راکه د  ر

 انتخاب و چيد  مان ميزھای جلوی مبل، کمد  ، بوفه و گنجه شيوه وسایلی ھستند   که د  ر اتاق نشيمن و... مورد   استفاد  ه قرار می گيرند  . د  ر اینجاگنجه

.   کند لطف نيست و می تواند   د  ر انتخاب آنھا و د  کوراسيون منزل تان به شما کمکآمد  ه است که خواند  نش خالی از

ميزھای جلوی مبل ●

 د  رحالی که متاسفانه، عد  ه زیاد  ی از مرد  م به جلوی مبل به گونه ای است که کارآیی �زم برای یک اتاق پذیرایی را فراھم می کند  ؛سطوح ميزھای

 و ميزبان، یک نوشيد  نی به ما تعارف می کند  . ھمهاھميت این گونه سطوح د  ر منزل توجه نمی کنند  . فرض می کنيم روی یک مبل زیبا نشسته ایم

 نوشيد  نی را روی ميز یا نزد  یک ترین سطح قرار د  ھيم، اماچيز به خوبی پيش می رود  ، ولی مشکل، زمانی به وجود   می آید   که سعی می کنيم

 سانتيمتر است و این٩٠ ميز  سانتيمتر و طول٢۴٠ سانتيمتر از ما فاصله د  ارد  . طول کاناپه ای که روی آن نشسته ایم، ١٢٠نزد  یک ترین سطح ميز، 

ابراین، اگر خشک، د  و عد  د   شمعد  ان و مقد  اری کتاب و وسایل پذیرایی د  یگر قرار د  ارد  . بنیعنی عد  م ھماھنگی بين کاناپه و ميز. روی این یک گلد  ان گل

 که بتوان وسایل ضروری را روی آن ھا قرار د  اد  ، اتاق ازيز و سطوحید  ست ما ھم به ميز برسد  ، نمی د  انيم نوشيد  نی را کجا قرار د  ھيم. بد  ون وجود   م

از این رو، ھميشه مقابل کاناپه، یک ميز بزرگ قرار د  ھيد  .  نظر می رسد  .نظر سرویس و پذیرایی، ناقص به

 قاد  ر به قرار د  اد  ن و برد  اشتن اشيا ازراحتی وسایل نشيمن تا ميز، باید   به اند  ازه طول «د  ست» شما باشد  ؛ به طوری که د  ست به فاصله کاناپه و

روی ميز باشد  .

 کارآیی بيشتر، بسيار مناسب اند   و یا پایه ھای چرخ د  ار و نيز د  ارای کشوی برای قرار د  اد  ن ظروف پذیرایی با توجه بهاستفاد  ه از ميزھایی د  و طبقه و

.امروزه بيشتر مورد   استفاد  ه قرار می گيرند  

منبع : نوآوران فناوری اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=323900
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آرامش با رنگ ھای طبيعی

بسياری از مردم رنگ ھای طبيعی مانند رنگ صدف، شير، نان

و سنگ ھا را رنگ ھای واقعی نمی دانند. اما اینھا نيز ارزشی

برابر با دیگر رنگ ھای شناخته شده مانند قرمز و سبز داشته

و از قدرت و تاثيرگذاری دیگر رنگ ھا برخوردار ھستند. رنگ ھای

طبيعی اشيایی آشنا را در خاطر ما زنده می كنند. مانند نان

مجموعه در  زرین.  گندمزارھای  و  مرمر  ماسه،  برشته، 

می یابد. اھميت  رنگ  اندازه  به  نيز  بافت  رنگ ھای طبيعی 

سطح زبر و بافت درشت گونی را با سطح صيقلی و پرداخت

شده یك قطعه مرمر مقایسه كنيد. در این مجموعه رنگی از

تفاوت ميان بافت ھا نيز ھمپای گوناگونی رنگ ھا بھره گرفته

می شود. این رنگ ھا در فضای خانه آرامش و صفا می آفرینند.

خوبی نور  از  كه  اتاق ھایی  در  طبيعی  رنگ ھای  مجموعه 

برخوردارند، نمایی ایده آل می یابند. رنگ ھای مmیم و خاموش

عه را به نمایش بگذارند كه در گوشه و كنار باسفيد و كرم در كنار انواع مختلف چوب می توانند نمونه ای ھماھنگ و آرامش بخش از این مجمو

يعی ساده تر از سایر گروه ھای رنگی به نظررنگ ھای پرمایه تر این گروه آراسته شده است. اگرچه ممكن است استفاده و تركيب رنگ ھای طب

ھارت داشته باشد. كليد رمز استفاده موفق از این پالتبرسد، اما به كارگيری توام با موفقيت آن شاید بيش از ھر گروه دیگری از رنگ ھا نياز به م

غلب مmیم و خاموش ھستند از ميزان تاثير كافی بررنگی تركيب صحيح رنگ ھا و بافت ھای گوناگون در كنار ھم است. از آنجا كه رنگ ھای طبيعی ا

ا بافت سطوح حتی بيش از رنگ آنھا نقش دارد. دربيننده برخوردار نيستند و از این رو باید به بعد دوم سطح یعنی بافت متوسل شویم. در اینج

 سنگ و شاخه ھای خشك بھره بگيرید. برایدكوراسيون اتاقی با مجموعه رنگی طبيعی می توانيد از بافت ھای گوناگون خز، كتان، ابریشم،

پارچه ھای مخمل در كنار سطوح شيشه ای یادستيابی به یك تركيب موفق از بافت ھایی با تفاوت و كنتراست چشمگير استفاده كنيد، مانند 

رایگی از خصوصيات بارز این گروه رنگی است. ازفلزی. در طراحی دكوراسيون یك اتاق با این پالت رنگی سادگی را رعایت كنيد. سادگی و بی پي

ی ژاپنی الھام بگيرید كه اغلب سادگی، ویژگی چشمگيرانباشتن اتاق با وسایل متعدد بپرھيزید. برای طراحی یك اتاق با این پالت رنگی از خانه ھا

یك مجموعه گلدان و یا مجموعه ای از ظروف چينیآنھا است و در گوشه و كنار خانه اشيایی زیبا برای جلب نظر بيننده به چشم می خورد مانند 

كوراسيونی است، اما از گذشته ھای دور در ممالكظریف كه به كانون توجه تبدیل شده اند. اگرچه این سبك در غرب یكی از مدرن ترین سبك ھای د

نه جریان می یابد و موجب یك زندگی خmق تر وشرقی آشنا و متداول بوده است. پيروان سبك فنگ شویی معتقدند در چنين فضاھایی انرژی آزادا

رضایت بخش تر می شود.

چنانكه می توان بدون نگرانی از ناھماھنگی، تعدادرنگ ھای بی شمار این گروه ضمن تنوع چشمگير از ھماھنگی و تناسب ویژه ای نيز برخوردارند. 

 نما را در یك فضای بزرگ با نور طبيعی فراوان خواھدزیادی از رنگ ھای این مجموعه را در یك فضا مورد استفاده قرار داد. این پالت رنگی بھترین

 براق و مات باشيد. این سطوح را می توان دریافت. برای جذابيت بخشيدن به چنين مجموعه ای به دنبال اشيایی با سطوح گوناگون نرم، سخت،

كش مبل یا كوسن از جنس خز، كوزه ھای سفالیاشيای مختلف یافت. مانند یك قطعه آینه كه به دیوار با�ی شومينه نصب شده باشد و یا یك رو

ایی با یك رنگ قوی و پرمایه نياز داریم تا برو مجسمه ھای چوبی. در گوشه و كنار اتاقی كه با رنگ ھای طبيعی رنگ آميزی شده است، به اشي
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 برای این مجموعه است و ضمن آنكه از قدرتسایر رنگ ھا غلبه یابد. بھترین رنگ برای این منظور قھوه ای شكmتی است كه آكسانی ایده آل

 توان به ھر ميزان در مجموعه رنگ ھای طبيعی بهكافی بھره مند است، با سایر رنگ ھای این مجموعه نيز ھمخوان و ھماھنگ است. قھوه ای را می

ی در این گروه جای می گيرند، جز سفيد خالص وكار برد. انواع سفيد از سفيدھایی با ته مایه آبی گرفته تا صورتی، زرد یا خاكستری به خوب

ی از مردم رنگ جذابی نيست و می تواند سرد ودرخشان كه باید با دقت بيشتری در این مجموعه مورد استفاده قرار گيرد. خاكستری نزد بسيار

 رنگ ھای طبيعی زیبا جلوه كند. آنچه موجب می شودكسل كننده به نظر برسد. اما از آنجا كه در طبيعت به وفور یافت می شود، می تواند در گروه

می تواند پس زمينه ای مناسب برای ھر رنگخاكستری در گروه رنگ ھای طبيعی به خوبی جای بگيرد، توانایی تركيب با�ی آن است. این رنگ 

 استفاده قرار گيرد، در غير این صورت كسل كننده به نظردیگر باشد. رنگ خاكستری نيز باید در اتاق ھایی كه از نور طبيعی فراوان برخوردارند، مورد

ان شود. كرم گرم ترین رنگ در گروه رنگ ھای طبيعیخواھد رسيد. در اتاق ھایی با نور كم باید این كاستی با ميزان فراوانی از نور مصنوعی جبر

ای گوناگون نيز یكی دیگر از د�یل جذابيت آناست و به ھمين دليل یكی از محبوب ترین رنگ ھا است. قابليت تركيب قابل مmحظه آن با رنگ ھ

شد كه كمتر رنگی قادر به ایجاد آن است. بنفشاست. كرم را می توان با ھر رنگی به كار برد. رنگ كرم نمایی كmسيك و باشكوه به فضا می بخ

بادنجانی و قھوه ای شكmتی آكسان ھای مناسب برای دكوراسيونی بر مبنای رنگ كرم ھستند.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=8578

آرامش در اتاق خواب کودکان

اتاق خواب یك كودك یا نوزاد، متفاوت از آن چيزی است كه در فنگ شویی

باید در بخش جنوب برای اتاق خواب در نظر گرفته می شود. اتاق خواب 

شرقی خانه باشد. به این خاطر كه انرژی زندگی بخش در ھنگام طلوع آفتاب

بارھا در فنگ شویی اشاره برای سmمتی كودك مفيد است، این مسئله 

شده است. در فنگ شویی آمده بھتر است اتاق كودك ھشت ضلعی، با نور

اتاق به  نزدیكی  بسيار  فاصله  با  البته  و  باشد  مناسب  تھویه  و  طبيعی 

والدین.

اگر اتاق به طور طبيعی تاریك است، چراغ ھای اتاق را بيشتر كنيد. پنجره

اتاق كودك باید رو به زندگی باز شود، سنت فنگ شویی بر این باور است كه

 مملو از زندگی است نيز می تواند مفيد باشد. به یادچشم انداز یك باغ و گياھان سبز و شاداب و پر برگ، نشاط آفرین است اما یك خيابان شلوغ كه

 سبز روشن برای اتاق كودك بسيار مناسب وداشته باشيد كه حضور سبزی در لب پنجره، انرژی مورد نياز را برای اتاق فراھم می كند. رنگ

خاطر می آورد.چشمگير است، چرا كه این رنگ با عنصر چوب در ارتباط است و جوانه زدن و رشد گياھان را به 

رزندتان دختر است، رنگ ھای گرم، مانند قرمز واگر فرزندتان پسر است، سعی كنيد اتاقش را با رنگ ھای سرد چون آبی، تزیين كنيد اما اگر ف

اید رو به در یا پنجره باشد اما سر تخت می تواند روصورتی پررنگ كه به او اعتماد به نفس ببخشد. طرز قرار گرفتن تخت، مانند بزرگسا�ن است، نب
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اھایی برای پرورش و لذت از سرخوشی و آسودگی خاطربه دیوار باشد و در طول یك ضلع اتاق قرار گيرد. اتاق بچه ھا باید ساده و راحت باشد و فض

دوران كودكی داشته باشد.

وند، بنابراین مشخص است كه آنھا نياز دارند كهبه یاد داشته باشيد كه بچه ھا در جریان رشد به سرعت تغيير می كنند، ماه به ماه عوض می ش

وباره بچينيد و آرامش اتاق را تجدید كنيد. چرا كه كودكاناین روند در محيط اطرافشان نيز بازتاب پيدا كند. دست كم دو سال یك بار باید اثاثيه را د

وضوع را بپذیرید، زیرا آنھا با احساس قوی خودشما مانند دیگران نسبتا به رنگ ھا، شكل ھا و تصاویر واكنش نشان می دھند، شما باید این م

می دانند چه چيزی برایشان خوب است و چه چيزی بد.

ا كه به احساس امنيت بيشتری می رسد. اگر كمدھا ووسایل را در اتاق خواب فرزندتان طوری بچينيد كه به راحتی از روی تخت آنھا را ببينند، چر

قفسه ھا حالت  عمودی داشته باشند بھتر است.

 تزیين استفاده نكنيد. به یاد داشته باشيد نوع به كاراگر فرزندتان دختر است و اتاق رو به شمال بود و نور كمی دریافت می كرد، از رنگ آبی برای

يد، آبی تيره نباشد، بلكه آبی روشن باشد. سبزبردن رنگ در اتاق كودك بسيار مھم است، یعنی اگر می خواھيد با رنگ آبی اتاقش را تزیين كن

روشن، ليمویی، كرم، خاكستری كمرنگ و در یك عبارت رنگ ھای روشن استفاده كنيد.

از نگاه فنگ شویی اشاره می كنيم، به این توصيه ھانحوه قرارگرفتن تخت بچه ھا در اتاق خواب مانند تخت بزرگسا�ن است كه در ادامه به مواردی 

توجه كنيد:

ی وارد شده و از در دیگر خارج شود. نكته مھم این است▪ اتاق خواب باید تنھا یك در ورودی داشته باشد، نه به این ترتيب كه انرژی به سرعت از در

يد كه وارد اتاق می شود، ھميشه احساسكه نباید در وضعيتی بخوابيد كه سر شما به سمت در باشد، زیرا اگر قادر به دیدن شخصی نباش

ناخوشایندی دارید، از طرفی پای شما ھم نباید مستقيم به سمت در باشد.

آب بر آن حاكم است، انرژی جسمانی شمارا جذب خواھد▪ اگر در اتاق خوابتان حمام دارید، پای شما به سمت در آن نباشد، زیرا این اتاق كه عنصر 

پا، ھيچ كدام نباید مستقيم رو به پنجره باشد.كرد. ھمين توصيه ھا در مورد پنجره ھم می شود، با این تفاوت كه در این مورد، نه سر و نه 

 جز در پای تختخواب... اما اگر در اتاق خوابتان آینه▪ استفاده از آینه در اتاق خواب چندان مورد تایيد نيست، در حقيقت اصm توصيه نمی شود، به

 نگه داشته شوند، چينی ھا معتقدند در ھنگام خواب، روح بدندارید، باید روی آن را قبل از خواب بپوشانيد، آینه ھا باید از مسير دید فرد خوابيده دور

گریزد و برای ھميشه فرد را ترك كند كه این نتایجرا ترك می كند و ممكن است به ھنگام بازگشت به بدن، از انعكاس خودش در آینه وحشت كند و ب

خوبی در بر نخواھد داشت.

اده ميكنيد، از نظر دور باشند، چرا كه تشك ھای برقی▪ الكتریسيته باید كمترین حضور را در اتاق خواب داشته باشد، وسایل برقی كه در اتاق استف

وید از آن نوعی است كه می توانيد پيش از استراحتبسيار بد و ناپسند ھستند اما اگر می خواھيد از یكی از این تشك ھا استفاده كنيد، مطمئن ش

خاموشش كنيد.

گوشه ھای اتاق قرار گيرند تا بدین ترتيب گوشه ھای▪ بھتر است اتاق خوابتان به اندازه كافی بزرگ باشد، كمدھا می تواند به طور اریب در عرض 

زاویه دار اتاق را متعادل كنيد.

منبع : مجله خانواده سبز

http://vista.ir/?view=article&id=239573

آرامش در حضور رنگ ھا
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در ھر خانه ای، اتاق نشيمن پر رفت و آمدترین مکان است؛ بنابراین باید در

تعيين دکوراسيون آن توجه بيشتری به خرج داد. اتاق نشيمن باید محيطی

گرم و دوستانه و در عين حال زیبا داشته باشد. با به کاربردن اندکی ذوق و

سليقه و استفاده از چند مجسمه، گلدان و... می توان از ھر اتاق نشيمنی

تزئين اتاق نشيمن راه ھای مختلفی برای  محيطی دلپذیر و زیبا ساخت. 

وجود دارد به چند مورد از آن اشاره می شود. ھنگامی که تصميم به انتخاب

نظر در  باید  از جمله مھم ترین مسائلی که  برای خانه گرفته اید  وسایلی 

بگيرید، انتخاب رنگ و مدل مناسب، با توجه به کاربرد و جایگاه وسایل در ھر

گوشه خانه است. مثm مبلمان برای اتاق نشيمن با توجه به پارچه، طرح و

یا بزرگی فضا و تعداد نفرات خانواده انتخاب مدل مبل نسبت به کوچکی 

فضای بيرون است که باید رنگ و طرح آن، مناسب بامی شود. عmوه بر انتخاب مبلمان مناسب و راحت، پرده نيز فاصله ای بين وسایل داخل اتاق و 

mوه بر ھماھنگی و تناسب، ترجيحا از رنگ ھایوسایل خانه و رنگ دیوارھا باشد. تمام وسایل یک اتاق نشيمن باید راحت به نظر برسند که ع

آرامش بخش و شادی آفرین و متناسب با روحيات و سليقه افراد خانه باشد.

 حتما باید از یک نقش پارچه استفاده شود یا باالبته بسياری تصور می کنند که طرح ھای ساده آرامش بخش تر ھستند یا برای یک سرویس مبلمان

جاد می شود. در حالی که می توان با استفاده ازانتخاب چند مدل رویه و چند مدل پارچه با طرح ھای متفاوت، خللی در نوع چينش دکور اتاق ای

ل جای داد. بدین ترتيب با استفاده از طرح ھایچندین مدل پارچه و رومبلی، با چينشی مناسب ھر وسيله را در کنار وسایل دیگر به بھترین شک

ھم طيف انتخاب کرد. از جمله عوامل مھم دیگر که درشلوغ با رنگ ھای ھماھنگ، حتی می توان وسایل یک اتاق را با انواع پارچه، اما با رنگ ھای 

اتاق نشيمنی متفاوت و دلنشين تر داشت.چيدمان اتاق نشيمن موثر است نورپردازی است. گاھی وقت ھا می شود با چند جا به جایی کوچک 

ز در نظر بگيرید و مبل ھا را مقابل آن بچيينيد (مثل) محل لوازم موجود در اتاق نشيمن را تغيير دھيد. مثm می توانيد نقطه ای را به عنوان مرک١

 با فاصله از دیوار قرار دھيد و پشت آن آباژوری زیبا یا گلدانیشومينه یا تلویزیون) یا می توانيد به جای اینکه کاناپه را به دیوار بچسبانيد. آن را کمی

گل قرار دھيد.

ير مھمی در ميزان  آرامش بخشی دارند؛ پس با توجه) در اتاق نشيمين خود، از رنگ ھای مmیم استفاده کنيد. ھمان طور که می دانيد، رنگ ھا تاث٢

ابر این با انتخاب رنگ ھای مmیم و مناسب برایبه رنگ ھای استفاده شده، اتاق نشيمن می تواند بسته به رنگ دلپذیر یا آزاردھنده باشد؛ بن

ست دارید که اتاق نشيمنتان فضایی گرم و دوستانهدیوارھا، مھم ترین اصل برای تعيين دکوراسيون اتاق نشيمن را به انجام رسانده اید. شما دو

ه از سایه ھای مختلف رنگ سبز می توان اتاقداشته باشد و باید گفت یکی از رنگ ھایی که این خصوصيات را دارد، رنگ سبز است. با استفاد

نشيمنی زیبا و دلپذیر ساخت.

کوچک است، با نصب یک آینه بزرگ روی دیوار،) استفاده از آینه برای بزرگ تر به نظر رسيدن فضا بسيار مناسب است. اگر اتاق نشيمن شما ٣

ش شلوغ نشيمن قرار نگيرد.می توانيد تا حد زیادی فضا را بزرگ تر جلوه دھيد. البته باید دقت کنيد که آینه مقابل بخ

اپه ميز گرد کوتاھی قرار دھيد و روی آن چند جلد مجله یا) برای تزئين اتاق نشيمن می توانيد از وسایل کوچک و زیبا استفاده کنيد. مثm در کنار کان۴

ط انگيز شود. گوشه ھایی  از فضا که  بسته  ھستند وکتاب بگذارید. ھمچنين سعی کنيد در گوشه و کنار از گلدان ھای گل استفاده کنيد تا فضا نشا

 باشد با تعبيه  نيمکت  یا سکوھایی  می  توان  فضای  نشيمن در معرض  رفت  و آمد قرار ندارند، یا دو سمت  شومينه  به  ویژه  اگر در کنج  واقع  شده 

مناسب  بدون  مبل  یا با استفاده  از یک  یا دو مبل  آزاد به  وجود آورد

ترین مکان برای قراردادن مجسمه ھا ھستند.) مجسمه ھای زیبا، نقش مھمی در آراستگی اتاق نشيمن دارند. گوشه ھای اتاق و روی ميزھا بھ۵

ا یک مجسمه بزرگ استفاده کنيد.البته چنانچه اتاق نشيمن شما کوچک باشد. بھتر است از مجسمه ھای کوچک به تعداد کم یا تنھ

تاثير بسزایی دا۶ لوازمی ھستند که در زیبایی محيط  رند. بھتر است آنھا را در گوشه ھای اتاق و کنار) آباژورھا و چراغ ھای روميزی، از دیگر 

ی استفاده کنيد.مجسمه ھا قرار دھيد. سعی کنيد از نورھای مخفی در سقف اتاق ھا و به ویژه اتاق ھای پذیرای

www.takbook.com

www.takbook.com



منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=312342

آسايش روانی خانواده

ابتدا به مسائل اساسی و پایه توجه کنيد. ببينيد چگونه زندگی می کنيد و

چه نکاتی برای شما یا افراد خانواده تان در درجه ی اول اھميت قرار می

گيرد. سعی کنيد با واقع گرایی ھر چه بيش تر به این موضوع بپردازید.

بھترین کار این است که امکانات موجود و راه ھای مختلف رسيدن به نتيجه

ی مطلوب را بررسی کنيد؛ برای مثال یک اتاق خود را کامmً از اثاثيه خالی

کنيد . چنانچه ميسر باشد یک رنگ خنثی و طبيعی به دیوارھای آن بزنيد.

این تجربه ی بسيار خوبی است که به شما در انتخاب نوع چيدمان اسباب و

اثاثيه کمک شایانی می کند. ھنگامی که می خواھيد لوازم اتاق را دوباره

به بچينيد، خيلی زود می بينيد که وسایل مورد نياز و ھمخوان به آرامی 

اند ولی بوده  دوروبرتان  لوازمی که سال ھا  و  مبلمان  درون می خزند و 

ترتيب حقيقتاً به آن ھا نيازی نداشتيد، بيرون اتاق باقی می مانند. بدین 

فضایی فراھم خواھيد آورد که شاید کامmً بر خmف تصورتان باشد.

حال اگر امکان چنين تغيير و تحولی برایتان ميسر نيست، راه ھای دیگر را

امتحان کنيد. به عنوان مثال، سعی کنيد در ھر اتاق حداقل نيم ساعت وقت

بپردازید. ھنگامی که اتاق  موجود  تحليل وضعيت  بررسی و  به  و  بگذارید 

برای اطmع خودتان روی کاغذ بياورید، خيلی راحت ترعميقاً بر روی نحوه ی چيدمان تمرکز نمایيد و فھرستی از لوازم ضروری و غيرضروری اتاق را 

سن بھره بگيرید.می توانيد با موضوع فضا آشنایی پيدا کنيد و براساس نيازتان، از فضای در دسترس به نحو اح

م است ارتباط منطقی بين مکان ھای مختلفپس از ایجاد یا خلق فضاھای مفيد، ھارمونی و ھماھنگی موضوع پراھميت است. در این مرحله �ز

د آیا در منزل شما ناھارخوری در ارتباط مستقيم باخانه را مجدداً بررسی کرده، کارآیی ھر بخش را مورد ارزیابی قرار دھيد. برای مثال، ببيني

ل تان در جای مناسبی واقع شده و ارتباط خوبی با اتاقآشپزخانه ھست یا خير؛ و آیا این دو مکان نسبت به یکدیگر دید دارند؟ یا این که، حمام منز

خواب تان دارد؟

 می دارید. ھر چند که جا به جایی فضاھا ھزینه برپاسخ دادن به این گونه پرسش ھا، گام اولی است که در بازسازی یا تغيير دکوراسيون منزل بر

 خانه؛ از نظر اقتصادی نيز مقرون به صرفه استاست، اما غيرممکن نيست. حتی گاھی اقدام به بازسازی یا حذف و اضافه کردن برخی مکان ھا در

ت اساسی در فضای خانه، تا حد زیادی آرامش وو ارزش مادی، بُعد معنوی و اثربخشی آن در تحکيم روابط خانوادگی است. به وجود آوردن تحو�

ست. آسایش روانی خانواده، گوھری است که آن راروحيه ی مثبت را برای تک تک اعضای خانواده به ارمغان می آورد و این، موضوع کم اھميتی ني

با ھيچ مقياس مادی ای نمی توان سنجيد.
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● مثال :

يم مربعی، این مکان مملو از نور و روشنایی شدهھال ورودی در این خانه فضایی تنگ و باریک دارد، اما با وجود دیوار شيشه ای با آجرھای ضخ

يم و غيرمتعارفی ببينيم. ستونی از قفسهاست. در خانه ای که به سبک معاصر ساخته و پرداخته شده، عجيب نيست که چنين کتابخانه ی عظ

وج می رساند!ھای باریک، کتابخانه ای زیبا و جادار تشکيل داده اند که ھم دید بصری و دید فکری را به ا

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=106057

آشـپـزخـانه زيـبـا

با وجود  توجه به مسائل استاند ارد ، ھنوز ھم طرز ساخت ابعاد  آشپزخانه و

یک د ر  تحول است.  تغيير و  د ر حال  مmحظه ای  قابل  به صورت  آن  لوازم 

تمام وسایل طوری چيد ه می شوند  که غيرقابل مھند سی ساز،  آشپزخانه 

تغيير بود ه و د ارای سطوح کاری و ذخيره مواد  باشند .

د ر این نوع آشپزخانه مواد  مورد  استفاد ه د ر آشپزخانه، معمو� از جنس چوب

را باز  رو  روی سطوح چوبی  پmستيک ھستند .  و  نئوپان  ـ  تخته چند �  ـ 

پوشاند . پmستيک  از  روکشی  یا  چوب  �ک  از  پوششی  با  می توان 

پmستيکی روکش  با  تخته ای  یا  چوبی  صورت  به  آشپزخانه  قفسه ھای 

ھستند ، استفاد ه از قفسه ھای فلزی برای قرار د اد ن قابلمه و ماھی تابه

بھتر است. د ر صورت کوچک بود ن فضای آشپزخانه نصب د رھای کشویی یا

 .تاشو توصيه می شود . زیرا این د رھا د ر ھنگام باز شد ن فضای چند انی را اشغال نمی کنند

رت استفاد ه می شود ، می توان بھره گرفت. کابينت ھایاز کابينت ھای طبقه د ار برای نگھد اری ظروف بزرگ و سنگين یا وسایلی که از آن ھا به ند 

فاد ه کرد . با گذاشتن ظروف چينی د اخل این کابينت ھاد یواری عمق کمی  د ارند ، بنابراین از سطوح کاری زیر آنھا می توان بد ون ھيچ مشکلی است

ھای یکسره بلند  برای نگھد اری مواد  پاک کنند ه و جارو و ...فرد  می تواند  بد ون خم شد ن، آنھا را بر د ارد  و به آنھا د سترسی د اشته باشد . کمد 

روی آنھا قرار د اد .مناسب ھستند . می توان یخچال ھای خانگی کوچک، اجاق گاز یا ماکروویو را با ارتفاع مناسب 

اشند ، چون د ر د اخل این کابينت ھا می توان یک سطلسينک ھای ظرفشویی و تخته ھای آبگيری ظروف باید  متناسب با د اخل کابينت ھای طبقه د ار ب

د . وجود  د ستگاه مکش ھوا د ر با�ی اجاق الزامیزباله، ماشين ظرفشویی و چيزھای مصرفی د یگر را (د ر صورت لزوم یک آبگرمکن برقی) جای د ا

وا و سيستم چرخشی وجود  د ارد  و آن اینکه د ر است. ھود ھای مکند ه برای این کار بسيار مناسب ھستند . یک تفاوت عمد ه بين سيستم مکش ھ

سيستم ھای مکند ه، باید  حفره ای رو به بيرون تعبيه شود .

 .این سيستم ھا نسبت به سيستم ھای چرخشی کارآمد تر بود ه و بيشتر مورد  توجه واقع می شوند

 ر آشپزخانه، باید  به ابعاد  کابينت ھا و لوازم د اخل آنھاد ر ھنگام طراحی و نقشه کشی و به منظور ایجاد  فضای کافی برای نگھد اری و ذخيره مواد  د
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ر بود ه و د ر مجموع باعث سھولت روند  کار د ر آشپزخانهتوجه کرد . اجاق ھای گازی و برقی مد رن باید  طوری طراحی شوند  که متناسب با لوازم د یگ

شوند .

اد ه سازی مواد  غذایی یک جفت پریز کافی است.د ر چنين محيطی باید  از پریز به حد  کافی استفاد ه کرد . یعنی برای ھر منطقه کاری و آم

 و از طرف د یگر برای قرار د اد ن ظروف کثيفاستفاد ه از سينک ھای ظرفشویی د و لنگه مناسب تر است، چون از یک طرف آن برای آبکشی ظروف

استفاد ه می شود . ماشين ظرفشویی باید  د ر طرف راست یا چپ سينک قرار گيرد .

شپرخانه ھایی نياز به فضایی کم د اشته واگر فضای آشپزخانه بسيار کوچک باشد ، ساخت آشپزخانه فشرد ه راه حل مشکل است. چون چنين آ

شرق یا شمال بــه غـــرب بود ه و مجاور باغ ھای گلمتناسب با لوازم د یگر ھستند . آشپزخانه ھا باید  طوری ساخته شوند  که د ر جھت شمال به 

وگياه ،سبزیجات و زیرزمين باشند .

باشند  و از لحاظ د اخلی متناسب با آبد ارخانه، ناھارخوری و اتاقمعمو�ً آشپزخانه باید  به د روازه باغ، د ر خانه، محل بازی بچه ھا و حياط د ید  د اشته 

پر مصرف ساخته شود .

اوقات خود  را د ر آن سپری می کند  بنابراین طراحی آنھرچند  آشپزخانه یک محل کار د ر د اخل خانه است، ولی اتاقی است که کد بانوی خانه بيشتر 

باید  د ر نھایت د قت انجام شود .

شد ن افراد  خانواد ه د ر کنار یکد یگر است.ھمچنين اگر د ر د اخل آشپزخانه ميز ناھارخوری وجود  د اشته باشد ، محلی مناسب برای جمع 

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=102737

آشپزخانه

آشپزخانه برای خانمھا مھم ترین فضای خانه است زیرا بدون اینکه متوجه

وقت خود را در آن سپری ميکنند.و بدون اینکه بدانند چه چيزی٣/۴باشند 

باعث خستگی روحی آنھا ميشود!!زیرا در اکثر آشپزخانه ھا رنگھا کابينتھا و

نميدھيم آن اھميت  به  ما  دارند و  قرار  بدترین حالت خود  در  چيدمان ھا 

مخصوص آقایان!!چرا؟؟؟ چون...قدرت تغيير از نظر ما احتياج به قدرت مالی

زیاد و حوصله حضرت فيل دارد!!که البته کمتر این دو با ھم وجود دارد!

اما من این تصميم رو گرفتم که دليل تغييرات و چگونگی شروع به تغييرات و

نيازھا را برای شما خوانندگان عزیز باز کرده و شرح دھم تا به خوبی از آن

بھرھمند شوید

عموما آشپزخانه ھای امروزی کوچکتر از نياز یک خانواده با جمعيت است اما

به راحتی ميتوان این آشپزخانه

با جای فراوان برای وسایل تغيير داد کوچک را به فضایی تحرک دار و زیبا 
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و......................................

قدم اول)

باز نویسی و جوابگویی به سوا�ت زیر:

) آیا به آشپزی عmقه دارید؟١

) چند نفر از آتن استفاده ميکنند؟٢

) چقدر از وقت تان را در آشپزخانه ھستيد؟٣

) آشپزخانه مدرن را ميپسندید یا قدیمی؟۴

) رنگ مورد عmقتون؟۵

● کابينت ھا:

) فضای شما به چند متر کابينت نياز دارد؟١

 طبقات؟) آیا کابينت ھای شما در حال حاضر نياز کنونی شما را رفع ميکند از لحاظ جا و کشو بندی و٢

) آیا چفت بست ھا و دستگيره ھا راحت است؟٣

) آیا کشوھا روان و راحت باز ميشود؟۴

) آیا کابينت اضافی برای ملزومات شما است؟۵

د اکثر درب اینھا امکان پذیر باشد ميتواند کمک بزرگیاگر جواب به سوا�ت با� مثبت باشد تنھا با تغيير رنگ کابينت ھا یا تغيير دستگيره ھا یا ح

م کھھنوز ھنر ایرانی را دوست داشت به این شکلبرای آشپزخانه شما باشد .........یکی از آشپز خانه ھایی که برای یک دختر جوان طراحی کرد

 ملييون پول بدی ھمرو عوض کنيد؟٢بود شما قضاوت کنييد این بھتر است یا 

کاشی ھا سبز کمرنگ حدود یشمی رنگ بود با کابينت ھای قھوھای سوخته!!!!تاریک و بد!!

مشخص بود با طرح ایی از نقاشی ھای خودمتمام درب ھای کابينت ھا را سبز پسته ای باز کردم با کمی خيلی کم پس زمينه رنگ اصلی زیر 

ی کرکی رنگی آویزان کردم!!!تقریبا طرحھای اسليمی با رنگھای نارنجی سوخته بر روی آن و تنھا از دستگيره ھا منگوله ھا

دوست داشتم آنجا بودید و قيافه دوستم را از آن تغيير کوچک زیبا ميدیدیت!!!!

● صفحه کار:

نک ظرف شویی باشد یا اولين کشوی نزدیکصفحه کار معمو� در آشپزخانه ضروری است ميتواند در آشپز خانه کوچک به صورت کشو در زیر سي

به سينک و گاز یا به صورت اپن اشپز خانه در نظر گرفته ميشود.

 متر باشد۴/٠ متز و عرض ١/۵با�خره باید فضایی به طول حداقل 

● کفپوش:

) آیا رنگ ان مورد عmقتون است؟١

) ایا قابل شستشو است؟٢

) آیا شيب آن به طرف آبشی مناسب است؟٣

) آیا ضد ليز خوردن است؟۴

شما را به خدا کف آشپز خانه قالی نندایت که فقط محل باکتریھا ست!!

● عملکرد:

) آیا نور پردازی مناسب بر روی صفحه کار دارید؟یا بر روی گاز؟١

) پریز برق به اندازه کافی در دسترس است؟٢

) سيستم تھویه خوب کار ميکند؟٣

) مکان مناسب برای سطل آشغال وجود دارد؟۴

 گوشه یک مثلث قرار ميگيرند؟٣) از نظر حرکتی و قرارگيری سينک و گاز و یخچال در ۵
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) روزانه برای چند نفر آشپزی ميکنيد؟۶

ميکنند پس جای مناسب برای سطل آن باید در نظر) آیا آشپزی ساده دارید یا پر از رنگ و بو؟؟؟؟مثm اکثر آشپز خانه ھای ایرانی برنج مصرف ٧

داشت و ھمچنين در سينک فضای آبکش کردن برنج....

) حتی اگر شيرینی پزی ميکنيد جای قرار گيری وسایل را در درجه دوم نيازی در نظر بگيرید٨

) حجم خرید منزلتان چقدر است؟٩

) چقدر وقت یکبار مھمان دارید؟١٠

رای یک تغيير مثبت مھيا باشد.....موفق باشيد!!!بعد از جواب دھی به سوا�ت با� یک پوشه تھيه کرده از کاتالوگ ھا کمک بگيرید تا ھمه چيز ب

ه کنيدبعد از در نظر گرفتن موقعيت ھا با توجه به بلندی سقف ميتوانيد از سه طبقه کابينت استفاد

 سانت است فضای با�ی آن برای یک کابينت کوچک مفيد است١٨٠و حتی اگر ارتفاع یخچال شما زیر 

د اما با قابلمه بزرگه برنج جور در نمياد!!!جدیداً آشپزخانه ھای جزیره ای مد ست و زیبا که سينک یا گاز دز وسط آشپز خانه قرار ميگير

مان!!ھميشه سينکظرفشميی را در جایی در نظر بگيرید که انباشته ظرفھای کثيف معلوم نشود جلوی مھ

گل ھای طبيعی فراموش نشود!!!

● برای پشت پنجرھھا..

ان قالب ھای کيک و قابلمه ھای تزیينیطبقات ظریف چوبی یا شيشھای بھترین کمک برای ليوان ھا و شيشه ھای ادميه ميباشو حتی می تو

مسی را از سقف آویزان کردو........

http://vista.ir/?view=article&id=328502

آشپزخانه ای مطابق سليقه کدبانو

شما چقدر به محيط زندگی خود اھميت می دھيد؟ ھيچ می دانيد، اگر نوع

چيدمان منزلتان را ھمچون سليقه تان طراحی كنيد، چه تاثيری بر آرامش

مثmً ھمين تان خواھد گذشت؟  روح و روان شما و دیگر اعضای خانواده 

آشپزخانه كه از سوی نامگذاران قلب خانه ناميده می شود، چنان چه از یك

رنگ آميزی و چيدمان معمولی برخوردار باشد ھيچ تاثيری جز خستگی و

كسالت بر روح افراد خانه به ویژه خانم ھا نخواھد داشت. اگر كمی با دقت و

حوصله به این موضوع بنگرید متوجه خواھيد شد كه چرا این سال ھا حضور

خانواده ھا در غذاخوری ھا به ویژه فست فود ھا پررنگ تر از سابق شده

است!

انصافاً وقتی كدبانوی خانه ناچار به كار در یك آشپزخانه معمولی و غيرجذاب

است، چطور می تواند برای پخت و پز حوصله به خرج دھد.

 دیگ مسی، ظروف سفالی و روميزی ترمه دوزیاین جاست كه باید سریعاً سليقه بانوی خانه اعمال شود. اگر سنتی پسند است كه با خرید چند
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ه البته آن ھم با كمی تامل در امور طراحانشده بر طرف خواھد شد ولی اگر در مخيله اش افكار مدرنيستی می گذرد كار كمی مشكل می شود ك

 به قرمز) خریداری شود و فكری ھم به حال نورایتاليایی به دست خواھد آمد. كافی است چند قوطی رنگ گرم(زرد، قرمز، نارنجی، بنفش متمایل

آشپزخانه كرد!

ه كدبانو كه باید از ميان رنگ ھای یاد شده باشد،برای داشتن آشپزخانه مدرن �زم است تا دیوارھا و كابينت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ دلخوا

فاده شود.رنگ آميزی شود. اگر پنجره ای در آشپزخانه موجود است، باید زوارش، رنگ متضاد دیوارھا است

شپزخانه ھم دقت كنيد كه پایه ھای فلزی و رویه ایپرده را نيز ھمرنگ یا تلفيقی از زرد، قرمز و نارنجی انتخاب كنيد. در خرید ميز و صندلی آ

ه قرمز انتخاب كنيد.ھمرنگ با زوار پنجره باشند. یعنی چنان چه زوار پنجره قرمز است رویه صندلی ھا را از پارچ

ختلف ھندسی طراحی شده درست در با�ی ميزچاره ای نيست آن لوستر قدیمی را نيز درآورید و جایش یك لوستر مدرن كه جدیداً به اشكال م

ا، ليوان ھا، جای قھوه و شكر باید درون قفسه ھا قرارناھارخوری آویزان كنيد. یادتان نرود كه در یك آشپزخانه مدرن تمامی وسایل اعم از بشقاب ھ

كابينت ھا قرار ندھيد. دست آخر نيز یك تابلویگيرند نه در روی آن ھا. پس جز یك گلدان كوچك یا دو، سه عدد ليوان فانتزی چيز دیگری روی 

ای دقيق تری برای ترتيب دادن به آشپزخانه تاننقاشی كه معلوم نيست موضوعش چيست به دیوار بياویزید. اما اگر باز ھم عmقه دارید توصيه ھ

بشنوید به ادامه پيشنھادھای ما دقت كنيد.

● نور در آشپزخانه

به آشپزخانه از اھميت زیادی برخوردار است. پنجرهبرای تزیين آشپزخانه از نور طبيعی و مصنوعی استفاده می كنيم. پنجره در ارایه نور طبيعی 

ابطی است بين آشپزخانه و فضای خارج كه بھترمعمو�ً می تواند در صورت مشرف بودن به فضای سبز یكی از تابلوھای آشپزخانه باشد. پنجره ر

است در برابر منظره ای زیبا قرار داشته باشد!

● پرده در آشپزخانه

ی كه حالت توری دارند و در صورتی كه آشپزخانه درچنان چه آشپزخانه ما به دليل محدودیت فضای خارج از نور زیادی برخوردار نيست از پرده ھای

كنيم. امروزه نورھای مصنوعی در انواع مختلف مثلمعرض تابش شدید نور آفتاب باشد از پرده ھایی كه بتوانند جلوی نور را بگيرند استفاده می 

تند طراحی شده اند و می توان از آن ھا برایھالوژن، فلورسنت یا �مپ ھایی كه از سقف آویزان شده و دارای پایه روی زمين یا روی ميز ھس

تامين نور دلخواه استفاده كرد. به طور كلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد.

زیر كابينت یا گچ بری مخفی می كنند. �مپ ھایمعمو�ً تابش نور مستقيم بازتاب و جلوه زیبایی ندارد. ھم چنين معمو�ً �مپ ھای ھالوژن را 

 ولتی كه نياز به ترانس ندارد٢٢٠ی �مپ ھای جدید ھالوژن بسيار زیبا بوده و پدیده جدیدی در طراحی خانه و مخصوصاً آشپزخانه ھستند. به تازگ

به بازار آمده اند.

● رنگ در آشپزخانه

نور عاملی است كه توسط آن رنگ ھا مشاھده می شوند.

پيام ھای مختلفی ھستند. می توان با ارایه یكرنگ ھا ھركدام پيام، حالت و خصوصيتی ویژه دارند. رنگ ھا بيان كننده شخصيت اشخاص و حامل 

 درونی مان را به بيننده انتقال داد. اصو�ً رنگ وسایلرنگ خاص در آشپزخانه یا جابه جایی رنگ ھا و در كنار ھم قرار دادن آن ھا، احساس و اندیشه

آشپزخانه باید مناسب و آرام بخش باشد.

● طرح كابينت

و طرح چوب و ... برخی از آن ھا دارای یك بخش پنجرهامروزه طرح كابينت ھای موجود در بازار بسيار متفاوت است از چوبی و فلزی گرفته تا استيل 

ای یا شيشه ای ھستند.

● ميز و صندلی

كاربرد این صندلی ھا منحصراً در آشپزخانه است.صندلی ھای داخل آشپزخانه باید به دليل استفاده كوتاه مدت به راحتی جابه جا شوند. موارد 

صورت می گيرد.انتخاب و كاربرد ھر یك از انواع ميزھا با توجه به فضای آشپزخانه و ھم چنين سليقه افراد 

● گل و گياه

به بيننده منتقل نمی كنند در عين حال كه آتشھرگز برای تزیين آشپزخانه از گل ھای مصنوعی استفاده نكنيد. گل ھای مصنوعی ھيچ پيامی را 
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زا ھم ھستند.

منبع : روزنامه جوان

http://vista.ir/?view=article&id=244305

آشپزخانه جزيره ای

نوع چيدمان آشپزخانه ھمواره یکی از معضmت دکوراتورھاست چون ھم باید

ذائقه مشتری را در نظر بگيرند و ھم طبق اصول و استانداردھای دکوراسيون

عمل کنند. با توجه به اینکه قسمت اعظم وقت خانواده ھا در آشپزخانه می

گذرد، شرکت دکورسازی فلوکس در ایتاليا اقدام به طراحی آشپزخانه ای

کرده که سبک جزیره ای دارد. در این چيدمان اجاق گاز در کنج قرار گرفته و

نوعی به  که  دارد  قرار  و ظروف  دادن ظرف  جا  برای  ای  قفسه  آن  زیر 

عملکردش مشابه کابينت است. در کنار گاز ميز متحرک آشپزی و کنار آن

یخچال قرار دارد و بقيه فضا باز است. استقبال بی نظير از این نوع چيدمان

بود که بقيه طراحان را به فکر طراحی به حدی  تورین  نمایشگاه اخير  در 

تر انداخت. گویا خانم ھای خانه دار ھم از این آشپزخانه ای جمع و جور 

درھم و برھمی اشيا در آشپزخانه به ستوه آمده و دنبال مکانی آرام و خلوت

برای آشپزی می گردند. گذشته از سبک طراحی رنگ نيز عنصر دیگری بود

توجه قرار مورد  نظران دکوراسيون  نمایشگاه اخير از سوی صاحب  در  که 

ه شرکت فلوکس بسيار دیده می شدند. درگرفته بود. سبز، آبی، سفيد و خردلی از جمله رنگ ھایی بودند که در آشپزخانه ھای پيش ساخت

ارغوانی پوشيده شدند. ميز و صندلی ھا فلزی بودهآشپزخانه ھای امروزی دیوارھا و کابينت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ ھایی چون سبز، آبی یا 

نمی شود که از سقف آویزان باشد. امروزه نورھایو رویه آن ھا ھمخوانی با رنگ کابينت ھا دارد. در این گونه آشپزخانه ھا ھيچ لوستری دیده 

ایه ای روی زمين یا روی ميز ھستند طراحیمصنوعی در انواع مختلف مثل ھالوژن، فلورسنت با �مپ ھایی که از سقف آویزان شده و دارای پ

آشپزخانه نور مخفی باشد. معمو�ً تابش نور مستقيمشده اند و می توان از آنھا برای تامين نور دلخواه استفاده کرد. به طور کلی بھتر است در 

مامی وسایل اعم از بشقاب ھا، ليوان ھا، جای قھوه وناراحت کننده بوده و انعکاس زیبایی ندارد. نکته مھم دیگر در آشپزخانه مدرن این است که ت

پزخانه نظير نقاشی ھای پيت موندریان و واسيلیشکر باید در داخل قفسه ھا قرار گيرند نه روی آنھا. آویختن تابلوھای انتزاعی به دیوار آش

 کند دیگر ویژگی این نوع آشپزخانه است.کاندینسکی که جاذبه ھای بصری آن ھا به حدی است که ميزان اشتھا را در فرد چندین برابر می

منبع : روزنامه سرمایه
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آشپزخانه خود را دکور بندی کنيد

قصد داریم تا در خصوص كارھایی كه می توانيد در آشپزخانه خانه تان انجام

داده و بدون پرداخت ھزینه دستمزد به كارگر یا متخصصان دیگر، آن را تبدیل

به مكانی بسيار شاد كنيد، نكاتی را به شما یادآور شویم.

دوم برای خانم ھای خانه دار، خانه  آشپزخانه  باشيد كه  داشته  به خاطر 

سپری آن  در  را  قابل توجھی  تقریبا  زمان  مدت  چون  می شود  محسوب 

نكته باشد.  مكانی شاد و غير كسالت آور  نظر،  از ھمه  باید  می كنند پس 

نخست در این ميان، رنگ آميزی دیوارھای آشپزخانه است. سعی كنيد كه

تركيب ھای مختلف استفاده كنيد. از  دیوارھای آشپزخانه  برای رنگ آميزی 

اگر درآورید.  رنگ  یك  به  را  آن  دیوارھای  تمامی  تا  نيست  ضروری   mمث

آشپزخانه خانه شما حتی تنھا دو دیوار دارد، دیوارھای آنھا را به دو رنگ تيره

 در این مكان می شود. نكته بعدی، كابينت ھاست. بهو روشن تر از یك طيف رنگی درآورید. این ابتكار عمل موجب انبساط خاطر بيشتر به ھنگام كار

 نيز بسيار مھم است. اگر تمایل داشته و جرات تغييردليل حجم قابل توجھی كه كابينت ھا در آشپزخانه به خود اختصاص می دھند، توجه به رنگ آنھا

 را به یك رنگ شاد مثm شكmتی روشن و كابينت ھایرنگ آنھا را دارید، می توانيد برای وارد كردن نشاط بيشتر به آشپزخانه، كابينت ھای با�یی

پایين را به رنگ شكmتی تيره درآورید.

احد كابينت ھا درآمده است. اینھا تماما ابتكار عملدر برخی منازل حتی دیده شده است كه كشوھای كابينت نيز به رنگی تيره یا روشن تر از رنگ و

و خmقيت شما را نشان می دھد.

ه كنيد. البته باید توجه داشته باشد كه نور كافی دربرای شاد تر كردن محيط آشپزخانه می توانيد از لوسترھای فانتزی و البته ارزانقيمت استفاد

ميان استفاده از لوسترھای حصيری و چوبی كهسراسر آشپزخانه منتشر شود چون در غير این صورت با مشكmت مزمن روبه رو خواھد شد. در این 

ی شلوغ كنيد چون مطمئن باشيد به ھنگامسبكی خاصی ھم دارند توصيه می شود. سعی نكنيد كه روی كابينت ھا با چيدن لوازم مختلف آشپز

٢يم. معمو� در ھر آشپزخانه ای حداقل یك و حداكثر كار كردن، دچار كmفگی و سردرگمی خواھيد شد. در پایان توجھتان را به پرده ھا معطوف می كن

ه برای راحت تر كار كردن در آشپزخانه، می توانيد از پنجره وجود دارد. سعی كنيد از پرده ھای كوتاه و نازك برای پنجره ھا استفاده كنيد. البت٣تا 

شيشه مات كن ھای موجود در بازار استفاده كنيد.

منبع : روزنامه تھران امروز
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آشپزخانه قلب خانه است

باستانی شرق برای گسترش باد است ھنر  فنگ شویی به معنای آب و 

سmمتی، شادی، سعادتمندی، شور و اشتياق و انرژی، از طریق چيد مان

صحيح اشيا و دكور، مناسبت ھایی دارد. ھدف فنگ شویی به طور كلی خلق

حس ھماھنگی اجزای یك خانه است، خانه ای كه خانواده ھا در آن زندگی

می كنند.

در فنگ شویی نوشته جاناتان دی، ترجمه ليm ھدایت پور آمده است، چينی ھا

معتقدند كه فرآیند غذا خوردن ھم جسم و ھم روح را تغذیه می كند، بنابراین

شادی خوردن،  غذا  ھنگام  در  خاطر  آشفتگی  و  حواس پرتی  نوع  ھر 

زانو دو  كه  حالی  در  سينی،  روی  بر  غذا  مثال خوردن  برای  می آفریند. 

نشسته اید و تلویزیون می بينيد، فنگ شویی بد است.گرچه در این دوره از

 یك اتاق جداگانه برای غذا خوردن در نظر بگيرید، وگرنه،زندگی، آپارتمان ھای كوچك مد شده است، اما با این حال اگر می توانيد و امكانش را دارید،

 باشيد از گياھان و پرده برای جدا كردن منطقهمحوطه ای جدا از اتاق نشيمن و آشپزخانه را به این كار اختصاص دھيد. ممكن است دوست داشته

غذاخوری استفاده كنيد، در این صورت بقيه محيط خانه مزاحم تان نخواھد شد.

 شما را از این واقعيت كه در حال غذا خوردنبه یاد داشته باشيد كه دكور شلوغ در این منطقه، اصm ایده خوبی نيست. ھيچ چيز نباید حواس

به این دليل كه گوشه ھای نوك تيز، تيرھایھستيد، پرت كند.سنت چينی می گوید: بھتر است ميز، گرد یا ھشت گوش باشد تا مربع و مستطيل 

نامریی توليد می كند. ھمين مسئله باعث بروز مشكmت ھاضمه و تحریك پذیری مھمانان می شود.

تنھایی است. اضافه كردن یك صندلی، ھر چندھمچنين تعداد صندلی ھا باید زوج باشد كه این نشانه شانس خوب است. چرا كه عدد فرد، نماد 

ناجور با دیگر صندلی ھا، به تعداد فرد، ارجحيت دارد.

● آشپزخانه قلب خانه

برای ایجاد و حفظ تندرستی اھميت فراوانی دارد چون غذایی ك ناھارخوری  ه می پزیم و می خوریم سبب ادامه حياتنقش آشپزخانه و ميز 

 خانه است. علی الخصوص برای شخصیمی شود. آشپزخانه (قلب) خانه است. ھمچنين به خاطر تغذیه جسمی و روحی مھم ترین محل در ھر

و پز را با كمترین آشفتگی و در حدی آرام انجام دھد.كه به پخت و پز در خانه می پردازد و كm برای خانم خانه دار جنبه حياتی دارد تا كار پخت 

ھرگونه مداخله آزاردھنده بر جریان انرژی بر آشپز تاثير می گذارد.

● كوتاه از آشپزخانه

در صورتی كه محيط آشپزخانه به ھم ریخته و نامرتبالف) مقداری انرژی شخصی ھر كدام از ما به توانایی مان در جذب مواد از غذا بستگی دارد و 

 باید تميز، مرتب و به دور از انباشتگی بوده و دارایباشد، انرژی ھا شدیدا كاھش می یابد. در مقابل، برای تحریك جریان پایدار انرژی، آشپزخانه

فضای زیاد و نظم و سيستم ذخيره سازی خوبی باشد.

اما در صورتی كه ناچار شوید از آشپزخانه به عنوانب) در یك حالت ایده آل، شما معمو� در آشپزخانه غذا می پزید و در نشيمن آن را می خورید، 

خوردن غذا توجه خود را از عمليات تھيه، برگرفتهناھارخوری استفاده كنيد، دقت داشته باشيد كه حتما وسایل را تميز كرده و پيش از شروع به 

ی یك �مپ شفاف در كل آشپزخانه از شمع یا �مپ پرنوریباشيد، این كار را یا با پوشاندن محيط آشپزخانه یا با كم كردن نور آن انجام دھيد. به جا

در با�ی ميز غذاخوری استفاده كنيد.
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، این خصوصيات در ھنگام تھيه غذا و نحوه پختج) آشپزخانه نبض خانه را كنترل می كند. اگر این اتاق مشخصات بارزی چون سادگی داشته باشد

ویژه آشپزخانه ھایی كه قفسه ھای باز دارند. مرتببر ساكنين خانه تاثير مثبتی خواھد گذاشت، ھمچنين وسایل آشپزخانه را مرتب تميز كنيد، به 

 درست كند، توجه كنيد علی رغم نظم و ترتيببودن آشپزخانه نه تنھا باعث آرامش آشپز می شود بلكه به او ایده می دھد تا غذاھای خوشمزه

جذاب بھتر است چاقوھای تيز در معرض دید نباشد.

ی دیوارھا، یا انباشتگی و آشفتگی روی ميز شما راد) بھتر است در مكانی راحت و به دور از شتاب غذا بخورید. نگذارید تصاویر تحریك كننده رو

به طور اطمينان در تھيه غذا و ھم صرف آن تاثيرخيلی گيج كند. ھر چه اشيا و مواد، طبيعی تر باشند، فضا راحت تر و آسوده تر خواھد بود و 

دست ساز و یا بافته شده به مقدار زیادی برمی گذارد. ميز و صندلی غذاخوری چوبی به نوع شيشه ای، فلزی یا سنگی ارجحيت دارد و وسایل 

 می كند.اعتبار اتاق ھایی كه دارای تجھيزات مدرن ھستند، می افزاید و زمختی آن را مmیم تر و بھتر

شپزخانه را ميان آنھا قرار دھيد تا تعادل ميانو) اجاق، ظرفشویی و یخچال باید یك مثلث تشكيل دھند. وقتی ظرفشویی كنار اجاق است، تخته آ

انرژی ھای آتش و آب را حفظ كند.

ھـ) در فضای روشن و باز كار كنيد و در محيط آرام و روشن غذا بخورید.

رجحيت دارد.ی) ميز غذاخوری چوبی، احساس خوبی برای ما فراھم می كند و به ميزھای لبه تيز و شيشه ای ا

ر) وجود ساعت در آشپزخانه یا محل غذاخوری محيط آرام بخش و بدون شتاب به وجود نمی آورد.

ز) از قرار دادن صندلی ھای غذاخوری پشت به در و یا پنجره خودداری كنيد.

ص) یك ميز گرد یا ھشت گوش، سبب ایجاد فضایی دوستانه و گفتگویی صميمانه می شود.

خوردن است.ض) صندلی ھای دسته دار منحنی، راحتی و آسایش می آورند كه این از عوامل مھم در ھنگام غذا

. سنت ھای فنگ شویی می گویند اگر آشپزخانه در جایژ) می گویند آشپزخانه معده خانه است و بنابراین با تغذیه و سmمتی خانواده سر و كار دارد

رات مالی و مشكmت سmمتی پدید می آیند.بدی قرار گرفته باشد و یا اجاق، سينك ظرفشویی و یخچال در موقعيت ھای نامناسب باشند، خسا

منبع : مجله خانواده سبز
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آشپزخانه مطلوب کدبانو

اگر در حال ساخت خانه ای جدید ھستيد و یا قصد دارید آشپزخانه قدیمی

خود را به د�یل گوناگون تغيير دھيد و بازسازی اصولی و اساسی داشته

باشيد، دست شما بسيار باز است.

در این شرایط نخست فضای موجود را بررسی كرده، سپس نيازھای مورد

نظرتان را برشمرید و با تطبيق تمامی شرایط درخواستی با بودجه تخصيص

یافته بدین منظور می توانيد اقدام كنيد.

اگر به فكر بازسازی به شكل جزیی و فقط مختص به تغييراتی اندك ھستيد،
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نكات مورد نظر مشخص بوده و ميزان عملكرد شما محدودتر است و تنھا بر

 در حد امكان علمی خواھد بود.آوردن گوشه ای از نيازھای مھم و تطبيق آن ھا با سليقه شما و بھره گيری از تجھيزات بيشتر

ز آن محيط دارد. برخی از افراد، آشپزخانه را صرفاً برایدر واقع انگيزه شما برای تغيير و تحو�ت در آشپزخانه بستگی به نحوه عملكرد و كاربردتان ا

آمدن اعضای خانواده به ھنگام كارھای مربوط بهپخت و پز غذا و اعمال مربوطه اختصاص می دھند و بعضی دیگر آشپزخانه را نقطه عطف و گردھم 

آشپزخانه و صرف دست كم یك وعده از غذاھای روزانه می شناسند.

● اھميت كابينت

شت. بعد از یك روز كاری، ھمه اعضای خانواده دردر گذشته آشپزخانه ھا آن قدر بزرگ بود كه معمو� اعضای خانواده بيشتر وقتشان در آن می گذ

مورد مسایل روزمره نيز حرف بزنند و تبادل نظر كنند.ھمان آشپزخانه بساط ناھار و شام را پھن می كردند تا دور ھم بنشينند و ضمن غذا خوردن در 

ن خانه دار وقت بيشتری پيدا كردند تا با افراد خانواده بنشينندوقتی گاز و برق به خانه ھا آمد و یخچال و فریزر و انواع وسایل مدرن را با خود آورد، زنا

درن شده بود و معمو�ً جایی برای نشستن وجودو استراحت بيشتری داشته باشند، اما نه در آشپزخانه، چون دیگر آشپزخانه ھا پر از وسایل م

 ميان و یا كنار كابينت ھا جا بگيرد و فضای اضافینداشت. در آشپزخانه ھای امروزی یخچال و فریزر و وسایل دیگر به شكلی تعبيه می شوند كه در

اشغال نكند.

يد به نظر می رسيد، امروزه در طرح ھا و رنگ ھا وكابينت ھا ھم كه در گذشته چندان مورد توجه نبود و تنھا برای جمع آوری وسایل آشپزخانه مف

ی جدید بدھيد یا قصد دارید به خانه جدیدیجنس ھای مختلف، جلوه زیادی به محيط می دھد. اگر می خواھيد در آشپزخانه خود تغيير و تحول

ھمسایه یا دوستان را ببينيد و بپسندید، اما آیا اینبروید بھتر است با یك طرح و برنامه ریزی درست كار را شروع كنيد. شما ممكن است آشپزخانه 

آشپزخانه برای شما مناسب است؟

 حساب و كتاب پيش بروید. اصmً چھار طرح كلی برایآیا این طرح و نقشه با وضعيت آشپزخانه شما و فضای آن جور است؟ بنابراین عجله نكنيد و با

آشپزخانه پيشنھاد شده است:

 قرار دارد. این طرح برای ھر نوع آشپزخانه ای مناسبL: در این مدل آشپزخانه، وسایل كابينت ھا در دو دیوار مجاور به شكل L▪ آشپزخانه به شكل 

است جز آن ھایی كه خيلی باریك ھستند.

ین طرح برای آشپزخانه ھای: مدل بھتر و عملی تر برای این آشپزخانه، جا دادن وسایل و كابينت ھا در سه دیوار است. اU▪ آشپزخانه به شكل 

OPEN یك ميز در وسط آن بگذارید و به عنوان غذاخوری از یا باز مناسب تر و زیباتر از مدل ھای دیگر است. در صورت بزرگ بودن آشپزخانه، می تواند

آن استفاده كنيد.

تقسيم وسایل در و دیوارھای اطراف ندارد▪ آشپزخانه به شكل یك خط افقی: این طرح مخصوص آشپزخانه ھای كوچك است كه فضای كافی برای 

و در نتيجه ھمه چيز در كنار ھم و در یك سو قرار می گيرد.

جاسازی می شود. این طرح برای آشپزخانه ھای▪ آشپزخانه به شكل موازی: در این طرح كابينت ھا و وسایل آشپزخانه بر دیوار روبه روی ھم 

باریك و دراز مناسب است.

گيرد و انرژی و وقت زیادی برای رسيدن به آن تلفنكته مھم در انتخاب طرح برای آشپزخانه این است كه ھر چيز �زم و پر مصرف در دسترس قرار ب

ابينت جنب ظرفشویی برای نگه داری موادنشود. مثmً ظرفشویی كنار جایی قرار بگيرد كه جا برای خشك كردن ظرف ھا موجود باشد و یا ك

شوینده، در نظر گرفته شود.

 باشد تا پس از شستن و خشك كردن ظرف ھاكابينتی كه برای نگھداری ظرف ھای تميز مورد استفاده قرار می گيرد باید نزدیك به ظرفشویی

برسيد تصور كنيد كه می خواھيد یك كيك بپزید، آیابتوانيم آن ھا را خيلی زود و راحت جابه جا كنيم. برای این كه به نتيجه بھتر و عملی تری 

وسایل پخت كيك در دسترس است؟

ن قالب و بقيه وسایل كيك پزی در اختيار دارید؟ یا اگرآیا پریز برق برای استفاده از مخلوط كن و ھمزن برقی وجود دارد؟ آیا قفسه ای برای جا داد

ن و خردكردن مواد دسترسی دارید؟بخواھيد سا�د درست كنيد، بدون این طرف و آن طرف دویدن به وسایل مورد نياز پاك كردن، شست

را خوب و راحت انجام دھيد.به ھمين ترتيب در مورد بقيه كارھا فكر كنيد و ببينيد چه باید بكنيد تا بتوانيد ھر كاری 
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منبع : روزنامه جوان

http://vista.ir/?view=article&id=76713

آشپزخانه من

آشپزخانه  در ميان  فضاھای  خانه  بيشترین  استفاده  را پس  از اتاق نشيمن 

دارد و عمدتاً توسط  خانم  خانه  مورد استفاده  قرار می گيرد.

بر رفع  بنابراین  �زم  است  عmوه   قلب  خانه  است،  به  عبارتی   آشپزخانه  

نيز محيطی  مطبوع  و لحاظ  روان  شناختی   به   فيزیکی  و فضایی   نيازھای  

دلنشين  باشد.

از آنجا که  این  فضا به  عنوان  محل  کار و فعاليت، و نه  استراحت ، مطرح  است

تنوع  مطلوب  در ، ضمن  آرامش  بخش  بودن  نباید یکنواخت  باشد. با ایجاد 

رنگ، بافت  و جنس  اجزای  آن  به  صورتی  ھدفمند می  توان  به  ميزان  قابل 

توجھی  از خستگی  چشم  در آن  کم  کرد و آشپزخانه  را به  محيطی  مشوق 

برای  فعاليت  تبدیل  نمود. وجود ارتباط  بين  اجزا و وسایل  موجود در آشپزخانه 

 و مجموعه  کاملی  را برای  ما به  نمایش  می  گذارد.از نظر محل  قرار گيری ، رنگ ، جنس ، بافت  و... است  که  به  محيط  آن  وحدت  می  بخشد

 کرد و یک  یا دو رنگ  دیگر را که  دارای  تضاد بيشتری  ھستند برای در آشپزخانه  بھتر است  از یک  یا دو رنگ  ھماھنگ  و نزدیک  به  عنوان  زمينه  استفاده 

نه  فضای  آشپزخانه  را بزرگتر نشان  می  دھد. رنگ ھای  درخشان ایجاد تنوع  مورد استفاده  قرار داد. استفاده  از رنگ ھای  روشن  و گرم  به  عنوان  زمي

ه  نظر می  رسند. رنگ ھای  تيره  غم  انگيز ، و رنگ ھای با تضاد با� توجه  را بيشتر به  خود جلب  می  کنند و رنگ ھای  سرد و عميق  جمع  و جور ب

  محيط  را یکپارچه  نشان  می  دھد؛ در صورت  تمرکز رنگی روشن  شادی بخش  ھستند. تنوع  رنگی  می  تواند در فضا پراکنده  باشد که  به  این  ترتيب

اصله  توجه  دیگران  را به  خود جلب  می  کند.که  برای  تنوع  انتخاب  شده  است  آن  نقطه  یا محل  چشمگير و با اھميت  می  شود و بmف

ابينت ھا را نيز فرا گيرد. به  این  ترتيب  فضا بزرگتر به  نظردر آشپزخانه  ھای  کوچک  بھتر است  امتداد رنگ  سقف ، بخشی  از دیوارھا مثmً تا با�ی  ک

می  رسد.

حوه  استقرار و ارتباط  مراکز کاری  (مثلث  کار: ظرفشویی، یخچال،خانم  خانه  پيوسته  در آشپزخانه  حرکت  می  کند و به  این  ترتيب  ابعاد آشپزخانه  و ن

  که  مساحت  ھفت  متر مربع  حداکثر سطح  قابل اجاق  گاز) نقش  مھمی  در مسافتی  که  شخص  طی  می  کند دارد. تحقيقات  نشان  داده  است

ده  متر مربع  بزرگترین  فضایی  است  که  شخص  در آن  بدون قبولی  است  که  فرد را کمتر خسته  می  کند. به  این  ترتيب  فضایی  با چھارده  تا پانز

خستگی  زیاد فعاليت ھای  مربوط  به  آشپزی  را انجام  می  دھد.

يمن  یا غذاخوری  به  این  فضا دید وجود نداشته  باشد. دربيشترین  استفاده  در آشپزخانه  از مرکز ظرفشویی  است. بنابراین  بھتر است  از اتاق  نش

 از آشپزخانه  باز نباشد ، تا) بزرگ  یا متوسط  بھتر است  پيشخوان  آشپزخانه  مقابل  ظرفشویی  قرار نگيرد و آن  بخش OPENآشپزخانه  ھای  اوپن (

(چه  کوچک  و چه  بزرگ) به  اتاق  نشيمن  یا ھال  باز باشد،سایر قسمت ھای  مرتب  در معرض  دید قرار گيرد. در صورتی  که  یک  یا دو سمت  آشپزخانه  

 عناصر و زمينه  آشپزخانه ، به  ترتيبی  پيشخوان  آشپزخانه  رامی  توان  با استفاده  از وسایل  تزیينی  روی  بخشی  از پيشخوان  و ایجاد تضاد بين  آن 
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ا سطح  کانونی  زیبا فضای  داخل  کمتر به  چشم  می  آید.چشمگير نمود و توجه  افراد را از داخل  آشپزخانه  به  آن  منعطف  کرد. با ایجاد نقطه  ی

● آشپزخانه  شما با توجه  به  وسعت  آن  معمو�ً به  سه  نوع  روشنایی  نياز دارد:

- روشنایی  عمومی  برای  فضا که  از طریق  �مپ  سقفی  تأمين  می  شود.

 ھای  مھتابی  ضعيف  استفاده  می  شود. این  روشنایی  به- روشنایی  در زیر کابينت ھای  فوقانی  برای  سطح  کار مورد استفاده، که  معمو�ً از �مپ

ویژه  در آشپزخانه  ھای  بزرگ  ضروری  است.

یواری  تأمين  می  شود.- نور موضعی  بر روی  ظرفشویی  یا پيشخوان  آشپزخانه  که  از طریق  �مپ ھای  سقفی  یا د

بودن  نباید یکنواخت  باشد. با ایجاد تنوع  مطلوب  در رنگ،این  فضا به  عنوان  محل  کار و فعاليت، و نه  استراحت ، مطرح  است ، ضمن  آرامش  بخش  

  چشم  در آن  کم  کرد و آشپزخانه  را به  محيطی  مشوق  برای بافت  و جنس  اجزای  آن  به  صورتی  ھدفمند می  توان  به  ميزان  قابل  توجھی  از خستگی

فعاليت  تبدیل  نمود.

● نکاتی  برای  بھترین  استفاده  از آشپزخانه:

  انواع  اشياء و لوازم  کم  مصرف  مناسب ھستند.کابينت ھای  فوقانی  را تا سقف  ادامه  دھيد ، طبقه  آخر کمدھای  فوقانی  برای  نگھداری

▪ در فکر ظرف  زباله  چند محفظه  ای  باشيد؛

▪ در آینده  مراحل  اوليه  تفکيک  زباله  باید در منزل  انجام  شود.

 سانتيمتر۶٠برخی  چيزھا استفاده  کرد. کابينت ھای  پایين  معمو�ً ▪ از چھار پایه  ھایی  در اندازه  ھای  مختلف  می  توان  برای  زیرپایی  یا قرار دادن  

 سانتيمتر تا با� امتداد یابد تا۶٠ سانتيمتر. در آشپزخانه  ھای  کوچک  بھتر است  یک  یا دو کابينت  با عمق  ۴۵ تا ۴٠عمق  دارند و کابينت ھای  فوقانی  

ورت  گيرد ، در زیبایی  فضا ھم  تأثير مناسب  می  گذارد.بيشترین  استفاده  از فضا به  عمل  آید. اگر انتخاب  کابينت ھا برای  این  کار ھدفمند ص

نھا باعث می شود ظروف ، ادویه  جات  و... را آسانتر پيدا▪ کابينت ھای  فوقانی  نيز دو ردیف  دارند و به  سقف  می  رسند، استفاده  از شيشه  در آ

انه  است  و باعث  جلب  توجه  می  شود.کنيد . قاب  پھن  دور این  شيشه  ھا و تقسيم  بندی  آنھا مسلط  به  سایر شکل ھای  آشپزخ

انه  به  این  سطح  معطوف  می  کند از ارتفاع  فضا نيز به  طور حسی ▪ استفاده  از چراغ ھای  آویزان  روی  پيشخوان  عmوه  بر آنکه  توجه  را از داخل  آشپزخ

  تشدید می  شود.می  کاھد. این  امر با قرار دادن  رنگ ھای  زنده  و متضاد در زمينه  رنگ  سفيد آشپزخانه

رند.▪ بھتر است  کانال ھای  کولر به  رنگ  دیوار رنگ  آميزی  شوند تا کمترین  تأثير را بگذا

▪ استفاده  از روشن  ترین  رنگ  برای  آشپزخانه  کوچک  آن  را بزرگتر می  نمایاند.

تيار ما قرار می  دھد.▪ امتداد یافتن  کابينت ھای  فوقانی  با�ی  یخچال ، گاز و... تعداد قفسه  بيشتری  در اخ

اردھا به  ھمراه  داشته  باشد.▪ تعبيه  یک  آھنربای  قوی  در کناره  کابينت  می  تواند آسودگی  خيال  را برای  محل  ک

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=96290

آشپزخانه ھای رنگين

امروزه آشپزخانه یكی از اصلی ترین فضاھای خانه محسوب می شود. حتی
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از اتاق پذیرایی نيز شلوغ تر است. اغلب گردھمایی ھای منزل در آشپزخانه

انجام می شود به ھمين دليل چيدمان آن از اھميت ویژه ای برخوردار است.

كه درخشان  و  روشن  رنگ ھای  از  می توانيد  خاطر  اطمينان  با  بنابراین، 

احساس انرژی را با خود به ھمراه می آورند استفاده كنيد. اگر عmقه مند

نيستيد كه از چند رنگ بر روی ھر یك از دیوارھا بھره ببرید، تنھا یك رنگ را به

كار ببرید. با این ھمه، استفاده از چند رنگ، آنجا كه تقابل ھایی ميان رنگ ھا

پدید آید، می تواند منظره آشپزخانه را مدرن كند. رنگ ھای نارنجی، قرمز، زرد

و سبز حس زنده بودن و شكوه را برای این آشپزخانه به ارمغان می آورند.

این حس حاصل تقابل رنگ ھای دیوارھا و وسایل است. ھرگاه احساس كنيد

نياز به روحی جدید در آشپزخانه دارید، به آسانی می توانيد برخی از كه 

خرده وسایل را عوض كنيد و به جای آنھا جایگزین ھایی با رنگ جدید تھيه

mقه داشته باشيد. گھگاه می توان چنين طرح ھاییكنيد. برخی از شما ممكن است به طرح ھای چھارخانه یا راه راه بر روی دیوارھای آشپزخانه ع

تان دست به كار شوید و الگوی موردنظر را پدید آورید.را از ميان كاغذھای دیواری یافت. اما اگر طرح دلخواه خود را نيافتيد، نااميد نشوید. خود

 به درستی صورت گيرد و سطح دیوار صاف و یكنخست كل دیوارھا را به رنگ سفيد یا كرم بسيار روشن درآورید. دقت كنيد كه زیرسازی رنگ ھا

رھا را بر روی دیوارھا قرار دھيد و درون شان را رنگ آميزیدست باشد. سپس، نوارھای باریكی از كاغذ تھيه كنيد و درون آنھا را با تيغ ببرید. این نوا

د. پس از این كه رنگ خشك شد، نوارھا را به صورتكنيد. مثmً اگر زمينه اصلی كرم رنگ است، می توانيد برای نوارھا از رنگ سفيد استفاده كني

وازی باشند، دقت بسياری �زم است. برای این منظور،افقی قرار دھيد تا خطوط افقی را نيز بر روی دیوار پدید آورید. برای این كه خطوط صاف و م

 سانتی متری عmمت گذاری كنيد تا بتوانيد نوارھا را دقيقاً موازی١٠می توانيد مثmً برای كشيدن خطوط عمودی، با� و پایين دیوار را به فاصله ھای 

خود به ارمغان آورید.ھم قرار دھيد.با رنگ ھا و شيوه ھا و طرح ھای مختلف رنگ آميزی، جذابيت را برای آشپزخانه 

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=8941

آکواريوم

وجود آشفتگی در زندگی شھری و صنعتی امروز ضرورت ایجاد آرامش را دو

چندان می کند، برای دستيابی به این مھم روش ھای متعددی در پيش روی

ما قرار دارد و تنھا با باز کردن چشم سومی می توان بر این مقوله تسلط

به محيط طبيعی آرامش دسترسی  به  از روش ھای رسيدن  یکی  یافت. 

است، متأسفانه امروزه با گسترش زندگی آپارتمانی رابطه انسان با طبيعت

به ميزان قابل توجه ای قطع شده است و انسان ھمواره در تmش است تا
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این خmء بزرگ را با کشاندن گوشه ھایی از طبيعت به محل زندگی خود پر

کند. در کشور ھای توسعه یافته آکواریوم جزیی از دکوراسيون داخلی منازل،

فروشگاه ھا و اماکن تجاری به شمار می رود.

 دقيقه تماشای آکواریوم می تواند انسان را به مدت١۵روانشناسان معتقدند 

 ساعت شاداب نگه دارد و بر تمرکز افراد جھت یادگيری بيفزاید. گذشته از۴٨

آن آکواریوم می تواند به زیبایی معماری داخلی بنا کمک شایانی کند، البته

رعایت اصول صحيح در بکار گيری آکواریوم بسيار مھم و قابل اھميت است.

بسياری از معماران و طراحان داخلی تنھا به پيش بينی مکانی برای قرار

گيری آکواریوم بسنده می کنند و از محدودیت استفاده آکواریوم در محيط ھای

خاص غافلند. بکار گيری غير اصولی آکواریوم نه تنھا به زیبایی فضا کمک

نمی کند بلکه با رشد جلبک ھا منظره زننده ای را ایجاد می کند.

د:بنابر این برای طراحی و تعبيه آکواریوم در طرح خود باید عوامل زیر را مورد توجه قرار دا

▪ انتخاب گونه زیستی آکواریوم

سيم کرد. انتخاب گونه ای خاص به شرایط اقليمیآکواریوم ھا را می توان به چھار گونه استوایی، مرجانی (آب شور)، رودخانه ای و مردابی تق

تلزم وجود نور طبيعی مناسب و دمای معتدل است.مکانی که آکواریوم در آن قرار می گيرد بستگی دارد. به عنوان مثال انتخاب طرح استوایی مس

در اینجا به صورت جداگانه گونه ھای مختلف را مورد بر رسی قرار می دھيم.

▪ طراحی آکواریوم استوایی

و دمای مناسب است، البته نور بيش از حد نيز باعثھمان طور که قبm گفته شد، ساختار آکواریوم استوایی به گونه ای است که نيازمند نور زیاد 

 استوایی از گياھان آبزی به صورت فشرده استفادهرشد نا متجانس جلبک ھا می شود و به ظاھر آکواریوم لطمه زیادی می زند. در طراحی اکواریوم

کنيد و سعی کنيد حتی ا�مکان تمامی نقاط آکواریوم را پوشش دھيد.

 درجه سانتيگراد است. مرحله بعد٣٢ تا ٢٨ این گونه از گياھان استوایی می توان واليز نریا، کریپتون و برگ سيبی را نام برد. دمای مناسب برای

ستوایی را تشکيل می دھند.انتخاب گونه ماھيان است، گوپی، آنجل، بلک ویدو، نئون و انواع تترا ھا ماھيان آکواریوم ا

▪ طراحی آکواریوم مرجانی

یی است. آب این گونه شور است و باید از ماھيانھمان طور که از نامش پيداست، آکواریوم مرجانی محيطی پوشيده از مر جان ھا و صدف ھای دریا

وانند به عنوان ماھيان این گونه انتخاب شوند.آب شور (دریایی) در آن استفاده کرد. دلقک ماھی، آنجل آنتن دار، خفاش و خروس دریایی می ت

▪ طراحی آکواریوم رود خانه ای

نيد آکواریوم را به شکل کف رودخانه طراحیھمه می دانيم که رودخانه ھا پوشيده از قلوه سنگ و صخره ھای سنگی ھستند، بنابر این سعی ک

 در آکواریوم رودخانه ای از ماھيان گوشتخوار استفادهکنيد، استفاده از تعدادی صخره کوچک آکواریوم را به محيط طبيعی نزدیکتر می کند. بھتر است

ده از گياه در این آکواریوم پيشنھاد نمی شود زیراکنيد، ماھيان مناسب این محيط اسکار، دراگون، کارد ماھی، و انواع سيچmید ھا ھستند. استفا

 درجه سانتيگراد با نور مmیم است.٢٨ تا ٢٢معمو�ً توسط ماھيان نابود و ریشه کن می شوند. دمای مناسب برای این گونه 

▪ طراحی آکواریوم مردابی

 گياه گندمی نيز مناسب ترین گياه برای اینماھيان مناسب آکواریم مردابی را فایتر، کت فيش، پوزه خرگوشی و گورامی ھا تشکيل می دھند.

 نيازمند داشتن تخصص خاصی نيست. خوشبختانهآکواریوم است. بر خmف معمول مردم ما راه اندازی و نگھداری یک آکواریوم بسيار ساده است و

 پرورش و نگھداری این موجودات دوست داشتنی رویدر ایران به ميزان قابل مmحظه ای فرھنگ نگھداری آکواریوم رشد کرده است و افراد زیادی به

آورده اند.

منبع : روزنامه اطmعات
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http://vista.ir/?view=article&id=131295

آکواريوم در محيط کار

پراکنده با آکواریوم خيلی موافقه...گویا کلی انرژی مثبت  کm فنگ شویی 

می کنه...تقریبا توی ھر مکانی این پيشنھاد رو می کنه خصوصا توی محيط

کار...آکواریوم در محل کار= شانس کاری عالی

یک آکواریوم حبابی در سرسرای اصلی مخصوصا اگر چراغی نيز به آن تابيده

شود...اما در آن زیاده روی نکنيد

...اگر آکواریوم نشد یک فواره کوچک(اینو خيلی موافقم)صدای آب در شما

ایجاد آرامش می کند و با خيره شدن به آن از استرس و فشار رھا می

این از  باشد..جدیدا ھم که  تميز  شوید...نکته مھم آن است که ھميشه 

مجسمه ھایی که آب ازش ميریزه خيلی زیاده..مخصوصا یه مدل آسيابش

ھست خيلی قشنگه

ه اتاق خواب بحث می کنيم...و بخش اول درواسه اینکه بحث اداری خسته کننده نشه واستون .. یه گریزی می زنيم و توی پست بعدی راجع ب

باره تخت خواب و جھت اون و .....ھست

منبع : زن روز
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آلبوم ديواری

ثابت تصویری  قالب  در  تان  لحظات زندگی  ثبت  به  شما چقدر 

(عكس) عmقه مندید؟

اگر از جمله كسانی ھستيد كه دوربين عكاسی تان ھمواره در

دسترس است احتما�ً با مجموعه زیادی از عكس ھای مختلف
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مواجه اید. در فصل تابستان ھم كه به خاطر گشت و گذار ھای

متعدد درون شھری و برون شھری بازار عكس و عكاسی بسيار

داغ است. بنابراین به این مجموعه نيز روزبه روز افزوده می شود.

برای مكانی  نيازمند  دانيد ھر مجموعه ای  ھمان طور كه می 

تلف به بازار آمده ولی اشكال اینجا است كهنگھداری است. رایج ترین جایگاه حفظ عكس نيز آلبوم است كه امروزه در شكل ھا و فرم ھای مخ

ياری از ما دوست داریم عكس ھای عزیزانمان و یارجوع به آلبوم و یادآوری خاطرات ثبت شده ھر چند صباحی یك بار انجام می گيرد حال آنكه بس

 غيره را به دفعات بيشتری ببينيم. بنابراین بایدتصاویر شكار شده از وقایع به یادماندنی زندگی مان مانند عكس ھای عروسی، فارغ التحصيلی و

ترین راه برای این منظور خرید چند قاب عكس و نصبعكس ھای مورد نظر را از ميان بقيه عكس ھا برگزیده و به طریقه دیگری نگھداری كنيم. رایج 

زیرا كه برای نصب قاب ھا باید تعداد زیادی سوراخآنھا بر روی دیوار است با این روش نگھداری از عكس گذشته از مزایای آن دارای مشكmتی است 

ی ناشی از نصب ھای قبلی است كه ظاھری نازیبا رابر روی دیوار ایجاد كرد. به این ترتيب تغيير مكان قاب عكس ھا سبب بر جای ماندن سوراخ ھا

وش دیگر برای نگھداری عكس ھا اختصاص دادن مكانیپدید می آورند. پس برای ھر نوع تغييری تا تعمير و رنگ آميزی بعدی دیوار باید صبر كرد. ر

جزای نصب شده بر روی دیوار و ميز ھایجھت قرار دادن مجموعه ای از قاب عكس ھا است برای این منظور سطح روی سنگ شومينه، طبقات م

تخاب می شود به ھمين منظور برای قرارگيری قابكنار مبل، مكان ھای مناسبی ھستند. حال آنكه امروزه ترتيب دادن ميزی كه معمو�ً گرد ھم ان

وزی به شمار می آید. وجود چنين جایگاھیعكس ھای مختلف به عنوان یك قاب عكس از جمله پرطرفدارترین عناصر دكوراسيونی خانه ھای امر

ای از محيط خانه به وجود می آورد ولی با توجه بهدیگر مشكmت نصب و محدودیت ھای بعدی آن را ندارد و فضایی زیبا و پر از خاطره را در گوشه 

 لذت بيشتری می برید و یا آنكه امكان اختصاص چنينموارد فوق اگر از اختصاص دیوار و یا دیوار ھایی از فضای زندگی تان به عكس ھای عزیزانتان

بلو به دیوار وجود دارد. برای این منظور كافیميزی به جھت محدودیت ھای فضا برایتان ميسر نيست، راھكار ی ابتكاری برای حل مشكmت نصب تا

 سانتی متر تھيه كنيد. بھترین محل٣ری حداكثر است ميله ای به طولی متناسب با دیوار مورد نظر از جنس فلز یا چوب و یا حتی پmستيك با قط

رده و لوازم مربوط به آنھا است. شما می توانيد ازبرای تھيه این ميله ھا و تجھيزات مورد نياز برای نصب آنھا فروشگاه ھای مخصوص فروش چوب پ

د كه در ميان این موارد ميله پرده ھای فرفورژهچوب پرده ھای ميله ای ساده از یكی از جنس ھای یادشده در فوق برای این منظور استفاده كني

ر و طرح شما قابل انتخاب و سفارش ھستند. به اینزیباتر ھستند. زیرا آنھا از تركيب یك ميله فرد و كله گی مدل دار تشكيل شده اند كه با نظ

ین ميله ھا وسط دیوار و در ارتفاع مورد نظرترتيب ھمين تركيب و نصب آن به دیوار خود عنصری دكوراتيو محسوب می شود. مرحله بعدی نصب ا

ن و نصب این ميله پرده و تنھا با ایجاد دو سوراخ براست. برای این منظور به تجھيزات دیوار كوب مخصوص ھمان ميله پرده نيازمندید كه با تھيه آ

بت به قاب عكس ھا می رسد در واقع ھدفروی دیوار برای ھميشه جایگاه مناسبی برای قاب عكس ھای خانوادگی تان خواھيد یافت. حال نو

ن كه از مقاومت خوبی برخوردار باشد نياز دارید ولیآویختن قاب عكس ھا به ميله است لذا به مقداری روبان یا نوار و یا ھر چيز دیگر شبيه به آ

 یك از قاب عكس ھای انتخابی و فاصله قسمت پایينی قاب تاآنچه باید مورد توجه قرار گيرد طول مورد نياز از روبان یا نوار است این طول به ابعاد ھر

رد. پس از آنكه به نتيجه ای مطلوب برای محل قرارگيریدیگر لوازم دكوراسيونی قرار گرفته در پای دیوار و ارتفاع محل نصب ميله از زمين بستگی دا

 اضافه كنيد. عدد٣۵ آن را دو برابر كرده و به عدد قاب عكس بر روی دیوار دست یافتيد، فاصله ضلع با�ی قاب عكس را تا ميله اندازه بگيرید سپس

 است شما بخواھيد از قاب عكس ھایی با ابعاد وبه دست آمده ميزان نوار و یا روبانی است كه برای آویختن آن قاب عكس مورد نياز است. ممكن

در این صورت محاسبات نوار مورد نياز ھر كدام رافرم ھای مختلف استفاده كرده و یا حتی آنھا را در فواصل گوناگونی از سطح ميله بياویزید. 

جداگانه انجام دھيد.

منبع : روزنامه شرق
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آنچه بايد درباره چيدمان خانه بدانيم

ھمه ما با مشاغل و تخصص ھای متفاوت ھمواره مایليم دکوراسيونی زیبا

برای محل کار و زندگی مان طراحی کنيم. البته این کار به معنای طراحی

معيار بلکه صرفاً چيدمانی است که  نيست  برای خانه  تخصصی  داخلی 

زیبایی شناسی آن، رضایت ما یا نزدیکانمان از آن نحوه آرایش است. بی

و کاربردی کمک زیبا  دکوراسيون  یک  به  برای دستيابی  بھترین راه  شک 

گرفتن از یک طراح داخلی برای آرایش مکان ھایی است که با آنھا سروکار

داریم، چرا که یک طرح متخصص به دليل دیدگاه تربيت شده ای که دارد با

نگاھی متفاوت به اشيا و روابط آنھا می نگرد و با بھره گيری از اصولی که

کاربر آسایش  و  بھتر  کاربری  در جھت  اشيا  این  بين  روابط  از  داند،  می 

مان محل زندگی  آراستن  برای  بخواھيم خود  اگر  اما  می کند.  استفاده 

دست به کار شویم چطور؟ در طراحی ھر فضا ھمواره اصول علمی و زیبایی

شناسی بسياری رعایت می شوند. این قواعد بسته به نوع فضا و ساختار

آن متفاوت ھستند. به عنوان مثال برخی از اصولی که در طراحی فضای

داخلی یک آپارتمان مسکونی رعایت می شوند در طراحی فضای یک دفتر

برای فردی به کار نمی روند. از این رو ھر چند دانستن این اصول  اداری 

غيرمتخصص دشوار و غيرضروری است، اما آگاھی از نکاتی کلی که می

توانند فرد را در آرایش محل زندگی خود یاری دھند، خالی از لطف نيست. با

استفاده از این نکات ضمن رعایت اصول اوليه در چيدمان، سليقه شخصی

مان را نيز می توانيم به کار گيریم.

● آشنایی با عناصر بصری

بيان کند. این ابزار، عناصر بصری ھستند. از نقطه، خط ودر طراحی ابزاری وجود دارد که به طراح کمک می کند تا به وسيله آن، آنچه در ذھن دارد را 

ی از این عناصر و برخی قواعد که برگرفته از کاربردشکل گرفته تا رنگ، بافت و حرکت ھمگی از جمله عناصر بصری اند. در اینجا می خواھيم با بعض

این عناصر در طراحی داخلی ھستند، آشنا شویم.

یا محيط آن را شکل گویند. در طراحی) شکل؛ نقطه ھا خط را تشکيل می دھند و خط شاخص شکل است. به بيان بھتر خط بيرونی یک شیء ١

ژگی ھایی مخصوص به خودند و به ھر یک ازسه شکل اصلی وجود دارد. مربع، دایره و مثلث متساوی ا�ضmع. ھر یک از این سه شکل دارای وی

کنش دستگاه فيزیولوژیکی - روانی انسان ھا یاآنھا حالت و خصوصياتی نسبت داده شده است که یا به علت شکل ذاتی آنھا بوده، یا به علت وا

ت داده شده و دایره بی انتھایی، گرما و محفوظبه دليل تعابير خاص فرھنگی. مثmً به مربع حالت بی حرکتی، صداقت، صراحت و مفھوم تفکر نسب

بودن را تداعی می کند.

وجود در طبيعت را ساخت. در طراحی فضایبا ترکيب انواع این سه شکل اصلی می توان تصویر کليه شکل ھای ممکن در ذھن بشر یا اشکال م

یگر اشيا و وسایل دارند، تنوع و ھماھنگی ایجاد کرد.منزل خود می توان با استفاده از احجام و تصاویر گوناگون که اشکالی متفاوت و متناسب با د

تفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محيط بسيار مھم) فضا؛ در اینجا فضا محدوده ای است که در دسترس کاربران قرار گرفته. در طراحی داخلی، اس٢
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) و یکیErgonomy کمک دانش «ارگونومی» (است. ھمچنين ارتباط بين انسان با فضاھای داخلی یکی از فاکتورھای برجسته طراحی است که به

) ميسر است. در طراحی داخلی می بایست رابطه درست انسان با فضا تعریف شود و ابعادAnthropometryاز ابزارھای آن یعنی «اندام سنجی» (

بدن انسان برای رعایت حدود دسترسی و کاربری آسان مدنظر قرار گيرد.

) اشتباه می گيرند. منظور از فرم توده فيزیکی یک شیء است که سه بعدی بوده و وزنShape) را با شکل (Form) فرم؛ بسياری مفھوم فرم (٣

خاص خود را تشکيل می دھد. فرم فضای داخلیدارد. فرم معمو�ً به پوسته بيرونی بنا نسبت داده می شود، در حالی که فضای داخلی ھم فرم 

تابعی از عوامل مختلف است. دسترسی ھا و سير کmسيون مھمترین این عواملند.

نرم یا خشن، مسطح یا برجسته، زبر یا) بافت؛ بافت مشخصه ای از یک شیء است که با لمس کردن یا دیدن حس می شود. بافت می تواند ۴

يير می کند. چه بسا طراحی یک خانه نيازمندمخملين باشد. در طراحی داخلی پوسته ھا و سطوح فضایی، بافت معمو�ً بسته به عملکرد فضا تغ

سطوحی نرم و منعطف باشد، اما فضای داخلی یک مکان عمومی چنين سطوحی را برنتابد.

 نشان دھنده خصلت ھای روانی و روحيات افراد) رنگ؛ رنگ خاصيت بصری فرم است. در واقع عنصر فرم از طریق رنگ معنا می یابد. ھمچنين رنگ۵

مثmی رنگ ھای مناسب اتاق خواب، رنگ ھایاست. به کمک آن به آسانی می توان شرایط ذھنی مناسب را برای فضاھای مختلف به وجود آورد. 

مmیم و سردی ھستند که انتقال آرامش را دربردارند.

ون نور، نه فرم معنی پيدا می کند و نه رنگ و بافت را) نور؛ نور وسيله دیدن و از مھمترین عواملی است که برای تعریف یک فضا به کار می رود. بد۶

ھمچنين بعد و حرکت را به ما نشان می دھد. بهمی توان احساس کرد. نور جلوه ای دیگر به فضا و اشيا و ریتم خmقانه ای به آنھا می بخشد. 

 نوری کم ولتاژ استفاده شوند.طور مثال در فضای یک خانه غذاخوری باید نور مmیم و گرمی داشته باشد یا برای حمام، منابع

تخاب نادرست حجم و مکانش می تواند به آرایش) حجم؛ انتخاب درست حجم و محل قرارگيری آن می تواند فضای مورد نظر ما را پدید آورد و ان٧

ت.کل فضا لطمه بزند. از این رو استفاده از احجام در چيدمان فضای داخلی خانه حائز اھميت اس

 خوریم. مقرنس ھا و گوشواره ھا نمونه ای ازدر بررسی معماری سنتی ایران ھمواره به ایجاد فضاھای پر و خالی با کمک احجام معماری برمی

 ھمين فضاھای مثبت و منفی، بازی با رنگ، آینهاین احجام ھستند که بعد منفی دارند. به طور کلی در معماری ایرانی، گچبری ھا، پدید آوردن

مکان ھا از جمله خانه ھا را تشکيل می دادهکاری ھا و بھره گيری از نقوش و طرح ھای منظم ھندسی بخشی از آرایش فضای داخلی بسياری از 

وز ایران که مساحت خانه ھا به حداقل کاھش یافتهاند که نمونه ھای آن در شھرھایی چون کاشان، اصفھان و شيراز فراوانند. اما در معماری امر

یجاد یک گچبری ساده و فکر شده، قرار دادن سنگ ھایمسلماً نمی توان از بسياری از این شيوه ھای تزئينی استفاده کرد. اما به عنوان مثال با ا

حفظ این شيوه ھا و نمایش نمادین آنھا بر زیبایی فضاطبيعی در دیوارھا، قاب بندی و تزئين آینه ھای موجود در خانه و از این قبيل می توان ضمن 

ھا و پس زمينه تصویر، مجسمه ھای دیواری یاھم افزود. استفاده از تابلوھای نقاشی یا پوسترھای مناسب با قاب ھای ھماھنگ با رنگ دیوار

انند در چيدمان خانه ما را یاری دھند. از بسياریچراغ ھای دیواری زیبا با نور مmیم تا جایی که تناسب مثبت و منفی فضا از بين نرود، می تو

ری یک اتاق، ھمچون قاب پنجره ھا، گچبری ھایجزئيات نيز می توان بيشترین بھره را برد و به غنی تر شدن فضا کمک کرد. سایر جزئيات معما

بر نمای ظاھری اتاق نيز می افزایند.روی سقف و دیوار یا قاب شومينه، به دیوارھا بعد و ھویت می بخشند و جدا از جنبه کاربردی 

بی شک مفيد خواھد بود و ما را با دیدگاھی بھتر دراستفاده از این گونه اصول و نکات که اشاره ای کوتاه به آنھا شد در آرایش مکان زندگی ما 

آراستن محيط زندگی مان با توجه به عmیق و توانایی ھایمان یاری خواھد داد.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=265935
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آنچه درباره کابينت نمی دانستيد

یا آلومينيومی؟ شما کدام را می پسندید؟کابينت چوبی، فلزی، ام دی اف 

ھا نوع ام دی اف را که چندسالی استاحتما� شما ھم از بين این کابينت

آشپزخانه بخش  میزینت  انتخاب  شده  روکشھا  چون  وکنيد  زیبا  ھای 

آیا اما  می دھد  آشپزخانه  به  زیبا  جلوه ای  کابينت ھا  نوع  این  خيره کننده 

کابينت ھا ھم می توانند ما را بيمار کنند؟ آیا کابينت ھا می توانند موجب به

خطر انداختن سmمتی ما و اعضای خانواده ما شوند؟ ...

قبل از ھر چيز بھتر است درباره این پدیده نه چندان نوظھور کمی بيشتر

بدانيم. ام دی اف، به معنی «فيبر یا الياف با چگالی یا تراکم متوسط» است

توسط این ذرات چوب  تھيه می شود.  به ھم چسبيده چوب  از ذرات  که 

رند به یکدیگر چسبيده و ام دی اف را به وجود«رزین» که نوعی چسب صنعتی است در درجه حرارت با� و در حالی که تحت فشار زیاد قرار می گي

می آورند.

● مزایای ام دی اف

 در محيط آشپزخانه که ھنگام آشپزی رطوبتش با�این ترکيب در برابر رطوبت ھوا مقاوم است و آسيب زیادی نمی بيند و به ھمين علت کاربرد آن

ن، ميز و صندلی، دکور و کف سازی اتاق ھا نيزمی رود، منطقی و مناسب به نظر می رسد. عmوه بر ساخت کابينت، از این ترکيب در ساخت مبلما

برابر صدا  برابر حرارت فوق العاده مقاوم و عایقی مناسب در  برخی مواداستفاده می شود. ام دی اف در  است. ھرچند در ساخت ام دی اف از 

باشد اما چون در ساخشيميایی استفاده می به ھمراه داشته  آلودگی ھوا  مقداری  مانند فرمالدیيد ممکن است  از ضایعاتشود که  ت آن 

 نيز کمک زیادی می کند. در اغلب کشورھا،دورریختنی چوب استفاده می شود، به جلوگيری از قطع درختان و ھمچنين به پاکيزگی محيط زیست

یادی دارد و مردم و دوستداران محيط زیست از اینساخت ام دی اف به این خاطر که نوعی بازیافت مواد دورریختنی را به دنبال دارد طرفداران ز

کنند.صنعت حمایت می

● مضرات ام دی اف

ذرات چوب را به یکدیگر می چسباند. از این روآنچه ام دی اف را کمی برای سmمتی خطرناک می کند فرمالدیيد به کار رفته در رزینی است که 

ند از مقدار کمتری فرمالدیيد در رزین ھا استفاده کنند.سازمان ھای استاندارد و فعا�ن ایمنی و بھداشت کار، به سازندگان این ترکيبات توصيه می کن

 درجه سانتی گراد آتش۵٠ات است. فرمالدیيد خالص در فرمالدیيد ماده ای به شکل گاز یا مایع و بدون رنگ ھمراه با بوی تند شبيه به بوی ادویه ج

سی، بروز آسم، سرطان بينی و یا سرطان ھایمی گيرد و بخارات آن می تواند باعث انفجار شدیدی شود. فرمالدیيد موجب اخت�mت دستگاه تنف

و صورت بریزد موجب خوردگی و آسيب شدید بهدیگر در افرادی که با این ماده تماس دارند، می شود. این ماده در صورتی که روی پوست دست 

 باعث نگرانی زیادی شود اما بخار شدن فرمالدئيدپوست می شود. ھرچند مقدار فرمالدیيد به کار رفته در ساخت ام دی اف به اندازه ای نيست که

ه خصوص در کودکان فراھم آورد. مھندسين چوب، برایبه کار رفته در آن می تواند ھوای خانه را آلوده کند و موجبات برخی از اخت�mت تنفسی را ب

پوشاندن سطح ام دی اف از �یه ھایی زیبا که عمدتاً از جنس وینيل ھستند، استفاده می کنند.

 تنفسی خفيفی را در افراد و به خصوص کودکان واین ترکيبات نيز با بخار شدن می توانند موجبات آلودگی ھوای خانه را فراھم کنند و اخت�mت

سالمندان به وجود آورند.

● کابينت ھای فلزی رنگ می بازند

 زدن می کنند. لبه ھای تيز در ھا و ورق ھای فلزی آنکابينت ھای فلزی دیگر طرفداران زیادی ندارد. در محيط ھای مرطوب بعد از مدتی شروع به زنگ

وسته شدن می کند. باز و بسته کردن درھایعمدتا باعث جراحات زیادی می شود. رنگ آن پس از مدتی استفاده شروع به کنده شدن و پوسته پ

ه بدنه کابينت فلزی وجود دارد و تنھا حسن اینآنھا با صدای بيشتری ھمراه است. در برخی مواقع امکان برق گرفتگی به علت اتصال سيم برق ب
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کابينت ھا قيمت ارزان آن است.

● ارگونومی در کابينت ھا

رسی به کابينت ھای پایين برایھای با�ی سر معمو� برای افراد کوتاه قد غيرقابل دسترس می باشد و این در حالی است که دستھا و رفکابينت

 ھایی است که طبق ابعاد و اندازه ھایاغلب افراد، بدون خم شدن یا زانو زدن ممکن نيست. روش منطقی جھت حل این مشکل ساخت کابينت

اه قد یا بلندقد قرار گيرد بلکه می تواند مورد استفاده افرادبدن انسان قابل تنظيم باشد. این نوع کابينت ھا نه تنھا می تواند مورد استفاده افراد کوت

دی برخوردار است. بھتر است رنگ کابينت ھا را نيزسالخورده و یا معلول نيز قرار گيرد. دسترسی به کابينت و وسایل داخل آن نيز از اھميت زیا

اقدام نمایيم.روشن انتخاب کنيم تا آلودگی روی آنھا به خوبی نمایان شود و نسبت به نظافت آنھا به موقع 

ھا● ایمنی کابينت

ی به دیوار نصب شده باشد(با استفاده از رولھای در ھا بھتر است کمی گرد و فاقد قسمت ھای نوک تيز و برنده باشند. کابينت باید به خوبلبه

ر این صورت احتمال اینکه کودکان بتوانند به راحتی بهپmک و پيچ). مواد شوینده و شيميایی را نباید در قسمت ھای پایينی کابينت قرار داد. در غي

 وسایل سنگين در قسمت ھای پایينی چيده شود وآنھا دسترسی پيدا کنند، وجود دارد. در مناطقی که احتمال بروز زلزله وجود دارد، بھتر است

رند که ممکن است خطراتی را برایشان به ھمراهوسایل سبک تر در قسمت ھای با�یی. کودکان عmقه زیادی به باز کردن در ھا و کشوی کابينت دا

داشته باشد. به ھمين خاطر باید از قفل ھای ایمنی کودک استفاده کرد.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=361248

آينه حمام

بھترین راه برای تنظيم مناسب دکوراسيون حمام ، نصب استراتژیک ایينه ھا

در این محيط می باشد . ایينه ھا باعث بزرگتر و عميق تر به نظر رسيدن

حمام ھای کوچک می شوند . در صورت استفاده از کابينت ھا و قفسه ھا با

اشيا و داری  نگه  محل  یک  امدن  به دست  مزیت   ، ای  درھای شيشه 

استفاده از اینه را ھمزمان خواھيد داشت .

البته باید توجه داشت قفسه ھای دارویی یا کابينت ھا با در شيشه ای

ھرچند عنصر کاربردی ھستند اما زیبایی و ھماھنگی انھا با تزئينات حمام

باید ھمواره مد نظر باشد و با انتخاب قاب دور اینه ، دستگيره ھا و .... این

ھماھنگی را باید حفظ نمود .

در ھر صورت قفسه ھا با درھای شيشه ای امروز بسيار معمول می باشند

.

ایينه ھا ھمچنان نقش مھم خود در دکوراسيون حمام را حفظ نموده اند و
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ی مخصوص حمام وجود دارد و شما با توجه به روند کلیحال و ھوای حمام و نحوه انعکاس نور را تحت تاثير قرار می دھند . ھزارھا نوع از ایينه ھا

ی با لوازم تيره رنگ چوبی بلوطی و دیوارھای چوبی بادکوراسيون می توانيد انواع این ایينه ھای تزئينی را انتخاب نمایيد . حمام ھای ویکتوریای

رند .ایينه ھای دارای قاب چوبی منبت کاری ، قوس دار و دیوارکوب ھای تزئينی ھماھنگی بيشتری دا

بی برای حمام ھای سنتی است . در دکورھایاستفاده از اینه ھای دیواری مدل فرانسوی با قاب ھای طmیی تزیين شده با شيشه انتخاب مناس

 ایينه ھای چوبی منبت کاری شده برای حمام ھایفرانسوی لوازم با عکس دختران جوان و ربان ھای پریشان رواج دارد . ھمچنين استفاده از قاب

بزرگ قدیمی ایده جالبی خواھد بود .

ی است . این گونه قاب ھا صميميت و گرمااینه ھای سنتی که قاب دور ان کار دست می باشد نيز در شکل ھا و سایزھای مختلف قابل دسترس

را به حمام شما ھدیه می دھند .

ت شویی ھای ساده سفيد و قرار دادن ایينه ھایبرای حمام ھای امروزی تر بھتر است از قاب اینه ھای ساده تر و فلزی استفاده شود . نصب دس

 در در با�ی ان در حمام ھای مدرن مرسوم می باشد .٣بدون قاب با دو یا 

ناسب ایينه بستگی به اندازه حمام و ميزان فضایانواع و اقسام ایينه ھا با قاب ھای چوبی برای حمام ھای قدیمی تر مناسب می باشد . سایز م

و دست شویی است باید این دو مورد در برابر یکدیگر قرار گيرندآزاد ان دارد . ایينه ھا ھرگز نباید بزرگتر از فضای آزاد حمام باشند . اگر حمام دارای د

زگتر می رسد . قابل توجه است که دکوراسيون و وسائلتا ایينه ھا بھترنور را پخش کرده و فضا را روشنتر کنند . با این کار فضای حمام به نظر ب

سفيد نيز منعکس کننده نور می باشند .

 ، ابی و سبز که اخيرا بسيار محبوب بوده اند بادکوراسيون ھای سفالی سفيد حمام را جذاب کرده و ھمراه با رنگ ھا و سایه ھای گرم مثل قرمز

م ھایی ، اینه ھای بدون قاب مدرن بسيار زیبا خواھدسراميک ھا نقش دار و دارای رنگ ھای گرم نما زیبا و جدیدی را ایجاد می کند . در چنين حما

.بود . این ایينه ھا که معمو� گرد یا مستطيل ھستند ھماھنگی کاملی با یک حمام مدرن دارند 

بی در حمام ایجاد گردد . با کمک خmقيت خود میبھتر است با�ی ایينه ھای دیواری چراغ ھای قابل تنظيمی نيز نصب نمایيد تا نورپردازی مناس

نار دوش و در نقاط مختلف حمام نصب می کنيد .توانيد راه ھای جذابی برای نصب زیبای ایينه ھا پيدا کنيد . روشنایی ھا را می توانيد درک

استفاده می شود پس باید شفاف و دقيق باشند .آینه ھا مصارف مختلفی دارند برای آرایش کردن ، مسواک زدن دندان ھا و اصmح صورت از آنھا 

حتی ایينه ھای تزئينی نيز باید با دقت انتخاب شوند و جنبه کاربردی انھا فراموش نشود .

یفا نماید . در این حالت انتخاب یک اینهممکن است شما فضای قفسه ای کافی در حمام داشته باشيد و اینه تنھا نقش تزئينی برای شما ا

پایه دار نمای جذابی ایجاد می کند .مناسب می تواند مرکز دکوراسيون شما را تشکيل دھد . اینه ھای بيضی بر با�ی دست شویی ھای 

ید .ھمچنين اینه ھای بزگری که یک دیوار کامل را پوشش می دھد فضای وسيع و روشنی ایجاد می نما

يز زیبا و مدرن می باشند .ھمچنين نصب یک اینه با�ی اینه بزرگ اصلی نيز ابتکار جالبی است . اینه ھيا قدی در حمام ن

ای اویزان کردن حوله و برس و .... استفاده نمایيد . یکیشما می توانيد از اینه ھای قاب دار یا بدون قاب یا حتی اینه ھای دارای تجھيزات اضافی بر

 یک قاب اینه زیبا و تک مسلما حمای بسيار زیبا رااز معمول ترین قاب ھا به علت نگه داری اسان ان قاب ھای الومينيومی می باشد . استفاده از

ایجاد می کند .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=115849
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آينه و کنسول

یکی دیگر از مسایل جالب در طراحی استفاده از آینه و کنسول است که

موجود و...  فروشی  مبل  ھای  مغازه  در  آماده  صورت  به  البته 

است.................اما بيایيم خودمان طراحی کنيم.

مورد د�یلی  به  دیگر حا�  دارد که  قدیمی وجود  ميز ھای  منازل  اکثر  در 

استفاده نيست که یا گرد ھستند یا مربع و مستطيل شکل.

 سانتی متر به نجار بگویيم از ان برای ما جدا کند و۴٠ميتوانيم به عرض 

ببرد اگر ميز ما گرد بود ميتوان از نقطه محل انتخابی برای برش که ار وسط

 سانتی متر۴۵ یا ۴٠خط فرضی در نظر گرفته شده تا مرکز کمان دور ميز را 

در نظر گرفت.

حتی ميتوان طوری برش زد که یک پایه برای تکيه به زمين داشته باشد.و

پشت ان را تکه ای چوب قرار داد تا به دیوار رل پmک شود .

بعداً به سليقه خودتان آنرا رنگ زده و حتی به رنگھای شاد و ھاله ھای از

رنگھای خمار یا براق و یا طmیی یا نقره ای و یا مسی بر روی ان طراحی

کرد...یا به صورت ساده.

آینه ھم باز یا به صورت آماده ميشود تھيه کرد یا به اندازه دلخواه داد به قاب

سازی تا بسازد با قابھای کنده کاری شده .

باز ھم ميتوانيم خودمان قاب آیينه را طراحی کنيم مثmً یک قاب پھن ساده

 تزیين یا سنگھای رنگی و یا خرده ھای آینه شکسته بهبرای ما بسازند خودمان روی ان را طراحی کنيم.......از چوب ھای بام بو استفاده کرده برای

رنگ سفيد شيری و طرحھای دیگر و............اندازه ھای مختلف صدف حتی گلھای رز خشک شده یا رز ھای مصنوعی با رنگھای خمار و کدر کرم 

باژور یا ظرف ھای زیبا گلدان ھای قيمتی یا گلدانی کهروی ميز کنسول را ميتوانيم با قاب عکس یا شمعدان ھای گوناگون یا جفت یا کوتاه بلند یا آ

در آن گلھای طبيعی قرار دارد استفاده کرد.

http://interiordesignnow.blogfa.com

http://vista.ir/?view=article&id=111129

آينه و نقش آن در دکوراسيون
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آینه عنصری كاربردی است كه به گونه ای با زندگی

نمی را  فردی  است. ھيچ  شده  عجين  افراد  ھمه 

قرار آینه  مقابل  بار  یك  حداقل  روزانه  كه  شناسيم 

به روش با اھداف گوناگون و  آینه  نگيرد. استفاده از 

ترین رایج  از  یكی  گيرد.  می  صورت  مختلفی  ھای 

كاربردھای آن استفاده شخصی و نمایاندن ظاھر افراد

و در واقع نقش آن در آرایش و پيرایش است. برای این

منظور انواع و اقسام آینه ھا وجود دارد ولی گذشته از

تاثير گذار و  از عناصر مھم  یكی  آینه  نوع كاربرد  این 

دكوراسيونی نيز ھست به گونه ای كه كاربرد آن در

ھای سرویس  مانند  ساختمان  فضاھای  از  برخی 

بھداشتی و اتاق خواب به عنوان عنصری ثابت و جزء

به حساب مكان ھا  آن  كاربردی  دكوراسيونی  لوازم 

می آید. عmوه بر آن از آینه برای زینت بخشيدن گوشه

ای از فضای خانه نيز استفاده می كنند. به این ترتيب

كه آینه ای را در قابی زیبا بر روی دیوار نصب كرده و یا

ط عmوه بر نقش كاربردی، تزئينی زیبا برای محيطآن را بر روی كنسولی ھماھنگ با دیگر لوازم دكوراسيونی محيط قرار می دھند كه در این شرای

 یابد، دیوار با�ی شومينه است. البته نوع ونيز محسوب می شود. از دیگر نقاط ساختمان كه معمو�ً با ھدف تزئينی به نصب آینه اختصاص می

عنوان عنصری تزئينی از دیرباز در فرھنگ ما ایرانياننحوه به كارگيری آن رابطه مستقيمی با سليقه افراد خانه دارد به طور كلی كاربرد آینه به 

ن و افراد متمول، زیارتگاه ھا و حتی برخی رستورانجایگاه ویژه ای داشته است. این تعلق خاطر گذشتگان مان را در معماری ساختمان ھای درباریا

ھا و فروشگاه ھای قدیمی می توان دید.

برخی از استان ھای كشورمان از جایگاه ویژه ایالبته این فرھنگ در ساخت زیارتگاه ھا كماكان پابرجاست. گذشته از آن آینه در صنایع دستی 

ن، دیواركوب ھای پارچه ای و بسياری دیگر ازبرخوردار است. آینه كاری بر روی پارچه ھا و لباس ھای محلی و سنتی، روميزی، روتختی و كوس

 در ساخت بسياری از لوازم دكوراسيونی به سبكصنایع دستی از این قبيل ھنوز ھم به وفور دیده می شود.عmوه بر صنایع دستی امروزه آینه ھا

ند آنھا كه آینه بخش اعظمی را در تركيب ساختاری آنھامدرن نيز كارایی دارد. از جمله آنھا به ميزھا، ویترین ھا، پایه ھای آباژور و لوازمی مان

داخلی از اھميت بسزایی برخوردار است. شما باتشكيل می دھد می توان اشاره كرد ولی با تمام این تفاسير نقش كاربردی آینه در دكوراسيون 

 كنيد كه از جمله مھم ترین آنھا می توان به افزایش نورنصب ھدفمند آینه ای بر روی یك دیوار می توانيد ھمزمان چندین كاربرد مھم را از آن دریافت

ا نصب آینه ای بزرگ بر روی دیواری مقابل پنجره، نورمحيط توسط آینه اشاره كرد. به این ترتيب در فضاھایی كه از نور چندانی برخوردار نيستند ب

 نور و زیبایی به طور ھمزمان در ویترین ھا نيز دیدهخورشيد وارد شده از پنجره را افزایش دھيد. این كاربرد آینه در سطح كوچك تری برای افزایش

 را با آینه می پوشانند.می شود. به این گونه كه در اغلب ویترین ھا برای انعكاس نور، دیواره انتھایی داخل ویترین

اس تصویر فضای مقابلشان این تصور را در ذھنیكی دیگر از كاربردھای مھم آینه، در فضاھای كوچك و كم وسعت امروزی است. آینه ھا با انعك

 ھنگامی كه قصد دارید آینه ای را با چنين كاربردی نصبایجاد می كنند دیواری كه به آینه اختصاص یافته ادامه دنباله دار از فضای خانه است البته

كنيد ابتدا می بایست ھدف از بزرگنمایی مشخص شود.

وت خواھد بود در واقع آینه می بایست بر رویممكن است یك اتاق به لحاظ عرض و یا طول كم وسعت باشد كه برای ھر كدام محل نصب آینه متفا

پوشش تمام سطح دیوار با آینه نيز روشدیواری نصب گردد كه فضای مقابل آن كم وسعت است. برای دستيابی به این ھدف و ھدف قبلی آن 

كاربردی دیگری است.
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الھام اسمعيلی

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=11971

آينه ھای طرح دار

معمو� آینه را در قابی زیبا از چوب یا فلز بر روی دیوار نصب کرده و یا آن را

روی کنسولی ھماھنگ با دیگر لوازم دکوراسيونی محيط قرار می دھند که

در این شرایط عmوه بر نقش کاربردی آینه به عنوان نمایاندن ظاھر افراد ،

تزئينی زیبا برای محيط نيز محسوب می شود، سئوال اینجاست: آیا آینه

ھميشه باید چارچوبی گرد، مستطيل یا بيضی و مربع داشته باشد؟

جواب : نه !!!

شما با انتخاب طرحھای مورد عmقه خود مانند : گل ، قلب ، ساعت ، نيم رخ

، طرحھای فانتزی و یا حتی طرحھای اسليمی و برش آینه به آن طرح و

توانيد آینه ای متفاوت و زیبا که باعث ستودن انتخاب خاص شکل ، می 

شما توسط دیگران می شود؛ داشته باشيد.

حا� وقتشه ایده بگيرید!!

P٣٠worldمنبع : 
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آيينه،زيبايی ھا را دو چندان می کند

آیينه وسيله ای است که معمو�ً در ھر خانه ای یافت می شود اما اگر کمی

توانيد از آیينه ھا استفاده ای بسيار بيشتر از فراست به خرج دھيد می 

دیدن خودتان ببرید. درواقع آیينه ھا می توانند کارایی ھای مختلفی مانند

بزرگتر نشان دادن خانه، افزایش نور محيط یا نشان دادن اشيای خاصی که

در طرف دیگر اتاق و روبه روی آیينه قرار دارند، داشته باشند.یکی از مکان

ھای مناسب برای نصب آیينه راھروی منتھی به در ورودی است. این راھرو

غالباً به ھال یا اتاق ھای دیگر منتھی می شود. با نصب یک آیينه روی دیوار

راھرو با یک تير دو نشان زده اید. ھم فضا بزرگتری نشان داده می شود و

ھم می توانيد ھنگام خروج از خانه برای آخرین بار خود را در آیينه ببينيد.

ھمچنين نصب آیينه در گوشه ھا یا انتھایی ترین بخش اتاق می تواند به

ميزان قابل توجھی اتاق را بزرگتر نشان دھد.

آیينه ای که در محل مناسب قرار گرفته باشد می تواند نور محيط را بيشتر

وی دیوار مقابل پنجره قرار دھيد. ھر چند استفادهکند. اگر احساس می کنيد پنجره ھای منزل تان کم و یا کوچک است می توانيد یک آیينه بزرگ ر

از این ایده زمانی توصيه می شود که پنجره تان رو به منظره ای زیبا باز می شود.

و زیبا باشد. به عنوان مثال آیينه می تواند مقابلبه طور کلی بھتر است آیينه را در مکانی قرار دھيد که تصویری که در آن منعکس می شود خاص 

یک تابلوی نقاشی زیبا، مجسمه ای بزرگ یا یک گلدان شاداب باشد.

 که روی ميز ھستند تصویر قسمت پشت شان در آیينهاگر آیينه را روی یک ميز قرار داده و به دیوار تکيه می دھيد توجه داشته باشيد که اشيایی

باشد. مانند چند شمع یا یک گلدان کوچک.می افتد. بنابراین بھتر است از وسایل تزئينی ای استفاده کنيد که قسمت پشت شان نيز زیبا 

چشمان تان باشند. آیينه ھای قدی نيز می توانند در اتاقبرای نصب آیينه ھای کوچک باید مانند تابلوھا آنھا را در ارتفاعی نصب کنيد که ھمتراز با 

د.ھا بسيار کاربردی و مفيد باشند. شما می توانيد حتی آیينه ھای قدی را پشت در کمد نصب کني

[نجمه افضلی ]

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=122998

ابتــکـارھـايـــی بــرای آشــپــزخـانــــه
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آشپزخانه به مثابه قلب خانه است و خانم ھای خانه دار اکثر اوقات روزشان

را در این مکان سپری می کنند. پس عmوه بر این که آشپزخانه باید جای

کافی برای قرار دادن وسایل مختلف داشته باشد و از حداکثر فضای آن برای

چينش وسایل استفاده شود، باید مکانی امن برای آشپزی و حتی برای

بچه ھا باشد

) قفسه مخصوص سبزیجات در کابينت:١

در یک کابينت ساده که به شکل یک چھارچوب است با تعبيه قفسه ھای

برای قرار دادن سيب زمينی، پياز و سبزیجاتی ساده پmستيکی، مکانی 

دیگر می سازید که در فضای آزاد نگھداری می شوند. برای استفاده آسان

تر، این قفسه ھا به صورت کشویی ساخته شده اند.

) استفاده از قفسه کوچک برای جای دادن قابلمه ھای بزرگ:٢

به ھمراه در به قسمت بيرون منتقل می شوند.با تعبيه قفسه ای به شکل یک نيم دایره، به آسانی با باز و بسته کردن در کابينت قفسه ھا 

) جای مخصوص مواد شوینده در کابينت ظرفشویی:٣

 بيشتر این مواد، با تعبيه قفسه فلزی درقسمت پایين کابينت ظرفشویی، جای مناسبی برای قرار دادن مواد شوینده و ... است، برای حفظ

قسمت داخلی در کابينت، می توان از بقيه فضای داخل کابينت برای مصارف دیگر استفاده کرد.

) کمدچه به شکل ویترین:۴

با درھایی از جنس پmستيک مات، استفاده میدر کابينت ھای جدید، به جای تعبيه ویترین ھایی با درھای شيشه ای، از کمدچه ھای ساده ای 

کرکره در قسمت با� جمع می شوند و دیگری یکشود. در تصاویر، دو مدل از این کمدچه ھای تزئينی را مشاھده می کنيد. درھای یکی، به شکل 

ود.کمدچه ساده که قفسه ھای آن فلزی و به صورت ریلی تعبيه شده است که به آسانی جابه جا می ش

) قفسه ھای ساده به شکل کيسه:۵

 و ... که در بسته بندی نگھداری می شوند،در این مدل ابتکار بسيار جالبی صورت گرفته است. برای نگھداری خوراکی ھایی مثل پفک، شکmت

مدل دو عدد چھارچوب فلزی به شکل کشوطبقات مخصوصی ساخته شده که بسيار ساده ھستند و به آسانی قابل استفاده می باشند. در این 

ی ھا استفاده می شود.تعبيه شده که سبدی حصيری داخل آن قرار گرفته و از فضای داخل سبد برای نگھداری این خوراک

) کشویی بزرگ برای یک سرویس قاشق و چنگال کامل:۶

س قاشق و چنگال داخل آن جای گيرد. بدیناین کشوی کم حجم و باریک، با فضایی کامmً تقسيم بندی شده قابليت این را دارد که یک سروی

ترتيب در یک فضای تقسيم بندی شده، ھر چيز در جای مناسب خود نگھداری می شود.

) قفسه ای به شکل دایره برای قابلمه ھا:٧

ر، چند عدد از آنھا را داخل یکدیگر قرار داده وقابلمه از جمله ظروف حجيمی است که فضای زیادی اشغال می کند و معمو�ً برای اشغال جای کمت

ساده قفسه ای به شکل دایره تعبيه شده است ودر کابينت قرار می دھيم و در ھنگم استفاده نيز با مشکmتی مواجه می شویم اما در این مدل 

واھيد کرد که البته بھتر است برای دسترسیبه وسيله یک محور در قسمت ميانی به آسانی می چرخد و ظرف مورد نظرتان را به راحتی پيدا خ

بيشتر به ظروف، این مدل در محلی نزدیک به اجاق گاز قرار گيرد.

P٣٠worldمنبع : 
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ابتکارھای ساده در چيدمان خانه

گاھی اوقات بعد از زدن رنگ دلخواه به دیوارھا، انتخاب مبلمان مناسب و

استفاده بجا از وسائل تزئينی، باز ھم احساس می کنيد که اتاق ظاھری

کسل کننده و یکنواخت دارد و با وجود اینکه ھمه چيز سر جای خود قرار

دارد، باز ھم به نظر می رسد که چيزی کم است. در چنين شرایطی می

توانيد با تغييرات جزئی ظاھر خانه را جذاب تر کنيد.

یا مبلمان و سایر وسایل خانه از طرح ھای بسياری از افراد برای دیوارھا 

بسيار ساده و رنگھای روشن و یکنواخت استفاده می کنند به طوری که

ھمه رنگ ھا با یکدیگر ھمخوانی کامل دارند و بسيار به ھم نزدیک ھستند.

ھتر است از یک شی ء خاص با رنگ یا طرح بسيارالبته استفاده از این شيوه ایرادی ندارد اما اگر می خواھيد دکور جذاب تری داشته باشيد ب

 معطوف شود. یک مبل راحتی با رنگی شاد یا یکمتفاوت استفاده کنيد تا نمای اتاق از حالت یکنواخت خارج و توجه افراد به بخش خاصی از آن

باشد.تابلو نقاشی بزرگ با طرحی شلوغ و رنگ ھای جذاب می تواند گزینه ھای مناسبی برای این کار 

تفاوت ھستند،خانه ھا نيز باید با یکدیگر تفاوتھمانطور که ھمه انسان ھا به علت داشتن خصوصيات و ویژگی ھای منحصر به فردشان با یکدیگر م

است از اشيایی استفاده کنيد که به نوعی نمادداشته باشند. بھتر است برای طراحی دکور اتاق ھا عmوه بر وسائلی که در ھر خانه ای موجود 

سل به شما به ارث رسيده است یا آثار ھنریاعضای خانواده باشد. به عنوان مثال قاب عکس ھای خانوادگی یا یک شیء قدیمی که نسل اندر ن

اعضای خانواده، می توانند به خانه شما روح و شخصيت خاص خود را ببخشند.

ه شما نشاط و سرزندگی ھدیه کند. البته به شرطی کهھيچ چيز نمی تواند مانند یک دسته گل زیبا یا چند گلدان از گياھان آپارتمانی به فضای خان

 وات، از آباژورھا یا چراغ ھای تزئينی استفاده١٠٠مپ گياھان کامmً شاداب باشند. برای نورپردازی اتاق ھا به جای استفاده از یک چلچراغ پر از �

انه را زیباتر می کند، بلکه به عنوان یک شیء زینتی بهکنيد. استفاده از چراغ ھای تزئينی کوچک و بزرگ در نقاط مختلف اتاق، نه تنھا نورپردازی خ

زیبایی محيط نيز می افزاید.

اغذ دیواری ھای طرح دار می تواند زیبایی اتاق رابسياری از افراد ترجيح می دھند به دیوارھا رنگ سفيد ساده بزنند در حالی که استفاده از ک

 حاشيه ای طرح دار که مخصوص دیوار ھستند نصبدوچندان کند. حتی اگر دیوارھا رنگ ساده ای دارند، می توانيد در بعضی از قسمت ھا نوارھای

کامل داشته باشد. گاھی اوقات بد نيست طرح ھا یا بافتکنيد. در خانه ای با دکور زیبا، لزومی ندارد که ھمه چيز به طور کامل با یکدیگر ھمخوانی 

چوبی با یک روميزی ابریشمی و نازک در مجاورتھای کامmً متضاد در کنار یکدیگر قرار بگيرند، به عنوان مثال یک ظرف شيشه ای روی یک ميز 

فرشی ضخيم با پرزھای بلند، جلوه چشم نوازی خواھد داشت.

می شوند البته به شرطی که از آنان بهفرش ھا با طرح، رنگ، جنس و سایزھای متفاوت یکی از اصلی ترین مؤلفه ھای دکور خانه محسوب 

فضا رابه انجام کار خاصی اختصاص دھيد، میخوبی استفاده شود. اگر می خواھيد در خانه ازچند دست مبلمان استفاده کنيد یا ھر گوشه از 

ا دور آن بچيند.توانيد برای ھر بخش یک قالی با رنگ و طرح متناسب با مبلمان تدارک ببينيد و سایر وسائل ر

[راضيه حبيبی ]

منبع : روزنامه ایران

www.takbook.com

www.takbook.com



http://vista.ir/?view=article&id=117945

اتاق به اتاق خانه خود را بررسی کنيد

افزودنی ھا گاه می تواند شاخص یك اتفاق زیبا و چشمگير باشد و از طریق

به كارگيری و خرید چند گلدان پرگل یا قاب ھای عكس و گياھان آپارتمانی

می توان فضایی دل انگيز در اتاق ایجاد كرد. این زیبایی ھميشه می تواند

مقرون به صرفه ھم باشد، مثmً ميز شام را چنان تزیين نمایيد كه غذایی كه

بر روی آن سرو می شود، منحصر به فرد به نظر بياید. از چينی ھای سفيد

كه ھيچ وقت از مد نمی افتد، استفاده كنيد و ليوان ھای یك دستی كه با آن

ھا ھمخوانی داشته باشد بر سر سفره بگذارید. گاھی عmوه بر دستمال

سفره، با استفاده از چراغ ھای كم نور یا شمع بر روی ميز، جوی حاكی از

صميميت ایجاد كنيد.

▪ راھرو: اغلب راھروھا فضایی محدود ھستند و اكثراً برای انبار كردن لوازم

و لوازم ورزشی را جایی قرار دھيد كه دید كمتریخانه استفاده می شوند. كيف ھا و كفش ھای اضافی را به كمد اتاق خواب منتقل كنيد و چترھا 

داشته باشد مثmً گاراژ یا قفسه ھایی از آشپزخانه كه استفاده كمتری دارید.

خواب خود ایجاد كنيد تا احساس آرامش را القا كند.▪ اتاق خواب: با خرید یك لحاف جدید و قرار دادن كوسن ھای مختلف روی آن، تغييری در اتاق 

 خود را در یك ویترین طبقه دار قرار دھيد تا جلوی آینهرنگ دیوارھا را عوض كنيد و رنگ مبلمان چوبی را به سفيد یا شيری تغيير دھيد. لوازم آرایش

با این گونه اشيا شلوغ به نظر نياید.

ن ھا خریده و نصب نمایيد. تمام وسایل پخت و پز خود▪ آشپزخانه: كابينت ھای قدیمی آشپزخانه را دوباره رنگ بزنيد و دستگيره ھای جدیدی برای آ

(مگر زیباترین آن ھا) را خارج از دید قرار دھيد.

▪ حمام: نيازی نيست برای حمامتان زیاد ھزینه كنيد تا دلپذیر به نظر آید.

ید می شوند یا كmً می توانيد رنگ آميزی جدیدی راتجمع آھك، چرك و كثافات و نيز رنگ خوردگی ھای سطح دیوار با استفاده از مواد شوینده ناپد

ده نكنيد چون بmفاصله گاز كشنده ای توليد میتجربه كنيد (دقت كنيد كه ھرگز جوھرنمك را به ھمراه وایتكس یا پودرھایی مانند رخشا استفا

يد، بپاشيد و با گذشت چند دقيقه با برس نرمكند). برای پاك كردن لكه ھای سفت روی دوش می توانيد از اسپری مخصوص ھمين كار استفاده كن

روی آن بكشيد.

وباره رنگ كنيد و پوليش بزنيد. اگر باغ یا باغچه دارید آن را▪ بيرون خانه: با رنگ مخصوص وسایل موجود در فضای باز، درھا و پنجره ھا و ناودان ھا را د

نيد.فراموش نكنيد، گياھان را به طور منظم آب بدھيد و ھرس نمایيد و از رشد علف ھرز جلوگيری ك

با افزود ن ملزومات ساده ای، گرما ببخشيد. سيخ▪ شومينه: این مورد كه چند سالی است به فضای آپارتمان ھای ما اضافه شده است را 

ن ھایی را در كنار لبه ھای مسطح آن بگذارید وشومينه، دم آھنگری و سطلی كه در آن چوب یا زغال قرار داشته باشند، از این شمارند. شمعدا

آینه ای را مستقيماً با�ی شومينه نصب كنيد تا صحنه ای رویایی پدید آورد.
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مھری موسی وند

منبع : روزنامه ایران
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اتاق تخيلی کودک

پيش از ھفت تا  تولد  بدو  از  شخصيت کودکان در سال ھای اول زندگی، 

ابتدایی زندگی ، از سالگی، شکل می گيرد. رشد کودک در سال ھای 

عوامل بسياری تأثير می پذیرد. فعاليت و بازی ، یکی از ارکان اصلی رشد و

یادگيری ھر کودک است که در ارتباط با فضا و محيط ، رشد شخصيتی و

، می فعاليت کودکان  با  مرتبط  او را شکل می دھد. فضاھای  اجتماعی 

، ذھنی  رشد جسمی،  برای  مطلوب  و  مناسب  شرایط  دارای  بایست 

عاطفی و اجتماعی آنان باشد. از این رو در طراحی فضاھای مناسب برای

کودکان ، از جمله اتاق آنان ، شناخت روحيات و عmقه مندی ھای نونھا�ن

اھميتی خاص پيدا می کند. برای دستيابی به این امر باید از طرح ھایی

استفاده کرد که منطبق با شرایط جسمی و روانی کودک باشد. خانواده

 سالگی ، دنيا را آن طور که دلشان می خواھدھای عزیز می دانند که کودکان دنيایی تخيلی برای خویش می سازند ، و در سنين کم تر از ھفت

یند عواطف و احساسات خود را نيز بيان می کنند.باشد ، مجسم می کنند و نه آن گونه که در واقع ھست. بسياری از بچه ھا ، از طریق ھمين فرآ

ل کردن عناصر تخيلی به اتاق کودکان راھکار خوبیبنابراین ، �زم است پدر و مادر در طراحی اتاق کودک خردسال شان نکاتی را رعایت کنند. داخ

است ، اما می بایست با شرایط جسمی و سن کودکان تطبيق داشته باشد.

می توانند تأثير خوبی بر روحيات وی داشته باشد.نقاشی کردن اتاق کودک با تصاویر واقعی اما لطيف از حيوانات و طبيعت، گل و سبزه و درخت، 

 سال احساس نزدیکی با بزرگ ترھا را دربه ھمين ترتيب، چيدن ميز و صندلی ھای سبک چوبی یا پmستيکی ، برای بازی چند کودک ھم سن و

کودکان تقویت می کند.

نيز توجه نشان دھيد. اگر فرزندتان کوچک است، اتاقشاگر قصد دارید برای فرزند خردسال خود شرایط مطلوبی فراھم آورید، به نيازھای آینده ی او 

استفاده کند. با یک برنامه ریزی صحيح، رسيدن بهباید به گونه ای طراحی شود که کودک بتواند از مبلمان و تخت و کمدش تا ھنگام مدرسه رفتن 

ھدف ھای بلند مدت نيز امکان پذیر است.
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اتاق خواب

اگر از شکل قرینه ای که در اکثر اتاقھای خواب با یک تخت و دو ميز عسلی

ایجاد ميشود، خسته شده اید، کمی از ابتکار خود بھره گرفته و این فضا را

به محلی آرام بخش و شادی آور تبدیل کنيد.

) تخت را طوری قرار دھيد که در اطراف آن فضای کافی برای عبور وجود١

داشته باشد. تخت، نقطه تمرکز چيدمان اتاق خواب است. اگر تخت تا حد

امکان از کمد فاصله داشته باشد، استفاده از این دو فضا ساده تر خواھد

بود.

) برای گرم و راحت کردن فضا از قاليچه ھای نرم و کوچک در کنار تخت٢

استفاده کنيد.

و عسلی را به دو فضای متفاوت تبدیل کند.) انتخاب و چيدمان لوازم تزئينی شخصی، گلدان کوچک با گلھای طبيعی و چراغ خواب ميتواند د٣

ری که بيشتر به تخت نزدیک باشد تا) یک تابلو آرامش بخش که عرض آن �اقل یک سوم عرض تخت باشد، در با�ی تخت نصب کنيد. به طو۴

سقف.

 یا یک ميز کوچک و مبل راحتی در گوشه مقابل) اگر در پایين تخت فضای کافی وجود دارد، یک نيمکت یا صندوق زیبا در این قسمت قرار دھيد۵

تخت قرار دھيد.

و استفاده کنيد. چراغھای پایه دار یا آباژورھای آویز) نور موضعی در اتاق خواب بھتر از نور یک چراغ سقفی است. در صورت تمایل ميتوانيد از ھرد۶

نند.با سيم بلند که در گوشه اتاق نصب ميشوند نيز به ایجاد فضایی مناسب برای استراحت کمک ميک

منبع : سایت سيمرغ
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برای پيدا است  از اسمش  که  که ھمان طور  فضایی است  اتاق خواب 

استراحت و خواب از آن استفاده ميشود و متاسفانه در کشور ما به گونه ای

مانند فضایی  نبود  دليل  به  مخصوصاً  نيز شده است!!!  انباری  به  تبدیل 

رختکن جدا یا کمد بندی مناسب......

اولين موضوع مھم در انتخاب یکی از اتاقھای خانه به عنوان اتاق خواب دور

بودن آن از فضای پر صدای چه داخلی و چه خارجی ميباشد ....و نزدیک به

گيری نور  یا  حياط  سوی  به  آن  پنجره  ترجيحا  باشد  داشته  قرار  حمام 

مناسبی داشته باشد..اسباب �زم در این اتاق معمو�ً مشخص ولی باید با

رو و  ملحفه  ترجيحا رنگ  باشد...و  داشته  انتخابی ھمخوانی  اتاق  سایز 

تختی و پرده و موکت یا کفپوش با ھم ھماھنگی داشته باشند

سعی کنيم بر روی ميز ھی کوچکی که در کنار تخت قرار ميگيرند از آباژور

تزیينی زیبا استفاده کنيم ..شمعدانھای  ھای کوچک و قاب عکس ھای 

ندارد مستقيم  نور  به  احتياج  که  بامبو  گل  مثل  زیبا  طبيعی  .....گلھای 

وی تخت استفاده کنيد.......استفاده کنيم...فضای اتاق خواب را ھمواره رمانتيک جلوه دھيد از کوسنھای رنگی و شاد بر ر

 زندگی شما از اتاق پذیرایی جدی تر است ..ھيچوقت لباسھایتان را از درو دیوار آویزان نکنيد این اتاق فضای خصوصی شماست و حکم آن در

 استراحت در شما ایجاد ميکنداز رنگ اميزی تند استفاده کمتر کنيد زیرا رنگھای خمار و شاد مmیم آرامش بيشتری در ھنگام

 دھيد در این قسمت اندازه و شکل قاب ھاقسمتی از دیوار را به قاب عکس ھای و عکس ھایی جالب از دورھھای مختلف زندگی خانواده قرار

کی و........اختيارست شاید تمام عکسھای سفيد سياه را انتخاب کردید و....و شاید تنھا عکسھای دوره کود

سعی کنيد از نقاشی ھای آرام استفاده کرده نه پوستر ھای شلوغ و رنگ اميزی ھای تيره...

ن ایده ھای خيلی خوبی از این عکسھا گرفت واین عکسھایی که برای شما ميگذارم دليل بر حتمی بودن دکور شما به این شکل نيست اما ميتوا

با توجه به اندازه فضا..... مبلمان .....و...به خوبی استفاده کرد.

http://interiordesignnow.blogfa.com

http://vista.ir/?view=article&id=111132

اتاق خواب آسيايی

وقتی صحبت از دکوراسيون آسيایی می شود اولين چيزی که به ذھن می

آید رنگ ھای فراوان و گرم و نقش ھای بدیع و زیباست . اما به یاد داشته

باشيد که اسيا منطقه بزرگيست که سبک ھای مختلفی چون ایرانی ،

ھندی ، چينی و ژاپنی را شامل می شود .
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نيازھای امروزی ھماھنگ شده و بدون دور شدن از با  طرح ھای آسيایی 

اصالت و ھدف اوليه خود به شکلی امروزی تبدیل شده اند . از این رو این

طرح ھا اخيرا در غرب نيز طرفداران زیادی پيدا نموده اند .

تخت خواب ھای صاف و کوتاه ژاپنی از جمله مواردیست که محبوبيت زیادی

در دنيا پيدا کرده است . مmفه ھای سفيد به ھمراه تعدادی بالشت ھا و

 در انسان بيدار می کند . یا با توجه به سایرکوسن ھای رنگی برای جلوه بخشيدن به چوب تيره یک تابلو نقاشی زیبا می شود که حس ارامش را

حریر رنگين در اطراف آن بياویزید . ھدف اصلی ازسبک ھای اسيایی می توانيد تخت خواب ھای تاج دار یا ستون دار را انتخاب کرده و پرده ھای 

نگ حسی رمانتيک را نيز ایجاد می نمایند .نصب این پرده ھا در قدیم دور نگه داشتن حشرات مزاحم بوده است . این پرده ھای سبک و خوشر

 برای رنگين نمودن اتاق تعداد زیادی کوسن ھای رنگينھمچنين می توانيد از تخت خواب ھای بامبو یا نمدھای ژاپنی نيز در اتاقتان استفاده کنيد .

ایرانی و ھندی را در اطراف اتاق پخش کنيد .

کناره ھای صاف و بدون انحنا و از رنگ چوب تيرهمبلمان این اتاق ھا ساده و کاربردی ھستند . و طرح ھا خطی و ساده . کمد ھا معمو�ً دارای 

 حصيری یا جعبه ھای رنگين نيز ایده جالبی درھستند . در این اتاق ھا حتما صندوق ھایی برای نگه داری وسایل وجود دارد . ھمچنين سبدھای

ک یا دو صندلی چوبی نيز در کنار تخت ھا قرار دارد امااین اتاق ھا خواھد بود . توجه کنيد تمامی عناصر این اتاق ھا کاربردیست . ھم چنين گاھی ی

ی رنگين زیبایی بر روی زمين پھن کرده و متکاھا واکثرا ترجيح داده می شود که بر روی زمين نشسته شود از ھمين رو معمو� گليم ھا یا قالی ھا

کوس نھای رنگينی بر روی انھا قرار می دھند .

کنيد . برای کف اتاق بھتر است از پارکت ھای چوبی یامی توانيد لوازم دیگری مثل گلدان و آینه ھای برنجی و قاب ھای عکس را نيز به اتاق اضافه 

يز بھره مند شوید . نور اتاق مmیم است و ھم میکف پوشی با طرح چوب استفاده نمایيد . ھمچنين می توانيد از کف پوش ھای لومينت یا بامبو ن

توانيد از چراغ ھای پایه بلند و ھم سقفی در کنار ھم استفاده کنيد .

فرش رنگی یا چراغ ھای اویز رنگين با طرح ھایاتاق خواب ھای اسيایی رنگين و جذاب ھستند . برای اسيایی کردن اتاق اولين گام انتخاب یک 

نيد مطابق با سليقه خود اقدام کنيد .سنتی است . اما لوازم باید حداقل باشد . لوازم دکوری این منطقه نيز فراوان است و می توا

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113329

اتاق خواب ايده آل من

یک تغيير اساسی! بله این چيزی است که شما احساس می کنيد واقعا به

آن احتياج دارید. ھمه چيز به نظر تکراری می آید حتی اتاق خوابتان اما باید

برای متفاوت  و  آرامش بخش  مکانی  دنبال  به  اگر ھميشه  کرد  کار  چه 

استراحت کردن یا خلوت کردن با خودتان بوده اید با ایده ھای عجيب و نو و

دیدنی و رنگ ھایی بی نظير و شعاع ھای نورانی که احتما� فقط در فيلم ھا
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(البته به شيوه خودتان) یا طراحی ھای مدرن و امروزی  دیده می شوند و 

ھمراه با تصاویر زیبا و رنگ ھای در ھم و برھمی که به طور دائم در ذھنتان

چرخ می  خورند و فکر می  کنيد که اگر راجع به آنھا به دیگران چيزی بگویيد

احتما� شوکه خواھند شد و..

با این تفاسير چيدمان و دکوراسيون اتاق خوابتان و نھایتا .باید بگویم که 

بر داشتن اتاق خوابی مبنی  اما دیرینه تان  آرزوی کوچک  به  یافتن  دست 

حتی دردسرساز خواھد بود ولی مژده می  دھم که ایندلخواه با طراحی بی  نظير برای ھر کسی به غير از خودتان احتما� کمی چالش  برانگيز و یا 

ھتر است از ھمين ا�ن خيالتان را در موردشآرزو به سادگی و با کمی حوصله و خmقيت توسط خودتان کامm دست یافتنی است نکته دیگری که ب

سيار کم خرج بوده و با ھر ميزان بودجه ایراحت کنم این است که، روشی که طی این سلسه مقا�ت قرار است با ھم راجع به آن صحبت کنيم ب

قابل استفاده و کامm کاربردی است...

▪ ریتم و ھماھنگی

ھمه اجزای اتاق را با یکدیگر تشخيص داد. در اینزمانی دکوراسيون یک اتاق از ھماھنگی نسبی با�یی برخوردار است که بتوان به سادگی ارتباط 

اد ھماھنگی ایده آل غيرقابل انکار می  باشد. سایهميان نقش رنگ ھا و استفاده از الگوھای ھم  خانواده در چيدمان وسایل، در ریتم بخشی و ایج

روشن ھا و افکت ھای نوری نيز در این زمينه کم تاثير نيستند. (آنھا را نادیده نگذارید!)

▪ طبيعت گرایی در اتاق خواب

 و وسایل ساخته شده از چوب، سنگ و... می  تواند بهتا می  توانيد از مظاھر طبيعی برای دکوراسيون اتاق تان استفاده کنيد انواع گياھان خانگی

 این جا برای تکميل بحث، خوب است اشاره ای ھم بهشما در داشتن اتاقی بی  نظير، زنده و سرشار از انرژی ھای مثبت و نيرو دھنده کمک کند. در

 جالب شده است: <از گياھان و اشيای مختلفیکتاب پزشکی مکمل و درمان  ھای موازی کنيم. در این کتاب در مبحث فنگ شویی توصيه ای مھم و

ی تقویت تاثيرات مثبت و یا حمایت و حفاظت ساکنانمانند تابلو، مجسمه، سکه، سنگ یشم، زنگوله و... به عنوان ابزار رویارویی با تاثيرات منف

ميت نمادین آن انجام گيرد.( >کتاب پزشکی مکمل وخانه استفاده می  شود که استفاده از این اشيا باید در موارد مشخص و یا آگاھی کامل از اھ

درمان ھای موازی)

موفق شدن در این کار ھم بھترین الگوی شما چه در انتخابطبيعت ھمواره زیباترین و کامل ترین الگوھا را در اختيار انسان ھا قرار می  دھد پس برای 

شدن در ميان انبوھی از کتاب ھا و جزوات مربوط بهرنگ ھا و چه در چيدمان وسایل اتاق تان طبيعت است عmوه بر این شما می  توانيد به جای گم 

باترین ترکيبات رنگی را متناسب با فضای اتاقتانرنگ شناسی با نگاھی ساده اما دقيق به چگونگی در کنار ھم قرار گرفتن رنگ ھا در طبيعت، زی

ا به شما برای طراحی و تغيير دکوراسيون اتاقتان بکنم اینایجاد کنيد. با توجه به ھمه آنچه که در با� گفته شد بھترین توصيه ای که می  توانم نھایت

 قلب خودتان و احساسات درونی تان عميقا توجه کنيداست که ابتدا سعی کنيد اطmعات پایه ای �زم را در این زمينه کسب کنيد و قبل از ھر چيز به

سات خودتان و سليقه خودتان اعتماد کنيد چرا کهنه به سخنان دوستان، عmیق پدر و مادرتان و یا سليقه اطرافيان دیگرتان، به خودتان و احسا

نھایتا این شمایيد که باید در این اتاق زندگی کنيد.

▪ کـوتاه از اتـاق استـراحت

شد، در حالی که اتاق ھای رو به طلوع برای_ به ھيچ عنوان درست نيست کسانی که به سختی به خواب می روند، اتاق خوابشان رو به غرب با

کسانی که بيدار شدن برایشان سخت است، ایده آل  می باشد.

 را در آن سپری خواھيد کرد. بھتر است سرتان به_ جایی که تختخوابتان را قرار می دھيد بسيار حياتی است. زیرا شما حدود یک سوم زندگی تان

ی روميزی پارچه ای کنار تخت باشد و گوبلنی روی دیوارطرف دیوار باشد تا دیوار از آن حمایت کند و به طرف در دید داشته باشيد. اگر ميزھای دارا

د، این اتاق تقارن و مناسبت خوبی دارد، ميزھایپشت تخت آویزان باشد، محيط را آرام می کند. از تصویرھای نامناسب یا شلوغ باید اجتناب شو

متناسب کنار تخت رابطه مثبت را تقویت می کند.

اب باید انرژی ھای موجود در اتاق آرام باشند، چرا که_ ھنگام شب آینه ھای روی در کمدھا یا ميز آرایش را با پرده روشن بپوشانيد، چون ھنگام خو

آینه آنھا را گسترش می دھد.
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د می کند، تختخواب ھای چوبی بھتر ھستند._ تختخواب ھای دارای قاب فلزی، امواج الکترومغناطيسی لوازم برقی و سيم کشی خانه را تشدی

_ برای مmفه ھا، پتو و روبالشی ھا از مواد طبيعی استفاده کنيد.

ادل تر در جریان خواھد بود. به یاد داشته باشيد تمام_ اتاق خواب ھر چه کوچک باشد، متناسب و ایده آل می باشد، چرا که انرژی آن آرام تر و متع

 کمد مخصوص لباس ھا منتقل کنيد.لباس ھایی را که در طول روز پوشيده اید و از دنيا انرژی گرفته اند را به اتاق دیگر و یا

ق خواب شما را آرام خواھد کرد._ رنگ ھای سفيد و کرم روشن، بھترین رنگ برای اتاق خواب است، ھر رنگی که کمرنگ باشد، اتا

منبع: فنگ شویی به زبان ساده

tehroon٢٠منبع : .

http://vista.ir/?view=article&id=91597

اتاق خواب به سبک نواحی گرمسيری

برند . پناه می  خيلی از افراد در موقع غم و ناراحتی به اتاق خواب خود 

ارامش و امنيت این اتاق ان را برای چنين مواقعی مناسب می کند . اما اگر

اتاق خواب شما حالت ارامش بخش و ساکتی را نداشته باشد پشت سر

گذاشتن این احساس و پناه بردن به ان بی فایده خواھد بود . اتاق خواب

گرمسيری اتاقيست که ارامش را چه در شب و ھنگام استراحت و چه در

مواقع ناراحتی یا خستگی به شما ارزانی می دارد .

حتی تزیين چنين اتاقی با حسی از ارمش و اسودگی ھمراه خواھد بود .

اولين موضوع تعيين نقطه اصلی جھت تمرکز پياده کردن طرح بر روی ان می

ایده اصلی چنين با موضوعات گلھا و حيوانات و گياھان  تصاویری  باشد . 

سبکی را خواھند داد . سعی کنيد وسایلی با این مضومن پيدا کرده و در

گوشه و کنار اتاق قرار دھيد . به ھمين راحتی !!!!!

می توانيد تصاویری از شاخ و برگ ھای پھن بر روی دویار اتاق خود نقاشی

کنيد . یا حتی شاخ و برگ ھای مذکور را خشک کرده وسپس قاب کنيد و بر

یر بکشيد یا برای متفاوت بودن یک منظره کامm متضادروی دیوار نصب نمایيد . می توانيد با انھا درون قاب عکس منظره گرمسيری زیبایی را به تصو

با نقاط گرمسيری .

سبز و ابی و زرد برای پویایی و شادابی اتاق و دررنگ دیوارھا باید طبيعی و روشن مثm سفيد یا کرمی یا خاکستری روشن با بژ باشد . رنگ ھای 

ب و درخت ھای نخل باشد یا کاغذ دویاری گلدارسایر طرح ھا به کار گرفته می شوند . نقاشی دیواری نيز می توانتد شامل خورشيد در حال غرو

ھم انتخاب خوبيست .
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اشد . کف پوش ھای لومينت کامm مناسب چنينکف اتاق می تواند به رنگ بلوطی یا قرمز تيره یا قرمز قھوه ای یا به رنگ ماسه ھای دریا ب

سبکيست .

می نماید . نور در اتاق مھم است اما در این سبکیک پنکه سقفی با پره ھایی شبيه برگ نخل و حباب ھایی اویزان از زیر ان طرح شما را تکميل 

نباید منبع اصلی توجه شما باشد .

باشند . یک گلدان زیبا با گلھای ارکيده مصنوعی نيزپرده ھا و روتختی ھا بھتر است دارای نقوشی از برگ ھا یا خود درخت خرما و گل ھای ارکيده 

کنار تخت قرار دھيد . جنس وسایل اتاق نيز باید چوبی باشد .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113339

اتاق خواب توسکانی

اگر به فکر تغيير دکوراسيون اتاق خواب ھستيد استفاده از سبک توسکانی

ایده خوبيه چون ھم درست کردنش اسونه و ھم احساس ارامش و رمانتيک

بودن ایجاد می کنه . در اینجا به نکاتی برای ایجاد یک چشم انداز توسکانی

وار در اتاق خواب اشاره می کنيم .

رنگ دویارھا را به رنگ زنگی یا ھر رنگ از طيف رنگ ھای خاک رنگ نمایيد .

برای یا اخرایی  نارنجی سوخته  مانند  توجه کنيد که رنگ ھای درخشان 

دست یابی به حس گرمی و نشاط سبک توسکانی ضروریست . این رنگ

ھا ھم با مبلمان تيره و ھم روشن ھمخوانی خواھند داشت . مبلمان تيره با

بيشتر به چشم می ایند و جالب است که دیوارھا  رنگ درخشان و رگ 

ھمين اتفاق در مورد مبلمان ابی کمرنگ یا سفيد نيز حادث می شود . رنگ

اميزی می تواند بافت دار یا ساده باشد و حتی می توانيد در صورت تمایل

ی از چشم انداز ساحل دریا استفاده نمایيد . مناظر بسيارعکس ھایی از گل ھا را نيز بر روی دویار ترسيم کنيد . یا حتی از کاغذ دویارھایی با مناظر

ارامش بخش ھستند .

یا رنگشان را متضاد با رنگ دیوارھا انتخاب نمایيد .بھتر است در سقف شما تيرھای چوبی یا بافت اجری به کار رفته باشد اما انھا را رنگ نکنيد 

ن و دیوارھا ھماھنگ و قرمز و رنگ سقف روشن تربرای کف پوش نيز از سنگ ھای اخرایی یا اجرھای سفالی یا چوب قرمز استفاده کنيد . رنگ زمي

و متضاد است . این رتکيب رنگ چنين اتاقی است .

ک تخت خواب منقش دست ساز یا یک قفسهاما خوب وقتی نوبت به وسایل می رسه باید پول خرج کنيد و لوازم زیبای محلی توسکانی مثm ی

ته ھمجنس و ھم مبدا باشند سعی کنيد انھا راکتاب توسکانی یا کمدھای دست ساز روستایی انھا را خریداری کنيد . �زم نيست ھمه وسایل الب

قه قھوه ای تيره داشته باشد .ھماھنگ کنيد مثm یک چراغ با پایه ای از چوب لوط می تواند نمای زیبایی بر روی یک ميز عتي
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د در کنار رنگ دیوارھا راه گشا می باشد .برای ایجاد یک نمای توسکانی حتی در صورت دسترسی نداشتن به وسایل دست ساز انھا بعضی موار

ن یک جاشمعی زنگاری رنگ با یک شمع اخرایی رااز کوزه ھا و پارچ ھای سفالی قرمز رنگ بر روی گل ميزھای کنار تخت بھره مند شوید . ھمچني

نتيک و ارامش بخش ایجاد کنند . انھا باید با لبه ھایدر کنار تخت خود قرار دھيد . پرده ھا نيز باید دقيقا از زیر سقف شروع شوند تا حالتی رما

قرار دادن انھا بر روی ميز ھا یا دراورھا نيز معمول می باشد .تزیين خود پنجره شما را در برگيرند . در این اتاق ھا استفاده از گلدان ھای اپارتمانی و 

نکته مھم دیگر اویزان کردن فرش یا گليمی سنتی بر روی دیوار است .

مين باشد . نور اتاق خواب نيز باید مmیم و ارام و رمانتيکمmفه ھا را از رنگ ھای شاد اما کمرنگ انتخاب کنيد تا تاکيد اصلی بر روی رنگ دیوارھا و ز

باشد .

P٣٠worldمنبع : 
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اتاق خواب رمانتيک

در طراحی یک اتاق خواب رمانتيک بھترین راه در نظر گرفتن روحيه و خواسته

ھای خودتان است و با پياده سازی آنھا در محيطی ارام و رمانتيک خواھيد

بود . در زیر نکاتی است که به شما کمک خواھد کرد :

▪ به ھيچ عنوان از نورھای درخشان و زننده استفاده نکنيد .

▪ مبلمان اتاق را تا حد ممکن راحت و ساده انتخاب کنيد

▪ یک ظرف قشنگ محتوی شوکmت ھای زیبا یا ميوه ھای خوشرنگ و ریز

مثل توت فرنگی بر روی ميز توالت زیبایی و ارامش خاصی به ھمراه دارد .

▪ بر روی ميزھای کنار تخت یا بر روی ميز توالت شمع ھای معطر قرار دھيد .

▪ از تخت ھای دارای سایه بان استفاده کنيد و حریرھا و دراپه ھای زیبا برای

ان انتخاب نمایيد

 را نيز بدھد پس ھيچ گاه تلویزیون را در چنين▪ یک اتاق خواب رمانتيک باید محل ساکتی باشد که به شما حتی اجازه شنيدن نفس ھای ھمسرتان

اتاقی قرار ندھيد و تا حد امکان از پرده ھای زخيم و چند�یه استفاده کنيد .

يد .▪ موسيقی رمانتيک مناسب اتقا خواب رمانتيک است پس دستگاه سی دی خود را در دسترس قرار دھ

د .▪ از پارچه ھای مخملی و حریر قرمز رنگ ، البالویی یا رنگ ھایی با مایه قرمز استفاده کني

▪ بر روی تخت کوسن ھای نرم و زیادی قرار دھيد .

▪ می توانيد از چراغ ھایی با نور قرمز مmیم یا صورتی استفاده نمایيد

▪ از عود و سایر چيزھای خوشبو استفاده نمایيد

▪ می توانيد عطر مورد عmقه خود را در صورت مmیم بودن بر روی تخت بپاشيد .
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اتاق خواب ژاپنی

ندارید بعد از یک روز پرمشغله و سخت در یک اتاق ارم و دنج آیا دوست 

استراحت کنيد؟ اتاق خواب ژاپنی این محيط را دقيقا فراھم می کند . در

اتاق ھایی با سبک ژاپنی احساس ارامش و اسایش خاطر زیادی وجود دارد

.در ادامه به شرح بعضی از عناصر این اتقاھا پرداخته می شود .

اولين عنصر �زم برای ھر اتاق خواب ژاپنی یک تخت خواب کوتاه و مسطح

است که ممکن است بدنه ای داشته باشد یا نداشته باشد . بدنه اطراف

آن رد صورت وجود معمو� منحنی و شيب دار است . تخت در وسط اتاق یا

رو به پنجره قرار می گيرد . پنجره ھا بلند و پھن بوده و اصو� باز ھستند تا

نور طبيعی وارد اتاق شود.

 نمی شود . خط ھا روشن و واضح و رنگ ھا اصو�ًیک نکته مھم در اتاق خواب ھای ژاپنی کمينه سازی است . از تزیينات یا دکور اضافی استفاده

است .تيره است . تخت خواب اصو� از جنس چوب به رنگ قھوه ای تيره یا سياه و مmفه ھا کامm سفيد 

پنی معمو� چندکاره ھستند و از ھمين رو اصو� دراز بالشت ھای تيره مانند قرمز ، مسی ، سبز یا بنفش بر روی آن استفاده می شود . وسائل ژا

تخت خواب ھا شاھد وجود کشوھایی می باشيم .

ا شامل تخت ، ميز ارایش ، کمد و چراغ خوابچون وسائل زیادی داخل اتاق خواب ژاپنی نيست پس اجزای موجود مھم و ضروری ھستند . این اجز

و پایه می باشد .

ياز باشد از یک صندوق استفاده می شود کهگاھی یک ميز کوچک چایی و صندلی ھم دیده می شود .اگر به جای بيشتری برای نگه داری اشيا ن

 وسائل چندکاره بوده و می نامند و چوب ھای سبک مانند نارون قرمز یا بامبو ساخته می شود . ھمان طور که گفته شدtansuآن را در ژاپنی 

ميزارایش حتما کشودار ھست .

درخت مثm ماھون یا گيmس انتخاب می کنند .ھماھنگی در اتاق ھای ژاپنی بسيار مھم است . به ھمين د�یل تمام وسائل چوبی را از یک نوع 

 که در گوشه اتاق یا بر روی تخت چراغ خواب قرار میھمانھنگی با طبيعت نيز اھميت زیادی دارد و معمو� یک گياه گلدانی در اتاق خواب وجود دارد

نيز رنگ روشنی مانند ليمویی یا کرمی می کنند.گيرد . گاھی به جای گل از تابلویی با منظره دریا یا طبيعت استفاده می شود . دیوارھا را 

از اتاق بيرون کنيد . اسباب اضافه را بيرون بریزید و ازراه دیگری برای ژاپنی کردن اتاق نيز وجود دارد و تمام وسائل مربوط به فرھنگ ھای خاص را 

حالت مدرن تر نيز خواھد بود .چراغ ھای ژاپنی ، عروسک گيشا یا جدا کننده ھای اتاق به سبک ژاپنی استفاده نمایيد . این 

● اتاق خوابی دلپذیر

ی شود. شما در اتاق  خواب شخصی تاناتاق خواب یکی از قسمت ھای مھم در خانه است، و اصلی ترین حریم خصوصی در ھر خانه محسوب م

 دیگر موارد ترجيح دھيد. بنابراین، برای خود ارزشمی توانيد بيش از ھر چيز آسایش خود را در نظر گيرید و داشتن احساس راحتی و آسودگی را بر
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قائل شوید و با تھيه ی وسایل راحت، امکان داشتن صبحی دلپذیر را فراھم آورید.

 شعف و سرزندگی را منتقل کنند.فرشينه ای زیبا و کارآمد، ھم چنين بالشتک ھای متعدد و رنگارنگ انتخاب کنيد تا به شما حس

را دنبال کنيد تا به شما برای داشتن یک تختبه منظور فراھم آوردن خوابی خوش، تشک و تخت خواب باید استاندارد باشند. پس راھنمایی ھا 

ایده آل کمک کند:

▪ قبل از خرید، ابتدا مدل ھای مختل تشک خوش خواب را با ھم مقایسه کنيد.

س ھمان طوری که شب ھا می خوابيد، روی آن دراز▪ وقتی می خواھيد تخت خوابی را امتحان کنيد، از فروشنده بخواھيد شما را تنھا بگذارد، سپ

بکشيد.

▪ در مورد انتخاب تخت مناسب وقت کافی بگذارید و در خرید عجله نکنيد.

▪ اندازه ی تخت خواب مھم است. تخت بزرگتر راحتی بيش تری را نيز به ھمراه دارد .

کوچک است، ابتدا طرحی از مبلمانی که �زم دارید▪ البته انتخاب تخت و کمد بستگی به اندازه ی اتاق شما ھم دارد. اگر اتاق خواب تان خيلی 

تھيه نموده، ابعاد را به دقت یاد داشت کنيد.

▪ ھر چه می توانيد سرمایه گذاری کنيد. از قدیم گفته اند: «ھرچقدر پول بدی، آش می خوری!»

گيری آن در اتاق را نيز در نظر گيرید.▪ فقط به محکمی و دوام تخت خواب فکر نکنيد، وزن خودتان، ساختار مناسب تخت و موقعيت جای 

▪ مواظب باشيد. تحت تاثير تبليغات فروشنده قرار نگيرید.

● چگونه فضای اتاق خواب را بزرگتر نشان دھيم ؟

ند.) در فضای  اتاق  از کمدھای  آینه  دار استفاده  کنيد، چون  اتاق  را بزرگتر نشان می دھ١

) برای  انعکاس  منظره  بيرون، آینه  را درست  مقابل  پنجره  قرار دھيد.٢

 به خوبی  استفاده  کنيد.) آینه  انعکاس  و جلوه  نور را مضاعف  می  کند، پس  برای  روشنایی  بيشتر از جلوه  آن ٣

) آینه  می  تواند یک  فضای  تاریک  را به  فضایی  دلباز و روشن  مبدل  کند.۴

) آینه  به  فضای  اتاق  ھویتی  خاص  می  بخشد. پس  چرا از آن  بھره  نبرید؟۵

ا فضای  اتاق  را بزرگتر نشان  می  دھند.) سعی  کنيد از رنگ ھای  روشن  برای  فضای  اتاق  خواب  استفاده  کنيد، چون  این  رنگ ھ۶

) برای  اتاق  خواب، کاغذ دیواری  با طرح  و نقش  ظریف  انتخاب  کنيد.٧

) اتاق  را با موکت طرح ساده کفپوش  نمایيد.٨

) وسایل  خود را با ھماھنگی  بچينيد تا اتاق  خيلی  شلوغ  نشود.٩

دیوارھا را به ظاھر به  ھم  نزدیک  می  کنند و فضای  اتاق  را) از انتخاب  رنگ ھای  تندی  مثل  نارنجی  و قرمز تند خودداری  کنيد، چون  این  رنگ ھا ١٠

 نشان  می  دھند.کوچک  می  نمایند. رنگ ھای  روشن  و شادی  مثل  آبی  کمرنگ  و سبز روشن،  فضا را بزرگتر

منبع : زن روز
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اتاق خواب ساحلی
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این سبک اتاق خواب بيشتر در ميان نوجوانان طرفدار دارد . ھر چند امروزه

عmقه به این نوع سبک را می توان در بين سایر افراد و حتی افراد نسبتا

مسن نيز مشاھده نمود . افرادی که عاشق ساحل و بازیھای ابی ھستند

انھا می بکنند .  نيز  وارد محل خواب خود  دارند که این سبک را  دوست 

خواھند احساس خنکی و آرامش و تازگی ساحل را در اتاق خواب نيز داشته

باشند .

شاید شما ھم جز این افراد باشيد و عmقه مند باشيد تا چنين سبکی را

برای خود برگزینيد . اگر اتاق خواب شما اشفته و خسته کننده و دلمرده

است استفاده از این سبک تغيير فضای خوبی را ایجاد خواھد کرد .

یوار می باشد . اما موارد دیگری را نيز باید مداولين موضوع در یک اناق خواب ساحلی طراحی ستاره دریایی و صدف ھا و موجھای دریا بر روی د

نظر قرار داد .

ین سبک وجود دارد اما مراقب باشيد اتاق را زیادلوازم نقش مھمی در ایجا حال و ھوای ساحلی ایجاد خواھند نمود . لوازم مناسب زیادی برای ا

شلوغ نکنيد و لوازم ھماھنگ را انتخاب نمایيد .

يت دارند . دقت کنيد که استفاده از رنگ ھایرنگ ھا نيز نقش مھمی را در این سبک ایفا می کنند . رنگ ھای روشن و مليح در این سبک ارجح

ادآور موج ھا و صدف ھستند و ھماھنگی خوبی باابی و سبز و زرد در کنار ھم واقعا احساس ساحل را ایجاد خواھد نمود . رنگ ھای خنثی نيز ی

اتاق خواھند داشت .

 عکسی که با صدف تزئين شده و یا کوزه ھایبھتر است لوازم ساخته شده از صدف را در اتاق خود استفاده نمایيد . مثm چراغ خواب یا قاب

ا را در اتاق قرار دھيد و حتی پایه ھای ميز وصدفی بر روی کمد نقش موثری دارند . می توانيد صدف ھا و مرجان ھا و ستاره ھای دریایی زیب

صندلی و تخت را با انھا بيارایيد .

 نصب کنيد و قاب ھای کوچک تر را بر روی گل ميزھای کنارتصاویری از دریا و ساحل نيز در اتاق نصب نمایيد . این تصاویر را می توانيد بر روی دیوار

تخت قرار دھيد . البته سعی کنيد مناظر زیبا و غير تکراری را انتخاب نمایيد .

شبيه به یک صدف دریایی داشته باشد .نور نيز عنصر مھمی در چنين اتاقی است . شيشه لوستر شما باید شفاف باشد و بھتر است شکلی 

ھایی از ساحل یا دریا باشند .پتوھا ، تشک ھا و مmفه ھا و پشتی ھا و کوسن ھا و حتی پرده ھا ھمه و ھمه باید دارای طرح 

حتما در چنين اتاقی احساس نشاط خواھيد کرد .

P٣٠worldمنبع : 
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اتاق خواب فرانسوی

اگر از دوست داران ھنر و سبک ھای فرانسوی ھستيد اما امکان مسافرت
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با کمک طراحی اتاقتان به سبک توانيد  ندارید می  مرتب به این کشور را 

فرانسوی حال و ھوای انجا را ھميشه با خود داشته باشيد . طراحی این

اتاق اسان است کافيست به لوازم و سبک ھای فرانسوی اندکی بيندیشيد

....

لوازم چوبی در این سبک اصو� سفيد ھستند و از لوازم لوکس و تزیينی

مانند فرش ھای ابریشمی ، پارچه ھای ابریشمی زربافت و پرده ھای خوش

منظر تا حد ممکن استفاده نمایيد .

مھم ترین عنص این اتاق حالت کمرنگ و در حقيقت سفيد بودن ان است اگر

می خواھيد اندکی رنگ به اتاق اضافه کنيد رنگ ھای سبز و ابی و طmیی

انتيک استفاده لوازن  از  . ھمچنين  نمایيد  انتخاب  بسيار بسيار کمرنگ را 

نمایيد تا طرح فرانسوی شما کامل شود .

استفاده نمود . رنگ ھای خنثی نيز می توانند بهالبته از رنگ ھای گرم و روشنی مثل صورتی یا ھلویی نيز برای رمانتيک تر شدن فضا می توان 

 مmیم و فریبنده خواھد بود . بھتر است چند تابلو بااتاق اضافه شوند اما حتما باید در یک چھارچوب طmیی یا کرمی قرار گيرند . اتاق شما بسيار

طرح دلخواھتان را به دیوار بياویزید تا نمای پرشکوه اتاق تکميل شود .

ایر لوازم را از مغزه ھای انتيک فروشی خاصبعد از رنگ مھم ترین موضوع انتخاب لوازم انتيک و شاھانه است . تخت خواب ، گل ميز ھا و س

نيز خواھيد یافت .خریداری نمایيد . قيمت این اجناس اغلب گران است اما با اندکی تmش قيمت ھای مناسب تر را 

ھای پر نور و درخشان را فراموش نمایيد . آباژورھاینکته مھم دیگر توجه به نور اتاق است . نور در چنين اتاقی باید بسيار مmیم باشد پس حباب 

سفيد با کmھک حریر نيز ترجيح دارند .

 بلند که بر روی زمين پخش می شود را فراموشو یکی از مھم ترین عناصر دکوراسيون فرانسوی پرده است . دراپه ھای مجلل با پرده ھای حریر

نکنيد . چين ھا ، دراپه ھا و تزیينات پرده تا حد ممکن زیاد می باشد .

د .لوازم اتاق نيز دارایا طرح می باشند و استفاده از طرح ھای گلدار نيز ایده خوبی خواھد بو

نين یک صندوقچه یا جعبه در پایين تخت . می توانيدو نکته مھم دیگر در این سبک حتما باید دو اباژور در دو سمت تخت وجود داشته باشد . و ھمچ

پتوھای اضافی یا لباس ھا یا حتی کتاب ھای خود را در این صنودق قرار دھيد .

سبک فرانسوی سبکی با کmس و زیبا برای اتاق شما خواھد بود .

P٣٠worldمنبع : 
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اتاق خواب لوکس

معمو� در تلویزیون سينما اتاق خواب ھای بزرگ و لوکس افراد ثروتمند را
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مشاھده می کنيم که اوقات استراحت خود را به راحتی در ان سپری می

کنند . بھترین مارک ھا ، بھترین وسایل ، لوازم روشنایی زیبا و پارچه ھای

ابریشمی اتاق خواب لوکس انھا را تکميل می کند .

امروزه مبحث اتاق خواب ھای لوکس اندکی تفاوت کرده و در طراحی انھا به

جای شلووغی بسيار به فکر مرتب بودن و ھماھنگ بودن ھستند . در ابتدا

 فورشی ھا نيز تامين نمود . به یاد داشته باشيد کهباید لوازم ضروری اتاق خواب را مشخص نمود که می توان این لوازم را از اجناس زیابی عتيقه

ایجاد یک اتاق خواب لوکس واقعا ھزینه بر است .

ه شوھای تلویزیونی در مورد افراد ثروتمند دقتمھم ترین موضوع در چنين اتاق خوابی کيفيت و مارک وسایل مورد استفاده می باشد . کافيست ب

کنيد تا متوجه شوید به چه ميزان لوازم گران قيمت نيازمندید البته بسته به فضای اتاق .

یکی از راه ھای موثر برای لوکس تر نشان دادن اتاق استفاده فراوان از رنگ سفيد است .

د قرمز باشند . و در صوتر طراحی راه راه بھتر استمی توانيد بر روی دیوارھا طراحی کنيد اما نقش ھا باید شاھانه و با رنگ ھای درخشانی مانن

رافی انگليسی زیاد استفاده می شود . تابلوھاییرنگ ھای طmیی و نقره ای و برنزی را مد نظر قرار دھيد . این طرح در قصرھای و خانه ھای اش

است . برای ایجاد نمای متمایز از فو�د ضد زنگ واز نقاش ھای معروف به دیوار نصب کنيد البته می تواند تابلوی کپی باشد مھم نقش معروف ان 

گاھای پmستيک استفاده نمایيد . استفاده از کریستال در چنين اتاق ھایی چندان باب نيست .

ا وجود دارد و از نوع گران و زیبای ان نيز استفادهنکته مھم لوکس و چشم گير بودن تمامی مبلمان است . لوستر و دویار کوب حتما در این اتاق ھ

 ستون یا زائده ھای کناری مرسوم می باشد .می کنند . از قالی ھای ایرانی با طرح ھای خولت جدید بھره مند شوید و تخت خواب ھای دارای

تلویزیون و دستگاه سی دی را به ھيچ وجه فراموش نکنيد .
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اتاق خواب مدرن

اگر به دنبال مدلی شيک و مد روز می گردید به سراغ سبک مدرن بروید . با

خنثی نمودن محوریت تمام چيزھا و رفتن به سوی ساده بودن و حداقل بوده

این سبک به خودی خود ایجاد می شود .

یعنی رنگ ھای شلوغ و براق را فراموش کنيد و از رنگ ھای خنثی و روشن

مثل بژ ، قھوه ای ، سفيد یا سياه استفاده نمایيد . و منظور از حداقل نمودن

یعنی اینکه تنھا لوازم ضروری را در اتاق جا دھيد . این دو مورد مھم ترین

نکات در باب یک اتاق خواب مدرن است .

در ابتدا به سراغ لوازم بروید و ھمه را با یک سبک و به صورت ست انتخاب
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کنيد . اول تخت خواب را انتخاب کرده و بعد کمد و ميزارایش را به صورت

رح ان نيز �زم نيست چندان مزین باشد .ھماھنگ انتخاب کنيد . به علت پاکيزه گی ظاھری اصو� چوب ھای تيره ترجيح داده می شوند و ط

ست انتخاب می شوند .در عين حال لوازم فلزی نيز مناسب این اتاق خواھند بود . در این مودر نيز لوازم به صورت 

 و منگوله ھا وجود دارد . مدلی که بيشترین ھمخوانی بادر مرحله بعد به سراغ پنجره ھا می رویم . در مغازه ھا انواع دراپه ھا و پرده ھا ربان ھا

د بھترین است .اتاق را دارد انتخاب کنيد . در مورد انتخاب پرده دقيق باشيد مدلی که در سبک اتاق محو شو

فاده است اما ھماھنگی با سایر لوازم فراموشدر مورد کفپوش نيز دقت کنيد تمامی موارد موجود مثل مرمر و سراميک و چوب و .... قابل است

نشود .

 دقت انتخاب کنيد و اتاق را شلوغ ننمایيد .از تعداد کمی قاب عکس و لوازم تزیينی برای زیباتر نمودن اتاق استفاده کنيد . انھا را به

ین اتاق ھماھنگ ھستند .نور را ھرگز فراموش نکنيد عmوه بر لوسترھای مدرن و زیبا ، چراغ ھای زمينی مدرن نيز با ا

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113340

اتاق خواب مدرن

این بار می خواھيم چندین نوع چيدمان اتاق خواب را با یكدیگر مقایسه كنيم.

این مقایسه شامل چيدمان فضای خواب در سبك ھای سنتی و مدرن است.

آگاھی داشتن از سبك ھای مختلف باعث می شود كه شما فضای خواب و

خانه تان را بنا بر ایده ھا و سmیق شخصی خودتان چيدمان كنيد و فضایی

ھماھنگ و دلنشين برای خود و اعضای خانواده خلق كنيد.

امروزه در بيشتر خانه ھا می توانيد سبك مدرن را مشاھده كنيد، رواج این

سبك بيشتر در بين افرادی دیده می شود كه ھميشه دوست دارند روی مد

و به روز باشند. این روزھا روی مد بودن تنھا به كيف و كفش و لباس و شغل

بسنده نمی شود بلكه به داخل خانه ھا ھم راه یافته است.

نوع و سبك چيدمان خانه ھا، قطعا بازتابی از شخصيت و نگرش افراد است

كه بر چيدمان تك تك اجزای مبلمان تاثيرگذار است، چرا كه ھر كسی با ھدف

و منطقی، وسيله مورد عmقه اش را انتخاب و خریداری می كند.

بدون شك اصلی ترین عنصر در سبك مدرن در اتاق خواب، تخت خواب است.

موارد دارای خطوط صاف و صيقلی و بدونتخت خواب ھای این سبك معمو� صاف و كوتاه و بدون تزئينات جانبی و فرعی ھستند و در بيشتر 

ه باشند ولی عنصری كه در بين ھمه اینكنده كاری ھستند، البته بسياری از تخت خواب ھای این سبك ممكن است شكل و فرم مشخصی نداشت

ا حریر) است.تخت خواب ھا یكسان است، استفاده از روتختی ھای روشن و درخشنده با بافت ھای نازك ( تور ی
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ودن فضا دارد. در سبك مدرن، اجزای مبلمان چهاستفاده از رنگ ھای شاد و پاستلی روشن، روی دیوارھای این اتاق خواب ھا تاكيدی بر مدرن ب

كوچك و چه بزرگ عھده دار فراھم سازی آرامش و راحتی شما ھستند.

ز تخت خواب ھای سبك مدرن فضای اتاق دنج، گرم ودر این سبك اتاق خواب بزرگتر، ساده تر، تميزتر و بی پيرایه به نظر می رسد. با استفاده ا

 حكمفرما شود.صميمی به نظر می آید. سبك بی پيرایه و راحت مدرن باعث می شود كه فضایی گرم در محيط خانه

كوراسيون این قبيل اتاق خواب ھا معمو� از گل ھای كميابنمایی از گل وگياه طبيعی در اتاق می تواند جلوه ھر نوع چيدمان را چندین برابر كند. در د

و غيربومی استفاده می شود؛ گل ھایی نظير آنتوریوم، ھليكونيا، اركيده.

خلی اتاق را جذاب تر و ھنری تر جلوه می دھند.استفاده از این گل ھا برای پر كردن فضاھای خالی اتاق كامm مناسب است. این گل ھا محيط دا

است كه با سبك مدرن، ھماھنگی بيشتری دارد.گلدان ھای مناسب برای این گل ھا نيز گلدان ھای شيشه ای مات و گلدان ھایی سيلور و مفرغی 

● دكوراسيون سنتی

ای قدیمی و آنتيك با دست به دست گشتنشعار سبك سنتی، این است كه ھر كا�ی قدیمی ھمانند طm، قيمتی و با ارزش است. مبلمان و اشي

و رسيدن به ما حقایقی را از دوره ھای متفاوت تاریخ بازگو می كنند.

صلی تخت خواب ھا ھستند. مبلمان چوبی سنتی،در سبك سنتی و كmسيك زمانی كه حرف از اتاق خواب  به ميان می آید، باید بدانيد كه عنصر ا

قدرت افسون گری بی نظيری دارد كه می تواند تنھا دليل بر رواج این سبك در این دوره باشد.

ای چوبی با كنده كاری ھا و كارھای دستی كه بهتخت خواب ھای این دوره، دارای طرح و نقوش تاریخ دوران خود ھستند. در این سبك تخت خواب ھ

تی ھایی كه در این سبك به كار برده می شود نيزروی  آنھا اعمال شده معروف ھستند. تخت خواب ھای فلزی در این سبك بيشتر برنز ھستند. روتخ

ھای سنگين ھستند استفاده می شود. برای مثالبسيار منحصر به فرد است. در این سبك از پارچه ھایی كه دارای بافت ریز و به اصطmح پارچه 

استفاده از مخمل، ابریشم و چيت ھای گل دار بسيار رایج است.

منبع : روزنامه سmمت
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اتاق خواب مشرقی

اگر اتاق خوابی کامm مدرن و امروزی دارید شاید برای تنوع خوب باشد که در

صوتر تمایل به تغيير دکوراسيون سبکی کامm متفاوت یعنی سبک شرقی را

انتخاب نمایيد .

این سبک امروزه بسيار محبوب است و دو دليل عمده برای این امر وجود

دارد . اول حس ھمبستگی خانوادگی که در فرھنگ مشرق زمين به وفور

مشاھده می شود . شاید یکی از مھم ترین موارد در نزد شرقی ھا ھمين

ناھار ، شام و مناسبت ھای مھم در اتحاد و ھمبستگی خانوادگيست . 

خانواده با حضور ھمه و در کنار ھم انجام می شود . این موضوع با تاکيد بر
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فضا در دکوراسيون شرقی کامm مشھود می باشد .

نگ ھا و وسایل و دکوراسيون را در کنار ھمپس برای این سبک مطمئن شوید فضای اتاق شما به گونه ایست که می تواند مجموعه ای خاص از ر

این مکان خصوصی است اما باید به گونه ای باشدتطبيق دھد . البته �زم نيست فضا به گونه ای باشد که پذیرای سایر افراد خانوده ھم باشيد 

که ھمه لوازم ضروری درون ان جای گيرد .

خود را با رنگ ھای شاد و گرم نشان می دھدموضوع دیگر عmقه شرقی ھا به وفور نعمت و در حقيقت ثروت می باشد این موضوع در دکوراسيون 

 لوازم به این رنگھا دقت کنيد و لوازم کوچک تر. رنگ ھای قرمز و ابی درخشان و طmیی براق در چنين دکوراسيونی ضروریست . در انتخاب تک تک

نقش و نگار با رنگ ھای تند و به خصوص قرمز را فراموشرا به عنوان تزیينات بر روی لوازم اصلی تر قرار دھيد . در چنين اتاقی یک قالی مشرقی پر 

نکنيد . قالی را در پایين تخت پھن کنيد .

نيز رنگ مشابھی داشته باشند . لوازم انتيک و عتيقهميزھای قرمز رنگ نيز در این سبک جایگاه خاصی دارند . بھتر است دراور و تخت و ميز ارایش 

نيز کامm مناسب چنين فضایی خواھد بود .

و کمدھای لباس پرنقش و نگا نيز ایده خوبی خواھد بودبرای صميمی تر نمودن فضا از صنایع دستی و قاب ھای زیبا بھره بگيرید . پاراوان ھای مزین 

.

د انتخاب نمایيد .این سبک وقت گير بوده باید به ھمه جزیيات دقت کنيد و صنایع دستی مناسبی را برای اتاق خو
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اتاق خواب وسترن

طراحی یک اتاق خواب وسترن یا غربی کاری راحت می باشد . در اطراف

شما انواع و اقسام لوازم مناسب این دکوراسيون وجود دارد . حتی اگر در

انباری و چمدان ھای بسته خود جست و جو کنيد به تزئينات قابل استفاده

زیادی برخورد می کنيد . در اینجا ایده ھایی برای طراحی چنين اتاق ھایی

را بيان می کنيم .

● لوازم

یکی از مرسوم ترین موارد در چنين اتاق خواب استفاده از چرم و پوست گاو

است که یادآور غرب وحشی است . شما می توانيد در مغزه ھای چرم

فروشی یا دکوراسيونی انواع چرم ھای تزئينی مناسب را پيدا نمایيد . البته

حتما �زم نيست جنس انھا از چرم باشد بلکه داشتن بافت و نقشی چرم

يد یا به عنوان روميزی مصرف نمایيد . در ھر حال رنگمانند نيز کافی است . می توانيد چنين پوششی را در کف اتاق قرار دھيد یا به دیوار نصب کن

ھای قھوه ای تيره ، قھوھای – قرمز و بژ را فراموش نکنيد .
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دلی و یا تکه ای تزیينی بر روی گل ميزھای کناریکی از نقاط مناسب برای استفاده از چرم ھا به عنوان قسمتی تزیينی بر روی تخت یا پوشش صن

 ميزھای دست ساز خود را نيز با ھمين مایه طرحتخت است . و البته تکه ای چرم به جای کف پوش بسيار جذاب خواھد بود . می توانيد تخت و گل

انتخاب نمایيد . این اتاق بسيار جذاب و منحصر به فرد خواھد بود .

بوط به گاو یا گاوميش یا بزھای کوھی است . اما باشاخ ھای حيواناتی مثل ميش و گاو نيز ھمواره در کنار چرم وجود دارد . این شاخ ھا اصو� مر

ن شاخ را بر روی دوار و ترجيحا در با�ی در ورودیتوجه به سليقه شخصی می توانيد از شاخص ھای گوزن یا بوفالو یا ميش نيز استفاده کنيد . ای

ست حال و ھوای قدیمی تر و کھنه تری را بر اتاقنصب کنيد . شاید بخواھيد اتاق خواب شما براق و واکس زده باشد اما در این نوع طرح بھتر ا

حاکم کنيد .

ا ، مھميز ، کmه ھای مخصوص کابوی ھا ، دستمال گردنسایر لوازم دکوری که می توانيد در این اتاق استفاده کنيد عبارتند از تپانچه ھای کابوی ھ

دیوار نصب کنيد اما تعداد ان را زیاد نکنيد چون باعث، نعل اسب و اینه ھایی با قاب قدیمی چوبی . می توانيد کmه و ھا و دستمال گردن ھا را به 

ب کرده و لوازم تزیينی وسترن را روی ان قرارکوچک به نظر رسيدن اتاق خواب می شود . ھمچنين می توانيد یک قفسه چوبی انتيک به دیوار نص

ره ھای وسترن و استفاده از قاب ھای فلزی قدیمیدھيد . ایده بسيار جالب دیگر تھيه قاب عکس ھای سياه و سفيد از کابوی ھا ، اسب ھا و کابا

و یا قبا ھای چوبی کلفت است .

● نور و مبلمان

چراغ بزرگ مدل وسترن در کنار تخت قرار دھيد یا ازلوازم روشنایی زیادی وجود دارد که یادآور حال و ھوای مزارع خواھد بود . می توایند یک چل

اق ھا نور زرد می باشد . �مپ ھا ، لوسترھا ،دیوارکوب ھا و چراغ ھای دیواری بات مدل ھای قدیمی بھره مند شوید . نور ترجيحی در این ات

می کند .دیوارکوب ھا و چلچراغ ھایی با طرح وسترن و ترکيب شده با طرح ھای فلزی نمایی جذاب ایجاد 

يز مناسب می باشند . می توانيد تخت خود را با چرمجنس مبلمان را نيز بھتر است از چوب بلوط یا ماھاگون انتخاب نمایيد . لوازم فلزی قيدمی ن

.مزین نمایيد . زیاد ھم نگران نو و براق بودن لوزام نباشيد ساده تر و قدیمی تر بھتر است 

ن . یک ميز ارایش به سبک وسترن با چراغ ھاییبھترین ست مبلمان عبارت است از یک یا دو گل ميز ، یکی یا دو صندلی راحتی و قفسه ای وستر

ط رنگ کرده و دستگيره ان را برنزی یا نقره ای انتخاب کنيدبا حباب ھای زرد نيز ایده خوبيست . در اتاق را نيز در صورت امکان با رنگ و بافت چوب بلو

کاوبی ھا انتخاب کنيد .. اگر قسمتی از اتاق شما به حمام یا رختکن راه دارد در ان قسمت را از درھای دو لنگه ای 

در صورت وسيع بودن اتاق یک بار کوچک چوبی نيز در کنار اتاق جذاب می باشد .

P٣٠worldمنبع : 
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اتاق خواب ويکتوريايی

برای ایجاد اتاق خواب ویکتوریایی موراد زیر را در نظر داشته باشيد

) بر روی ميز کنار تخت یک روميزی قيطان کاری و گلدوزی شده قرار دھيد١

) یک گلدان قدیمی نقش دار را با برگھای درخت نخل و مقداری سرخس پر٢
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کرده و بر روی ميز قرار دھيد .

) تعدادی پارچ و جام شيشه ای که با صدف بر روی آنھا کار شده است را٣

در کنار پنجره و یا روی ميز قرار دھيد .

) بر روی کوسن ھا و تکاھا نوارھای چيتی رنگی بدوزید و در دو انتھای۴

پشتی به این نوارھا روبان ھایی را گره بزنيد .

) پرده ھای پرچين و نقش دار به ھمراه ربان را در اتاق استفاده کنيد .۵

یزھای خود را درون آن قرار دھيد .) سبدھای چوبی را با ربان و نوارھای رنگی آویزان کرده و بر روی قفسه قرار داده و خرده ر۶

P٣٠worldمنبع : 
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اتاق خوابھايی که ھمراه با بچه ھا بزرگ می شوند

ناسب جثه اوست و آن را طوری تزیين می كنند كه بهوقتی نوزادی در خانواده ای قدم می گذارد، والدین اتاقی را برای او در نظر می گيرند كه م

كوتاه نوزاد است و به سرعت تغيير وضعيت خواھد دادمذاق یك نوازد خوش بياید.اما مشكل اینجاست كه فرد تازه وارد در خانواده تنھا برای مدتی 

اما متأسفانه فضا ودكور اتاق ھمان باقی خواھد ماند كه در ابتدا بود.

نمایاند.مشكل فضا به خصوص زمانی كه كودك وارد مدرسه شده و دارای وسایل بيشتری می شود خود را می 

ًmقيت به خرج دھيد واما توجه داشته باشيد ھيچ نيازی نيست كه ھر چند وقت یك بار دكور اتاق فرزندتان را كامmعوض كنيد. می توانيد كمی خ 

ھای او رشد كند و این البته بدون خرج كردن كمترین پولیك اتاق دلپذیر برای فرزندتان بسازید كه با گذشت زمان آن نيز متحول شده و ھمراه با نياز

خواھد بود.

 ، پایه و اساس اتاق خود را مستحكم كنيد تابتواندیك استراتژی كوچك برای طراحی اتاقی كه ھمراه با كودك شما رشد كند وجود دارد. اول از ھمه

د. یا كمدھا آنقدر دارای كيفيت عالی باشند كهتغييرھای مكرر را تحمل كند به این معنی كه مثmً تختخواب دارای كيفيت عالی را انتخاب كني

 تغيير دكوراسيون ھماھنگ باشد.بتوانندعمر طو�نی داشته باشند. طرح و رنگ قاليچه یا موكت را نيز طوری انتخاب كنيد كه با

ني بدون  تغييردرمرحله دوم، سعی كنيد سن ومرحله رشدكودكتان را در اشيا وطرحھایی منعكس كنيد كه  به ھزینه زیاد وبه راحتی قابل  از 

ی با ھمين طرح بخرید. یا به جای اینكه كمد لباس كوچكباشند.مثmً به جای اینكه قاليچه ای با طرح یك حيوان فانتزی خریداری كنيد یك تابلو فانتز

كان بيارایيد. می توانيد عروسكھای كوچك ازبا طرحھای بچه گانه خریداری كنيدیك كمد بزرگ بخرید و روی آن را با عكسھای مورد پسند كود

نه تری به آن ببخشيد. یك چنين كمدی می تواند ازدستگيره ھای این كمد بزرگ آویزان كنيد وطرحھای دیگری به كار ببرید تا شكل زیباتر و بچگا

جغجغه گرفته تا كاميون و گيتار را در خود جای دھد.

 اما انتخاب مناسب آنھا می تواند فضای اتاق راپرده ھای اتاق نيز از عناصری ھستند كه عوض كردن آنھا با گذشت سن كودك خرج آنچنانی ندارد

دگرگون كند.

شادتر آن را برای چندسال دیگر برای یك كودك پيشمی توان ميله ھای تختخواب یك كودك نوپا را در آورد و با رنگ آميزی دوباره آن با رنگھای 
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اغ خواب را بردارید و با تغيير پارچه سایه بان آن رادبستانی مورداستفاده قرار داد و وقتی كودك وارد مدرسه شد می توانيد عروسك تزئينی روی چر

ی آینه اتاق كودك حال و ھوای اتاق راكامmً عوضبه طرحی دیگردرآورید. آویختن اشيا ی كوچك از دستگيره ھا و گذاشتن چند شیء فانتزی در جلو

خواھدكرد.

ی متحرك را بردارید و با استفاده از تشك خود تخت و اضافهمی توانيد یك كار دیگر نيز با تخت نوزاد خود انجام دھيد به این ترتيب كه یكی از نرده ھا

يز افزودن چند شكل فانتزی به آن كمك بيشتری در اینكردن چند بالش فانتزی به آن آنرا به یك نيمكت نشيمن تبدیل كنيد. البته تغيير رنگ آن و ن

تا كودك راحت تر بتواند به روی نيمكت برود. اگر كمدجھت خواھد كرد. می توانيد حتی یك چھار پایه كوچك نيز در جلو این نيمكت پرفایده بگذارید 

یی كه به بيرون كشيده می شود بگذارید تالباس دارای كشوھای متعدد است می توانيد یكی از آنھا را حذف كنيد وبه جای آن یك تخته كشو

كودك پيش دبستانی روی آن به نقاشی بپردازد.

ز خرید وسایلی كه طبق آخرین مد روز ساخته شده اندھنگامی به خرید مبلمان برای كودكان می پردازید، به دنبال مدلھا وكيفيت ماندگار باشيد. ا

 از خریداری مبلھایی كه بسيار گوشت آلوبخصوص برای كودكان خيلی كم سن كه به سرعت رشد كرده و تغيير وضعيت می دھند خودداری كنيد.

 از خرید وسایل گرانبھای دارای ارزش ھنری زیاد جداًھستند پرھيزكنيد زیرا با جست و خيز بسيار كودك بر روی آنھا خيلی زود پاره خواھند شد. یا

كه شما ھميشه در مورد این وسایل به كودكتانخودداری كنيد زیرا این وسایل نه تنھا باعث راحتی بيشتر كودك نمی شوند بلكه به این خاطر 

ھشدار می دھيد موجب آزار او را فراھم می كند.

گ آنھا را عوض كرد.ھمچنين درخرید وسایل چوبی توجه داشته باشيد كه قابل رنگ كردن باشند و بتوان به آسانی رن

رار گرفته و باعث تغيير فضای آن می شوند.مواردی كه در زیر فھرست شده اند عناصری ھستند كه در اتاق كودك شما به آسانی موردتعویض ق

رنگ صورتی رنگ آميزی كرده بودید، اكنون كه اوانتخاب مناسب آنھا نشان دھنده سليقه و شخصيت فردی شماست. مثmً اگر اتاق نوزادتان را به 

ین ھزینه ای بيش از یك سطل رنگ برای شمابه یك پسربچه شيطان پيش دبستانی تبدیل شده می توانيد آن را به رنگ آبی تيره رنگ كنيد. ا

نخواھد داشت.

فھرست ما عبارتند از:

ـ دستگيره درھا و كمدھا١

 ـ سایه بانھا چراغھا و آباژورھا٢

 ـ رنگ دیوارھا٣

 ـ وسایل جانبی روی دیوارھا۴

 ـ چھارچوبھای پنجره ھا۵

 ـ قاليچه ھا۶

 ـ ملحفه ھای تخت و روتختی٧

 ـ روكش ھا مبلھا وصندليھا٨

ـ قفسه ھای متحرك ووسایلی مانند سطل زباله٩

 ـ رنگ مبلمان١٠

 ـ كوسن ھا١١

منبع : روزنامه ایران
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اتاق خوابی پر از آرامش

اتاق خواب جایی است برای آسودن و کسب آرامش و انرژی مجدد برای یک

اتاق خواب و ھمچنين نوع چيدمان آن کمک لوازم  انتخاب  روز کاری دیگر. 

زیادی به کسب این آرامش و استراحت واقعی می کند.

در این نوشتار سعی داریم مھم ترین نکات مربوط به دکوراسيون این منطقه

با اھميت خانه را توضيح دھيم.

یکی از اصول اوليه چيدمان در اتاق  خواب می گوید محل تخت باید به گونه ای

انتخاب شود که پنجره نورگير حتما در سمت راست آن قرار گيرد. استفاده از

کوسن ھای فراوان بر روی تخت ھایی که لبه با�یی بلندی دارند، بر زیبایی

تخت می افزاید.

بافت ھای کنيد.  بيشتردقت  مبلمان  و  اشيا  بين  در  موجود  به ھماھنگی 

روتختی و وا�ن ھای پرده بھتراست از یک نوع، از یک طرح و از یک طيف رنگی

انتخاب شودو حتی نوارھای تزیينی دیواری در قسمت با�یی دیوارھا نيز از

به بافت ھا یک سبک کmسيک  ميان  باشد. ھماھنگی  ھمان طيف رنگی 

محيط اتاق می دھد.

mبافت ھا و رنگ ھا، کام از  یکی  این ھماھنگی، گاھی  ميان  البته اگر در 

متضاد و مکمل دیگر بافت ھا  باشد، بر تنوع دکور اتاق افزوده شده و آن را از

راحتی اتاق نيست، بلکه باید به نرمی و لطافت آن ھمیکنواختی در  می آورد.توجه داشته  باشيد استفاده از روتختی ھای زیبا تنھا مmک زیبایی و 

توجه کنيد. ھمه این موارد منجر به افزایش حس آسایش و راحتی در اتاق خواب می شود.

ل به زرشکی، مکمل رنگ فضای زمينه است.فرض کنيد:رنگ زمينه اتاق، کرم شکmتی و گلبھی است. استفاده از دکورھای چوبی تيره و متمای

ود زیبایی این نوع چيدمان جلوه ای چند برابر بيابد.استفاده از روتختی براق، با القاء نوعی حس تجمل گرایی در کنار دکور چوبی تيره باعث می ش

رنگ و طرح بافت ھای پارچه ای نيز مابين رنگ زمينه اتاق و دکور چوبی آن است.

بک کmسيک، استفاده از بافت ھای براق در کنارھمين امر سبب شده است تا در محيط، تعادل برقرار شود. یادتان باشد که یکی از ویژگی ھای س

 تر شده  و ھر چه پھنای قاب کمتر باشد، تنھا نقاشیدکور چوبی تيره است. ھر چه پھنای قاب تابلوھا بيشتر باشد آن تابلو با دکور اتاق، ھماھنگ

یا سایر آثار داخل قاب جلوه بيشتری خواھد داشت.

ید. در کنار تک  مبل می توان از نور موضعیھمچنين، استفاده از تک مبل کمک می کندتا فضایی صميمی و دلنشين در قسمتی از اتاق فراھم آ

د. ھر چه تعداد نورھای موضعی در داخل اتاق بيشتر(آباژور) استفاده کرد. به این ترتيب فضایی مناسب برای مطالعه واستراحت در شب پدید می آی

 مناسب است.باشد، تفکيک فضاھای داخلی بيشتر شده و به نظر می رسد که رعایت این نکته برای اتاق خواب،

رد و ضمنا این امکان را به وجود می آورد تا بتوانيد قبل ازاستفاده از چراغ ھای آباژور کوتاه بر روی پاتختی ھا، ميتواندفضایی رومانتيک  به وجود آو

 شخصی و تابلوھای خط یا نقاشی مورد عmقه تان درخواب به مطالعه بپردازید. استفاده از فضای سبز (گلدان، فmور باکس و . . .)، قاب عکس ھای

ز ھر روز می تواند انگيزه  شروع یک روز کاری را دو چنداناتاق خواب باعث افزایش نشاط و روحيه تان شده و روبه رو شدن با این عناصر به ویژه در آغا

کند.

یجاد ھماھنگی بيشتر بين اجزای داخلی اتاق میبھتراست قاب عکس و تابلو نيز مطابق با دکورچوبی اتاق،چوبی انتخاب شود و ھمين امر باعث ا
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اسب است و توصيه می شود.شود. استفاده از قاب ھای فلزی متعدد در اتاق ھایی که دکور فلزی و فرفورژه دارند کامm من

P٣٠worldمنبع : 
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اتاق خوابی دلپذير

ترین حریم اتاق خواب یکی از قسمت ھای مھم در خانه است، و اصلی 

خصوصی در ھر خانه محسوب می شود. شما در اتاق  خواب شخصی تان

می توانيد بيش از ھر چيز آسایش خود را در نظر گيرید و داشتن احساس

راحتی و آسودگی را بر دیگر موارد ترجيح دھيد. بنابراین، برای خود ارزش

قائل شوید و با تھيه ی وسایل راحت، امکان داشتن صبحی دلپذیر را فراھم

آورید.

 شعف و سرزندگی را منتقل کنند.فرشينه ای زیبا و کارآمد، ھم چنين بالشتک ھای متعدد و رنگارنگ انتخاب کنيد تا به شما حس

را دنبال کنيد تا به شما برای داشتن یک تختبه منظور فراھم آوردن خوابی خوش، تشک و تخت خواب باید استاندارد باشند. پس راھنمایی ھا 

ایده آل کمک کند:

▪ قبل از خرید، ابتدا مدل ھای مختل تشک خوش خواب را با ھم مقایسه کنيد.

س ھمان طوری که شب ھا می خوابيد، روی آن دراز▪ وقتی می خواھيد تخت خوابی را امتحان کنيد، از فروشنده بخواھيد شما را تنھا بگذارد، سپ

بکشيد.

▪ در مورد انتخاب تخت مناسب وقت کافی بگذارید و در خرید عجله نکنيد.

▪ اندازه ی تخت خواب مھم است. تخت بزرگتر راحتی بيش تری را نيز به ھمراه دارد .

کوچک است، ابتدا طرحی از مبلمانی که �زم دارید▪ البته انتخاب تخت و کمد بستگی به اندازه ی اتاق شما ھم دارد. اگر اتاق خواب تان خيلی 

تھيه نموده، ابعاد را به دقت یاد داشت کنيد.

▪ ھر چه می توانيد سرمایه گذاری کنيد. از قدیم گفته اند: «ھرچقدر پول بدی، آش می خوری!»

گيری آن در اتاق را نيز در نظر گيرید.▪ فقط به محکمی و دوام تخت خواب فکر نکنيد، وزن خودتان، ساختار مناسب تخت و موقعيت جای 

▪ مواظب باشيد. تحت تاثير تبليغات فروشنده قرار نگيرید.

منبع : ایران آذین
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اتاق دلبندان

باید طوری و  باشد  تطبيق  در  کودکان  روحيه  با  باید  اتاق کودک  طراحی 

طراحی شود که تا مدرسه رفتن کودک مورد استفاده قرار گيرد از این رو در

طراحی فضاھای کودکان، شناخت کودک اھميتی خاص می یابد و از آنجائی

که کودکان دنيای تخيلی خاص خویش را دارند، بسياری از آنان در سنين زیر

 سال، دنيا را آن طور که باید باشد مجسم می کنند، نه آنگونه که ھست.٧

ھمين امر باعث می شود محيط کودکان آن فضائی نباشد که معمار بدون

نمود ھای بر  معماری  وقتی  که  آن چنان  می کند.  را طراحی  آن  شناخت، 

بر خوردھایی تاثير می گذارد،  مفھومی  تفاوتھای  سنتی زندگی از طریق 

مطرح می شود که قبل از آن به طور کامل پنھان بودند و این چنين است که

عناصری از  کودکان  اتاق  فضای  کلی  شکل  می شوند.  ھویدا  و  آشکار 

منحصربه فرد، برجسته و آنچه بر انگيزنده احساسات وی است، سرچشمه

می گيرد. اشکال ھندسی رفتار ادراکی کودک را مورد توجه قرار می دھند و

اجازه نمی دھند تا مفاھيم گوناگون در جزئيات تصوری کودکانه مدفون بماند.

ه طور دقيق و کامل، (بعنوان کاربر) فضا را قبول کرده ونقاشی ھای کودکان نشان می دھند که کودکان در تصورات شان، فضا را چگونه می بينند. آنھا ب

آن را با جزئيات در ترسيماتشان بيان می کنند، که خود مایه تعجب است.

اظھارات مھمی می کنند و نظراتی در باره رنگ اتاق وکودکان معموÌ دوست دارند در مورد اینکه که اتاق شان چگونه دیده می شود، بحث کنند. آنھا 

گونه کودکان فرضيه طراحان را قطعی خواھند کرددیوارھا و مبلمان مناسب خود بيان می کنند و می خواھند در مورد آنھا تصميم بگيرند. بدین 

 بر می انگيزد، مثل آنچه که، این گونه توسط.این فرضيه اساس طراحی خواھد بود که تصور کودکانه، اشکال معماری و شاخص مخصوص به خود را

کودک قلمروئی مخصوص به آنان است.آنجاکودک بيان می شود: شبيه به ماھی است، سر و چشم دارد، مثل قایق است اما بدون پارو. اتاق 

برای آنان ھمچون جھان بزرگ تصور می شود.

اب می خوانند و...... از این رو کودک ھمواره در حالآنان در آنجا به موسيقی گوش فرا می دھند، بازی می کنند، در رویاھای خود فرو می روند، کت

، بنابراین محيط اطرافش باید مطابق با فعل وجنبش و جنبيدن است و دوست دارد کنجکاوی و کاوش را ھمراه با بازی در دنيای خود انجام دھد

ھت کودکان باید رنگارنگ، جاذب، پر مشغله و منظم، پرانفعال درون کودک باشد و حواس و حس کنجکاوی او را بر انگيزد. از این رو بھترین فضا ھا ج

نشاط ولی با این حال آرامش بخش و در عين حال بی خطر باشد.

تن موارد زیر خواھيم توانست در ایجاد محيطی مناسب ونائل شدن بدانھا تنھا بوسيله برنامه ریزی دقيق ميسر خواھد بود. از این رو با مد نظر گرف

متناسب با حال و ھوای آنان و ھر آنچه در رشد و تعالی آنان تاثير گذار است، موفق شویم.

از چه چيزھائی لذت می برد.از صفات منحصربه فرد او) مشورت؛ با کودک خود صبحت کنيد و فعاليت ھای مورد عmقه او را بيابيد. توجه کنيد که او ١

ا محيط خود را بيا فرینند، بدین گونه آنھا یادبه دقت مطلع شوید و ببينيد که دوست دارد محيطش چگونه آراسته شود.کودکان باید کمک کنند ت
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می گيرند، مسئوليت پذیر بوده و برای به ثمر رساندن کيفيت استعداد وجودی خود کوشش کنند.

ویژگی ھای رشد آنان دارد.) قياس و مبلمان؛ طراحی فضای منطبق با شرایط کودکان به طور قطع بستگی به شناخت کافی از ٢

ان است. اندازه ميز و صندلی، کمد ھایخصوصيات جسمی و روانی کودکان در مراحل مختلف رشد، اساس برنامه ریزی فضا و طراحی برای آن

ضا و عناصر آن متناسب با اندازه ھای کودکان باشد،اسباب بازی و نيز ارتفاع مناسب دستگيره درھا، دستشوئی ھا، شير ھا و... ضروری است. اگر ف

آن ھا به سادگی می توانند از فضا ھا و وسایل مربوط به خود استفاده کنند.

و اندازه آنان ساخته می شود، اغلب برای ھر بازیقطعات متنوع مبلمان، نيمکت، ميز و صندلی، تابلوھا، قفسه ھا و غيره که با مقياس و در حد 

شکل ویژه ای به خود می گيرند.

 اتاق شان برای بسياری از فعاليتھا در کنار) تقسيمات فضا؛ اتاق کودک باید به طریقی چند منظوره طراحی شود و از آنجائی که کودکان از٣

استراحت و خواب استفاده می کنند، تقسيمات و قلمرو ھای خاص و مشخص خود را طلب می کند.

در کنار فضای خواب و استراحت کودک و در ارتباطاز قبيل فضائی برای مطالعه و بازیھای مھيج و ھمچنين فضائی برای سرگرمی. فضای بازی باید 

مناسب با آن طراحی شود.

  یک  اتاق  به  طور مشترک  متعلق به دو فرزندتجھيزات مورد نياز در فضای بازی شامل قفسه و صندلی، پارک کودک و .... است. در صورتی  که

ق  به  خود بدانند.است، بھتر است  فضای  اتاق  به  نحوی  تقسيم  شود که  ھر یک  از فرزندان  بخشی  را متعل

قفسه ھای  قابل  انعطاف  اسباب بازی ھا و یا کتابخانه  دو سویه این  کار با استفاده  از یک  پارتيشن  مشبک  چوبی  به  ارتفاع  حداکثر یک  و نيم  متر، 

امکان  پذیر است.

) محدودیت ھا؛ کودک در این مرحله کنجکاو و بی باک است.۴

مانند بطری و دارو در ارتفاعی مناسب و بدور از دستتا آنجائی که ھيچ گونه اطmعی از خطر ندارد. از این رو با ایجاد قفسه ھا نه تنھا اشيائی 

کودک در امان است بلکه محيط نيز نظمی دوچندان می یابد.

ا رنگ شاد استفاده کنيد و رنگ و بافت را به آنھا) رنگ؛ رنگھای روشن به چشم بچه ھا با شکوه ھستند. برای دیوارھا از کاغذ دیواری رنگی و ی۵

و ستارگان را بر سقف اضافه کنيم. کودکان رنگھایاضافه کنند. می توانيم حریم ھا و ھمچنين لبه ھای دیوار را مشخص و برجسته کنيم و ابر ھا 

تابناک و درخشنده را دوست دارند.

 را نيز معين کنيد.اما شما می توانيد با به کار بردن رنگھای شاد و تابناک در روی ھر دیوار محدوده ھای رنگی

تشویق می کنند. ھمچنين پيدایش یا ظھور دیوارھایرنگھای شاد و شفاف و آزاد، تصور کودکانه را بر می انگيزند و آنان را به آفرینش و خmقيت 

اند بسيار مفيد باشد. اگر ھر یک  از دیوارھای  اتاق  به روشن از قبيل استفاده از کارکترھای کارتونی و مانند آن در دیوارھای اتاق ھای کوچک می تو

ھای  زرد و سبز در کنار رنگ  سفيد دیوارھا عmوه  بر آنکه  باعث یک  رنگ  درآید، فضایی  شاد و جذاب، بدون  نياز به  تزیينات  بسيار فراھم  می آید. رنگ 

ناسب اند. از یک  نوع  پارچه  طرح دار برای  پرده  و روتختی  و...جلوه  ھرچه  بيشتر وسایل  اتاق  می شوند، با روحيه  بالندگی  و سرزندگی  کودکان  نيز مت

استفاده  کنيد.

اگر ھنگام  تعویض  روتختی، پرده  اتاق  نيازی  به  تعویض  ندارد. ازھمان  طرح  پارچه  برای  آباژور اتاق  کودکان  و قاب  عکس  ھم  می تواند استفاده  شود. 

 پرده  بدوزید؛ یا طرح ھای  آن  را روی  پرده  تکه  دوزی  کنيد.پارچه  جدید به  عنوان  وا�ن  پرده  استفاده  کنيد و یا آن  را به  صورت  نواری  پایين 

نيز ھماھنگ  با سایر قسمت ھای  اتاق  نقاشی  کنيد.به  جای  پرده  می توانيد از حصيرھای  ریزبافت  آفتاب گير استفاده  کنيد و سطح  آن  را 

) روشنائی؛ فضاھائی با نور طبيعی و شفاف اثر مثبت بر کودکان دارند.۶

این رو گزیدن نحوه و ميزان روشنائی در اتاق کودکبه عبارت دیگر اتاق ھای تاریک با نور مصنوعی و نامناسب اثر منفی در پی خواھند داشت. از 

ان دارد.اھميتی بس مھم را ایفا می کند و تاثير مھمی در خواندن و نوشتن و ایجاد آرامش و تمرکز آن

ور در شب نيز در روحيه آنان حائز اھميت است.نور مناسب فضا را جھت محيطی آرام و مناسب جھت مطالعه محصور می کند. بررسی تاثير ميزان ن

ابد و شادابی و سحرخيزی را به بار می آورد.) پنجره ھا؛ پنجره و جھت آن در اتاق کودک اھميتی ویژه دارد.از طریق آن نور به داخل می ت٧

ای نگاه کردن به خارج خود را با� بکشد.کودک پنجره ھای را که در تقابل و مرتبه چشمانش است، بيشتر دوست دارد، تا مجبور نباشد بر

ل مشخصی برسد و غروب کند، فعاليت ھای خود رااز سوی دیگر کودکان از ميان پنجره ھا حرکت خورشيد را دنبال می کنند و تا زمانی که به مح
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خاتمه می دھند.

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=343503

اتاق فرزندمان را زيبا طراحی کنيم

طراحی، تزیين و زیبا ساختن اتاق کودک توسط والدین، به دانش و این که

پدر و مادر با دنيای ذھنی وروانی کودکان آشنایی داشته باشند، نياز دارد.

به راستی چگونه والدین می توانند اتاق کودک خود را بيارایند، بدون این که

نسبت به دنيای پر رمز و راز او توجه و عmقه نشان دھند؟

که این  مگر  ندارد  مصداق  کامل  به طور  نوزادان  مورد  در  نکته  این  البته 

بخواھيم عmیق شخصی خودمان را به کودک نيز منتقل کنيم و این تفکر ھم

در جای خود ارزشمند است، زیرا کودک ما از ھمان بدو تولد با ارزش ھای

خانوادگی آشنا می شود.

برای مثال پدر و مادری که به کتاب و کتاب خوانی عmقه مندند، در اتاق نوزاد

خود کتابخانه ای در نظر می گيرند. بی گمان در این مورد مثال ھای زیادی

 خاطر داشت که دادن خط فکری به کودکان نمیمی توان آورد، حتی ممکن است خود شما نيز با چنين موضوعی برخورد کرده باشيد؛ ولی باید به

تواند زیاد ادامه داشته باشد.

د عmقه نشان ندھد. بنابراین، از زمانی کهممکن است فرزند شما در سن چھار، پنج سالگی یا بيشتر، دیگر به آن چه برایش تدارک دیده ای

ی آنان ھم سو شوید.شخصيت کودکانتان شکل می گيرد، شما نيز باید ابتکار عمل را به دست بگيرید و با دنيای ذھن

 ای مشترک برسيد؛ به نحوی که فرزندتان نيز ازدر این مرحله، باید با کودک خردسالتان مشورت کنيد و ضمن راھنمایی وی، سعی کنيد به نتيجه

زندگی کردن و گذران اوقات در فضایی که برای او تدارک می بينيد، لذت ببرد.

شوید.برای آراستن اتاق کودک به رنگ ھا توجه ویژه نشان دھيد و حتما نظر فرزند خودرا نيز جویا 

يد، ضمن این که برایش فضایی شاد و مفرح خلقچنان چه در و دیوار یا کمد و تختخواب فرزندتان را با رنگ ھای مورد عmقه وی رنگ آميزی کن

 دوست بدارد، شما نيز تأیيد می کنيد.خواھيد کرد، به کودک نيز ثابت می کنيد که برای اظھار نظراو ارزش قائليد و آن چه راکه او

کاری باعث می شود محيطی دلچسب برای کودکاندر کنار آشنایی با علم روان شناسی و تاثير رنگ ھا، بھره گيری از خmقيت ھا و طرح ھای ابت

ه فرزندمان شادی و نشاط را ھدیه دھيم.دلبند خویش فراھم آوریم. باشد تا ما نيز در حد توانایی و بودجه ای که در اختيار داریم ب

بھين

منبع : روزنامه خراسان
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اتاق کودک

در خانه ای که نوزادی در آن باشد پرداختن به تزیين اتاق نوزاد از اھميت

زیادی برخوردار است. پدر و مادرھایی که در شرف بچه دار شدن ھستند

نوزاد خود می کنند. آراستن و دکور تزیين اتاق  بيشتر وقت خود را صرف 

و باشد،به حوصله  داشته  بر  در  اینکه ھزینه  از  اتاق کودک،بيش  بندی 

امکان تا حد  باید  اتاق کودک  معتقدند که  دارد. روانشناسان  نياز  خmقيت 

ساده ولی کارآمد باشد. اگر قرار است اتاق کودک یا نوزاد خود را بيارایيد

توجه داشته باشيد که ھمه موارد در زمينه سmمت جسمی و روحی فرزند

خود را در نظر بگيرید.

- اتاق نوزاد خود را طوری طراحی کنيد که قابليت به روز شدن متناسب با

رشد سنی فرزندتان را داشته باشد.

 اتاق حالت بچگانه داد. به طور معمول اتاق دخترھا- به کار بردن کاغذ دیواری در اتاق کودک یکی از روش ھایی است که به وسيله آن می توان به

ه راه و اغلب به رنگ آبی. اما این یک اصل نيست ورا با کاغذ دیواری عروسکی و رنگ صورتی تزیين می کنند و اتاق پسرھا را با کاغذ دیواری را

يد.شما می توانيد با توجه به وسایلی که در اتاق قرار دارد از رنگ ھای دیگری نيز استفاده کن

 و ماھھای اول تولد به مراقبت زیادی نياز دارد و پدر و- وجود یک مبل راحت و نرم در اتاق کودک از اھميت زیادی برخوردار است،چون نوزاد در روزھا

اشته باشد.مادر وقت زیادی را در اتاق نوزاد می گذرانند پس یک مبل می تواند کارایی زیادی در آنجا د

 گذاشته تا ھمه وسایل نزدیک دستتان باشد.- بھتر است قفسه و کمدھایی در اطراف تخت نوزاد قرار گيرد تا وسایل مورد نياز را در آنھا

ق کودک ایفا کند.- سبد یا سطل کوچکی در گوشه اتاق برای لباس ھای کثيف نوزاد می تواند نقش مھمی را در اتا

ینه انجام دھيم برعکس می توان با کمترین ھزینه نتایج- کودکان بيش از بزرگترھا به تنوع عmقه دارند،برای ایجاد این تنوع �زم نيست کارھای پرھز

نيم.فوق العاده ای به دست آورد،به طور مثال می توان رنگ و پوشش تخت و وسایل اتاق را تعویض ک

فاده نگردد.- باید توجه داشت که از تخت خواب یا مبلمانی که زوایا و گوشه ھای تيز و برنده دارند است

نگ ھای شاد مثل قرمز،نارنجی،... استفاده شود.- رنگ ھایی که در اتاق کودک استفاده می شود نباید سرد و کسالت آور باشد و بھتر است از ر

- خوب است در اتاق کودک ھميشه فضایی خالی برای جست و خيز کودک مھيا باشد.

منبع : وارش
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اتاق کودک

) تزیين اتاق کودک١

تزیين اتاق کودک باید مھيج و فانتزی باشد.

اولين چيزی که باید در دکوراسيون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشته

باشيد این است که این تزیينات باید مطابق با سن و روحيه کودکتان انجام

 ساله تان تزیين کنيد.١٣ ساله تان را مثل اتاق فرزند ٣گيرد.نباید اتاق فرزند 

البته منظور این نيست که باید ھر سال با با� رفتن سن فرزندتان تزیين اتاق

با توجه به گروه باید اتاق کودکان را  بزنيد.منظور این بود که  او را به ھم 

سنی آنھا انتخاب کرد.

) رنگ ھای متناسب برای اتاق کودک٢

ببينيد کودکتان به چه رنگی عmقه دارد.

اگر ھنوز سنش به حدی نرسيده که به خوبی بتواند صحبت کند یک جعبه

از رنگ ھایی را که دوست دارد تا خود یکی  مداد رنگی جلویش بگذارید 

انتخاب کند.

کودکان بزرگتر خود می توانند به شما بگویند که دوست دارند اتاقشان چه رنگی باشد.

یادتان باشد که اولویت با عmقه بچه ھاست.

سنين شکل می گيرد و اتاقشان می تواند آینهسعی نکنيد مدل و رنگ دلخواه خودتان را به زور به بچه ھا تحميل کنيد.شخصيت آنھا از ھمين 

نيست.باید م معقول آنھا  برای نشان دادن شخصيتشان باشد. البته منظورم طرح و رنگ غير  آنھا را درخوبی  بازھم  اما  حدودیت تعيين کنيد 

انتخابشان آزاد بگذارید.

) اتاق کودکتان را با باتکار تزیين کنيد٣

از تخيل و ابتکارتان استفاده کنيد و از کودکتان نيز برای رنگ کردن اتاق کمک بخواھيد.

آلبوم ھا و عکس ھای ویژه در مجmت و اینترنت در ایندیوارھای اتاق ميتواند به طرز مبتکرانه یی با نقاشی ھای کودکتان تزیين شود.ميتوانيد از 

زمينه کمک بگيرید.

دکوپاژ نيز برای خلق یک اتاق رویایی و خاص برای کوکتان جالب است.

) مبلمان اتاق کودک۴

ر شده است.با وجود طراحی ھای جالب و خاص برای مبلمان اتاق کودک موجود در بازار کار شما کمی ساده ت

ق پسرتان را به شکل اتاق قھرمانان طراحی کنيد که مثmميتوانيد اتاق دخترتان را مثل اتاق پرنسس ھا به رنگ صورتی و رمانتيک تزیين کنيد. یا اتا

تختخوابش به شکل ماشين مسابقه باشد.

یا بسياری طرح ھای دیگر که مطابق با عmقه و روحيه کودکتان باشد.

P٣٠worldمنبع : 
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اتاق کودک

ھنگام برنامه ریزی برای اتاق نوزاد به سيستم گرمایی و نورپردازی اتاق نيز

بين  باید ھمواره  نوزاد  اتاق  دمای  باشيد.  داشته  تا ١٩توجه  درجه٢٢   

سانتيگراد باشد. از این رو با توجه به امکانات منزل باید راھی ایمن برای

تامين این دما در اتاق کودک در نظر گرفته شود.

نور مستقيم و درخشان برای نوزادان مناسب نيست. به ھمين دليل برای

تلطيف نور خورشيد در روز از پرده ھای نازکی که نور را از خود عبور داده اما

از تندی آن می کاھند برای پنجره ھای اتاق نوزاد استفاده کنيد و در شب

برای تامين نور اتاق از چراغ ھایی که نور را به سقف می تابانند برای ایجاد

نيز از نور اتاق کودک در طول شب  نور غيرمستقيم و کافی بھره بگيرید. 

اھميت ویژه ای برخوردار است چرا که نوزادان اغلب در طول شب نياز به

تغذیه دارند و اتاق نوزاد باید در شب از ميزانی از نور بھره مند باشد تا ضمن

بيداری کامل و ھوشيار شدن نوزاد نيز نشود.آنکه مادر را به انجام امور معمولی چون تغذیه کودک یا تعویض پوشک او قادر می سازد موجب 

گویی بر این نياز است. در غير این صورت می توان ازاستفاده از کليدھای تایمردار که مقدار نور را تنظيم می کنند یکی از بھترین راه ھای پاسخ

چراغ خواب ھای کوچک نيز برای تامين این مقدار نور سود برد.

 تا در مواقع لزوم بتوانيد اتاق را در طول روز نيز تاریکبرای پنجره ھای اتاق نوزاد بھتر است عmوه بر پرده اتاق یک آستری ضخيم نيز در نظر بگيرید

کنيد.

اما باید این امر را نيز در نظر داشته باشيم کهاگرچه اولين انتخابی که برای پوشش کف اتاق نوزاد به نظر می رسد یک پوشش نرم و راحت است 

د غذایی گوناگون را به دست گرفته و بر روی زمينظرف چند ماه، نوزاد ما تبدیل به کودک نوپایی می شود که انواع مایعات و نوشيدنی ھا و موا

به راحتی تميز شود.اتاق خواھد ریخت. بنابراین پوشش کف اتاق را از نوعی در نظر بگيرید که ضمن نرمی و لطافت 

 دارد که در ماه ھای اوليه تولد، در کنار تخت مادرنوزاد عmوه بر تختخواب اصلی، اغلب به یک تخت چرخدار متحرک و کوچک یا یک گھواره نيز نياز

بور به طی مسافت ميان اتاق ھا نباشد. پس از چند ماهقرار گرفته و این امکان را به مادر بدھد تا برای رسيدگی و مراقبت از نوزاد در طول شب مج

ا باز می یابد می توان نوزاد را به اتاق مخصوص واول، زمانی که دفعات بيدار شدن نوزاد در شب کاھش می یابد و مادر نيز توان از دست رفته ر

تختخواب اصلی اش انتقال داد.

 نظر بگيرید تا مادر جای راحتی برای نشستنچنانچه اتاق کودک جای کافی داشته باشد یک مبل یا صندلی راحت برای مادر در اتاق نوزاد در

ق کودکان عmوه بر اموری که ذکر شدتوجه بهھنگام شيردھی و مراقبت از نوزاد داشته باشد. ضمن طراحی وبرنامه ریزی برای دکوراسيون اتا

یا کودک قرار دارن نوزاد  باید به وسایلی که در دسترس  نباید فراموش شود.ھمواره  نيز  د از قبيل آنچه از درون تخت برای کودک قابلایمنی 

دسترسی است دقت و توجه داشت.

 اند بایدبا استفاده از وسایل مخصوص موقتاْ پوشيدهھمچنين سطح اتاق نباید از مواد ليز و لغزنده باشدو پریزھای برق که در ارتفاع کم نصب شده

www.takbook.com

www.takbook.com



شوند.

http://sargol.blogfa.com/post-۴۶.aspx
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اتاق کودک خود را چگونه تزئين کنيم

در مبحث  مناسب سازی  خانه  - چه  بزرگ  و چه  کوچک  - باید توجه  داشت  که 

خانه  فقط  و فقط  یک  سرپناه  نيست  بلکه  �زم  است  نيازھای  رفتاری ، روانی 

فضاھای  ترتيب   این   به   باشد.  پاسخگو  نيز  را  خود  ساکنان   اجتماعی   و 

اختصاصی  ھر یک  از افراد خانواده  باید متناسب  با سن  و سال ، چگونگی 

فعاليت ھا و روحيه  افراد آراسته  شود تا عmوه  بر کارآمد بودن، نياز فطری 

شخص  به  آرامش  و زیبایی  را نيز برآورده  سازد.

- اتاق  کودکان   برخmف  اتاق  پدر و مادر فقط  اتاق  خواب  و استراحت  نيست 

بلکه  محل  بازی، انجام  تکاليف  درسی  و به  طور خmصه  اتاق  زندگی  است.

سایر یا  مادر  و  پدر  اتاق   به   نسبت   کمتری   مساحت   معمو�ً  اتاق   این  

فراوان  ریزھای   با خرده   اتاق  ھمراه   بودن   دارد. کوچک   بزرگترھای  خانواده  

برای  را  ویژه ای   تمھيدات   شادی،  به   بچه ھا  فطری   تمایل   نيز  و  کودکان  

ساماندھی  فضای  اتاق  آنھا می  طلبد.

بنابراین  برای  مناسب  سازی  اتاق  کودکان  باید عmیق  و نکات  مورد توجه  آنھا

را شناخت  و به  آن  (حداقل  در اتاق  خودشان) احترام  گذاشت  و از نظرات  آنھا

استفاده  کرد.

ا نيز می  توان  بھره  برد:صرف  نظر از سليقه  ھای  شخصی، برخی  از ویژگی ھا ميان  کودکان  مشترک  است  که  از آنھ

ھای  رنگی  برای  آنھا جذاب  است.- از ميان  شکل ، جنس  و رنگ  اشياء ، کودکان  بيش  از ھمه  به  رنگ  توجه  دارند و فضا

بيش  از طرح ھای  ریز نقش  و نامفھوم  نظر کودکان  را جلب  می- در طرح ھای  رنگارنگ، طرح ھایی  با لکه  ھای  بزرگ  رنگی  یا زمينه  ھای  رنگی  قوی  

 کند.

مل  آنھا (سبز ، نارنجی ، بنفش) بيش  از رنگ ھای - رنگ ھای  شاد با شدت  با� مشتمل  بر سه  رنگ  اصلی  (زرد ، قرمز ، آبی) و رنگ ھای  مک

ترکيبی  مورد توجه  کودکان  است.

جاد شده  باشند بيشتر از شکل  واقعی  اشياء جذابيت - پس  از رنگ ، اشکالی  که  از ترکيب  سه  شکل  خالص  ھندسی  (مربع ، مثلث  و دایره) ای

شادی  کودکان  می  شود.دارند. فانتزی  نمودن  اشکال  با استفاده  از تقسيم  آنھا به  سه  شکل  ذکر شده  موجب  

وارد فوق  می  توان  از این  توصيه  ھا بھره  گرفت:● برای  استفاده  ھر چه  بھتر از فضای  اتاق  و نيز جلب  رضایت  کودکان  با توجه  به  م
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سن  و جنس  فرزندان  تقسيمات  بيشتری  را در ارتفاع  کمدھای ▪ از آنجا که  به  طور معمول  ارتفاع  لباس  کودکان  کمتر است  می  توان  با توجه  به  

  ریزھای  آنان  استفاده  کرد. ھرچه  اتاق  خواب  کوچکتر باشد نياز به دیواری  انجام  داد و از آنھا یا به  صورت  طبقه  و قفسه  یا کشو برای  قرار دادن  خرده

کمد با طبقه  بندی  متنوع  بيشتر است.

شند. در صورتی  که  تخت  کنونی  فرزندتان  چنين  نيست ▪ ھنگام  انتخاب  تخت، بھتر است  تخت ھایی  انتخاب  شوند که  دارای  کشوھای  تحتانی  با

وع) و از آنھا برای  خرده  ریزھای  بچه  ھا استفاده  کرد.می  توان  جعبه  ھایی  با ارتفاع  کوتاھتر از پایه  تخت  ساخت  (با رنگ  آميزی ھای  متن

رد؛ این  تختخواب ھا به ویژه  در اتاق ھای  کوچکتر صرفه  جویی ▪ برای  کودکان  با�ی  سه  سال ، می  توان  از تخت ھایی  با پایه  ھای  بلند استفاده  ک

د.مناسبی  در فضا می  کنند. کودکان نيز از زیر این  تخت ھا استفاده ھای  گوناگون  می  کنن

 به  نحوی  تقسيم  شود که  ھر یک  از فرزندان  بخشی  را▪ در صورتی  که  یک  اتاق  به  طور مشترک  متعلق به دو فرزند است بھتر است  فضای  اتاق 

داکثر یک  و نيم  متر، قفسه ھای  قابل  انعطاف  اسباب بازی ھا و یامتعلق  به  خود بداند. این  کار با استفاده  از یک  پارتيشن  مشبک  چوبی  به  ارتفاع  ح

کتابخانه  ی دو سویه  امکان  پذیر است.

 تزیينات  بسيار فراھم  می آید. رنگ ھای  زرد و سبز در کنار رنگ ▪ اگر ھر یک  از دیوارھای  اتاق  به  یک  رنگ  درآید فضایی  شاد و جذاب، بدون  نياز به 

الندگی  و سرزندگی  کودکان  نيز متناسب  است.سفيد دیوارھا عmوه  بر آنکه  باعث  جلوه  ھرچه  بيشتر وسایل  اتاق  می شود، با روحيه  ب

چه  برای  آباژور اتاق  کودکان  و قاب  عکس  ھم  می  تواند استفاده ▪ از یک  نوع  پارچه  طرحدار برای  پرده  و روتختی  و... استفاده  کنيد. ھمان  طرح  پار

ه  عنوان  وا�ن  پرده  استفاده  نمایيد و یا آن  را به  صورت  نواری  پایين شود. اگر ھنگام  تعویض  روتختی ، پرده  اتاق  نيازی  به  تعویض  ندارد از پارچه  جدید ب

پرده  بدوزید؛ یا طرح ھای  آن  را روی  پرده  تکه  دوزی  کنيد.

 می  رسند.▪ پارچه ھای  ساده  رنگی  در کنار یکدیگر نسبت  به  پارچه ھای  طرح دار جذاب تر به  نظر

 فانتزی  را در سایر قسمت ھای  اتاق  نظير کمد و روبالشی ▪ در صورتی  که  نقش  و تصویر خاصی  در وسایل  اتاق  کودک  وجود دارد آن  نقش  یا تصویر

نيز استفاده  کنيد.

 ھزینه  ای  برای  ایجاد تنوع  در فضای  مختص  کودکان  است.▪ رنگ  آميزی  مجدد قاب، دستگيره  کمدھا و قفسه ھای  قدیمی  با چند رنگ  شاد ، راه  کم 

  وسایل  در پرده، روتختی  و... ترکيب  و تنوع  مجموعه  را با▪ بعد از خرید وسایل  اتاق  کودک  با استفاده  از ھارمونی ھای  تيره  - روشن  ، رنگ ھای

ارند، خودتان  رنگ ھای  زرد ، قرمز و سبز و یا سایر رنگ ھای استفاده  از ذوق  خودتان  غنی  کنيد. اگر وسایل  خریداری  شده  رنگ ھای  زنده  و شاد ند

شاد و غير زننده  را مبنای  رنگ  آميزی  سایر اجزای  اتاق  قرار دھيد.

بچه  ھا درست  کرد.▪ از یک  کmه  حصيری  به  صورت  وارونه  می  توان  لوستر فانتزی  و جالبی  برای  اتاق  

ا نيز ھماھنگ  با سایر قسمت ھای  اتاق  نقاشی  نمایيد.▪ به  جای  پرده  می  توانيد از حصيرھای  ریزبافت  آفتابگير استفاده  کنيد و سطح  آن  ر

 نایلون ھای  فانتزی  محل ھای  مناسبی  را برای  خرده  ریزھای ▪ رنگ  کردن  کارتن ھای  مقوایی  در ابعاد مختلف  و یا روکش  کردن  آنھا با کاغذ کادو و

کودکان  فراھم  می کند.

ا نظر کودکان  تأمين  کنيد.▪ استفاده  از رنگ ھای  شاد در دیوارھای  اتاق  ھميشه  مطلوب  بچه ھاست؛ شدت  رنگ  را ب

کنيد که  قابل  تغيير نيز ھستند و یا چند مکعب  چوبی  را▪ به  جای  قفسه ھای  چوبی  می  توانيد از قفسه ھای  فلزی  پيش  ساخته  رنگی  استفاده  

ن  مکعب ھا بھتر است  از دو طرف  خالی  باشند.جداگانه  بسازید و با رنگ ھای  متنوع  روی  ھم  قرار دھيد و ھرچه  می خواھيد بسازید. ای

مھندس فاطمه عارفيان

P٣٠worldمنبع : 
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اتاق کودکان؛ از بازی تا تکليف

بسياری از ما برای اینکه یک فضای مناسب در اتاق فرزندانمان ایجاد کنيم،

دچار مشکل ھستيم. ھميشه به این فکر می کنيم که کدام وسيله و کدام

رنگ را برای اتاق کودکانمان در نظر بگيریم تا آنھا در آن احساس آرامش کنند.

است، کودک  فرزندمان  وقتی  آنھاست.  فضای خصوصی  فرزندانمان  اتاق 

بزرگترھا یکی از ضرورت ھاست. اگر تعداد اتاق با اتاق  مجاورت اتاق آنھا 

ھای شما در خانه بيش از دو عدد است، سعی کنيد اتاقی که نزدیکتر به

اتاق شماست را برای آنھا انتخاب کنيد. وقتی آنھا کمی بزرگتر شدند و شما

کمی آسوده خاطر شدید، می توانيد اتاقی که برای آنھا انتخاب کرده بودید

را به اتاق کار، انباری و یا اتاق مطالعه تغيير دھيد. البته این تنھا برای خانه

دنيای با  را  اتاق خواب صادق است.مدرسه کودکان  دو  از  بيش  با  ھایی 

ر نتيجه اتاق آنھا ھم باید در این تغيير شخصيتیدیگری آشنا می کند. آنھا را از نظر شخصيتی و مسؤوليت پذیری دچار تغيير و تحول می کند. د

آنھا تغيير کند.

نداشته باشد، تقریباً ھرگز عملی نيست. پس«قرار دادن ھر چيز در سر جایش» این قانونی ممکن است که اگر جایی مشخص برای ھر چيز وجود 

خوردگی اتاق را در آینده حل خواھد کرد. به وجودبه ھنگام انتخاب اتاق خواب برای فرزندان، طراحی فضایی برای قرار دادن وسایل مشکل به ھم 

ت چند کشو به آسانی این مشکل را حلآوردن کشوھایی زیر تخت و استفاده از فضای زیر تخت، ھمچنين تقسيم بندی کمد لباس توسط ساخ

می کند.

● جای بازی

انتان خوب دقت کنيد. درست کردن جایی کوچکبچه ھای کوچک فضاھای کوچک و نقلی را دوست دارند. شما باید در انتخاب جای بازی برای کودک

کودکتان انتخاب کرده اید فضای باز زیادی دارد، آن رازیر پنجره می تواند فضای دوست داشتنی را برای کودکان فراھم کند. اگر حتی اتاقی که برای 

 که مورد استفاده آنھا نيست، شلوغ نکنيد. فراموشتقسيم کنيد و فضای بازی کردن را در آنجا محدود کنيد. اتاق کودکان را سعی کنيد با وسایلی

 و بر آنھا را ھم با وسایل شکستنی پر نکنيد تانکنيد برای کودکان، بازی کردن در جایی که وسایل کمتر است، لذت بخش تر است. سعی کنيد دور

وید.اگر توانایی مالی دارید، می توانيد کف اتاقبا دخالت ھای شما برای جلوگيری از بازی کردن کودک با این وسایل، موجب کاھش ھيجان آنھا ش

اب کنيد که در صورت افتادن وسيله یا خط افتادنکودکتان را با کفپوش ھای مخصوص کودکان بپوشانيد. در غير این صورت کفپوشی برای اتاق انتخ

رچه و یا تخته بپوشانيد تا برای کف پوش اصلیروی آن قابل برطرف شدن باشد. یک راه حل ھم این است که شما کف محل بازی کودکتان را با پا

اتاق اتفاقی رخ ندھد.

● کودکان و تکاليف مدرسه

 اختصاص می دھند ھم نياز به فضایی جداگانه است.برای کودکانی که به مدرسه رفته اند و ھر روز زمانی را برای انجام تکاليف و کارھای مدرسه

اید این کار را انجام دھيد. انتخاب ميز و صندلیھمانطور که برای محل کارتان ميز و صندلی مخصوصی انتخاب می کنيد، برای اتاق کودکتان ھم ب

مناسب موجب کاھش خستگی، به ھم خوردن کمتر حواس و تمرکز بيشتر در کار می شود.

 سال١۵ تا ٨ سانتی متر داشته باشد. این برای بچه ھا و نوجوانان بين ٧۶▪ ميز: برای نوجوانان ميز تحریر و درس خواندن باید ارتفاعی معادل 

 سانتی متر در۶۶ميز کامپيوتر باید چيزی حول و حوش است. اما ميز کامپيوتر برای افراد در ھمين سن باید کمی کمتر از ميز تحریر باشد. اندازه 

ورتی که کشویی در پایين آن برای کيبورد و موس وجودنظر گرفته شود. در مورد ميز کامپيوتر این نکته را ھم باید اضافه کنيم که ارتفاع آن در ص
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داشته باشد می تواند کمی از این بلندتر ھم باشد.

نتان درنظر بگيرید. البته آنھایی که بعداً موردنياز خواھد▪ جمع آوری: در اتاق فرزندانتان محلی یا ظرفی را برای جمع آوری کاغذھا و برگه ھای کودکا

 بردارید و این کاغذھا که نيازی فوری به آنشد. کابينت و کشوھای ميز جای مناسبی برای این کارند. ھمچنين می توانيد جعبه کفش خالی را

 توانيد آنھا را زیر تختخواب قرار دھيد، جایی کهنيست را داخل آن بگذارید. برای اینکه این جعبه کفشھای خالی جای اضافه ھم اشغال نکنند می

قبmً ھم در مورد آن صحبت کرده بودیم.

 می توانيد برای فرزندانتان که می خواھند▪ صندلی: صندلی ھایی که شما در محل کار از آن استفاده می کنيد، بھترین صندلی است که شما

حتماً دست اول باشند. به سراغ مغازه ھا بروید و یکی از آنتکاليفشان را انجام دھند یا اینکه از کامپيوتر استفاده کنند تھيه کنيد. البته �زم نيست 

دست دوم ھای سالم را بخرید.

ھند. پس باید در انتخاب درست و صحيح نور برای▪ نور: اکثر بچه ھا تکاليفشان را به ھنگام عصر و زمانی که ھوا تاریک شده است انجام می د

جلوگيری از آسيب رسيدن به چشمان جداً دقت کنيد.

سایه ھای اطراف ميز مطالعه و ميز تحریر را کمترچراغ ھای مرکزی که به سقف آویزان ھستند معمو�ً روشنایی کاملی ایجاد می کند. برای اینکه 

 سانتيمتر از ميز تحریر ارتفاع داشته باشد و �مپی ھم که برای آن به کار٣٠کنيد می توانيد از چراغ مطالعه ھم استفاده بکنيد. چراغ مطالعه باید 

ت به صفحه نمایش کامپيوتر و حداکثر صد وات باشد و نکته آخر اینکه به فرزندانتان توصيه کنيد از خيره شدن طو�نی مد۶٠می گيرید باید حداقل 

(مونيتور) جداً خودداری کنند.

منبع : دوستان

http://vista.ir/?view=article&id=301517

اتاق کودکم چگونه باشد

آماده کردن یک اتاق برای کودک نورسيده ھميشه بخشی از لذت بچه دار

شدن و توسعه یک خانواده است و تولد نوزاد ھمواره واقعه ای است که

دیگر اعضای خانواده چند ماه در انتظار آن بوده اند. والدین اغلب با عشق و

برای نوزاد خود را آماده می کنند و وسایل �زم  اولين  اتاق  عmقه فراوان 

آسایش و راحتی او را تدارک می بينند. اما در حقيقت نوزادان برای آسایش

نياز ندارند و اغلب و زندگی راحت به وسایل و ابزار متعدد و بی شماری 

نيازھای واقعی آنھا به چند وسيله ابتدایی محدود می شود.

در تھيه و تدارک اتاق نوزاد یکی از مھم ترین نکاتی را که باید ھمواره به

خاطر داشته باشيم، رشد و تغيير بسيار سریع نوزادان و نيازھایشان است.

از این رو ھنگام برنامه ریزی برای دکوراسيون اتاق کودک از رنگ آميزی و

پوشش دیوارھا و کف اتاق گرفته تا خرید وسایلی مانند تخت و کمد و از این
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اغلب وسایل باشيم که  داشته  نظر  در  را  واقعيت  این  باید  قبيل چيزھا، 

ت محسوس در زمانی کمتر از یک سال قادر بهنوزادان پيش از آنکه فرسوده شوند بی استفاده می شوند و نوزاد به دليل رشد سریع و تغييرا

 اتاق نوزاد این سرعت را به خاطر داشته باشيد و ازاستفاده از بسياری از وسایل اوليه اش نخواھد بود. بنابراین در انتخاب وسایل و رنگ آميزی

 تخت و کمد را به گونه ای انتخاب کنيد که دررنگ ھایی بھره بگيرید که برای چند سال اوليه زندگی کودک مناسب باشند. ھمچنين وسایلی چون

شوند قابل تغيير بوده و به راحتی به طول تختچند سال آتی نيز قابل استفاده باشند. بسياری از تختخواب ھایی که برای نوزادان ساخته می 

ان به راحتی آنھا را کنار گذاشت. به این ترتيبخواب اضافه می شود یا نرده ھای کنار تخت در این تختخواب ھا امکان جدا شدن داشته و می تو

 سال اول زندگی نيستند٣ سالگی خواھد بود و والدین مجبور به صرف ھزینه مجدد برای تغيير تخت پس از ۶-٨تخت جوابگوی نياز کودک تا سنين 

 در ھمه سنين به عنوان کشوھایی که لوازمیا کشوھایی که از سطح رویشان می توان به عنوان جای تعویض لباس و پوشک نوزاد استفاده کرد

گوناگون کودک را در خود جای می دھند قابل استفاده ھستند.

 درجه٢٢ تا ١٩شيد. دمای اتاق نوزاد باید ھمواره بين ھنگام برنامه ریزی برای اتاق نوزاد به سيستم گرمایی و نورپردازی اتاق نيز توجه داشته با

در اتاق کودک در نظر گرفته شود.سانتيگراد باشد. از این رو با توجه به امکانات منزل باید راھی ایمن برای تامين این دما 

وز از پرده ھای نازکی که نور را از خود عبور دادهنور مستقيم و درخشان برای نوزادان مناسب نيست. به ھمين دليل برای تلطيف نور خورشيد در ر

ر اتاق از چراغ ھایی که نور را به سقف می تابانند برایاما از تندی آن می کاھند برای پنجره ھای اتاق نوزاد استفاده کنيد و در شب برای تامين نو

 برخوردار است چرا که نوزادان اغلب در طول شب نيازایجاد نور غيرمستقيم و کافی بھره بگيرید. نور اتاق کودک در طول شب نيز از اھميت ویژه ای

در را به انجام امور معمولی چون تغذیه کودک یا تعویضبه تغذیه دارند و اتاق نوزاد باید در شب از ميزانی از نور بھره مند باشد تا ضمن آنکه ما

ی تایمردار که مقدار نور را تنظيم می کنند یکی ازپوشک او قادر می سازد موجب بيداری کامل و ھوشيار شدن نوزاد نيز نشود. استفاده از کليدھا

چک نيز برای تامين این مقدار نور سود برد.بھترین راه ھای پاسخگویی بر این نياز است. در غير این صورت می توان از چراغ خواب ھای کو

 تا در مواقع لزوم بتوانيد اتاق را در طول روز نيز تاریکبرای پنجره ھای اتاق نوزاد بھتر است عmوه بر پرده اتاق یک آستری ضخيم نيز در نظر بگيرید

کنيد.

اما باید این امر را نيز در نظر داشته باشيم کهاگرچه اولين انتخابی که برای پوشش کف اتاق نوزاد به نظر می رسد یک پوشش نرم و راحت است 

د غذایی گوناگون را به دست گرفته و بر روی زمينظرف چند ماه، نوزاد ما تبدیل به کودک نوپایی می شود که انواع مایعات و نوشيدنی ھا و موا

به راحتی تميز شود.اتاق خواھد ریخت. بنابراین پوشش کف اتاق را از نوعی در نظر بگيرید که ضمن نرمی و لطافت 

 دارد که در ماه ھای اوليه تولد، در کنار تخت مادرنوزاد عmوه بر تختخواب اصلی، اغلب به یک تخت چرخدار متحرک و کوچک یا یک گھواره نيز نياز

بور به طی مسافت ميان اتاق ھا نباشد. پس از چند ماهقرار گرفته و این امکان را به مادر بدھد تا برای رسيدگی و مراقبت از نوزاد در طول شب مج

ا باز می یابد می توان نوزاد را به اتاق مخصوص واول، زمانی که دفعات بيدار شدن نوزاد در شب کاھش می یابد و مادر نيز توان از دست رفته ر

تختخواب اصلی اش انتقال داد.

 نظر بگيرید تا مادر جای راحتی برای نشستنچنانچه اتاق کودک جای کافی داشته باشد یک مبل یا صندلی راحت برای مادر در اتاق نوزاد در

ھنگام شيردھی و مراقبت از نوزاد داشته باشد.

یمنی نيز نباید فراموش شود. ھمواره باید بهضمن طراحی و برنامه ریزی برای دکوراسيون اتاق کودکان عmوه بر اموری که ذکر شد توجه به ا

قابل دسترسی است دقت و توجه داشت. ھمچنينوسایلی که در دسترس نوزاد یا کودک نوپا قرار دارند از قبيل آنچه از درون تخت برای کودک 

د باید با استفاده از وسایل مخصوص موقتا مسدودسطح کف اتاق نباید از مواد ليز و لغزنده باشد و پریزھای برق که در ارتفاع کم نصب شده ان

شوند.

منبع : روزنامه مردم سا�ری
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اتاق کودکم را چطور بچينم؟؟؟

▪ تزئين اتاق کودک

در باید  که  چيزی  اولين  باشد.  فانتزی  و  مھيج  باید  کودک  اتاق  تزئين 

دکوراسيون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشته باشيد، این است که این

٣تزئينات باید مطابق با سن و روحيه کودکان تان انجام گيرد. نباید اتاق فرزند 

 ساله تان تزئين کنيد. البته منظور این نيست١٣ساله تان را مثل اتاق دختر 

بزنيد. تزئين اتاق او را به ھم  با� رفتن سن فرزندتان  با  که باید ھر سال 

منظور این بود که باید اتاق کودکان را با توجه به گروه سنی آنھا دکوربندی

کنيد.

▪ رنگ ھای متناسب برای اتاق کودک

بت کند، یک جعبه مداد رنگی در جلویش بگذارید تاببينيد کودکتان به چه رنگی عmقه دارد. اگر ھنوز سنش به حدی نرسيده که بتواند به خوبی صح

یند که دوست دارند اتاق شان چه رنگی باشد. یادتانخود یکی از رنگ ھا را که دوست دارد انتخاب کند. کودکان بزرگتر خود می توانند به شما بگو

باشد که اولویت با عmقه خود بچه ھاست.

 سنين شکل می گيرد و اتاق شان می تواند آینهسعی نکنيد مدل و رنگ دلخواه خودتان را به زور به بچه ھا تحميل کنيد. شخصيت آنھا از ھمين

اید محدودیت تعيين کنيد اما باز آنھا را درخوبی برای نشان دادن شخصيت شان باشد. البته منظورم طرح و رنگ ھای غيرمعقول آنھا نيست. ب

انتخابشان آزاد بگذارید.

▪ اتاق کودکتان را با ابتکار تزئين کنيد

 دیوارھای اتاق می تواند به طرز مبتکرانه یی با نقاشیاز تخيل و ابتکارتان استفاده کنيد و از کودکتان نيز برای رنگ کردن اتاق ھا کمک بخواھيد.

 زمينه کمک بگيرید. دکوپاژ نيز برای خلق یک اتاقھای کودکتان تزئين شود. می توانيد از آلبوم ھا و عکس ھای ویژه در مجmت و اینترنت در این

رویایی و خاص برای کودکتان کار جالبی است.

▪ مبلمان اتاق کودک

تر شده است. می توانيد اتاق دخترتان را مثلبا وجود طراحی ھای جالب و خاص برای مبلمان اتاق کودک موجود در بازار، کار شما کمی ساده 

تومبيل سواران طراحی کنيد که مثmً تختخوابش بهاتاق پرنسس ھا صورتی و رمانتيک تزئين کنيد. می توانيد اتاق پسرتان را شکل قھرمانان یا ا

اشد. دقت کنيد که بسياری از اثاثيه اتاق راشکل ماشين مسابقه باشد. یا بسياری طرح ھای دیگر که مطابق با عmقه و روحيه کودکتان نيز ب

خودتان نيز می توانيد بسازید. پس زیاد تو خرج نمی افتيد.

http://nobelak.blogfa.com/post-١٩٩.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=103872
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اتاق ميھمان و امکانات آن

ایم و آمدن ميھمان ھميشه استقبال کرده  از آمدن  معمو�ً  ایرانی ھا  ما 

ميھمان و پذیرایی از آن را یک اتفاق ميمون می دانيم. بعضی از ميھمان ھای

را ھم و طبيعتاً شب  ما می شوند  ميھمان  دیگر کشور  از شھرھای  ما 

ميھمان ما ھستند. اما ھميشه تدارک دیدن سفره چند رنگ و پذیرایی بدون

استراحت برای  فضایی  کردن  آماده  نيست.  نوازی  ميھمان  نشانه  توقف 

ميھمانان ما شاید فضایی راحت تر را برای ميھمانان ما فراھم کند.

شما اگر اتاق یا بخشی از خانه را پيش از رسيدن ميھمان ھا آماده کنيد،

قطعاً پذیرایی از ميھمانان برای شما ھم ساده تر می شود. اما اینکه چه

می توانيد اتاق کار، اتاق کودک و یا گوشه ای از خانهکارھایی بکنيد تا به ھنگام آمدن ميھمان، پذیرایی برای شما آسان شود. برای این کار، شما 

را به این امر اختصاص دھيد. راه ھای زیر ھم می تواند شما را بيشتر کمک کند.

مو�ً استفاده از صندلی ھای تخت شو یا- اضافه کردن یک تخت مناسب: اضافه کردن تخت به معنی استفاده از تشک یا تخت خواب است. مع

کاناپه ھای بزرگ برای استفاده در چنين مواردی بسيار نامناسب است.

مان استفاده کنند. اما بعضی دیگر معمو�ً وسایل را از- فضای مناسب: بعضی از افراد عادت دارند وسایل را از داخل چمدان خارج نکنند و از داخل ھ

لی کرد. سعی کنيد روی ميز اتاقی که درداخل ساک و چمدان خارج می کنند. پس باید کمد و یا کشویی مخصوص لباس ھا برای ميھمانان خا

اختيار ميھمانان قرار می دھيد را خالی کنيد تا وسایل شخصی را روی آن قرار دھند.

 قرار دادن یک ساعت زنگ دار به ميھمان کمک می- جزئيات: قرار دادن بعضی وسایل از اتکای ميھمان به ميزبان جلوگيری می کند. به طور مثال

 در اختيار ميھمانان قرار دھيد. پنکه، تلفن و تلویزیون.کند تا ھر ساعتی که �زم بود، خودش بيدار شود. ھر یک از وسایل زیر را ھم اگر اضافه دارید

البته اگر در خانه از آن اضافه دارید.

، شامپو و حوله دست و صورت، در صورتی کهدر مورد دستشویی و حمام ھم این کار یعنی احترام به ميھمان ھا. قرار دادن یک صابون اضافی

ميھمان این وسایل را ھمراه نداشته باشد، او را خوشحال خواھد کرد.

ان را تنھا گذاشت و در تمام لحظات در- حریم شخصی برای ميھمان: مشکل اصلی ھمه ما این است که گمان می کنيم لحظه ای نباید ميھم

تصر استراحتی کند، یا کمی مطالعه کند، شمااتاقی که به او اختصاص داده ایم کنارش باشيم. قبل از اینکه او به شما بگوید می خواھد مخ

پيشنھاد بدھيد.

چند پيشنھاد زیر را ھم برای ایجاد یک فضای خصوصی برای ميھمانان خود بخوانيد.

خش ھای مختلف آن به وسيله درھای زیاد به ھم متصلبعضی از درھا را ببندید. اگر خانه خود را تغيير شکل داده یا از ابتدا به شکلی بوده که ب

ز سمت سالن پذیرایی، در سمت سالن را ببندید.می شوند، بعضی از درھا را ببندید. به طور مثال اگر حمام شما ھم از اتاق راه دارد و ھم ا

ی خانه را در اختيار آنھا قرار دھيد. به این ترتيب ھم- کليد اضافی: برای ميھمان ھایی که چند روزی قصد اقامت دارند. پيشنھاد می شود کليد اضاف

شما به عنوان ميزبان و ھم ميھمان شما راحت خواھند بود.

ھولت قرار دھيد. به این ترتيب ميھمان برای- برای ميھمان خود وسایل آشپزخانه را دم دست و دسترسی به مواد نوشيدنی و خوردنی را در س

نوشيدن یا خوردن چيزی دچار رودربایستی نمی شود.

ن لباس ھایشان را می دھد. اتو و سایر وسایل- وسایل شست وشوی لباس ھم در اختيار ميھمانان قرار دھيد. این کار به ميھمانان امکان شست
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 شده است.مورد نياز را ھم در دسترس قرار دھيد. لباس ھای ميھمانان شما قطعاً در ساک یا چمدان چروک

را برای ميھمان خود انتخاب کنيد. علت را باید از- اگر خانه شما دوبلکس است و در ھر دو طبقه امکان اسکان ميھمان خود را دارید، طبقه با� 

کارشناسان طراحی داخلی منزل بپرسيد، چون تمام این مطالب پيشنھاد آنھاست.

http://nobelak.blogfa.com/post-١٧٨.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=103900

اتاق نشيمن

ھنگامی که لوازم اتاق نشيمن را ميچينيد، یک روش ساده، انتخاب مرکز

ثقل اتاق برای اتاق است. این نقطه، در واقع مرکز  یا نقطه تمرکز  توجه 

است و وسایل باید درست در مقابل این قطعه مھم چيده شوند. به این

ترتيب شما باید مراحل زیر را طی کنيد:

) نقطه تمرکز را انتخاب کنيد. شومينه، پنجره ھای بزرگ یا ميز تلویزیون و١

چيدمان وسایل و مبلمان را در اطراف آن انجام دھيد. این نقطه تمرکز باید به

فضایی تا  دیوارھا چيده شوند  از  دور  مبلمان  و  باشد  داشته  تکيه  دیوار 

خودمانی و گرم ایجاد شود.

تا مھمانان شما٢ نگذارید  یکدیگر دور  ) صندليھا و مبلھا را بيش از حد از 

بتوانند به راحتی با یکدیگر صحبت کنند.

 مجموعه مبل، یک چراغ پایه دار یا آویز بلند قرار) محل ميز را طوری انتخاب کنيد که در دسترس ھمه افراد باشد. در صورت امکان در نزدیکی ھر٣

دھيد.

 سانتيمتر با یکدیگر فاصله داشته باشند.۴۵ تا ٣۵ن ) بين ميز کوتاه قھوه خوری و کاناپه جای پای کافی در نظر بگيرید. کافی است که این دو بي۴

.) ارتفاع ميزھای عسلی باید حداکثر تا دسته صندلی یا مبلی که در کنار آن قرار دارد، باشد۵

) محلی برای رفت و آمد آسان در اطراف وسایل درنظر بگيرید.۶

منبع : سایت سيمرغ

http://vista.ir/?view=article&id=91779
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اتاق نشيمن

اتاق نشيمن شلوغ با رنگ ھای تند، با ارائه طرحی جدید بزرگ تر و روشن تر

به نظر می رسد.

اتاق  نشيمن که در تصویر با� می بينيد، مکانی شلوغ با لوازمی سنگين بود

و رنگ تيره ی دیوار سبب شده بود که نه تنھا اتاق کوچک به نظر برسد،

در نظر  تجدید  که  می دانستند  زوج  این  ایجاد گردد.  تنش زا  فضایی  بلکه 

اتاق و نظر در طراحی  با تجدید  بود و  طراحی اتاق شيوه ای موثر خواھد 

چيدمان جدید چھر ه ای کامmً متفاوت خواھد یافت.

خانم خانه این گونه تعریف می کند: «چون فضای اتاق  نشيمن تنگ و کوچک

مبل یک  بود.  نمانده  باقی  ساله مان  دو  پسر  بازی  برای  جایی  و  بود 

تخت خواب شو ھم برای اتاق خواب مھمان در طبقه ی با� خریده بودیم که

نتوانستيم آن را از پله ھا با� ببریم، بنابراین مبل را در ھمين اتاق نشيمن

طبقه ی پایين گذاشتيم و این امر باعث شد اتاق تنگ تر از قبل شود. این

شد که از یک طراح داخلی مشاوره خواستيم. او یک طرح جدید ارائه داد، و

ما برای پایين آوردن ھزینه ی خودمان آن طرح را اجرا کردیم.»

تاق خالی شد، دیوارھا را کرم رنگ کردند. به گفته یآنان پيش از ھر کاری لوازم قدیمی را حراج کردند و آن ھا را به تدریج فروختند. وقتی که ا

طور یک مبل دسته دار راحتی چرمی به رنگصاحبان خانه، فوراً حس روشن تر شدن فضا به وجود آمد. سپس یک کاناپه چرمی کرم رنگ، ھمين 

يم گرفتند در فرورفتگی زیر پنجره ھا صندوقی چوبیمشکی خریدند. اگر چه این کار اتاق را بازتر کرد، ولی جای نشستن محدود بود. بنابراین تصم

انده شد. سپس تشکچه ای چرمی برای آن تھيه شدبرای اسباب بازی ھای پسرشان بسازند. این کار انجام شد و روی آن نيز با یک در لو�دار پوش

شد.و با گذاشتن چند کوسن ھماھنگ با رنگ  پرده ھا، جای راحتی برای نشستن دو نفر تدارک دیده 

داشت. پرده ھای تا شونده به رنگ بادمجانی باھم چنين پرده ھای توری قدیمی تعویض شد، که این کار نيز در روشن تر شدن اتاق سھم بسزایی 

طراحی مدرن، جایگزین پرده ھای تور سفيد و قرمز قبلی شدند.

و کمد فراھم می آورد. کمد مخصوص لوازم صوتیدیوار کنار شومينه نيز در ھر دو طرف دارای فرورفتگی ھای عریضی است که جای مناسبی برای د

ط یک نجار ساخته شد که در پایين آن مجموعه ای ازآماده خریداری شد، فقط از فروشنده خواستند که رنگ آن را تغيير دھد. یک بوفه مفيد ھم توس

تاق نشيمن به مجموعه ای زیبا و راحت تبدیل شدچند کشو وجود دارد و در با� قفسه ای با در شيشه ای برای چيدن ظروف تزیينی، بدین ترتيب ا

که کار آیی آن نسبت به قبل، تا حد زیادی افزایش یافت.

) به کار بردن رنگ ھای تأثير گذار:١

انتخاب کرند و ھمين رنگ را در قالب رویه کوسن ھا نيز بهآن ھا با مشاوره گرفتن از طراح داخلی، پرده  ھایی به رنگ بادمجانی تيره با طرحی امروزی 

کار برند تا نمایی زیبا در اتاق روشن به وجود آورد.

) کمدی برای لوازم صوتی و تصویری:٢

د انتخاب کردند و به فروشنده سفارش دادند که رنگاین زوج توانستند کمدی متناسب با فضای خالی کنار شومينه پيدا کنند. البته رنگ آن را سفي

 خانواده نيز دور می مانند.کمد را تغيير دھد. به این ترتيب لوازم صوتی در جایی مرتب قرار می گيرند و از دسترس کودک

) استفاده مناسب از تاقچه و فضای زیر پنجره:٣

قچه با در لو�یی استفاده ی خوبی پيدا کرد و با چنددر این اتاق نشيمن فرورفتگی دیوار زیر پنجره مکان کنار افتاده ای بود که با نصب یک صندو
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ت.کوسن زیبا تزیين شد. تاقچه لب پنجره نيز مانند یک ميز، جای خوبی برای گلدان گل طبيعی اس

) حفظ تناسب مبلمان و لوازم:۴

نند. گرچه این طرف اتاق به حد کافی طویل ھست کهاگر فضایی که در اختيار داریم بزرگ ھم باشد، باز لوازم اضافی اتاق را شلوغ و کم جا می ک

 کند. از این رو، یک مبل دسته دار جمع و جور گزینه یبتوان یک کاناپه سه نفره در آن جای داد، اما چنين انتخابی بخش زیادی از فضا را اشغال می

خوبی در این بخش از اتاق است.

) حفظ شومينه:۵

 چندین شمع روشن، نوری ھمانند آتش درونشومينه را چنانچه نمی توانيد روشن کنيد باز ھم حفظ نمایيد. با قرار دادن صفحه ای مشبک و

ز کوتاه تا بلند در چند ردیف بچينيد. بدین گونه سيمای زیبا وشومينه ایجاد کنيد. شمع ھای بزرگ و با دوام در اندازه ھای مختلف تھيه کنيد و آن ھا را ا

دلپذیری به اتاق نشيمن می دھيد.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=96292

اتاق نشيمن

امروزه به د�یل گوناگون اتاق نشيمن با پذیرایی ادغام شده

در ...تلویزیون  دارد  طبيعی  نوری  نشيمن  فضای  عموماً 

آنجاست...شومينه...بعضی موارد کتابخانه...مبل راحتی.و............

یک اتاق با توجه به مورد استفاده ھای که دارد آرایش شود اجزای استفاده

بی باعث  تا  آورد  فرا ھم  و شادابی  فرد اشتياق  در  باید  اتاق  در  شده 

حوصلگی او نشود.

ھارمونی و توازن در اجزای اتاق و اشيای به نمایش گذاشته شده در اتاق

جزو عوامل بسيار مھم محسوب ميشود.

اولين موضوع د ر طراحی دکور یک اتاق نشيمن تعداد افراد استفاده کننده از

ان مکان است وه امکان وجود مھمان در ان فضا.... که این بستگی دارد به

موقعيت اجتماعی صاحب خانه...با توجه به این موضوع ميتوانيد از مبل مان

و فضای اتاق خود به نحو احسن استفاده کنيد.

اگر اتاق یا فضای نشيمن شما دارای امکانات جذابی مثل شومينه یا منظره

جالبی است ميتوانيد مبل مان و وسایل را دور ان بچينيد .

را انتخاب کنيد .در وھله آخر ميتوانيد از اشيای تزئينیبعد از در نظر گرفتن مبل مان با توجه به رنگ ان شکل ان و جنسيت ميتوانيد پرده رنگ اتاق 

که نشان دھند سليقه شماست استفاده کنيد.
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ز فضا استفاده کند دارای چه رو حياتی ميباشد و ازبه نظر من مھم ترین مرحله در دکوراسيون این است بدانيم صاحب خانه یا فردی که قرار است ا

نظر سنی در مرحله ای از زندگی قرار دارد.

رنگ مورد عmقه او چيست....وضعيت مالی وی به چه گونه است؟.....موقعيت اجتماعی؟

در حال حاضر در ذھنم نيست می تواند به ما خيلی کمکآیا رفت آمد در خانه او زیاد است؟......و........چون تمامی این عوامل و عوامل دیگری که 

کند..

 توجه ميکنم و ميتوانم از روی انتخاب و سائل وشاید کار قشنگی نباشه ولی من ھر جا ميروم اول از ھمه به محيط زندگی فرد یا محيط کارو...

نحوه چيدمان به شخصيت وی پی ببرم.

http://interiordesignnow.blogfa.com

http://vista.ir/?view=article&id=111128

اتاق نشيمن را با رنگ و مدل ھای متفاوت بياراييم

جمله از  اید  گرفته  خانه  برای  وسایلی  انتخاب  به  تصميم  که  ھنگامی 

باید در نظر بگيرید، انتخاب رنگ و مدل مناسب، با مھمترین مسائلی که 

توجه به کاربرد و جایگاه وسایل در ھر گوشه خانه است. مثmً مبلمان برای

اتاق نشيمن با توجه به پارچه، طرح و مدل مبل نسبت به کوچکی یا بزرگی

مبلمان انتخاب  بر  عmوه  شود.  می  انتخاب  خانواده  نفرات  تعداد  و  فضا 

مناسب و راحت، پرده نيز فاصله ای بين وسایل داخل اتاق و فضای بيرون

است که باید رنگ و طرح آن، مناسب با وسایل خانه و رنگ دیوارھا باشد.

باید به صورتی بسيار راحت و به گونه ای تمام وسایل یک اتاق نشيمن 

انتخاب شود که عmوه بر ھماھنگی و تناسب، ترجيحاً از رنگ ھای آرامش

بخش و شادی آفرین و متناسب با روحيات و سليقه افراد خانه باشد.

ویس مبلمان حتماً باید از یک نقش پارچهالبته بسياری از مردم تصور می کنند که طرح ھای ساده آرامش بخش تر ھستند و یا برای یک سر

وع چينش دکور اتاق ایجاد می شود. در حالی که میاستفاده شود و یا با انتخاب چند مدل رویه و چند مدل پارچه با طرح ھای متفاوت، خللی در ن

ل دیگر به بھترین شکل جای داد. بدین ترتيب باتوان با استفاده از چندین مدل پارچه و رومبلی، با چينشی مناسب ھر وسيله را در کنار وسای

چه، اما با رنگ ھای ھم طيف انتخاب کرد. از جملهاستفاده از طرح ھای شلوغ با رنگ ھای ھماھنگ، حتی می توان وسایل یک اتاق را با انواع پار

عوامل مھم دیگر که در چيدمان اتاق نشيمن مؤثر است نورپردازی است.

شای تلویزیون و... مورد استفاده قرار میاتاق نشيمن محلی است که در تمام ساعات روز برای صرف غذا، پذیرایی ميھمان ھای صميمی، تما

اضرین القاء می کند. ھمچنين می توان با نورپردازیگيرد. نحوه نورپردازی، احساس آرامش یا عدم احساس امنيت، شاد بودن یا دلگير بودن را به ح

ع خانواده است، نحوه نورپردازی نيز باید به صورتیمناسب، عيب و نقص محيط را پوشانيد. البته با توجه به این که اتاق نشيمن در منزل محل تجم
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باشد که آرامش به حاضران القاء شود.

اً روی صورت افراد و اشياء سایه ھای تندیک روش بسيار مناسب برای نورپردازی یک اتاق، استفاده از نورھای غيرمستقيم است که مستقيم

 شود.ایجاد نکند. بدین ترتيب با استفاده از سایه ھای مmیم، گرمی و صميميت خاص به فضا حاکم می

 چراغ ھای کوچک تزئينی برای آذین گوشه و کناربرای زیباتر شدن و تکميل نورپردازی در اتاق، می توان عmوه بر لوسترھا و �مپ ھای سقفی از

اتاق، با نورھای مmیم استفاده کرد.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=93567

اتاق خواب پسربچه ھا؛ دنيای کوچک مردانه!

دارد، شيوه دختربچه ھا  اتاق خواب  با  تفاوت كمی  پسربچه ھا  اتاق خواب 

دكوربندی آنھا تا حدودی متفاوت است و این تفاوت به تفاوت ھای نسبی

شخصيتی دختر و پسربچه ھا بازمی گردد. سعی كنيد اتاق خواب پسربچه ھا

پسرانه شان خاص  جنب وجوش  و  جست وخيز  برای  مناسبی  فضای  از 

برخوردار باشد. پسربچه ھا ذاتاً به جست و خيز عmقه دارند.

آنھا به كشتی گرفتن با ھمنوعان و ھمسن وسا�ن خود نيز عmقه زیاد دارند،

پس خوب است كه در صورت امكان سطح پوششی مناسبی برای این نوع

كتابخانه ای نظر گرفتن  در  كنيد.  فراھم  اتاق خوابشان  در  آنھا  عmقه مندی 

كوچك با چندین جلد كتاب آموزشی، دانستنی و داستان این امكان خوب را

فراھم می كند تا ناخواسته عmقه آنھا به كتاب و كتابخوانی را افزایش دھيد.

سعی كنيد در ھر روز حداقل دقایقی را با آنھا برای خواندن كتاب، بازی كردن

بچگانه شان صرف كنيد، چه خوب است كه حتماً و صحبت كردن به زبان 

گری به آنھا نزدیك كنيد، این وضعيتی است كه درسری به اتاق خوابشان بزنيد و با قرار گرفتن در دنيای كوچكشان، خود را بيش از ھر زمان دی

خصوص دختربچه ھا ھم صدق می كند.

تفنگ و وسایل توپی عmقه زیاد دارند با تشریحپسربچه ھا ذاتاً به اسباب بازی ھایی ھمچون آدم آھنی،  لوازمی از این دست و  تھيه  با  . پس 

ص این گونه وسایل كه مدل كوچكی از طرح ھایقسمت ھای مختلف آنھا عmوه بر سرگرم كردن پسربچه ھا، اطmعات اوليه ذھنی شان را نيز درخصو

نيد. با چنين كاری آنھا را برای نظردھی در شرایطبزرگ و اصلی ھستند، افزایش دھيد. در دكوربندی اتاق پسربچه ھا از ھمفكری با آنھا دریغ نك

. برای دكوربندی اتاق پسربچه ھا ھمچون دختربچه ھا زمانمھم تر زندگی آماده خواھيد كرد و قوای ابتكارورزی را در آنھا بيشتر و بيشتر خواھيد نمود

كافی توأم با شادمانی صرف كنيد.
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منبع:  ایده ھا

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=79013

اتاقی از آن خود

در مبحث  مناسب سازی  خانه  - چه  بزرگ  و چه  کوچک  - باید توجه  داشت  که 

خانه  فقط  و فقط  یک  سرپناه  نيست  بلکه  �زم  است  نيازھای  رفتاری، روانی  و

فضاھای  ترتيب   این   به   باشد.  پاسخگو  نيز  را  خود  ساکنان   اجتماعی  

اختصاصی  ھر یک  از افراد خانواده  باید متناسب  با سن  و سال، چگونگی 

نياز فطری  بر کارآمد بودن،  تا عmوه   فعاليت ھا و روحيه  افراد آراسته  شود 

شخص  به  آرامش  و زیبایی  را نيز برآورده  سازد. اتاق  کودکان برخmف  اتاق  پدر

و مادر فقط  اتاق  خواب  و استراحت  نيست؛  بلکه  محل  بازی، انجام  تکاليف 

مساحت  معمو�  اتاق   این   زندگی  است.  اتاق   به  طور خmصه   و  درسی  

کمتری  نسبت  به  اتاق  پدر و مادر یا سایر بزرگ ترھای  خانواده  دارد. کوچک 

بودن  اتاق  ھمراه  با خرده  ریزھای  فراوان  کودکان  و نيز تمایل  فطری  بچه ھا به 

می طلبد. آنھا  اتاق   فضای   ساماندھی   برای   را  ویژه ای   تمھيدات   شادی، 

بنابراین  برای  مناسب  سازی  اتاق  کودکان  باید عmیق  و نکات  مورد توجه  آنھا

را شناخت  و به  آن  (حداقل  در اتاق  خودشان) احترام  گذاشت  و از نظرات  آنھا

ميان  از ویژگی ھا  برخی   از سليقه  ھای شخصی،  استفاده  کرد. صرف  نظر 

کودکان  مشترک  است  که  از آنھا نيز می  توان  بھره  برد:

- از ميان  شکل، جنس  و رنگ  اشيا، کودکان  بيش  از ھمه  به  رنگ  توجه  دارند

و فضاھای  رنگی  برای  آنھا جذاب  است.

از طرح ھای ریزنقش  و نامفھوم ، نظر کودکان  را جلب  می  کند.- در طرح ھای رنگارنگ، طرح ھایی با لکه ھای بزرگ  رنگی  یا زمينه  ھای رنگی  قوی  بيش  

آنھا (سبز، نارنجی، بنفش) بيش  از رنگ ھای ترکيبی - رنگ ھای شاد با شدت  با� مشتمل  بر سه  رنگ  اصلی  (زرد، قرمز، آبی) و رنگ ھای مکمل  

مورد توجه  کودکان  است.

د شده  باشند، بيشتر از شکل  واقعی  اشيا جذابيت  دارند.- پس  از رنگ، اشکالی  که  از ترکيب  سه  شکل  خالص  ھندسی  (مربع، مثلث  و دایره) ایجا

کان  می  شود.فانتزی  کردن  اشکال  با استفاده  از تقسيم  آنھا به  سه  شکل  ذکرشده  موجب  شادی  کود

رد فوق  می  توان  از این  توصيه  ھا بھره  گرفت:برای  استفاده  ھر چه  بھتر از فضای  اتاق  و نيز جلب  رضایت  کودکان  با توجه  به  موا

سن  و جنس  فرزندان  تقسيمات  بيشتری  را در ارتفاع  کمدھای - از آنجا که  به  طور معمول  ارتفاع  لباس  کودکان  کمتر است ، می توان  با توجه  به  
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ریزھای  آنان  استفاده  کرد. ھرچه  اتاق  خواب  کوچک تر باشد، نياز به دیواری  انجام  داد و از آنھا یا به  صورت  طبقه  و قفسه  یا کشو برای  قراردادن  خرده 

کمد با طبقه  بندی  متنوع  بيشتر است.

ند. در صورتی  که  تخت  کنونی  فرزندتان  چنين  نيست،- ھنگام  انتخاب  تخت، بھتر است  تخت ھایی انتخاب  شوند که  دارای  کشوھای  تحتانی  باش

) و از آنھا برای  خرده ریزھای  بچه  ھا استفاده  کرد.می  توان  جعبه ھایی با ارتفاع  کوتاه تر از پایه  تخت  ساخت  (با رنگ  آميزی ھای متنوع

 این  تختخواب  ھا به ویژه  در اتاق ھای کوچک تر صرفه جویی - برای  کودکان  با�ی  سه  سال، می  توان  از تخت ھایی با پایه  ھای بلند استفاده  کرد؛

.مناسبی  در فضا می کنند. کودکان نيز از زیر این  تخت ھا استفاده ھای  گوناگون  می  کنند

  به  نحوی  تقسيم  شود که  ھر یک  از فرزندان  بخشی  را- در صورتی  که  یک  اتاق  به  طور مشترک  متعلق به دو فرزند است، بھتر است  فضای  اتاق

داکثر یک  و نيم  متر، قفسه ھای  قابل  انعطاف  اسباب بازی  ھا یامتعلق  به  خود بداند. این  کار با استفاده  از یک  پارتيشن  مشبک  چوبی  به  ارتفاع  ح

کتابخانه  دو سویه  امکان  پذیر است.

 تزئينات  بسيار فراھم  می آید. رنگ ھای زرد و سبز در کنار رنگ - اگر ھر یک  از دیوارھای  اتاق  به  یک  رنگ  درآید فضایی  شاد و جذاب، بدون  نياز به 

الندگی  و سرزندگی  کودکان  نيز متناسب  است.سفيد دیوارھا عmوه  بر آنکه  باعث  جلوه  ھرچه  بيشتر وسایل  اتاق  می شود، با روحيه  ب

فاطمه عارفيان

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=105456

اتاقی برای خيال پردازی

اتاق خواب یک کودک اغلب فضایی پر از رنگ و طرح ھای فانتزی و درخشان

است. این اتاق که کودک در آن رشد می کند و به سوی بزرگسالی حرکت

می کند بخشی از خاطرات کودکی او را به خود اختصاص خواھد داد.

با کم جمعيت شدن خانواده ھا در عصر ما معمو�ً ھر کودک صاحب اتاق

اختصاصی خود است یا دو کودک دارای اتاقی مشترک ھستند از این رو

اتاق خواب کودکان فضایی خصوصی برای آنھا محسوب می شود که عmوه

بازی و مطالعه و به عنوان فضای  بر جای خوابيدن در سال ھای کودکی 

انجام تکاليف مورد استفاده قرار می گيرد و در نوجوانی پذیرایی از دوستان

ھم سن و سال نيز بر کارکردھای آن افزوده می شود.

تواند از اتاق یک کودک حتی می  معتقدند دکوراسيون  از مردم  بسياری 

کاربردھای آموزشی و پرورشی برخوردار باشد. به عنوان مثال استفاده از

رنگ ھای درخشان و زنده و فرم ھای جذاب برای اتاق کودکان زیر دو سال
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تواند محرک خوبی برای رشد و پرورش حواس مختلف کودک باشد. می 

اگرچه نباید در به کارگيری این محرک ھا زیاده روی کرد،برخورداری از اتاق

اعمال و  نظر  ابراز  امکان  تواند  می  کودک ھمچنين  یک  برای  اختصاصی 

سليقه را برای او فراھم سازد.

با انتخاب رنگ دیوارھا یا طرح کاغذ دیواری، پرده و روتختی اتاقشا ن می توانند در طراحی دکوراسيون این اتاق سھيمکودکان کوچک تر معمو�ً 

شود. به طوری که از گذراندن اوقاتش در چنينباشند. انتخاب رنگ و طرح متناسب با سن و سال و جنسيت کودک می تواند موجب رضایت خاطر او 

ستدار کارتون با تصاویری از شخصيت ھایاتاقی لذت برده و احساس آرامش و راحتی داشته باشد. چنين فضایی برای یک کودک چھارساله دو

ساله با صورتی ھا و طرح ھای گلدار زیبا آراسته شده است.٩جذاب فيلم ھای کارتونی مزین شده و برای یک دختر 

باورمطالعات نشان می دھند آویختن نقاشی ھای کودکان از دیوارھا و به نمایش گذاشتن کاردستی ھا ی آنان در ایجاد اعتماد به نفس و 

اسيون اتاق یک کودک می توان عmوه بر رفعشخصيتی نسبت به توانایی ھایشان بسيار موثر است. بنابراین با طراحی صحيح و حساب شده دکور

رشی موثری نيز دست یافت. حتی اگر دو کودک ازنيازھای روزمره مانند تامين جای خواب مناسب و فضای بازی و مطالعه به اھداف آموزشی و پرو

ھر یک را مجزا و جدا کرد.یک اتاق به صورت مشترک استفاده می کنند با استفاده از رنگ و طرح می توان فضای مخصوص به 

ود چون در سنين نوجوانی و جوانی این اتاقھمچنان که بچه ھا رشد کرده و بزرگتر می شوند بر اھميت فضای اتاق خصوصی آنھا افزوده می ش

می دھند در اتاق خودشان از آنھا پذیرایی کنند. ازمحلی برای مطالعه جدی تر درس ھا و رفت و آمد دوستان آنھا خواھد بود که نوجوان ھا ترجيح 

 سال یک بار مجبور به ایجاد تغييرات٣-۴يد ھر آنجا که بچه ھا به سرعت رشد می کنند و سليقه و نيازھایشان نيز تغيير می کند اگر می خواھ

 خریداری کنيد.اساسی در اتاق فرزندتان نباشيد از ابتدا با دقت و توجه بيشتری وسایل و لوازم اتاق او را

 آن دلزده خواھند شد. بخش ھای مختلف اتاقاز انتخاب طرح ھا و رنگ ھای خيلی کودکانه برای بچه ھای دبستانی بپرھيزید چون به سرعت از

ا تغيير دھيد.فرزندتان را به نوعی طراحی کنيد که بتوانيد با تغييرات جزیی، حال و ھوای فضای اتاق او ر

 ھایی که زمينه معمولی تری دارند مثل یک کاغذبه عنوان مثال به جای انتخاب یک کاغذ دیواری با طرح ھای کارتونی بھتر است از کاغذدیواری

یا ابرھای کوچک و بزرگ بر روی آن امکان جدا کردن طرحدیواری با طرح راه راه استفاده کنيد و سپس با نصب تصاویر کارتونی، بادبادک ھای رنگارنگ 

يد و سپس با حاشيه ھای کاغذدیواری که طرح دلخواهھا و تغيير آنھا را برای خود محفوظ نگاه دارید یا دیوارھا را با رنگ ساده مناسبی بپوشان

در بازار وجود دارند که می توانيد ھر زمان �زم بود آنھاکودک را داشته باشند آنھا را بيارایيد. حاشيه ھای باریک و پھن با طرح ھای بسيار متنوعی 

اق ھم که به راحتی قابل تعویض ھستند می توانيد ازرا از دیوار جدا کرده و طرح جدیدی را به جای آن نصب کنيد. ھمچنين برای پرده و روتختی ات

طرح ھایی مناسب با سن و سليقه کودک استفاده کنيد.

ستفاده نباشند سود برد. با افزودن کوسن ھایدر اتاق کودک می توان از رنگ ھای شاد و درخشان که شاید در ھيچ بخش دیگری از خانه قابل ا

 و طرح ھای قابل تغيير بيشتری را به نمای اتاقرنگارنگ، کmھک آباژور و چيدن عروسک ھا و اسباب بازی ھای مختلف در گوشه و کنار اتاق، رنگ

اضافه کنيد.

ه عنوان مثال این روزھا تختخواب ھایی در بازار عرضه میمبلمان و لوازم اتاق کودک را ھم می توانيد از انواعی که قابل تغيير ھستند انتخاب کنيد ب

ند و قسمت پایين تخت به نحوی طراحی شده کهشوند که از نوزادی تا نوجوانی قابل استفاده ھستند. این تختخواب ھا دارای نرده متحرک ھست

امکان بلندتر کردن طول تخت را فراھم می سازد.

رید تھيه کنيد. صندلی ھا و ميزھای قدیمی را با رنگبعضی از وسایل مورد نياز کودکان را ھم می توانيد از طریق بازسازی مبلمانی که در منزل دا

نسيل یا مھر بيارایيد.ھای شاد و متناسب با وسایل دیگر کودک رنگ بزنيد و آن را با نقاشی ھای دستی، طرح ھای است

د و ریز و درشت اوست. ھمين امر تامين جای کافی ویکی از مھم ترین نيازھا در اتاق یک کودک، فضای کافی برای نگھداری از لوازم و وسایل متعد

مناسب برای این ھمه وسيله را به یکی از مشکل ترین مراحل طراحی اتاق کودک تبدیل می کند.

د ھر روز وسایل بيشتری از قبيل اسباب بازی ھا،اغلب پدر و مادرھا اتاق کوچک تر را به کودک اختصاص می دھند حال اینکه این اتاق کوچک بای

 دھد. به ھمين دليل در اتاق یک کودک عmوه برکتاب ھا، دیسک ھا و ده ھا وسيله دیگر را که ھر روز بر تعدادشان اضافه می شود در خود جای

ت دیواری و جعبه ھا یا کيسه ھای اسباب بازیکمد دیواری طبقه بندی شده و یک دراور چند کشو به فضاھای دیگری مثل کشوی زیر تخت یا طبقا
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 خيلی زود اتاق کودک نمای مرتب و منظم خود را ازھم نياز داریم. اگر فضای کافی برای نگھداری از وسایل متعدد و متنوع کودک در دسترس نباشد

دست داده و دچار به ھم ریختگی دائمی می شود.

سایل منزل، روش ھای ابتکاری متعددی را برایاما این روزھا از آنجا که فضای خانه ھا عموماً کوچک تر شده است توليدکنندگان مبلمان و و

ته اند. به عmوه از فضای موجود مثل فضای داخل یکاستفاده چندمنظوره از مبلمان و تعبيه کشوھا و گنجه ھایی در زیر و کنار مبلمان مختلف یاف

 طبقات چوبی روی دیوارھا می تواند فضایکمد دیواری ھم با تقسيم بندی و قفسه بندی مناسب می توان به بھترین نحو استفاده کرد. نصب

د. به طوری که جایی ھم برای نگھداری ازمناسبی برای سروسامان دادن و ھمچنين به نمایش گذاشتن اسباب بازی ھای مورد عmقه کودک باش

آنھا فراھم می شود.

ی خيلی کوچکی را که نمای جذابی دارند وبا ساخت قفسه ھای کوچک که خانه ھای متعددی دارند ھم می توانيد عروسک ھا و اسباب بازی ھا

ی کنيد.اغلب در ميان اسباب بازی ھای بزرگتر کودک گم می شوند به صورت مجموعه یا کلکسيونی نگھدار

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=268549

اتاقی برای کوچولوھا

مراحل چيدمان محيط از دشوارترین و مھمترین  یکی  اتاق کودک  چيدمان 

خانه است، چون عزیزترین عضو خانواده در آن زندگی می کند.

بنابراین به سليقه، دقت و دانش بسيار نياز دارد. ھمچنين کودک ما ھر روز

که بزرگتر می شود، نيازھا و خواسته ھایش نيز تغيير می کند، در نتيجه

باید چيدمان اتاق او براساس نيازش تنظيم شود.

● اتاق کودکان زیر پنج سال

اگر قرار است به زودی مسافر کوچکی پا به خانه شما بگذارد و در تقmی

آمادگی وسایل او ھستيد پيش از ھر اقدامی، چند نکته اساسی را در این

زمينه به خاطر داشته باشيد.

 رنگ آبی را انتخاب می کنيم.نخست رنگ اتاق است؛ زیرا ھمه ما طبق پيش زمينه ذھنی خود برای دختر رنگ صورتی و برای پسر

بی ھستند که فضای اتاق را روشن تر و وسيعدر حالی که می تواند ھميشه ھم این گونه نباشد. رنگھای ليمویی و سبز روشن ھم رنگھای مناس

تر نشان می دھد.

 به تأمين این ھزینه نيستيد حداقل به مقدار یکناگفته نماند، بھترین نوع رنگ برای اتاق کودک رنگ روغن قابل شستشو است در صورتی که قادر

کثيف دیوار را نيز کثيف نماید یا روی آن نقاشی بکشد. پردهمتر از ارتفاع آن را رنگ بزنيد؛ زیرا بارھا اتفاق می افتد که کودک نوپای شما با دستھای 

ھای اتاق کودک نيز بھتر است کوتاه باشد تا او قادر به کشيدن آن نباشد.

اده، سالم و البته شاداب دارد.از انباشت وسایل بخصوص کا�ھای تجمmتی و غيرضروری بپرھيزید؛ چون کودک ما نياز به فضایی س
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ند.بنابراین انباشت وسایل بدون دقت در نظافت و گردگيری به موقع امکان بيماری را فراھم می ک

 اند، اما ھمواره به خاطر داشته باشيدھمچنين، به دليل عوارض و خطرات وسایل پmستيکی بھترین محصو�ت برای اتاق کودک محصو�ت چوبی

. بپرھيزید.ھمين کا�ھا اگر با دقت تھيه نشود، آسيب زا خواھد بود. از تھيه وسایل نوک تيز، مرتفع و..

 باشيد امنيت کودک مھمترین اصل است.گرچه شما عmقه مند به وسایل زیبا و جذاب برای کودک خود ھستيد، اما ھمواره به خاطر داشته

اده می کنيد به ھنگام صدمه آن را به موقع تعميرنکته دیگر اینکه، کف پوش اتاق کودک باید از نوع قابل شستشو باشد و چنانچه از پارکت استف

 خطرناک باشد.کنيد؛ زیرا این خرابی ضمن آنکه خاک را در خود نگه می دارد، می تواند برای سmمت کودک نيز

ود، می توان با نصب نقاشيھای رنگارنگ ازھمچنين، از آنجا که ھر چه محرکھای محيط کودک بيشتر باشد روند رشد او آسان تر انجام می ش

انند نقش قابل توجھی داشته باشند.تصاویر مختلف این فضا را مناسب بسازید. در ھمين زمينه نيز عروسکھا و اسباب بازیھا می تو

رعت در حال رشد ھستند. بنابراین تخت یا کمد او را بهنکته بعد اینکه در تھيه وسایل کودک سن او را نيز در نظر بگيرید. به ھر حال کودکان ما بس

گونه ای انتخاب کنيد که امکان استفاده بيشتر و حتی برای آینده نيز باشد.

تھيه کنيد. به ھر حال زیبایی چيدمان مناسب منزلبرای نمونه، شما می توانيد با برداشتن حفاظ تخت کودک برای دوران نوجوانی، کاناپه جذابی 

به معنای صرف ھزینه زیاد نيست، بلکه استفاده بھتر از امکانات است.

ناگفته نماند، کودکان از سه سالگی به طور جدی تر با محيط ارتباط برقرار می کنند.

بنابراین فضای اطرافشان باید ضمن جذابيت در تقویت حس کنجکاوی آنھا مؤثر باشد.

● اتاق کودکان با�ی پنج سال

وجود دارد؛ چون کودکان در این دوره وسایل بيشتریبسياری از نکاتی که پيش از این خواندید برای این سن ھم مؤثر است. اما چند نکته خاص نيز 

ده می کنند حریم ھر کدام را مشخص کنيد تادارند و به کمدھا و قفسه ھای بيشتری نياز است. ھمچنين اگر دو کودک مشترک از اتاقی استفا

مشکلی در ارتباط آنان ایجاد نشود.

نگام تھيه تخت می توانيد نوعی را انتخاب کنيد کهبھره مندی از تختھای دو طبقه نيز می تواند کارکرد مؤثری در افزایش فضا داشته باشد حتی ھ

دارای کشو باشد.

وسایل فرزندان استفاده کرد.در صورتی که امکان خرید تخت وجود ندارد، می توان از قفسه ھای فلزی نيز برای سامان دادن 

ناگفته نماند، برای جذابيت بيشتر اتاق می توان از رنگھای ھماھنگ استفاده نمود.

منبع : روزنامه قدس

http://vista.ir/?view=article&id=298064

اتاقی به سبک فنگ شويی

یکی از مھم ترین توصيه ھای فنگ شویی بيرون کردن انباشتگی ھا از محل کار

چيزھای چقدر  ببينيد  و  کنيد  دقت  خود  اطراف  به  است.  زندگيمان  و 

غيرضروری دارید. ممکن است در ظاھر چيزی نشان داده نشود و محل کار و
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زندگی شما مرتب به نظر برسد ولی من چند جا را به شما می گویم تا

دوری در آنھا بزنيد و قدری بيشتر دقت کنيد: به داخل کشوھا و کمدھای

لباس خود نظری بيندازید. ببينيد چقدر آشفتگی مشاھده می شود. اگر قرار

بوده که یکی از کشوھا برای یک تيپ لباس باشد، چقدر آن را رعایت کردید؟

باز چقدر لباس ھای خود را بی نظم قرار داده اید؟ داشبورد ماشين خود را 

کنيد.

، رسيد برگ ھای جریمه و اشيای به دردنخور درچقدر کاست ھای غيرضروری دارید که مدت ھا است آنھا را گوش نکردید؟ چقدر قاب و قوطی اضافه

ندارد! اگر در خانه ميز تلویزیون دارید به آن دقت کنيد.آن دارید؟ به انباری خانه نگاھی بيندازید. آنجا چه خبر است؟ این یکی احتما� تعریف کردن 

، یا امثال آن باشد. چقدر در اطراف آن چيزھای به درد نخور و گرد و خاک مشاھده می کنيد؟DVDممکن است روی آن دستگاه پخش ویدئو، 

 تلی از آشغال و خرت و پرت می خوابيد؟ کيفپشت و زیر آن را چند وقت است پاک نکردید؟ زیر تختخوابتان چه خبر است؟ آیا شما شب ھا روی

ميز کارتان را باز کنيد، مخصوصا کشوھای پایينی. بهدستی خود را پشت و رو کنيد و تمام محتویات آن را بيرون بریزید. اینجا چه خبر است؟ کشوی 

ین کار را از روی قسمت درایوھا انجام دھيد. چقدردرون آنھا نگاھی بيندازید. اگر کامپيوتر دارید به فایل ھای مختلف سری بزنيد. بھتر است ا

د؟فایل ھای به درد نخور، عکس ھای بی مصرف، اسناد غيرضروری دارید که می شود آنھا را پاک کر

ل بمانند روزی به درد می خورند ولی شاید در حال حاضرچقدر مواد غذایی فاسد در یخچال دارید؟ مواد غذایی یا داروھایی که فکر کردید اگر در یخچا

 اگر در دستشویی خانه آینه ھایی دارید که در درونمصرف آنھا باعث شود به دکتر و بيمارستان نياز پيدا کنيد، باید خيلی زود دور ریخته شوند.

ت آن را ھم بررسی کنيد. اشيای غيرضروری می تواندکشوھا و پشت آنھا جایی برای قرار دادن وسایل اصmح، شانه و امثال آنھا وجود دارد، بد نيس

 چيزھای به درد نخور در اطراف ما باعث می شود تاھمه جا باشد. فنگ شویی به ما یاد می دھد تا ارزش ھرچيزی که داریم را درک کنيم. جمع کردن

در زندگی به دور خودمان جمع کنيم.عادت کنيم کم کم افراد به دردنخور، روابط آزاردھنده، دوستان مزاحم و شرکای ناسازگار را 

تان عوض می شود. می توانيد از کيف دستی خودھمين امروز شروع کنيد و قدری اطراف خود را سبک کنيد خواھيد دید که کم کم زندگی در اطراف

د و روی وسایل را با مقداری آب نمک رقيق پاک کنيد.شروع کنيد. بعد از بيرون کردن اشيای غيرضروری در فضای اتاق مقداری عود یا اسپند دود کني

ھای فراوانی برای قرار دادن محل مناسبقرار دادن صحيح تخت یا رختخواب امری مھم برای داشتن خواب مناسب است. در فنگ شویی توصيه 

جھت خوابيدن وجود دارد که در زیر به برخی از آنھا اشاره می کنم:

ھرگز به صورتی نخوابيد که پاھایتان به سوی در ورودی اتاق باشد.

ون قفسه کتاب باشند و قفسه دارای در باشد.ھرگز در جایی نخوابيد که با�ی سرتان مقدار زیادی کتاب وجود داشته باشد. کتاب ھا باید در

ی ھمين وسایل می خوابيد و ھمين باعث می شودزیر تخت خود را خالی کنيد. نگذارید فضای خالی زیر تخت به انباری مبدل شود. شما شب ھا رو

تا خواب ھای ناراحت داشته باشيد.

 شدن بدن و داشتن خواب عميق می شود. اگرملحفه ھای خود را مرتب عوض کنيد. رنگ آنھا نيز مھم است. ملحفه ھای آبی یا تيره باعث سرد

د از شستن ملحفه ھا حتما آنھا را اطو کنيد. گرمایبرای بيدار شدن در صبح، دردسر دارید بھتر است از رنگ ھای روشن استفاده کنيد. به عmوه بع

ما به اندازه متوسط بخوابيد، حدود یک سوم عمراطو به آنھا انرژی می دھد و خوابيدن روی ملحفه تميز و صاف ارزش دادن به خواب است. اگر ش

خود را در خواب سپری می کنيد. بنابراین قسمت مھمی از عمر شما در خواب طی می شود.

دازید. مھم نيست شما در منطقه گرمسير یا سردسيراگر نزدیک پنجره می خوابيد دست کم نيم متر با آن فاصله بگيرید و شب ھا پرده اتاق را بين

 ضعيف می کند.زندگی می کنيد، پنجره محل مکش انرژی اتاق به بيرون است و ھمين امر نيروی شما را در خواب

 خوابيدید، انرژی خواب را به خود جذب کرده اند که انرژیھيچ وقت بعد از بلند شدن از خواب با لباس خواب در اتاق راه نروید. لباس ھایی که با آنھا

نھا را عوض کنيد. بھتر است بعد از در آوردن لباس ھایسرد و سکون است. شما بعد از بيدار شدن از خواب به حرکت در زندگی نياز دارید. بنابراین آ

را آفتاب بدھيد که خيلی عالی است.خواب، آنھا را برای مدت یک ربع روی بند لباس بيندازید تا ھوا بخورند. اگر بتوانيد آنھا 

ند و شما را اذیت می کنند. اگر دوست دارید حتما دردر اتاق خواب گل و گياه فراوان قرار ندھيد. گل ھا و گياھان شب ھا دی اکسيدکربن پس می دھ

اتاق گياه داشته باشيد، یک گياه کوچک کافی است.
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منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=319668

اتاقی در مرکزيت جھان

در خلق ھر اثر ھنری ھدف ھنرمند این است که نتيجه مشاھدات و برداشت

ھای خود را از طبيعت و نيز تاثير این مشاھدات بر خودش را به بيننده منتقل

آیا دارد.  مختلفی وجود  نظریات  زیباشناسی  و  زیبایی  مقوله  درباره  کند. 

ناشی از ببریم ؟ این لذت بردن  زیبایی فقط این است که از فرمی لذت 

چيست؟ آیا فقط یک احساس خاص لذت و شادی است یا فراتر از آن آیا فرم

و شکل باعث ایجاد تحول شده است ؟ از مجموع این سوا�ت می توان

نتيجه گرفت که ھر اثر ھنری تلفيق حس، انگيزه، فرم، شکل، رنگ و نور

است. این عوامل با ھم تداخل پيدا کرده تا یک خصوصيت ذھنی یا یک نياز

ه نيز بستگی دارد. به عبارت دیگر سليقه انسان دربشری را به بيننده منتقل کنند. لذت بردن از آثار ھنری نسبی است و به تجربيات قبلی بينند

نوع انتخابش از زیبایی به دليل تجربيات پيشين او متفاوت است.

ازی و رنگ آميزی ساختمان است. به طور کلی یکدر طراحی داخلی ساختمان نيز آنچه باعث می شود نماھا جلوه خاص تری پيدا کنند، نوع نورپرد

ه خود آینده نگری داشته باشد. از آنجاییطراح خوب کسی است که ھنگام طراحی در ھر زمينه ای، برای ساخت و تھيه رنگ ھای مورد استفاد

 ھميشه آینده را در نظر بگيرد نه زمان حال را.که معمو�ً بين مرحله طراحی و مرحله زمان ساخت اشيا یک فاصله زمانی وجود دارد، طراح باید

اسب برای ساخت وسایل و امکانات مورد عmقه آنھااطmع از فرھنگ و زمينه ھای فعاليت و عmیق مردم در نقاط مختلف دنيا می تواند یک معيار من

فرم ھای زیبایی را بيابيم و از آنھا در زندگی روزمره خودو در نتيجه روش بھتر باشد. با مراجعه به فرھنگ و آداب و رسوم خود، می توانيم بافت ھا و 

ه، می گوید: من طبيعت را دیده و از آن الھام می گيرماستفاده کنيم. وازارلی یکی از ھنرمندان معروف که در زمينه رنگ کارھای باارزشی انجام داد

ی گيرم و تصاویر سه بعدی می سازم.و سپس با منطق و استد�ل و محاسبات ھندسی مشاھدات خود را در تابلوھا و فرم ھایم به کار م

 انجام داده که به عنوان کارھای تزئينی در ھمه جاوازارلی با استفاده از ترکيبات رنگ ھا و سطوح ھندسی و تلفيق آنھا با ھم کارھای بی نظيری

طوح با� و پایين و جھت ھای دیگر زده ایجاد حرکتمی توان از آنھا استفاده کرد. او در بعضی از این سطوح ھندسی، به وسيله رنگ ھایی که در س

 جالب ترین جنبه ھای دکوراسيون است. طراحانکرده است. در بعضی از کارھای او بيننده تصور می کند تمام خطوط حرکت می کنند. رنگ یکی از

رکيب آنھا با یکدیگر را در ھم شکسته اند و نتيجه آن شدهدکوراسيون امروزی تقریباً ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از رنگ ھای گوناگون و ت

ر کاربرد رنگ ھا در دکوراسيون رعایت نمی شوند وکه ھر رنگی را می توان در دکوراسيون منزل به کار برد. دیگر مرزھا و محدودیت ھای گذشته د

اما ھنوز راه ھایی برای تشخيص مجموعهشاید به ھمين دليل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسيون یک خانه مشکل تر شده باشد 

رنگی مناسب برای ھر خانواده وجود دارد.

ایده ھایی درباره رنگ ھای مورد عmقه خود داریم وامروزه بيش از ھر چيز به سليقه و روحيات ساکنين خانه توجه می شود. ھر یک از ما احتما�ً 

منزلمان است. اگر به یک پارچه کنفی رنگ پریده،انتخاب و سليقه ما اغلب بھترین راھنما برای انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای محل زندگی و 
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نند راھنمای شما در انتخاب مجموعه رنگی مناسبیک روميزی بنفش پررنگ یا لباس ھایی به رنگ ھای زنده و درخشان تمایل دارید، اینھا می توا

ن دوست می دارید، در یک جا جمع کنيد. این وسایل ممکنبرای منزلتان باشند. در قدم اول کليه لوازمی که در منزل دارید و آنھا را به خاطر رنگ شا

 رنگش مورد پسند شماست. فراموش نکنيداست عبارت باشند از یک روسری، یک سرویس بشقاب، صابون یا کارت تبریک یا ھر آنچه به واسطه

. استفاده از رنگ ھای مکمل توام با آگاھی، قدرتعmوه بر این، رنگ ھا بر واکنش ھای روانی و فيزیولوژیکی و پوست انسان تاثير بسزایی دارند

نگ ھای تيره آن را جذب می کند به عنوان مثالچيدمان را بيشتر کرده و باعث ایجاد جذابيت می شود. اصو�ً رنگ ھای سفيد نور را منعکس و ر

قلب می شود. رنگ آبی مmیم است و عکسرنگ قرمز تاثير زیادی روی متابوليسم بدن انسان می گذارد و باعث تشدید گردش خون و ضربان 

العمل ھای رنگ قرمز را ندارد. آبی ایجاد آرامش می کند.

ین رنگ از یک سطح سياه استفاده میرنگ زرد کروماتيک،زردی است که بسيار روشن است و سریع چشم را می گيرد. برای تشدید حالت ا

نگ ھای مختلف معانی متفاوتی دارند مثmً رنگشود. به عبارت دیگر وجود رنگ سياه در کنار رنگ زرد باعث تشدید آن می شود. رنگ ھا در فرھ

 رنگ سياه در بسياری از فرھنگ ھا سنبلسفيد در فرھنگ ایران سنبل آزادی و سبکبالی است اما ھمين رنگ در چين سنبل سوگواری است یا

و آن را مقدس می شمارند. انتخاب رنگعزا و سوگواری است، در حالی که در کشور مصر این رنگ به منزله تولد دوباره محسوب می شود 

ضاھای خانه که انتخاب پوشش رنگی مناسبمناسب برای پوشش دیوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق است. یکی از ف

 افزایش مشغله ھای اجتماعی در برخی منازل اتاقنقش فراوانی در زیبایی بصری و ایجاد آرامش درونی دارد، اتاق خواب است که امروزه به دليل

دن و به سر بردن اوقات بيکاری و خوشی درکار نيز محسوب می شود ولی به طور کلی اتاق خواب، محلی است برای آرامش افراد، استراحت کر

صی ترین قلمرو فرد در خانه به شمار می رود، در طراحیآن محل و به ھمين دليل باید از امکانات ویژه ای برخوردار باشد. از آنجا که اتاق خواب شخ

گرفت. با این وجود نباید از اصول طراحی رنگ دردکوراسيون و انتخاب رنگ آن باید پيش از ھر چيز سليقه و نيازھای شخصی صاحب آن را در نظر 

می گذارد، غافل شد. یک اتاق خواب باید ھموارهدکوراسيون و تاثيرات ناخودآگاھی که ھر یک از خانواده ھای رنگی روی روح و روان ما به جا 

فضایی آرامش بخش و راحت باشد که مکانی مناسب برای خواب و استراحت را فراھم آورد.

است که با پياده سازی آنھا می توان از آرامش خاصیدر طراحی یک اتاق خواب آرام و رمانتيک بھترین راه در نظر گرفتن روحيه و خواسته ھای فرد 

اده از رنگ ھای درخشان با اینکه تاثير فوق العاده ای دردر محيط بھره برد. در به کارگيری اصول رنگ آميزی در اتاق خواب توجه به این نکته که استف

شود، از اھميت ویژه ای برخوردار است. بھترین نوعزیبایی اتاق دارند، ولی خسته کننده بوده، در درازمدت باعث آزار فرد در زمان استراحت می 

د به خاطر سپرد که غالب شدن رنگ سبز بر زرد در یکرنگ آميزی برای اتاق خواب ترکيب رنگ ھای زرد و سبز است. با این حال این نکته را نيز بای

ضا به رنگ زرد، سادگی و آرامشی که �زمه یکاتاق نشيمن بر جذابيت و زندگی در آن می افزاید اما در یک اتاق خواب اختصاصی قسمت اعظم ف

 به فضا شور و انرژی می بخشد. استفاده ازاتاق خواب است به آن می بخشد، حال آنکه غالب شدن رنگ سبز در اتاق خواب بيش از ميزان �زم

 یک اتاق خواب می تواند بسيار موفقيت آميز باشد بهترکيب رنگ ھای ھارمونيک که در چرخه رنگ در کنار یکدیگر قرار گرفته اند نيز در دکوراسيون

ند کرم فضایی زیبا می آفریند. آنچه باید در طراحیعنوان مثال استفاده از تناليته ھای مختلف رنگ بنفش و سبز در کنار یک رنگ روشن متضاد مان

ه ای از رنگ ھا بلکه ميزان به کارگيری آنھا ورنگی دکوراسيون یک اتاق خواب ھمواره در نظر گرفته شود، این است که نه تنھا انتخاب مجموع

نيز از اھميت بسزایی برخوردار است. ھمچنين ایج با ھم  اد رابطه ميان سطوح رنگی گوناگون باسطوحی که اشغال می کنند، در مقایسه 

 خاصی روی ملحفه و روبالشی ھا یا حتی قراراستفاده از جزئياتی چون یک قاب عکس، حاشيه ھای کاغذ دیواری نصب شده به دیوار، تکرار طرح

 انسجام و ھماھنگی بيشتری ببخشد.دادن یک جفت آباژور یا گلدان روی پاتختی ھا یا ميز آرایش می تواند به دکوراسيون یک اتاق

ل را می زند. بنابراین بھترین گزینه ھای رنگھمانطور که گفته شد، اعمال سليقه شخصی فرد در نحوه چيدمان و رنگ آميزی اتاق خواب حرف او

، قرمز پرمایه و آجری است که عامل مھمیبرای اتاق خواب افرادی که به دنبال فضای گرم سنتی ھستند، رنگ ھای گرمی چون طmیی، نارنجی

 این رنگ ھا در فضای اتاق استفاده از پارچه ھایدر ایجاد نمایی باشکوه و گرم در یک دکوراسيون شرقی به شمار می روند. عmوه بر به کارگيری

را دوچندان می ک پارچه ھای سوزن دوزی و قلم کار غنا و جذابيت این دکوراسيون  مقابل دکوراسيون ھای سنتی،زینتی شرقی،  نند. در 

 یکنواخت را می آفرینند. اتاق خوابی مشتمل بر رنگدکوراسيون ھای تک رنگ قرار گرفته اند که با به کارگيری تناليته ھای مختلف، فضایی آرام و

ار می دھد، تاثير فوق العاده ای در برقراری آرامش در فضاھای روشن سفيد و زرد را عmوه بر اینکه نمایی آفتابی و پرنشاط در برابر دیدگان بيننده قر

 ساعت از وقت شان را در اتاق شان پر می١۶ تا ١٢خواھد داشت. انتخاب رنگ در اتاق کودکان خود از قواعدی جداگانه برخوردار است. کودکان 
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کنند.

 تصور می شود که در آن بازی می کنند، دردر حقيقت اتاق خواب کودکان، قلمروی مخصوص به آنان است. آنجا برای آنان ھمچون جھان بزرگی

ان با ھم فرق دارد، در نظر گرفتن روحيات آنھا دررویاھای خود فرو می روند و کتاب می خوانند. از آنجا که روحيه کودکان بسته به سن و جنس ش

 ای برخوردار است. عmوه بر در نظر گرفتن این مسالهچيدمان و رنگ آميزی اتاق برای ایجاد فضایی مملو از آرامش و تخيmت کودکانه از اھميت ویژه

محيط، رشد شخصيتی و اجتماعی او را شکل میکه فعاليت و بازی، یکی از ارکان اصلی رشد و یادگيری ھر کودک است که در ارتباط با فضا و 

 رشد فيزیکی، ذھنی، عاطفی و اجتماعی آناندھد و به ھمين دليل فضاھای مرتبط با فعاليت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطلوب برای

وی انجام گيرد. در طول سال اول زندگی رنگ ھایباشد، این را نيز نباید فراموش کرد که انتخاب رنگ اتاق کودک باید در تناسب با مقطع سنی 

ن می دھد تا تفاوت رنگ ھا.مmیم برای اتاق کودکان بھترین انتخاب ھستند، چرا که نوزاد به نور و سایه بيشتر توجه نشا

ورتی، آبی یا سبز روشن رنگ آميزی شود. ھرچه کودکاز این رو اتاق خواب نوزادان باید با رنگ ھای روشنی مانند سفيد و کرم یا رنگ ھای زرد، ص

 از انرژی و تحرک برای او فراھم آورد. کودکانبزرگ تر می شود با به کارگيری رنگ ھای شاد و درخشان در اتاق می توان فضایی جذاب و سرشار

به آفرینش و خmقيت تشویق می کند، دوست دارند. اصو�ًرنگ ھای تابناک و درخشنده را از آن جھت که تصور کودکانه آنھا را برمی انگيزد و آنان را 

اری از آنان دنيا را آن طور که باید باشد مجسم میکودکان تا قبل از ھفت سالگی بسيار خيالپرداز بوده و دنيای تخيلی خاص خویش را دارند. بسي

اق معمولی، اوقات شان را در یک سفينه فضاییکنند، نه آنگونه که ھست و ھمين امر باعث می شود ترجيح دھند به جای وقت گذراندن در یک ات

حيط اش چگونه آراسته شود، راه خوبی است کهیا یک قایق بگذرانند. بنابراین صحبت کردن با کودک و پرسيدن عmیق او و اینکه دوست دارد م

و استعداد وجودی خود را کشف کنند، پيشنھاد میطراحان برای ساخت یک اتاق ایده آل برای کودکان که در آن بتوانند محيط خود را بيافرینند 

ا کنتراست نظير آبی و سبز را می پسندند. دختراندھند. معمو�ً دختران، فضایی رمانتيک و رویایی و پسران، اتاقی با رنگ ھای پرسایه و شاد ب

یاگونه را ترجيح می دھند. از این رو توجه به جزئياتدکوراسيونی مملو از رنگ ھای صورتی، سفيد و بنفش، تور، روبان و حریر و فضایی فانتزی و رو

باید از محدود کردن انتخاب کودکان در رنگ دکوراسيونریز و کوچک در اتاق دختران اھميت بيشتری می یابد. البته در دنيای امروز طراحان معتقدند 

ی باشد. اگرچه استفاده از رنگ ھای روشن و طرح ھایاتاق شان پرھيز کرد و به خاطر داشت که الزاماً نباید اتاق دختران صورتی و اتاق پسران آب

دکان توصيه می شود، اما ھمواره باید دقت کرد کهشاد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات تحریک خmقيت آنھا را فراھم می آورند، در اتاق کو

 و سلب آرامش کودک نشود.دکوراسيون اتاق کودکان در عين بشاشيت و شادی، بيش از اندازه شلوغ نباشد تا موجب بيقراری

منبع : روزنامه سرمایه
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از آينه استفاده کنيم!

برای بسياری از افراد زمانيکه به دنبال راھھای جدید برای دکوراسيون منزل

می باشند دکوراسيون اتاقھایی که مستطيل نيستند سخت است. خوب ما

طراحان داخلی به خاطر ھمين اینجا ھستيم!

استفاده از آیينه در دکوراسيون راه حلی ساده، شيک و آسان برای افزودن
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فضا، نور و زیبایی می باشد.

آیينه ھا فقط برای استفاده در حمام نمی باشند و من می خواھم به شما

بگویم که چگونه با استفاده از آیينه اتاق نشيمن بزرگتری داشته باشيد.

بيشترین استفاده ای که از آیينه می شود این است که خودمان را در آن

ببينيم. ھميشه یک آیينه قدی در حمام و دستشویی داشته باشيد، در این

صورت با خطر گير کردن دامن توی زیرپوش و باز بودن زیپ شلوار مواجه نمی

شوید(این بmیی است که ممکن است تقریبا سر ھمه مان بياید.) استفاده

از آیينه در کنار در ورودی نيز ایده کارآمدی است. می توانيد خودتان را برای

آخرین بار قبل از خروج از خانه چک کنيد، می تواند به نور و فضای ورودی ھا

نيروھایی که می نظر فنگ شویی جلویی  از  بيفزاید و  و ھالھای کوچک 

خواھند وارد خانه شوند را می گيرد.

عmوه بر تمام اینھا چه راھھای جالب و کاربردی برای استفاده از آیينه وجود

دارد؟

 آرتfunkyوده شود. از یک آیينه تراش خورده زیبا، یک طرح ـ با�ی شومينه یا طاقچه آیينه آویزان کنيد تا به مقدار بسيار زیادی به فضای اتاقتان افز

فاده کنيد. با این کار گرمای شومينه ھم به داخل اتاقدکو، یا ھر سبکی که به اتاقتان بياید استفاده کنيد. به جای استفاده از ھنر از آیينه است

انعکاس می یابد.

ود را بmفاصله نشان می دھد و غافل گير کننده است.ـ تعدادی آیينه کوچک و جذاب بين فابھای عکس خانوادگی بر دیوار نصب کنيد این کار تاثير خ

ارید. کافی است به یک مغازه شيشه و آیينه یا تابلو سازیـ اگر فاب خالی پيدا کردید ولی تصویر مناسبی برای داخل آن نيافتيد درون آن را آیينه بگذ

ه را قاب می گيرند.بروید و آیينه به اندازه فریم (فاب) خود سفارش دھيد و اگر �زم باشد ھمانجا برایتان آیين

باید یک آینه داشته باشد. از آیينه ھای رنگارنگ استفاده کنيد و چيزھای  یا عکسھایـ ھر اتاق کودکی  کوچک جذاب از قاب آن آویزان کنيد 

ست و می تواند ساعتھا آنھا را سرگرم کند.خانوادگی را به اطراف آن اضافه کنيد. آیينه وسيله ای آموزنده شگفت انگيزی برای کودکان ا

سبک خودتان را خلق کنيد.ـ برای ارتفاع بخشيدن به اتاقھای کوتاه آیينه ای را محکم به سقف نصب کنيد و پنجره سقفی 

يد.ـ می توانيد آیينه ای با�ی قفسه ھا و کابيتھای بلند نصب کنيد تا بتوانيد داخل آنرا ببين

ه از کف تا سقف سریعترین راه برای خلق فضای وسيعآویزان کردن آیينه ميان دو پنجره عمق شگفت انگيزی به اتاق می دھد و آویزان کردن یک آیين

اخل مغازه شدم و متوجه شدم که یکی ازغير واقعی است. من ھميشه از جلوی یک مغازه نوار فروشی بسيار بزرگ می گذشتم تا روزی که د

 کرده بود و حداقل سه بار نگاه کردم تا متوجه شدمدیوار ھای کنار ورودی آیينه است! اینکار مغازه کوچک و باریک را به فضای باز وسيعی تبدیل

چيزی که می بينم آیينه است.

شده اند.آیينه ھا از نظر زیبایی اجسام مجلل و براقی ھستند و در شکلھای غير مستطيل کمتر استفاده 

آیينه استفاده کنيد، قبل از آنکه به فکر حذف کردنبرای ھمين دفعه بعد زمانيکه به مشکلی در طراحی می خورید یا در طراحی فضا مشکل دارید از 

آن دیوار اضافی بيفتيد!

الناز حيدری نژاد

http://vista.ir/?view=article&id=110156
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از اتاق نشيمن چه استفاده ھايی می کنيد؟

فضایی باید چه  پيش بينی کنيد که  توجه کنيد و  نشيمن  اتاق  کاربرد  به 

داشته باشد تا ھم کاربردی باشد و ھم زیبا. یکی از حساس ترین قسمت ھا

را کار  مختلف  مراحل  که  این است  منزل  دکور  تغيير  اوليه ی  مراحل  در 

تا در نکات مھم را فھرست وار مقابل نظر داشته باشيد  یادداشت کنيد و 

نھایت، موردی از قلم نيفتد. پاسخ به سوا�ت زیر ممکن است مسير درست

را به شما نشان دھد:

▪ چه افرادی از اتاق نشيمن استفاده می کنند؟

▪ آیا افراد خانواده در این اتاق مطالعه می کنند یا سرگرمی خاصی انجام

می دھند؟

▪ آیا در این اتاق به ميز و صندلی یا نورپردازی خاصی احتياج دارید؟

▪ آیا در این اتاق تلویزیون تماشا می کنيد؟

مبل ھا و صندلی ھا در کجای اتاق باید قرار بگيرند؟▪ مبلمان باید در جای خاصی قرار بگيرد؟ نور چگونه و از چه سمت باید به تلویزیون بتابد؟ 

ين است باید ببينيد آیا جای کافی برای تلویزیون و▪ ممکن است وسایل صوتی خاصی داشته باشيد که بخواھيد در این اتاق قرار بگيرد، اگر این چن

وسایل صوتی وجود دارد یا نه؟

ن است تمایل داشته باشيد به منظور ایجاد کانون▪ آیا گرمای اتاق مناسب است؟ از رادیاتور شوفاژ استفاده می کنيد یا آتش بخاری گازی؟ ممک

توجھی در اتاق از شومينه استفاده کنيد.

یا بازی می کنند، کسی تمایل به مطالعه کردن دارد؟▪ آیا نورپردازی کافی است؟ در نظر بگيرید آیا ھنگامی که دیگران تلویزیون تماشا می کنند 

ممکن است در جاھای مختلف اتاق احتياج به انواع متفاوت نورپردازی داشته باشيد.

موضوع را در نظر بگيرید که دوست دارید کتاب ھایتان را کجا▪ آیا در اتاق نشيمن کتابخانه دارید؟ شاید برای کتاب ھا به جای بيشتری نياز دارید. این 

قرار بدھيد. آیا می خواھيد در دید باشد یا دور از دید؟

ھارخوری فکر کنيد. این فضا می تواند پوشش کف و▪ آیا از اتاق نشيمن به عنوان اتاق غذاخوری ھم استفاده می شود؟ به ایجاد یک فضای خاص نا

د به این گونه که بودجه شما برای عملی کردن ایننورپردازی متفاوت داشته باشد و با یک پرده یا پارتيشن از اتاق نشيمن جدا شود. بستگی دار

کار چقدر است.

● در نظر گرفتن بودجه:

 ھاست:اساسی ترین بخش در یادداشت برداری اوليه، مربوط به ھمين قسمت بودجه بندی و برآورد ھزینه

رادرصد بودجه را به ھزینه ھای پيش بينی نشده اختصاص دھيد. با توجه به سليقه تان ھزینه ھا ١٠▪ بھتر است قبل از اینکه خرید را شروع کنيد 

الویت بندی کنيد.

ازی و کاغذ دیواری صرفه جویی کنيد. نگاه دیگری به▪ ممکن است اگر بخواھيد پارکت چوبی گران قيمتی انتخاب کنيد مجبور باشيد در ھزینه نورپرد
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وردار است.یادداشت ھایتان بيندازید و تصميم بگيرید کداميک از تغييرات برایتان از اھميت بيشتری برخ

 و قبل از اینکه پولی بپردازید قيمت ھا را محاسبه▪ ھنگامی که شروع به خرید اسباب و اثاثيه می کنيد، ابتدا نگاھی به قيمت ھر شیء بيندازید

کنيد، با این روش می توانيد مطمئن شوید که مطابق بودجه تان خرج می کنيد.

● برآمدن از عھده مشکmت ساختمانی:

ت دیگری باشد. شاید قادر به تغيير ساختمان اتاقکامل ترین خانه ھا ھم کمبودھایی دارند. وسيله ای که مورد عmقه یک نفر است شاید مورد نفر

 اتاق دگرگونی ایجاد کنيد. در ذیل چند مشکل رایج ونشيمن نباشيد، اما با تاکيد بر مواردی خاص و بيرون بردن وسایل اضافی، می توانيد در فضای

راه حل ھایی برای آنھا ذکر شده است:

● سقف:

از دست م منزل  به دکوراسيون  افراد عmقه خود را  به رنگ آميزی سقف می رسيم، گویا  افراد، وقت زیادی صرفموقعی که  بعضی  ی دھند. 

سفيد می زنند. شاید این کار ھم مناسب باشد؛تصميم گيری در مورد دیوار، پوشش کف اتاق و اثاثيه می کنند، اما سقف را به سادگی دو غاب 

خواھيم کرد.ولی رنگ زدن سقف به شما کمک می کند آنچه واقعا می  خواھيد اجرا کنيد، به ترتيبی که ذکر 

▪ کوتاه تر جلوه دادن سقف:

نظر می رسد، شاید علت آن بلند بودن سقفاتاق نشيمن باید فضایی دنج و راحت باشد. اگر اتاق نشيمن شما نسبتا سرد و غيردوستانه به 

ر شده است. برای این منظور، رنگ سقف را تيره ترباشد. سعی کنيد به طریقی عمل کنيد که سقف کوتاه تر به نظر آید و حس کنيد به شما نزدیک ت

یواری ھای طرح دار استفاده کنيد.و گرم تر از رنگ دیوارھا انتخاب کنيد. اگر احساس می کنيد فضای اتاق خالی است، از کاغذ د

▪ بلندتر جلوه دادن سقف:

د، بحث بر سر استفاده از رنگ سفيد برای دورترخانه ھای مدرن که سقف کوتاھی دارند، معمو� با مشکلی خmف مشکل با� مواجه اند. در این مور

جلوه دادن سقف است.

 سفيد خالص، از رنگی که روشن تر از دیواررنگ سفيد برای سقف رنگی غيرجذاب است؛ در این صورت کمی ماجراجویی کنيد. می توانيد به جای

باشد برای سقف استفاده کنيد تا سقف اتاق تان دورتر به نظر برسد.

ارھای نقاشی شده عمودی از جنس پارچه که بهحتی می توانيد برای دستيابی به تاثيری که می خواھيد، از طرح ھای مختلف استفاده کنيد؛ نو

دارند، ھم ارتفاع دیوار را بيشتر نشان می دھند و دردیوار می چسبند، یا کاغذ دیواری ھایی با راه ھای عمودی پھن و باریک که ھم نمایی امروزی 

نتيجه سقف نشيمن بلندتر به نظر می آید.

● بزرگتر نشان دادن اتاق نشيمن:

انيد چشم را فریب دھيد و از راه کم و زیاد کردنبيشتر افراد فکر می کنند که فضای کافی ندارند و اتاق شان بسيار کوچک است؛ اما شما می تو

ند. اگر می خواھيد اثاثيه بخرید، سعی کنيد اشيای کوچک رافاصله اسباب و اثاثيه اتاق کاری کنيد که ھمه اتاق را بزرگتر از اندازه واقعی اش تصور کن

رتيب فضای ظاھری اتاق زیاد اشغال نشود. با ایجادانتخاب کنيد؛ مثm کاناپه راحتی کوچک دو نفره، صندلی کوتاه، ميز عسلی کوتاه، تا به این ت

برای نمونه، فرش یا موکتی کامm به اندازه اتاق تھيهسایه روشن  ھای رنگی، و تابلوھای عریضی که به اتاق می آویزید، بر عرض اتاق تاکيد کنيد؛ 

یوار استفاده کنيد.کنيد تا حرکت چشم را به گوشه ھا ھدایت کند. برای دکور از نور رنگی و طرح ھای کوچک روی د

● عریض تر نمودن اتاق نشيمن:

 آورده اند، ممکن است اتاق تان ظاھر یک تونل را پيدااگر اتاق نشيمن تان به گونه ای است که دو اتاق با ھم تلفيق شده و اتاق نشيمن را به وجود

چنين حالتی، برای عریض نشان دادن اتاق بایدکرده باشد، به خصوص اگر فقط دو پنجره در دو سر انتھایی اتاق نشيمن وجود داشته باشد. در 

رای پرده ھا، زیرا ھنگامی که پرده ھا بسته ھستند محيطفکری کنيد؛ به این ترتيب که در دو بخش انتھای اتاق رنگ ھای گرم به کار ببرید، به ویژه ب

ر دیوار خودداری کنيد. سعی کنيد با قرار دادن دو مبل راحتیاتاق را جمع و جور و گرم تر نشان می دھد. از ھمه مھم تر اینکه، از قرار دادن اثاثيه کنا

د.روبه روی یکدیگر و استفاده از ميزھای کوچک، تنگی محيط را بشکنيد و فضایی جذاب ایجاد کني
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از رنگ سفيد استفاده کنيم يا نه؟

● رنگ سفيد ھم جذابيتھای فراوانی دارد

سفيد، بسيار بيشتر از آنچه تصور کنيد شخصيت دارد، نور را افزایش ميدھد

و فضا را جادار، تميز، آرام و اندیشمندانه نشان ميدھد.

نظر افراد نسبت به دیوارھای سفيد یا کامm مثبت است یا کامm منفی. از

آنجایی که سفيد با ھر رنگی جور ميشود، برای خانه ھایی که به معرض

فروش گذاشته شده اند یا آپارتمانھا، رنگی بی ضرر ھستند. آنچه موجب

شھرت منفی رنگ سفيد به عنوان رنگی خسته کننده و خنثی شده است،

برخورد غير خmقانه با آن است.

سفيد، نور را افزایش ميدھد و فضا را جادار، تميز، آرام و اندیشمندانه نشان

ميدھد. این رنگ بھترین زمينه را برای آثار ھنری متھورانه و مبلمان معاصر

نيز ھمين بودن دیوار موزه ھای ھنر معاصر  (دليل سفيد  فراھم می آورد 

است).

از طرفی، سفيد، بسيار بيشتر از آنچه تصور کنيد شخصيت دارد. کارخانه

يد صورتی و سبز در آن دیده ميشود. این رنگھاھای رنگ سازی معتبر مجموعه ای از رنگ سفيد توليد ميکنند که از سفيد قھوه ای گرفته تا سف

ربھا، قاب دربھا، حاشيه دیوارھا یا ھر آرایه دیگری باپس از استفاده بر دیوار، سفيد به نظر ميرسند اما ته رنگی سرد یا گرم دارند. رنگ آميزی د

رنگی متضاد، این ته رنگھا را به جلوه در خواھد آورد.

 رسيده و دیوارھایی به رنگ سفيد سرد، تر و تازه تر بهاگر برای این منظور از سفيد خالص استفاده شود، دیوارھایی با رنگ سفيد-بژ تيره تر به نظر

کرم، موجب ميشود که دیوارھا کثيف به نظر برسند.چشم می آیند. اما مراقب باشيد، آرایه ھای سفيد ساده و براق، با سفيد شکری یا با ته رنگ 

ی خود رنگ کرده و نتيجه را امتحان کنيد.حتما قبل از رنگ آميزی تمام دیوارھا، یک تکه بزرگ دیوار و حاشيه آن را با رنگھای انتخاب

ای حال و ھوایی رمانتيک ھستند.رنگھایی چون عاجی، شکری، شيری و مانند اینھا ھم از دسته رنگھای سفيد محسوب ميشوند و دار

● بافتھا و �یه ھای متعدد

ه مختص اسراحت و آرامش است، بسياردکوراسيون سفيد در سفيد، حال و ھوایی طبيعی و خالص ایجاد ميکند که به خصوص برای فضایی ک

جب ميشود که چشم بر بافت و شکل اشياءمناسب است. ھنگامی که تمام سطوح و جزئيات اتاق به رنگ سفيد باشند، روشنایی و پاکی آن مو

متمرکز شده و حتی اشياء معمولی ھم مانند آثاری ھنری به نظر برسند.

به شکلی خاص منعکس ميکنند و تضادی کهھر نوع بافت خاص، از سطح صيقلی چينی گرفته تا گچ مات، پارچه ھای ابریشمی و نخی، نور را 

د گرم-با ته رنگ نارنجی، زرد، بژ- و سفيد سرد- باچشم به دنبال آن است را به وجود می آورند. شما ميتوانيد از درجات مختلف سفيد، مانند سفي

م از دسته رنگھای سفيد محسوب ميشوند وته رنگ خاکستری یا آبی- ھم استفاده کنيد. رنگھایی چون عاجی، شکری، شيری و مانند اینھا ھ
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دارای حال و ھوایی رمانتيک ھستند.

ابلوھای نقاشی و لوازم کوچک نه تنھا رنگ را بهواضح است که ھيچ اتاقی در واقعيت نميتواند صد در صد سفيد باشد. گياھان خانگی، شومينه، ت

ن تضادھا تنھا موجب افزایش زیبایی اتاقھای تمام سفيداتاق می آورند، بلکه حالت بيش از حد خنثی و درمانگاه مانند فضا را ھم از بين ميبرند. ای

ميشوند.

ستری سبز ھستند.رنگھای خنثی شامل انواع قھوه ای، بژ، خاکستری، سياه و ھمچنين زیتونی، آبی خاکستری و خاک

● افزودن رنگھای خنثی

این فضا بافتھایی طبيعی و مقداری رنگ خنثی اضافهیک اتاق سفيد کا وسایل سفيد پر شده باشد، تا حد زیادی افراطی به نظر ميرسد، اما اگر به 

رنگ سفيد صحنه را برای ایجاد حال و ھواییشود، سفيد به پس زمينه ای تميز و صاف برای ایجاد احساس آرامش و تمدد اعصاب مبدل ميشود. 

امروزی و مدرن آماده ميکند، از طرفی برای تزئين فضا به شکل یيmقی ھم مناسب است.

مختلف آن، استفاده کنيد. اگر کف اتاق پارکت است،برای رسيدن به این کيفيت، ھنگام انتخاب مبلمان، قاب عکس و خرده ریزھا از چوب در رنگھای 

دادن وسایل اضافه، از سبدھای درشت بافت استفادهآنرا تا حد امکان خلوت نگه دارید، از قاليچه ھای کوچک یا حصير استفاده کنيد. برای قرار 

کرده و اشيا فلزی زمخت و صيقل نيافته را ھم از یاد نبرید.

ار ببرید. رنگھای خنثی شامل انواع قھوه ای، بژ،برای اینکه حال و ھوای سفيد اتاق از بين نرود، این اشارات رنگی را مختصر و پراکنده به ک

خاکستری، سياه و ھمچنين زیتونی، آبی خاکستری و خاکستری سبز ھستند.

 داشتن چند کودک در خانه، به آن فکر نکرده اید،▪ نکته: آیا اصو� استفاده از رنگ سفيد عملی است؟ اگر رنگ سفيد را دوست دارید اما به علت

شده باشند، به سادگی تميز ميشوند و روکش مبل ازاستفاده از آن را کنار نگذارید. دیوارھایی که با رنگ قابل شستشو یا با رنگ کوره ای رنگ 

شھای رنگين بسيار ساده تر است و در صورت لککتان سفيد قابل شستشو، نه تنھا فضا را خلوت و تميز نگه ميدارد، بلکه شستشوی آنھا از روک

شدن،به سادگی با مواد سفيد کننده به شکل اول باز ميگردد.

● تغيير فضا با رنگ

ش مبلھا، رنگ غالب بر منزل را تغيير دھيد، سفيد ميتوانداگر مدام دکوراسيون منزل را تغيير ميدھيد و عmقه دارید با تغيير رنگ پرده، روتختی و روک

عاتی به رنگھای تازه را به اتاقھا بيافزایيد.انتخاب خوبی باشد. به این ترتيب شما با حفظ ھماھنگی کل منزل ميتوانيد با ھزینه کمتر، قط

http://vista.ir/?view=article&id=89840

اسباب خانه

● زیباو كم جا

طراحی مبلمان ھای جمع شو و کم جا، �زمه زندگی مدرن در آپارتمان ھای

چوب کبریتی است. کاناپه ھای تخت خواب شو که دو کاربری داشتند از اولين

نمونه ھای این نوع مبلمان بودند. کاناپه ھای تخت  خواب شو با استقبال خوب

مشتریان روبه رو شدند و مدل ھای مختلف آن ھا روزانه وارد بازار می شود.

ميز با چھار صندلی و یک  نيز یک ست  آخرین مدل مبلمان ھای جمع شو 
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کوچک است. این مجموعه وقتی جمع می شود از سطح زمين فضایی حدود

روی ھم چيده آن  مختلف  قسمت ھای  و  می کند  اشغال  مربع  متر  یک 

می شوند. در مجموع ھم تصویر مدرن اما شکيلی را می سازند که به راحتی

می توان در گوشه خانه گذاشت و در مواقع �زم از آن استفاده کرد. جنس

این مبلمان از حصير است؛ در نتيجه سبک است و جابه جایی آن آسان خواھد بود.

منبع : روزنامه تھران امروز
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استفاده از نور برای بزرگ تر جلوه دادن خانه

شاید جالب باشد بدانيد تنھا با تغيير معماری درون خانه نيست که می  توان

فضاھا را بزرگ تر و دلپذیرتر کرد اگر به نکته ای ھمچون تاثير نور و نورپردازی بر

تغيير فضاھا و کوچک یا بزرگ تر به نظر رسيدن خانه اعتقاد داشته باشيد

پس نباید بی تفاوت از کار این موضوع ھم بگذرید.

▪ چند پيشنھاد ابتکاری: معمو� آویزان کردن لوسترھای کوچک یا بزرگ در

لوستر کوچکی در دارد که  وسط فضا صورت می گيرد. حال چه اشکالی 

 متر از دو دیوار گوشه آویزان٢ تا ۵/١گوشه ای از اتاق و به فاصله تقریبا 

 نفره کوچک در زیر آن پدیدار کننده٣ یا ٢کنيد. چيدن یک دست ميز و صندلی 

اتاقی مجزا آن ھم بدون دیوارچينی است. نکته بعدی استفاده از نور طبيعی

خورشيد است. به خاطر داشته باشيد نور آفتاب در صورت تابش به درون

نھایت فضای در  نظر رسيدن فضا شده و  به  اتاق موجب عميق تر  محيط 

ه این مساله از نظر تاثيرگذاری بر روان و فکر،بزرگ تری را احساس می کنيد. تابش نور خورشيد موجب روشن تر دیدن اشيا و دیوارھا می شود ک

ه نظر رسيدن بخشی از منزل یا اتاق، امکانی رامنتقل کننده احساسی از حضور در مقياس بزرگ تر است.شما می  توانيد برای تاکيد یا بيشتر ب

سایل و اشيا با رنگ روشن ھمچون سفيد و کرم موجبفراھم آورید تا نور بيشتری به آن نقطه بتابد. ترکيب بھره گيری از نورھای روشن با چيدن و

ه درون اتاق بسيار مھم است. ھميشه این توصيهدستيابی به فضایی دلبازتر می شود. فراموش نکنيد که جنس پرده ھا در راھيابی نور خورشيد ب

می شود که از پرده ھایی استفاده نشود که موجب خفه شدن نور خورشيد در پشت پرده ھا شوند.

منبع : بيرتک
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استفاده بھينه از خانه ھای نقلی

اگر منزل شما کوچک است، ھرگز ناراحت نباشيد چون ھر قدر که ابعاد محل

زندگيتان نقلی باشد باز ھم راه ھایی برای استفاده بھتر از فضاھای موجود

وجود دارد.

تشکيل را  منزل  اثاثيه  و  از اسباب  توجھی  قابل  بخش  لباس ھا ھميشه 

می دھند پس خوب است با توجه به فصل و شرایط آب و ھوایی، آنھا را از

ھم جدا کرده و لباس ھای فصل حاضر را نگه دارید و مابقی را در کارتنی

دارید، نگه  انبار  در  بزرگ  پmستيکی  از گذاشتن در  جاسازی کرده و پس 

مطمئن باشيد ھرگز آسيب نخواھند دید. گفتيم انباری! بسياری از منازل

کوچک دارای انباری ھای کوچک ھم ھستند. استفاده از قفسه در تمامی

طول دیوار می تواند تا

ا کرده آزاد کند. درصد از فضای اشغال شده شما را که به واسطه چيده شدن اشيا بر روی یکدیگر منظره بدی پيد۵٠

نزل است. استفاده از این نوع رنگ ھا موجب بازترنکته جالب و البته بيشتر روانشاختی بعدی، استفاده از رنگ ھای روشن در دیوارھا و لوازم م

به نظر رسيدن محيط کوچک خانه و دلپذیرتر شدن آن می شود.

تزئينی از قفسه ھای چوبی یا طبقات چوبی که خودھمچون انباری و البته در سطحی زیباتر، می توانيد در اتاق ھا ھم برای چيدن اشيای کوچک و 

آرامش بيشتری پيدا می کند. به جای استفاده ازھم می توانيد آنھا را بسازید، استفاده کنيد. مطمئن باشيد با خلوت شدن اطراف، ذھنتان ھم 

ربه کنيد، ضرر نخواھيد کرد!جالباسی ھای پایه دار که جاگير ھم ھستند حتماً از جارختی ھای پشت  دری استفاده کنيد. تج

منبع: گودھوس

منبع : بيرتک
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استفاده بھينه از فضا

در ھر خانه ای اغلب جدا از فضاھای متداولی مانند كابينت ھای آشپزخانه و كمدھای دیواری

فضاھای بسياری وجود دارند كه می توان وسایل گوناگون را در آنھا جای داد بدون آنكه به
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نمای ظاھری خانه خدشه ای وارد شود. ایجاد فضای مناسب جھت نگھداری و جای دادن

وسایل مختلف چنانچه با تفكر و برنامه ریزی صحيح انجام گيرد عmوه بر فراھم كردن امكان

نتاستفاده بھينه از فضا می تواند جنبه تزئينی نيز داشته باشد و به نمای ظاھری اتاق نيز زی

ببخشد. در آشپزخانه استفاده بھينه از فضا امری واجب و الزامی است و نيازھای ھر خانواده

و روش ھای پاسخگویی به آنھا بسته به این است كه آشپزخانه منزل چه نوع آشپزخانه ای

است و از آن چه استفاده ھایی به عمل می آید. آشپزخانه ھایی كه كليه وسایل آنھا اعم از

یخچال و گاز و غيره در ميان كابينت ھا جای می گيرند امروز بيشتر موردپسند واقع می شوند

زیرا نسبت به سيستم ھای جدا از ھم جای كمتری اشغال می كنند. ھنگام تصميم گيری و

ون را تخمين بزنيد. در این راستا فضای �زم جھتساخت قفسه ھا و كمدھا ابتدا ميزان نياز خانواده به فضای �زم جھت نگھداری از وسایل گوناگ

 باید به محل آماده سازی و پخت غذا نزدیك باشد. پس ازنگھداری از مواد غذایی و وسایل پخت و پز را در نظر بگيرید. محل نگھداری از اقmم نامبرده

ر آشپزخانه نگھداری شوند یا اتاق غذاخوری برای اینآنھا نوبت به ظروف چينی و بلوری و وسایل پذیرایی می رسد. اما آیا این ظروف باید حتماً د

ای این امر راھكاری مناسب خواھد بود. سپسامر مناسب تر است؟ چنانچه با كمبود در آشپزخانه مواجه ھستيد استفاده از اتاق غذاخوری بر

باید در نزدیكی محل مخصوص شست وشو درنوبت به مواد شوینده، روميزی ھا و دستمال ھای آشپزخانه و وسایلی از این قبيل می رسد كه 

ل كابينت ھا است. با نصب طبقات اضافی، كشوآشپزخانه جای داده شوند. نكته مھم دیگر پس از نصب كابينت ھا بھره گيری صحيح از فضای داخ

 ھا و نيز نصب طبقات گردان در كابينت ھایی كهو سبدھای سيمی در داخل كابينت ھا و گيره ھای آویز یا جای قاشق و چنگال به پشت در كابينت

ت ھا كسب كرد. در اتاق نشيمن افزایش فضا در جھت جایدر زاویه ميان دو دیوار قرار گرفته اند می توان بيشترین بھره را از فضای موجود در كابين

از قبيل كتاب و لوازم زینتی است. پيش از ھر اقدامی بایددادن لوازم سرگرم كننده از قبيل تلویزیون و دیگر لوازم صوتی و تصویری و احتما�ً وسایلی 

ثابت و یا از انواع قابل حمل و جابه جایی در نظر بگيرید.با توجه به ابعاد و فرم اتاق تصميم بگيرید كه طبقات و قفسه ھای �زم را به صورت توكار و 

ات و قفسه ھایی در این فرورفتگی ھا از آنھا بهچنانچه دیوارھا دارای فرورفتگی ھا و فضاھای غيرقابل استفاده ھستند می توانيد با نصب طبق

خانه، كمد و ميز تلویزیون در آن وجود دارد می توانيد از انواعصورتی شایسته بھره ببرید. اما اگر ابعاد اتاق به اندازه ای است كه امكان قرار دادن كتاب

انيد یك دیوار كامل را به نصب طبقات، قفسه ھا وقابل جابه جایی آنھا سود ببرید. در اتاق نشيمن به منظور استفاده بھينه از فضا حتی می تو

توانيد كتاب ھا، تلویزیون و لوازم صوتی وكمدھای دیواری اختصاص دھيد به طوری كه كليه نيازھای موجود را مرتفع كند. در این صورت می  

 نشيمن زیبایی و نمای ظاھری اتاق به اندازهھمچنين وسایل زینتی را در فضای ساخته شده جای دھيد. اما به خاطر داشته باشيد كه در اتاق

 از ظروف چينی و بلوری به خصوص ظروفی كهكارایی وسایل اھميت دارد. اتاق غذاخوری ھم اغلب بخشی از اتاق پذیرایی است. برای نگھداری

داده شوند.فقط برای پذیرایی از ميھمانان مورد استفاده قرار می گيرند بھتر است كه در این اتاق جای 

ای جای دادن ظروف مورد نظرمان می توانيم كمدھایدر این اتاق نيز با توجه به خصوصيات معماری اتاق و ابعاد آن و ھمچنين ميزان فضای �زم بر

ق تدارك ببينيم. در اتاق خواب ھا نيز به فضاییدیواری، كمدھای در شيشه ای با طبقات نورپردازی شده و یا گنجه ھایی كوچك را برای این اتا

اھكار است. در اتاق خواب كودكان به فضای كافیجھت نگھداری از لباس ھا و لوازم شخصی نياز داریم. در اینجا ساخت كمدھای دیواری بھترین ر

حتی فضای زیر تختخواب كودك نيز بھره ببریم. ھمچنينبرای جای دادن اسباب بازی ھا نيز نياز داریم و �زم است از كليه فضاھای موجود در اتاق و 

 ھای كودك را تا حد قابل مmحظه ای افزایش دھيم.با نصب طبقات دیواری متعدد می توانيم فضای قابل استفاده به منظور نگھداری از اسباب بازی

ستفاده ھستند اما با كمی تفكر و ابتكار می توان ازجز موارد نامبرده فضاھای كوچك و بزرگ متعددی در ھر خانه وجود دارد كه به ظاھر غيرقابل ا

یژگی كه ممكن است نقصی برای دیوار محسوب شودآنھا به عنوان جایی برای نگھداری از لوازم و وسایل ساكنين خانه بھره برد و به عmوه یك و

به یك فضای كاربردی با نمایی زیبا و منحصر به فرد تبدیل كرد.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=7125
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استفاده کردن پرده بلند برای پنجره ھای کوتاه

ما ھمواره تصور می کنيم که در اندازه گيری جھت دوخت پرده ھای خانه

با حداکثر  تا١٠مان حتماً ارتفاع پرده می بایست  با ارتفاع٢٠  سانتيمتری 

پنجره در نظرگرفته شود، زیرا گمان می کنيم با آویختن پرده ھای بلند برای

پنجره ھای کوتاه خانه مان به دليل خالی ماندن فاصله دو تکيه پرده کنار زده

شده، دیگر نمی توانيم پرده را به گوشه یی جمع کرده و از نور بيشتر و یا

حتی در صورتی وجود فضای زیبای بيرون از منظره خارج از پنجره نيز لذت

ببریم.

در پنجره ھای کوتاه  داشتن  با وجود  به شما خواھيم گفت که  ما  ولی 

یا حتی اگر خودتان و  تان ایجاب می کند  پنجره خانه  صورتی که شرایط 

بيشتر به پرده ھای بلند و قدی عmقه مند ھستيد، با خيال راحت آنھا را تھيه

داد.کنيد. ما به شما راھکار تزیين فاصله ميان دوتکه پرده کنارزده خانه تان را ارایه خواھيم 

 در خانه این فاصله خالی به صورتھای مختلفی قابلھمانطور که در تصاویر مmحظه می کنيد با کمی ابتکار و سليقه و با استفاده از لوازم موجود

تزیين است.

رھای خانه استفاده می کنند ولی در غير این صورت میالبته در بيشتر خانه ھا سازندگان از فضای پایينی پنجره ھای کوتاه برای قراردادن رادیاتو

توانيم از این مکان برای قراردادن گلدانھای گل و گياه طبيعی استفاده کنيم.

▪ این کار دارای دو مزیت است.

) چشم انداز بسيار زیبایی را از پنجره خانه مان نمایان می سازد.١

ست، بخوبی رشد کرده و محيط خانه را نيز با صفا و با ) به دليل آنکه گياھان به نور احتياج دارند و پشت پنجره نيز مکان خوبی برای پرورش آنھا٢

طراوت می سازد.

انی صندوقی شکل مناسب با آن فضا سفارش داده تاحال تصميم با شماست که این فضا را با گذاشتن ميز، چھار پایه و غيره تزیين کنيد و یا گلد

به صورت ثابت براساس فصول مختلف از گلھا و گياھان متناسب با آن فصل بکارید.

http://lootoos١.blogfa.com/post-٢٢٩.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=100870
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استنسيل؛ تزئين سريع ديوار

یکی از روش ھای بسيار ساده و مقرون به صرفه برای آراستن دیوارھای

تنھا دیوارھا منزل استفاده از طرح ھای استنسيل است. با این روش نه 

کابينت ھای دیواری،  ورودی، کمدھای  درھای  مانند  دیگری  بلکه سطوح 

آشپزخانه، کاشی ھای حمام و دستشویی و کف ھای چوبی و حتی ميزھا

و برخی دیگر از اشيای منزل را نيز می توان زینت بخشيد.

امروزه طرح ھای استنسيل متنوعی به صورت آماده قابل خریداری و تھيه

ھستند اما بریدن طرح ھای خاص دلخواه یا طرح ھای برگرفته از طرح مبلمان

و پرده ھای اتاق نيز عملی و آسان است و شما می توانيد به راحتی طرح

مورد و آماده کنيد. اگر طرح  بریده  به صورت استنسيل  را  نظر خود  مورد 

دارید طرح یا قصد  نکردید  پيدا  ميان استنسيل ھای آماده  را در  پسندتان 

خاصی را از ميان طرح ھا و اشکال به کار رفته در مبلمان اتاق روی دیوار اجرا

کنيد، می توانيد به وسيله یک کاتر تيز و یک قطعه طلق استنسيل آن را

 کاغذ الگوی شفاف نياز دارید.بسازید. برای این کار به یک کاتر تيز، یک قطعه طلق روغنی، یک قطعه کاغذ کاربنی و مقداری

ی را در ميان طلق و کاغذ الگو بگذارید. بھتر است گوشهابتدا طرح مورد نظر را روی کاغذ الگو کپی کنيد. سپس آن را روی طلق قرار داده کاغذ کاربن

کاغذ حرکت نکند و طرح جابه جا نشود. با کشيدنھای کاغذ الگوی حامل طرح را با چسب نواری روی طلق بچسبانيد تا ھنگام انتقال طرح به طلق 

 نظر می گيرید باید به شکلی باشند که ھميشهیک مداد یا خودکار روی خطوط، طرح آن را به طلق منتقل کنيد. طرح ھایی که برای استنسيل در

 استفاده از کاتر با دقت قسمت ھایی از طرحفاصله کافی در ميان قسمت ھای بریده شده استنسيل باقی بماند.پس از انتقال طرح روی طلق با

باید رنگ زده شوند را بریده و از صفحه طلق جدا کنيد.

بریده شوند کار کنيد، در گوشه ھا و زوایای طرحابتدا قسمت ھای کوچک تر و ظریف تر طرح را ببرید و سپس روی قسمت ھای بزرگتر طرح که باید 

بریده نشوند. اگر طرح مورد نظر شما از چند رنگبه جای چرخاندن کاتر، طلق را بچرخانيد و دقت کنيد فواصل ميان بخش ھایی که خالی می کنيد 

تشکيل شده، برای ھر یک از رنگ ھا یک استنسيل جداگانه آماده کنيد.

ح مورد نظر را بر روی آنھا منتقل کنيد سپس در ھر یکبه این ترتيب که به تعداد رنگ ھای به کار رفته در طرح خود صفحات طلق در نظر بگيرید و طر

ش ھای طرح را که با یک رنگ، رنگ آميزی میفقط بخش ھایی که با یک رنگ خاص رنگ آميزی می شوند را بریده و جدا کنيد. ابتدا یکی از بخ

عدی طرح را با رنگ دوم رنگ کنيد و به ھمينشود بر روی دیوار استنسيل کنيد و پس از خشک شدن آن یک بار دیگر و با طلق دیگر بخش ھای ب

ترتيب ادامه دھيد تا طرح کامل شود و تمام رنگ ھای آن روی دیوار منتقل شده باشد.

نظر برای اجرای طرح را روی دیوار مشخص وبرای اجرای یک حاشيه از طرح ھای استنسيل روی دیوار پس از آماده شدن طلق ابتدا جای مورد 

سقف و زمين باشد. از یک گوشه دیوار شروع کنيد وعmمت گذاری کنيد تا حاشيه در یک خط کامmً صاف و افقی و موازی با خطوط اتصال دیوارھا با 

نواری کاغذی که به رنگ زمينه دیوار آسيب نمی رسانند طلق را در ام تداد مسير عmمت گذاری شده روی دیواربا استفاده از چسب ھای 

بچسبانيد.

اب کوچک بریزید و سپس سر قلم مویبھترین و مناسب ترین رنگ برای استنسيل، رنگ ھای �تکس ھستند. مقداری از رنگ را در یک بشق

وی یک قطعه کاغذ باطله بزنيد تا رنگ اضافی قلم گرفتهاستنسيل را که قلمی با سر گرد و مدور است در رنگ فرو ببرید. ابتدا با قلم مو چند ضربه ر

شود و سپس با قلم مو قسمت ھای خالی شده در طلق را رنگ کنيد.
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 دو طرف طلق را با یک قطعه دستمال پارچه ای تميزپس از رنگ کردن تمام قسمت ھای خالی شده طلق آن را با دقت و به آرامی از دیوار جدا کنيد.

ی رنگ شده به دیوار بچسبانيد و به ھمان ترتيبکنيد تا رنگ ھای اضافی که روی طلق مانده پاک شوند و سپس دوباره آن را در امتداد قسمت ھا

بخش ھای خالی شده طلق را رنگ کنيد.

یوار بmفاصله زیر محل تmقی دیوار با سقفحاشيه ھای استنسيل را می توانيد در قسمت ھای مختلفی از دیوار اجرا کنيد؛ در قسمت با�ی د

صله قبل از محل تmقی دیوار با زمين. ھمچنين سانتی متر پایين تر از سقف در وسط یا یک سوم ارتفاع دیوار یا در قسمت پایين دیوار بmفا٣٠حدود 

از این حاشيه ھا برای تزئين دور شومينه و قاب پنجره ھا و درھا نيز می توان سود برد.

سيل روی دیوار است اما به جای رنگ ھای �تکسبرای تزئين درھا، کابينت ھا و مبلمان چوبی با طرح ھای استنسيل روش کار مانند اجرای استن

فاده کنيد، اما نتيجه کار با قلم مو معمو�ً تميزتر واز رنگ ھای آکریليک استفاده می شود. برای تسریع کار می توانيد از رنگ ھای اسپری نيز است

زیباتر است.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=268554

اسرار داشتن اتاقی دنج و راحت

آیا تا کنون پيش آمده که برای اولين بار به منزل کسی بروید، اما در اتاق

نشيمن آنھا احساس راحتی و خودمانی بودن کنيد؟ آیا در منزل خود اتاقی

دارید که به نظرتان کم مورد استفاده قرار ميگيرد؟

فراموش نکنيد که یک خانه، در درجه اول باید جایی باشد که ساکنان آن، در

آنجا احساس راحتی و آسایش داشته باشند و نباید آنرا با لوازم و مبلمان

رسمی و ناراحتی پر کرد که تنھا برای فراری دادن مھمان مناسب باشد! اگر

منزل شما به اندازه کافی جادار است، ميتوانيد بخشی را به اتاق پذیرایی و

اعضای با  که ھمراه  اتاقی  دھيد.  اختصاص  نشيمن  اتاق  به  را  بخشی 

خانواده در آن به استراحت و گفتگو پرداخته و از ساعات حضور در منزل لذت

ببرید. اگر ھم منزلتان کوچک است، قيد مبلھای رسمی و سنگين را بزنيد و

فضا را برای حضور "خودتان" آماده کنيد.

برای داشتن اتاقی گرم و راحت ، لزوما نيازی به مخارج سنگين و متخصصين

دکوراسيون نيست. شما با دانستن نکات مھم و به کار بردن ذوق و سليقه

شخصی خود ميتوانيد فضایی سرد و سنگين را به مکانی تبدیل کنيد که

ھيچ عmقه ای به ترک کردن آن نداشته باشيد.

صرف نظر از سبک دکوراسيون شما، عناصری وجود دارند که استفاده از آنھا
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بدون شک ميتواند اتاق مورد نظرتان را بيش از پيش خوشایند کند.

● کوسنھای تزئينی:

نيد. برای روکش کوسنھااز رنگھایی استفاده کنيد که دربا افزودن کوسنھای بزرگ و نرم به کاناپه و مبلھا، آنھا را از حالت چھارگوش و خشک خارج ک

پارچه ھای بدون طرح استفاده ميکنيد، بھتر است پارچه مبل جلوه داشته باشند. اگر از  یامقابل   جنس آنھا نرم و از جنس مخمل، ابریشم 

مخملھای کبریتی باشد.

● پيراھن مبل:

تر ميکند.پيراھن مبل، به خصوص اگر اندکی گشاد و ساده و از جنس پارچه ھای محکمی چون متقال باشد، ف ضای ھر اتاقی را خودمانی 

تفاده کرد.پيراھنھای مبلی ھم به بازار آمده که کشی ھستند و ميتوان آنھا را تقریبا برای ھر مبلی اس

● پنجره:

انه ای نداشته و حتی کمی اداری به نظر ميرسند.با وجود اینکه کرکره و سایبانھای کشویی بسيار کارامد و مفيد ھستند، اما چندان ظاھر دوست

نيست که آنھا را با یک وا�ن (نيم پرده) یا انواع تزئيناتاگر دوست ندارید فقط از پرده استفاده کنيد و ميخواھيد کرکره ھا را ھمچنان نگه دارید، بد

دیگر پارچه ای که امروزه به اشکال و انواع بسيار متنوعی موجود است، بيارایيد.

● تشکچه:

ک پارچه جذاب و خوش طرح و رنگ که در ھيج جاییک صندلی تک یا نيمکت چوبی، ميتواند کمی راحت تر و گرد و قلنبه تر شود. با استفاده از ی

دیگر اتاق به کار نرفته باشد، یک بالشتک به اندازه آن تھيه کنيد.

● پتو یا شال:

 که بر روی پشتی یا دسته کاناپه افکنده شدهیک پتوی پشمی نازک و گره دار یا بافتنی برای زمستان و شالی کتانی و رنگين برای تابستان،

باشد، حال و ھوایی بسيار خوشایند به اتاق ميدھد.

● پاراوان:

مانی کردن فضا باشد و حس امنيت بيشتری به افراددر اتاقھای بزرگ یا اندکی بدقواره، پاراوان ميتواند بھترین وسيله برای تقسيم بندی و خود

ه ای ميتواند بسيار گرمابخش و خوشایند باشد.ميدھد. در اتاقھایی که وسایل و لوازميتيره یا سنگين دارد، وجود یک پاراوان با روکش پارچ

● قالی:

بایی به اتاق ميبخشند. گل و گياه: از عناصرقاليچه ھای کوچک به جدا کردن بخشھای مختلف اتاق نشيمن بسيار کمک ميکنند و رنگ و بافت زی

ساس سرزندگی خواھيد کرد.طبيعی غافل نشوید اگر گياھان در اتاق شاداب و سرسبز باقی بمانندف شما نيز در آن اتاق اح

زھا، چند عکس محبوب خود را انتخاب کرده وھيچ چيزمانند عکسھای خانوادگی به یک اتاق شخصيت نميدھد. برای اجتناب از شلوغ شدن روی مي

با قرار دادن آنھا در قاب یکسان، عکسھا را به عنصری تزئينی تبدیل کنيد.

● نورپردازی غيرمستقيم:

ل تنظيم و پر نور، از نورھای قابل تنظيم و/یا وسایلنور شدید از چراغ سقفی، تمام جذابيت اتاق را از بين ميبرد. به جای یک چراغ آویز غير قاب

 مجھز شده باشند نه تنھا امکان نورپردازی متنوعروشنایی متعدد استفاده کنيد. استفاده از چندین چراغ و آباژور که با �مپھای متوسط و ضعيف

برای اتاق را فراھم ميکند، بلکه گوشه و کنار اتاق را نيز در مرکز توجه قرار ميدھد.

● گروه بندی:

ند به راحتی با اطرافيان خود صحبت کنند. برای اینبه چيدمان قطعات اصلی مبلمان خود توجه کنيد.افرادی که در اتاق گردھم می آیند باید بتوان

رو بروی یکدیگر قرار بگيرند. کاری کنيد که ھر محل نشستن درمنظور، مبلھا را از دیوار دور کرده و به یکدیگر نزدیک کنيد، به طوری که مبلھا و کاناپه 

نزدیکی خود ميزی کوچک داشته باشد.

منبع : سایت فریا
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اسرار نقاشی ديوار

چگونه ميتوانيم با رنگ آميزی صحيح دیوارھا، مشکmت دکوراسيون را حل

کنيم و ابعاد یک اتاق را بيش از آنچه ھست نمایش دھيم؟

در مرحله اول، طبعا شما رنگی را انتخاب خواھيد کرد که با آنچه در ذھن

دارید مطابقت داشته باشد. مھم این است که حتا اگر رنگ مورد نظر شما

سفيد باشد، تمام اتاقھا را باید با نوع رنگ سفيد رنگ کنيد تا نتيجه، رنگی

و چيدمان آميزی  بعدی رنگ  مراحل  در  توصيه،  ده  این  باشد.  یک دست 

ميتواند مفيد باشد:

) برای ایجاد جذابيت در یک اتاق، از وسایلی که درست ھمرنگ دیوار باشد١

استفاده نکنيد. برای انتخاب رنگ دیوار، لوازم منزل خود را در نظر بگيرید و با

 متنوع، فضایی پویا و نيرو بخش ایجاد ميکند.توجه به رنگھای موجود در آن، رنگی مناسب را انتخاب کنيد. به یاد داشته باشيد که ترکيبات

ه پله را به رنگ خاکستری مmیمی با ته رنگی از رنگ دیوار) اگر برای ھر اتاق رنگی مجزا در نظر دارید، فضاھای بين اتاقھا مانند راھرو، ورودی و را٢

درآورید تا تبدیل رنگھا به یکدیگر زیباتر شود.

. این رنگ ميتواند در یک اتاق رنگ غالب، در اتاقی رنگ چند) رنگی را برای خانه خود در نظر بگيرید و آنرا در حجمھای متفاوت در اتاقھا به کار ببرید٣

ھماھنگی را در تمام خانه برقرار خواھد کرد.وسيله و در اتاق سوم تنھا به عنوان چاشنيھایی در گوشه و کنار به کار ببرید. چنين روشی، 

ز آنچه ھست نشان ميدھند. رنگھای تيره گرم و) رنگھای روشن، با روح و متمایل به گستردگی ھستند و در نتيجه اتاق را بزرگتر و روشنتر ا۴

فریبنده ھستند و اتاقھای بسيار بزرگ، حالتی خودمانی و دوستانه ميدھند.

 آن را ھم از ھمان رنگ بزنيد.) اگر قصد دارید دیوارھایی را به رنگ تيره یا بسيار درخشان درآورید، بتونه کاری و آستری۵

ی یکپارچه به خود بگيرند، برطرف نمایيد.) نقصھای معماری را با استفاده از رنگھای خنثی در دیوار، سقف و کف اتاق به طوری که حالت۶

نزدیکی سقف رنگ را با نوارھای تزئينی و مانند آن قطع) برای بلند تر جلوه کردن دیوارھا، رنگ آھا را تا سقف به طور یک نواخت ادامه دھيد و در ٧

گ دیوار درآورید. رنگ روشن سقف را بلندتر جلوهنکنيد. اگر سقف دارای حاشيه تزئينی یا لبه برجسته است، ميتوانيد این حاشيه را نيز به رن

ميدھد.

 سانتی متر مانده به سقف قطع کنيد٣٠ تا ٢٠را از ) برای کوتاه نشان دادن سقفھای بسيار بلند و یا تشدید حالت خودمانی یک اتاق، رنگ دیوار ٨

م ميتواند چنين حالتی را ایجاد کند.و باقی آنرا به رنگ سقف رنگ آميزی کرده یا با نوارھای تزئينی بپوشانيد. تيره کردن سقف ھ

نيد یک اتاق کشيده و باریک را عریض تر جلوه دھيد.) با رنگ آميزی دیوارھای کوتاھتر (کم عرض تر) به رنگی تيره تر از دیوارھای بلندتر ميتوا٩

 اندکی از رنگ دیوار را به رنگ سفيد اضافه کنيد.) اگر برای سقف اتاقی رنگ سفيد را در نظر گرفته اید، برای ھماھنگ کردن رنگ اتاق با سقف،١٠

http://www.kadbanooo.blogfa.com/٨٧٠٢.aspx
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اشتباھات رايج در دکوراسيون

با استفاده از ذوق و سليقه فردی و امکانات موجود می توانيد طرح زیبایی

به منزل خود ببخشيد فقط در این بين اشتباھات رایجی وجود دارد که باید

سعی کنيد از انھا دور بمانيد

در ادامه به تعدادی از این اشتباھات و نحوه جلوگيری از بروزشان اشاره می

کنيم

- انتخاب مبلمان غير متناسب با اندازه فضا

شما ھيچ گاه لباس بسيار گشاد یا تنگ تر از سایز خود را به تن نمی کنيد

پس چرا گاھی مبلمانی نامتناسب با بزرگی سالن خود انتخاب می نمایيد؟

ھميشه قبل از خرید مبل ، فضای سالن خود را تخمين زده و در نظر بياورید

که در کدام قسمت ھا مایل به قرار دادن مبلمان ھستيد .

- استفاده از الگوھای مختلف

باشيد . یک رنگ زمينه اصلی برای فضا در نظرھر وسيله یا طرحی که دوست دارید را انتخاب نکنيد بلکه به ھمانھگی وسایل نيز توجه داشته 

بگيرید و طرحی را مجسم کنيد سپس وسایل متناسب را خریداری نمایيد .

- پھن کردن یک فرش در وسط اتاق

اتاق برقرار نماید . فرش باید در کنار و یا امتداداشيای داخل اتاق باید با ھم ھمبستگی داشته باشند . فرش روی زمين باید تناسبی بين اسباب 

پایه ھای مبل ، کاناپه یا ميز باشد .

- قرار دادن ھمه وسایل به صورت چسبيده به دیوار

 این موضوع است و به جز برای مھمانی ھایممکن است فکر کنيد اگر وسط اتاق خالی باشد فضا بزرگتر به نظر می رسد . اما حقيقت بر عکس

خاص دارای مجالس رقص مبلمان را به صورت گروھی در وسط و اطراف اتاق قرار دھيد .

زیينی بيارایيد.کاناپه و ميز جلوی آن را با فاصله از دیوار قرار دھيد و پشت انھا را با �مپھا و وسائل ت

- قرار دادن تمام وسائل در معرض دید

و بارازش ترین ھا را انتخاب کنيد .�زم نيست تمام وسائل خود را به ھر قيمتی رد معرض دید قرار دھيد . سعی کنيد زیباترین ھا 

درتان باشد . اگر سبک انھا را دوست ندارید �زم- اراستن منزل با وسائل ارثيه بدون وجود عmقھmزم نيست سليقه شما ھم تابع سليقه پدر و ما

نيست از ھمه وسائل یادگاری انھا استفاده کنيد انتخاب یک یا دو تکه کافی است .

P٣٠worldمنبع : 
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اصل نورپردازی در خانه

یکی از عناصر مھم در خانه آرایی، نحوه نورپردازی است. نورپردازی در یک

اتاق نه تنھا در ایجاد آرامش بلکه در کوچک یا بزرگ نشان دادن فضای خانه

نيز تاثير می گذارد. ھرچه فضای یک اتاق کم نور باشد کوچکتر و ھرچه پرنور

و روشن باشد، بزرگتر جلوه می کند. نورپردازی در اتاق نشيمن و پذیرایی

که محل تجمع افراد خانواده در بيشتر ساعات شبانه روز است از اھميت

ترین منبع ورود نور و روشنایی ویژه ای برخوردار است. از آنجا که اصلی 

خانه، پنجره است برای استفاده از نور طبيعی نصب پرده ھای تور و حریر

مناسب تر است. در شب نيز بھترین راه روشنایی منزل استفاده از لوستر،

آباژور و چراغ ھای متناسب با ارتفاع سقف و رنگ دیوار است. در نورپردازی

اتاق نشيمن توجه داشته باشيد که آرامش، آسایش و انرژی را به اھل خانه

 انعکاس نور از سقف به فضا گرمی خاصی به اتاقالقا کند، بدین منظور بھتر است چراغ ھای دیواری و سقفی (ھالوژن) که نور مmیم دارند و با

از لوستر ھای کمی بزرگتر و طرح دار استفاده کنيد کهمی بخشند، به کار ببرید. در عوض، برای اتاق پذیرایی که باید بسيار پرنور و درخشان باشد 

خانه است باید پر نور و روشن باشد. استفاده از چراغعmوه بر نور، زیبایی خاصی به اتاق می دھد. آشپزخانه نيز به لحاظ اینکه محل کار کدبانوی 

 است از آباژور و �مپ ھای کم نور استفاده کرد.ھالوژن و لوستر ھای تک چراغی تاثير خوبی در این ھدف خواھد داشت.برای اتاق خواب نيز بھتر

رید. ضمناً در انتخاب لوستر به ھماھنگی آن با دیگراگر اتاق خوابتان محل کارتان نيز ھست، �مپ ھای رنگی که در ایجاد آرامش مؤثرند به کار بب

وسایل خانه توجه کنيد.

منبع : بيرتک
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به کمک فنگ شویی فضای د اخلی خانه را اصmح کنيد  و انرژی ھای مثبت را

نشاط آرامش و  مظھر آسایش،  این پس  از  اند ازید . خانه شما  به جریان 

خواھد  بود .

فنگ شویی (د ر لغت به معنای باد  و آب) ھنر چيد مان محيط برای ایجاد  تعاد ل

و ھماھنگی بھتر ميان انرژی ھایی است که ما را احاطه کرد ه اند . اصول

فنگ شویی از چند  ھزار سال پيش بارھا مورد  تجربه قرار گرفته و ھنوز با

زند گی ھای پراضطراب و خانه ھای مد رن ما مطابقت د ارد . از نظر فنگ شویی

با ایجاد  تعاد ل ميان پنج عنصر بنياد ی (چوب، آتش، خاک، آھن و آب) می

انرژی با تقویت  انرژی یک مکان را ایجاد  کرد  و  برای تغيير  توان نظم �زم 

حياتی مکان ھا (چی)، مانع از نشر انرژی ھای منفی و امواج مخرب شد .

زمانی که تود ه ھای انرژی راکد  را آزاد  ميکنيم و به آنھا جھت می د ھيم تا

بد ون محصور شد ن جریان یابند ، د رمی یابيم که احساس آرامش، آسود گی و

ھمچنين اعتماد  به نفس بيشتری د اریم.

 است. از نظر فنگ شویی این د و اصل مبد أ انرژیفنگ شویی ھمچنين برای د و نيروی متضاد  و د ر عين حال مکمل «یين و یانگ» نقش اساسی قائل

ریان انرژی را د ر بد ن بھبود  می بخشد ، فنگ شویی ھمحياتی ھستند  که د ر محيط و ھمچنين د ر وجود  ما جریان د ارند . ھمانگونه که طب سوزنی ج

انه خود  را به روشی اصmح کنيم که انرژی ھای مثبتھمين عمل را د ر محيط پيرامون ما انجام می د ھد . بنابراین شاید  بھتر است د کوراسيون خ

راحت تر جریان یابند .

 و بھبود  جزئيات از فنگ شویی استفاد ه کرد ه و بهممکن است شما از طراحی و نظم د ر خانه خود  کامmً راضی باشيد  اما می توانيد  برای اصmح

 ن به پيچ و خم ھا و اصول پيچيد ه فنگ شویی، با ارائهنتایج مطلوب تری د ست یابيد . د ر این نوشتار سعی بر این است که بد ون نياز به وارد  شد

مثبت، خانه را به مکان سmمت جسم و روح تبد یلراھکارھای عملی، د کوراسيون د اخلی خانه را ساماند ھی کرد ه و با جاری ساختن انرژی ھای 

ھر تغيير د ر فنگ شویی خانه، اثر آن را ارزیابی ومراقب باشيد  که د ر به کارگيری اصول فنگ شویی با صبر و حوصله عمل کنيد  و پس از انجام سازیم. 

رسيد ه است عمل نکنيد . پنج اصل کلی فنگ شویی د ر اینسپس تغيير د یگری را شروع کنيد . به قول چينی ھا مانند  جاد وگری که تازه به چوب جاد و 

:زمينه عبارتند  از

ایی به کار برید  که فکر می کنيد  �زم است.فنگ شویی توصيه نمی کند  که قواعد  آن موبه مو اجرا شـود . این اصـول را فقط د ر اتاق ھ )١

) به کارگيری فنگ شویی، اضافه کرد ن اشيای ساخت چين به لوازم خانه نيست.٢

جد د  آن را د اشته باشيد .) ھر وسيله شکسته، خراب و بی استفاد ه را بازبينی کنيد  و شھامت د ور نریختن یا تعمير م٣

 ضرری که د ارند  این است که بيھود ه جای شما را اشغال می) ھد ایا و وسایلی را که از آنھا خوشتان نمی آید ، د ر کمد ھایتان انبار نکنيد . کمترین۴

کنند .

ی مثبت آزاد انه جریان یابد .) از بی نظمی بپرھيزید ، ھوا را تھویه کنيد  و به طور مرتب خانه را نظافت کنيد  تا انرژ۵

 چين باستان نيست، مد یتيشن و تمرین روحیو با�خره یک بار د یگر یاد آوری می شود  که فنگ شویی پيروی از خرافات و موھوم پرستی ھای

و ملموس برای افزایش نشاط، آرامش و تعاد ل د رنيست، روشی زود گذر و د وره ای نيست، جاد و ھم نيست، بلکه ھنری است ساد ه، انعطاف پذیر 

.زند گی روزمره که با انواع سبک ھای د کوراسيون سازگاری د ارد 

ورود ی خانه ●

د  و انرژی ھا د اخل و خارج می شوند . از نظر فنگ شویی،ورود ی، فضای ارتباطی بين د نيای بيرون و آشيانه گرم شما است. د ر این مکان است که افرا

، بmفاصله د ر تمام اتاق ھا پراکند ه شد ه و د ر زند گی اشخاصد ر ورود ی، د ھانه خانه است زیرا انرژی «چی» (انرژی حياتی مکان ھا) پس از ورود  از د ر

.جریان می یابد 

توصيه ھای مفيد  ●
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د  به انبار و محل نگھد اری اشيای اضافی تبد یل کرد .توجه ویژه به ورود ی اصلی ھر خانه و مجتمع مسکونی الزامی است. ورود ی اصلی خانه را نبای

 د ر کيفيت پوشش کف راھروھا، پوشش د یوارھا و نوعآسانسور، راه پله ھا و راھروی ساختمان باید  روشن و از عرض کافی برخورد ار باشند . د قت

روشنایی آنھا بسيار مھم است.

د ون محصور شد ن وارد  شود  و آزاد انه حرکت کند . بنابراین ازورود ی د اخلی نيز باید  تا حد  امکان وسيع، روشن و خلوت باشد  تا انرژی «چی» بتواند  ب

ا د اخل کمد  یا گنجه مخصوص این کار جای د ھيد .گذارد ن رخت آویز برای آویزان کرد ن لباس د ر این فضا خود د اری کنيد  مگر اینکه آنھا ر

رژی «چی» برای د اخل شد ن به بخش ھای مختلفکفش ھا نيز به ھمين ترتيب د ر جاکفشی چيد ه شوند . اگر ورود ی شما کوچک و تاریک است، ان

خانه د چار مشکل خواھد  شد .

کریستال ھای کوچک باعث افزایش «چی» مثبت و مفيد زیرا این مکان باید  از روشنایی کافی برخورد ار باشد . د ر صورت امکان نصب یک لوستر با 

نورافکن ھای کوچک چند جھته استفاد ه کرد ه و نور را د رمی شود  اما اگر این کار با سبک د کوراسيون شما سازگاری ند ارد ، از �مپ ھای ھالوژن یا 

چھارگوشه ورود ی پخش کنيد .

نتر به نظر برسد ، رنگ روشن و د رخشانی برایبھتر است شب ھا به ویژه د ر زمستان چراغ ھا روشن باشند .برای اینکه ورود ی بزرگتر و روش

باشد ، این فضا آزاد تر و بازتر می شود . اگر ورود ی کوچکد یوارھای مکان استقبال انتخاب کنيد  و باز ھم توجه د اشته باشيد  که ھرچه اثاثيه کمتر 

 قرار ند ھيد  زیرا از نظر فنـگ شـویی این کار انرژی ھایاست، یک آینه بزرگ د ر این مکان نصب کنيد  ولی مراقب باشيد  که آینه را جلوی د ر ورود ی

مثبت را بازپس می فرستد .

شد ه و تحليل خواھد  رفت. اتاق خواب و آشپزخانه نيز نباید د ر سرویس ھای بھد اشتی نباید  روبه روی د ر ورود ی قرار گيرند ، زیرا «چی» وارد  آنجا 

ناخود آگاه احساس امنيت نخواھيد  کرد ، زیرا اتاق شما بسيارروبه روی د ر ورود ی باشند . اگر اتاق خواب شما روبه روی د ر ورود ی است، د ر این صورت 

د ر معرض د ید  است.

ن روبه روی د ر ورود ی باشد . توصيه می شود د ر مورد  آشپزخانه نيز ممکن است مد ام احساس گرسنگی کنيد . د ر عوض بھتر است اتاق نشيم

ر روی آن مناسب خواھد  بود . د یوار روبه روی د ر ورود یمقابل د ر ورود ی فرش نرمی پھن شود  و د ر صورت امکان گذارد ن یک کنسول و گلد ان طرحد ا

.محل مناسبی برای نصب د عاھا و نماد ھای مذھبی است

منبع : نوآوران فناوری اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=330674

اصول دکوراسيون آشپزخانه

آشپزخانه ھا را می توان مرکز زندگی ناميد. جایی که ھمه اعضای خانواده در

آن جمع می شوند تا بپزند، بخورند، حرف بزنند و دور ھم باشند. آشپزخانه را

می توان مکانی برای مشارکت افراد خانواده در استفاده از امکانات کل خانه

تلقی کرد. شاید به ھمين خاطر است که برای دکوراسيون آشپزخانه باید

خيلی از نکات را در نظر بگيرید.
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نکته اصلی که در دکوراسيون آشپزخانه ھای اپن باید رعایت شود این است

که باید دکور آن مطابق با کل خانه و یا اتاق مجاور آن  باشد.

در تصویر فوق، کابينت ھای دیواری دارای درھای شيشه ای ھستند. درھای

به می شوند.  آشپزخانه  داخلی  فضای  شدن  وسيع تر  باعث  شيشه ای 

وف تزیينی در داخل آنھا، فضایی دلپذیر را برایکابينت ھای پایينی پيشخوان نيز دقت کنيد که پوششی از درھای شيشه ای دارند. قرار دادن ظر

اتاق و آشپزخانه به وجود می آورد.

 تنھا قسمت با�یی پنجره با پرده ای بسيار کوتاه پوششبه پرده این آشپزخانه نگاه کنيد. برای اینکه نور کافی از بيرون به درون آشپزخانه بتابد،

رنگ آبی و سفيد است که ھماھنگ با کاشی ھای دیوارداده شده و به عmوه، شيشه ھا نيز از نوع مات انتخاب نشده اند. طرح پرده نيز  ترکيبی از 

آشپزخانه است.

نور تابيده شده از پنجره و چراغ، تشدید  شود. ھالوژن ھای سقفی که در تصویر دیدهاستفاده از کابينت ھایی به رنگ روشن باعث می شود 

ی و دلپذیر بر تمامی پيش خوان ھا تابيده می شود.می شوند، نورھای موضعی ایجاد می کنند. چينش این ھالوژن ھا به  گونه ای است که نوری مساو

وجود نور کافی در آشپزخانه، از خستگی، جلوگيری می کند.

ته نشده است. با اینکه فضای کافی برای تزیيننکته دیگر این است که وسایل تزیينی ای که باعث شلوغی بصری  شود، در آشپزخانه به کار گرف

ای بصری در محيط می توانيد به آرامش روحیوجود دارد ولی طراح، آرامش را بر شلو غی ھای بصری ترجيح داده  است. با پرھيز از شلوغی ھ

لوبی بر آرامش اعضای خانواده می گذارد.بيشتری دست  پيدا کنيد. وجود وسایل تزیينی متعدد روی پيشخوان ھا، پس از مدتی تاثير نامط

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=93794

اصول دکوراسيون حمام

حمام یكی از مھم ترین عناصر معماری ھر خانه ای  است. در گذشته حمام  نه

فقط محلی برای استحمام، بلكه جایی برای انبار كردن لوازم و وسایل كھنه

بود. این روزھا دیگر حمام محل آرایش و پيرایش جسم و روح تلقی می شود،

از بعضی  می شود.  نقطه شروع  از ھمين  فردی  استراحت  حتی گاھی 

حمام ھای امروزی كاربری ھای تجملی و رفاھی زیادی نيز دارند: استخرھای

كوچك، سونا و جكوزی برای تفریح و سmمت اعضای خانواده در این فضا قرار

داده می شود. بعضی دیگر از حمام ھای امروزی كه در آپارتمان ھای كوچك

وجود دارند، از ابعاد كوچك تری برخوردارند. كاربری این دسته از حمام ھا برای

رفع خستگی روزانه و سmمت و پاكيزگی جسم ھستند. مھم نيست كه

ابعاد حمام شما بزرگ یا كوچك است بلكه مھم این است كه از این فضا
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بھترین استفاده را برای آرامش جسم و روح به وجود آورید.

عناصر مھمی كه در خلق یك حمام زیبا و بی نقص وجود دارد، عبارت است

ت ھایی برای قراردادن حوله ھا و دیگر لوازماز: كفپوش مناسب، پوشش دیواری، استفاده از ھواكشی با قدرت مناسب برای تخليه بخار، كابين

ه آرامش شما را برقرار كند، دست می یابيد.جانبی، انواع بافت ھا و رنگ ھا. با انتخابی صحيح، از تمامی این مجموعه به فضای دلخواه ك

● انتخاب دكوراسيون مناسب برای حمام

فت را باید در نظر داشته باشيد. بھترین انتخاب زمانیبه ھنگام انتخاب كفپوش مناسب برای حمام ، نكاتی مانند كيفيت، سایز، رنگ، الگو، طرح و با

كنيد( یعنی در ابتدا آن را نصب نكنيد .) سپسصورت می گيرد كه قسمتی از كف حمام را كه بسيار توی چشم است با آن كفپوش مورد عmقه دكور 

تحان كوچك این امكان برای شما به وجود می آید كه ازاگر نوع، طرح و رنگ را پسندیدید، آن را برای نصب در كل حمام انتخاب كنيد. تنھا با یك ام

انتخابی كه كردید، ناراضی و پشيمان نشوید.

 در برابر آب مقاوم و از لحاظ طرح و رنگ ھم بسياراز بھترین گزینه ھای انتخابی برای كفپوش حمام، سراميك است چرا كه به راحتی تميز می شود،

ھنگام خيس بودن كف حمام، این دسته  از سراميك ھامتنوع است. استفاده از سراميك ھای شيار دار در اطراف وان بسيار توصيه می شود چرا كه به 

شتن حمامی با ایمنی با�، در اطراف وان و زیر سينكامنيت با�تری را فراھم می كنند، یعنی ميزان سرخوردگی را كمتر می كنند. بھتر است برای دا

روشویی از كفپوش ھای دو�یه حاوی �تكس استفاده كنيد.

ر است ميزان سرخوردگی را كاھش می دھد. بااین كفپوش ھا توسط �تكس زیرین به كف حمام نصب می شود و �یه بيرونی كه دارای بافت ناھموا

ری كاھش پيدا می كند. در حمام ھایی كه كف آنرعایت این چند نكته می توانيد شاھد آن باشيد كه ميزان آسيب دیدگی در حمام به صورت چشمگي

 و ھم شكستگی و آسيب دیدگی در بينشيب زیادی دارد بھتر است موزایيك ھایی با سایز كوچك نصب كنيد تا ھم شيب كمتر به نظر رسد

موزایيك ھا به وجود نياید.

شما دارای بافت و رنگ باشد. بھتر است این ردیف ھا رنگیمی توانيد ردیف و یا ردیف ھایی از این موزایيك ھا را طرح دار انتخاب كنيد تا دكور حمام 

يده شده است، بھتر است كه رنگ قرمز، زرد ومتضاد و متفاوت نسبت به رنگ زمينه داشته باشد. اگر كفپوش از سراميك ھای سفيد و روشن پوش

ا به فضایی نورانی و وسيع مبدل می سازد.آبی را برای ردیف ھا انتخاب كنيد. توجه داشته باشيد كه رنگ زمينه اگر سفيد باشد، حمام ر

راميك ھایی با طرح گل می تواند فضایی آرامش بخش ودر سبك ویكتورین، استفاده از سراميك ھای طرح دار و گل دار بسيار رایج است. استفاده از س

اده می  شود.شاعرانه  خلق كند. در این سبك معمو� از رنگ ھا ی آبی روشن، سبز روشن و صورتی كمرنگ استف

ار رایج است. رنگ سراميك  برای آرامش بخشيدن بهدر سبك مدرن، استفاده از سراميك ھایی به رنگ سفيد و با ادغامی از رنگ ھای تند و گرم بسي

ھم روشن باشد و ھم با روحيات شما و اعضایشما و برقراری محيطی سرشار از انرژی بسيار مھم است، پس بھتراست رنگی را انتخاب كنيد كه 

 بر آرامش بخشيدن به شما، روزی تازه و پر انرژیخانواده سازگاری داشته باشد. استفاده از رنگ ھای مورد عmقه در حمام باعث می شود كه عmوه

را شروع كنيد.

ن استفاده كنيد. این رنگ ھا فضا را شلوغ تر و پراگر سبك ھای شلوغ را می پسندید، به شما پيشنھاد می كنم كه از رنگ ھای ھلویی و زرد درخشا

بھتر است از رنگ ھای طبيعی برای سراميك ھا استفادهاثاثيه تر نمایان می كنند. اگر می خواھيد كه حمام شما بزرگ تر از آنچه ھست نمایان شود، 

رم بسيار روشن است كه به خوبی نور را منعكسكنيد. بھترین توصيه دكوراتورھا استفاده از سراميك ھایی به رنگ سفيد و بژ و گاھی زرد و ك

می كند و فضا را بزرگ تر جلوه می دھد.

ر به نظر رسد، استفاده از لوازم جانبی مانند تابلوھایاگر حمامی بزرگ و عریض دارید، بھتراست از رنگ ھای تيره استفاده كنيد تا كوچك تر و گرم ت

ستفاده از حوله ھای طرح دار و پوشش دیواری نقش دار،تزئينی و دكورھای چوبی در این حمام ھا باعث می شود كه فضا كوچك تر و گرم تر جلوه كند. ا

محيط حمام را به جایی دنج و گرم تبدیل می سازد.

براین استفاده از آینه در حمام بسيار توصيه می شوداستفاده از آینه در ھر مكانی، باعث نورانی شدن و بزرگ جلوه داده شدن آن فضا می شود. بنا

و ھمچنين باعث تميزتر جلوه دادن این فضا می شود.

ل، اگر كف حمام سراميك است و سبك مدرن دارد بھتربنابر سبك دكور حمام، می توانيد انواع آینه  را ھماھنگ با آن سبك انتخاب كنيد. برای مثا

 اگر كفپوش حمام به رنگ چوب است و كابينت ھایاست از آینه ھای مدرن كه دور آنھا قاب ھای فلزی به رنگ استيل و برنز است، استفاده كنيد.
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ته باشد تا سبكی ھماھنگ را خلق كند. در نظراستفاده شده در آن از نوع چوبی ھستند، بھتر است آینه ای را انتخاب كنيد كه قاب چوبی داش

 بيشتر می كند. داشته  باشيد كه استفاده از كابينت ھای چوبی آن ھم به رنگ تيره، حس القای گرمای حمام را

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=251294

اصول دکوراسيون در اتاق خواب

 ایده برای بھتر ساختن اتاق خواب و تبدیل آن به محيطی آرام و دنج٢۴● 

سؤالی که در ابتدای کار ممکن است برای شما پيش بياید این است که

چطور می توان این کار را به درستی انجام داد. خيلی راحت ، فقط کافی

است که روش ھای توصيه شده را اجرا کنيد.

) کشف مدل ھای مورد نظر:١

زمانی که برای خرید وسائل به فروشگاه می روید مطمئناً ھر آنچه را که

دوست دارید تھيه می کنيد ، اما اغلب طراحان و مھندسين معمار رنگ ھا و

طرح ھایی را توصيه می کنند که در حين ورود به اتاق خواب شما را تحت

تأثير قرار می دھد.

) تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھيد:٢

از طرح ھا و مدل ھایی استفاده کنيد که توجه ھمگان را به خود جلب کند و

تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھيد.

) اضافه کردن و بلند کردن ارتفاع تخت:٣

 می باشد. اگر تخت خواب شما خيلی کوتاه است می توانيد از پله ھای عمودیcm ۴٠ارتفاع تخت خواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً

برای افزایش ارتفاع تخت استفاده کنيد.

) تشک رویی تخت:۴

 بسيار نرم و مناسب ھستند.بھتر است برای این منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنيد که ھم ظاھر زیبایی دارند ھم

) نصب یک سایبان:۵

نيد سایبانی برای تختتان بسازید. به این ترتيب که چوببا استفاده از یک تکه پارچه یا پرده، ھمچنين با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توا

ده باشد.ھا را به دیوار نصب کرده و فضایی را ایجاد کنيد که اطراف آن توسط پارچه یا پرده محصور ش

) استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:۶

ق استفاده می کنند. اما رنگ رؤیایی که می توان"صورتی" یکی از رنگ ھایی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زیباتر کردن اتا

از آن استفاده کرد قرمز یا عنابی روشن است.
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) اتاق خواب خود را به صورت محلی عجيب اما قابل توجه درآورید:٧

ھر کدام به نحوی نيز می توانند تک باشند تزئين کردهشما به راحتی می توانيد اتاق خواب خود را با استفاده از وسایل عجيب و غریب اما زیبا که 

و اتاقی جذاب و زیبا بسازید.

) ساختن اتاق خواب رؤیایی:٨

ھایت با استفاده از رنگ سفيد خالص و یا حتیشما می توانيد با استفاده از طرح ھا و مدل ھایی خاص ، ھمچنين با چينش صحيح وسائل و در ن

استفاده از رنگ ھای روشن، اتاق خوابی رؤیایی برای خود خلق کنيد.

) استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک:٩

د ؛ به این ترتيب که آنھا را بر روی تخت قرار دادهمی توانيد برای تزئين تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھایی به شکل ھای مختلف استفاده کني

و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای متفاوت می توانيد منظره ھای مختلفی ایجاد کنيد.

) ساختن یک جایگاه نشيمن در کنار پنجره:١٠

رار داد و ھم بر روی آن نشست. اگر قصد دارید از اینشما می توانيد در زیر پنجره، محلی را ایجاد کنيد که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن ق

ر استفاده کنيد.محل به عنوان جایگاھی برای نشستن استفاده کنيد می توانيد از یک بالش بزرگ برای این منظو

) ایجاد محلی پنھانی برای تلویزیون:١١

در ھنگام استفاده قابل رؤیت باشد برای این منظور درشما می توانيد محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دید ھم نباشد و فقط 

نظر بگيرید که می تواند یک صندوق و یا حتی یک سکو باشد.

) تزئين اتاق خواب با استفاده از انواع �مپ ھا:١٢

 از انواع �مپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئين کنيم.اگر از این اصل که " سودمندی بر زیبایی ارجحيت دارد" صرف نظر کنيم می توانيم با استفاده

) مرتب کردن شلوغی ھا:١٣

ًmمرتب کردن سی دی ھای درھم و برھم، مرتب کردنبا کنترل کردن وسائل اتاقمان، به راحتی می توانيم اتاقی مرتب و منظم داشته باشيم . مث 

کامپيوتر، منظم کردن بالش ھا و انواع آن.

) ایجاد یک ميز به عنوان جایگاھی برای برخی وسائل:١۴

 یا ميزی برای آثار نقاشی و غيره.این کار می تواند یک مدل جالب برای اتاق خواب باشد. ميزی برای قراردادن انواع لباس ھا و

) اھميت دادن به ایجاد یک فضای آرام و خلوت:١۵

ميمی برای خود و دیگران ایجاد کنيد.شما می توانيد با داشتن یک اتاق مرتب و تميز و البته زیبا، محلی آرام و خلوت و ھمچنين ص

) استفاده از شمع:١۶

وری رؤیایی را خلق کنيد.شما می توانيد با استفاده از تعدادی شمع معطر بر زیبایی اتاق خود بيفزائيد و محيطی با ن

) استفاده از گل ھای تازه برای تزئين:١٧

ه که برخی از افراد طرفدار گل ھای خشک ھستند واستفاده از گل نيز می تواند راھی برای زیباتر کردن اتاق خواب باشد ؛ با توجه به این نکت

برخی دیگر طرفدار گل ھای تازه که این کار با توجه به سليقه و عmیق شخصی انجام می گيرد.

) وجود پنجره:١٨

وجود حتی یک پنجره در اتاق خواب می تواند یک فضای دل انگيز را ایجاد کند.

ود و تعيين نوع فرش مؤثر است.) برای آراستن اتاق خواب انتخاب رنگ مناسب، نوع پارچه ای که برای رویه تشک استفاده می ش١٩

ه، مخمل و غيره ) مھم است.به عنوان مثال، این که از چه نوع پارچه ای برای تشک و یا بالش ھا استفاده می کنيم ( ترم

) استفاده از سيستم ھای صوتی:٢٠

 جذاب را خلق می کند.بھره بردن از یک سيستم صوتی امکان لذت بردن از انواع موسيقی ھا را به ما می دھد و محيطی

) استفاده از وسائل معطر:٢١

mً می توانيم کاغذھایمان را قبل از استفاده آغشتهعmوه بر استفاده از شمع ھای معطر ، می توانيم از وسایل معطر دیگری نيز استفاده کنيم. مث
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به عطر مورد عmقه مان بکنيم و برای معطر شدن فضا آن را آویزان کنيم.

) ایجاد یک فضا برای نشستن:٢٢

جاد کرد.با استفاده از تعدادی صندلی، نيمکت و انواع آن می توان به راحتی فضایی را برای نشستن ای

) استفاده از وسائل و ایده ھای شخصی:٢٣

، کتاب ھا و... که با استفاده از این مجموعه ھا طرحبرخی از افراد مجموعه ای از برخی وسائل را در اختيار دارند مانند مجموعه ای از عروسک ھا

ھای زیبایی را می توانند در اتاقشان ایجاد کنند.

) ساختن یک شومينه یا بخاری:٢۴

ا نصب یک بخاری و یا ایجاد یک شومينه می توانيددر نظر گرفتن فضایی برای قراردادن شومينه یا بخاری نيز می تواند بسيار مھم باشد. تنھا ب

باعث ایجاد تغيير در اتاق خوابتان شوید و طرحی جدید را ایجاد کنيد

منبع : سایت سيمرغ

http://vista.ir/?view=article&id=283176

اصول شش گانه تغيير دکوراسيون اتاق

در صورتی که قصد دارید دکوراسيون خانه خود را تغيير دھيد به شما توصيه

می کنيم که به این شش نکته نيز توجه کنيد...

) تغيير نحوه چيدمان اثاثيه اتاق: تا حد امکان وسایل را با فاصله از دیوار١

بچينيد و آنھا را در زوایای مناسب قرار دھيد. به عنوان مثال قرار دادن یک

باریک، سبب می شود اتاق عریض تر به نظر کاناپه در عرض اتاقی نسبتا 

برسد.

) رنگ زدن یک دیوار: یکی از دیوارھای اتاق مربوطه را به رنگ مورد عmقه تان٢

ناحيه مرکزی استفاده کنيد. در نظر داشته درآورده و از آن به عنوان یک 

باشيد که رنگ مورد نظر تا حدودی با اشيای دیگر اتاق مثل روميزی، پرده

و... مطابقت داشته باشد. تابلوھا و وسایل زینتی دیگر را روی ھمين دیوار

آویزان کنيد و تکه ای از زیباترین اثاثيه تان را مقابل آن قرار دھيد.

اتاق٣ به فضای  تازه ای  از گياھان: گياھان سبز ھميشه جان  ) استفاده 

می بخشند. گياھی مناسب با فضای اتاقتان را انتخاب کرده، آن را در یکی از

گوشه  ھای اتاق قرار دھيد.

) پھن کردن قاليچه در کف اتاق: استفاده از قاليچه روش بسيار مناسبی۴

جھت گرم تر کردن فضا و ایجاد محيطی صميمی است. بھتر است قاليچه را
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به صورت زاویه دار در زیر ميز اتاق پھن کنيد.

 در قاب  ھای مزین روی دیوار نصب کنيد. اگر از آینه) آویختن تابلو یا آینه به دیوار: تصاویری را که به نوعی بازتابی از شخصيت شما می باشند۵

ه چشم اندازی قابل توجه ازعناصر موجود در اتاقاستفاده می کنيد، نھایت سعی خود را به کار بگيرید تا آن را در محلی مناسب که منعکس کنند

است، آویزان نمایيد.

جایی را مخصوص چيدن آنھا در اتاق در نظر بگيرید.) دسته بندی کردن اشيا: تعدادی مجسمه و اشيای تزیينی مورد عmقه تان را جمع آوری کنيد و ۶

ينيد. سعی کنيد اشکال متفاوتی را برای چيدنآنھا را به سه یا پنج دسته تقسيم کنيد و مجسمه  ھای مشابه را در یک دسته کنار ھمدیگر بچ

انتخاب کنيد.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=127375

اصول کلی چيدن وسايل در خانه ھای امروزی

تعيين محل وسایل و مبلمان منزل یکی از مرعوب کننده ترین و مھمترین

تصميمات در طراحی دکوراسيون منزل است. به خصوص اگر فضای کوچکی

در اختيار داشته باشيم، باید برای چيدن وسایل بيش از پيش ظرافت به خرج

دھيم تا قطعات مبلمان و وسایل دیگر، راه رفت و آمد را مسدود نکنند.

ميتوان که  منازل ھستند  در  معمول  حالتھای  از جمله  زیر  موقعيت  سه 

تعدادی از اصول اوليه دکوراسيون را بر اساس آنھا شرح داد.

● اتاق نشيمين :

لوازم اتاق نشيمن را ميچينيد، یک روش ساده انتخاب مرکز ھنگامی که 

ثقل اتاق برای اتاق است. این نقطه، در واقع مرکز  یا نقطه تمرکز  توجه 

است و وسایل باید درست در مقابل این قطعه مھم چيده شوند. به این

ترتيب شما باید مراحل زیر را طی کنيد.

) نقطه تمرکز را انتخاب کنيد. شومينه، پنجره ھای بزرگ یا ميز تلویزیون و١

چيدمان وسایل و مبلمان را در اطراف آن انجام دھيد. این نقطه تمرکز باید به

فضایی تا  دیوارھا چيده شوند  از  دور  مبلمان  و  باشد  داشته  تکيه  دیوار 

خودمانی و گرم ایجاد شود.

 با یکدیگر صحبت کنند.) صندليھا و مبلھا را بيش از حد از یکدیگر دور نگذارید تا مھمانان شما بتوانند به راحتی٢

 ھر مجموعه مبل، یک چراغ پایه دار یا آویز بلند) محل ميز را طوری انتخاب کنيد که در دسترس تمام نشستگان باشد. در صورت امکان در نزدیکی٣

قرار دھيد.
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 سانتيمتر با یکدیگر فاصله داشته باشند۴۵ تا ٣۵ن ) بين ميز کوتاه قھوه خوری و کاناپه جای پای کافی در نظر بگيرید. کافی است که این دو بي۴

.) ارتفاع ميزھای عسلی باید حداکثر تا دسته صندلی یا مبلی که در کنار آن قرار دارد، باشد۵

) محلی برای رفت و آمد آسان و به عرض چند دسيمتر در اطراف وسایل درنظر بگيرید.۶

● اتاقھای چند منظوره:

سبتا مشکلی است. زیرا نه تنھا باید بدانيم از کجاچيدن وسایل در اتاقھای بزرگ یا ناھارخوری و نشيمنھای یکسره در آپارتمانھای امروزی کار ن

شروع کنيم، بلکه باید کاربردھای مختلفی را در یک چھارچوب واحد بگنجانيم.

ای مثال بخش غذاخوری را بر روی یک ویترین یا) شما در یک اتاق چند منظوره باید برای ھر بخش از فضا، یک ویژگی غالب در نظر بگيرید. بر١

بخش را در نقطه مقابل ھم قرار دھيد تا وزن ترکيبقفسه ظروف زیبا و بخش نشيمن را بر روی ميز تلویزیون متمرکز کنيد. در صورت امکان این دو 

بندی اتاق متعادل بماند.

ن کاناپه یا یک جفت صندلی به طوری که پشت به محل) با قرار دادن ماھرانه مبلمان، دیواری طبيعی ميان دو بخش اتاق ایجاد کنيد. با قرار داد٢

غذا خوری باشد یا قرار دادن یک پاراوان ميتوانيد دو بخش اتاق را از یکدیگر جدا کنيد.

رگ و کنار ھم قرار دادن صندليھا و ساختن مجموعه) ھماھنگی و توازن را فراموش نکنيد. با قرار دادن دو یا چند شیء کوچک در مقابل اشياء بز٣

ھایی از لوازم تزئينی ميتوانيد به نتيجه دلخواه برسيد.

) برای مشخص و جدا کردن ھر قسمت از قاليچه ھای کوچک مناسب با فضا استفاده کنيد.۴

 سانتی٩٠ین فضا از ھر طرف باید حداقل ) توجه کنيد که دور ميز غذا خوری فضای کافی برای عقب کشيدن صندلی و نشستن داشته باشد. ا۵

متر باشد.

و محل عبور و مرور برای مھمانان و ميزبان موجود) مبلھا باید طوری قرار بگيرند که رسيدن و نشستن بر روی آنھا به سادگی امکان پذیر باشد ۶

باشد.

● اتاق خواب :

ه شده اید، کمی از ابتکار خود بھره گرفته و این فضااگر از شکل قرینه ای که در اکثر اتاقھای خواب با یک تخت و دو ميز عسلی ایجاد ميشود، خست

را به محلی آرام بخش و شادی آور تبدیل کنيد.

ه تمرکز چيدمان اتاق خواب است. اگر تخت تا حد) تخت را طوری قرار دھيد که در اطراف آن فضای کافی برای عبور وجود داشته باشد. تخت، نقط١

امکان از کمد فاصله داشته باشد، استفاده از این دو فضا ساده تر خواھد بود.

) برای گرم و راحت کردن فضا از قاليچه ھای نرم و کوچک در کنار تخت استفاده کنيد.٢

و عسلی را به دو فضای متفاوت تبدیل کند.) انتخاب و چيدمان لوازم تزئينی شخصی، گلدان کوچک با گلھای طبيعی و چراغ خواب ميتواند د٣

ری که بيشتر به تخت نزدیک باشد تا) یک تابلو آرامش بخش که عرض آن �اقل یک سوم عرض تخت باشد، در با�ی تخت نصب کنيد. به طو۴

سقف.

 یا یک ميز کوچک و مبل راحتی در گوشه مقابل) اگر در پایين تخت فضای کافی وجود دارد، یک نيمکت یا صندوق زیبا در این قسمت قرار دھيد۵

تخت قرار دھيد.

و استفاده کنيد. چراغھای پایه دار یا آباژورھای آویز) نور موضعی در اتاق خواب بھتر از نور یک چراغ سقفی است. در صورت تمایل ميتوانيد از ھرد۶

نند.با سيم بلند که در گوشه اتاق نصب ميشوند نيز به ایجاد فضایی مناسب برای استراحت کمک ميک

P٣٠World Forumsمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109940
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اگر در حال اسباب کشی ھستيد

در این ستون این بار نکاتی را به شما گوشزد خواھيم کرد که اگر در حال

اسباب کشی کردن یا تعميرات اساسی در منزلتان ھستيد حتماً به کار شما

خواھد آمد.

می توانيد می دھيد  زندگی تان  محل  در  اساسی  تغيير  یک  دارید  حا� که 

بسياری از وسایلی را که نگه داشته اید تا شاید یک روز به کارتان بياید دور

بيندازید یا به کسانی ببخشيد که به آنھا احتياج دارند. چيدن یک خانه تازه با

وسایل کمتر راحت تر و زیباتر خواھد بود.

ھرگز سعی نکنيد در تزئين منزل به کمال مطلق دست بيابيد. خانه شما

باید زنده به نظر برسد و این به معنی کمی به ھم ریختگی است. بنا براین

ھمه چيز نباید ھميشه درست در جای خود باشد.

تغييرات اساسی در منزل ھستيد قبل از ھر کار جنس اگر در حال انجام 

موادی را که استفاده می کنيد مورد بررسی قرار دھيد. کف پوش مرمر در

تابستان بسيار خنک و عالی است اما در زمستان به طور آزاردھنده ای سرد

 در نظر داشته باشيد که خانواده شما کماست. کف پوش ھای غير از فرش و موکت ھم به سرو صدای محيط اضافه می کنند. اول این نکته را

قط باید مخارج نگھداری آن را در نظر داشتهجمعيت یا پرجمعيت ھستند و بعد نوع کفپوش را انتخاب کنيد. کف چوبی از ھر نظر عالی است، ف

باشيد.

ھا، زیربشقابی ھا، گل و دیگر لوازم روی ميز. این رنگ ھا وجزئيات کوچکی را که تفاوت فراوان ایجاد می کنند از یاد نبرید. روميزی، بشقاب ھا، ليوان 

رند.ریزه کاری ھا ممکن است به نظر دست و پا گير بيایند اما آنقدر موثرند که ارزش زحمت را دا

د که بر زیبایی تابلوھا و آثار ھنری دیگر موجود دراز آنجایی که آثار ھنری موجود در منزل معرف شخصيت شماست، لوازم خانه را طوری انتخاب کني

خانه بيفزاید. وسایل خانه را طوری نچينيد که توجه را از آثار ھنری به خود جلب کنند.

جدا کردن ميز کار از اتاق نشيمن- و بخصوص درپاراوان ھای تاشو و پایه دار بھترین وسيله برای تقسيم فضا در یک اتاق ھستند - مثm برای 

تزئين روی آن  یا  پاراوان ھای کوتاھی که نقش  با استفاده از  از ھر دو طرف دیده شود ھم شلوغی ميز کار رافضاھای کوچکتر کاربرد دارند. 

کنيد. ھرچيز خوبی با افراط به سوی بدی متمایلمی پوشانيد و ھم فضای خانگی تری به اتاق نشيمن می بخشيد. اتاق ھای خود را پر از وسيله ن

 فلزی کوچک و بزرگ، اشيای چوبی کاغذ دیواری ومی شود. کمی از این و کمی از آن کافی است. مراقب باشيد که اتاق را با رنگ یکنواخت، ظروف

. طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحيحبرگ ھای طmیی پرنکنيد. سعی کنيد در یک اتاق ساده و خلوت غافلگيری ھای خmقانه ترتيب دھيد

است با چاشنی ھایی از تزئينات زیبایی که دوستشان دارید.

▪ تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد:

mً قرار دادن کاناپه به صورت مورب در یک اتاق نشيمن باریکمبلمان را از کنار دیوار برداشته و سعی کنيد آنھا در زوایای جدیدتر و گيراتر بچينيد. مث

باعث می شود که اتاق وسيع تر نشان دھد.

▪ از گل و گياه استفاده کنيد:

گياه ندارید، می توانيد از گل ھا و درختچه ھای مصنوعیگل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بياورد. اگر عmقه ای به رسيدگی به گل و 
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 گل طبيعی تشخيص داد.استفاده کنيد. کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی می توان آنھا را از

▪ یک قاليچه محلی در نقطه ای بيندازید:

ه ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيدقاليچه ھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاق ھای گفت وگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچ

و آن را پایين ميز بيندازید.

▪ تابلوھا و آینه را از دیوارھا آویزان کنيد:

تر و زیباتر استفاده کنيد. ھنگام آویزان کردن دقتتابلوھایی آویزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند. سعی کنيد از قاب ھای تزئينی 

کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا باشد.

▪ �مپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد:

بيننده آشکار می کنند که سبک چيدمان  بر  یا جدید. به دنباللوسترھا و �مپ ھا جزو وسایلی ھستند که خيلی زود  خانه تان قدیمی است 

اھنگ باشند.لوسترھایی باشيد که جدیدتر و فانتزی باشند و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز ھم

▪ لوازم اضافی را از جلوی دید بردارید:

بچه ھا و سایر اسباب و وسایلی که شکل اتاق را بروسایل و لوازم اضافی باعث از بين رفتن جلوه اتاق می شود. برای برگه ھا، اسباب بازی ھای 

ھم می زند، جای مخصوصی تدارک ببينيد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=279475

انرژی فنگ شويی

بھتر برای زندگی  باستان که  از چين  فنگ شویی علمی است 

انسان ھا به یادگار باقی مانده است. این دانش به دليل سادگی

مردم داشته بر  تاثير زیادی  انگيزش  اجرا و کارکردھای شگفت 

است چون با دقت در انتخاب لوازم منزل و قرار دادن آن ھا در مکان

مناسبشان در خانه می توانيد موجب تعادل در نيروھای ناپيدای

آنھا شده، در نتيجه فضایی سالم و سرشار از انرژی مثبت را به

خانه مان ھدیه بدھيم. در فنگ شویی ایجاد ھماھنگی بين رنگ ھا

ھم اھميت به سزایی دارد.

رده اند که انسان  آگاھانه یا نا آگاھانه تحت تاثيرترگل شعبانخانی از محققين ایرانی در جلد دوم کتاب پزشکی مکمل و درمان ھای موازی اشاره ک

رنگآميزی محيط اطراف، مبلمان اتاق ھا و محل کار، لباس و حتی غذایی که می خورد، است.

ند تعادل و ھماھنگی را به خانه  ما به ارمغانبعضی رنگ ھا به او انرژی می دھد و برخی آن را به ھدر می دھد. برای ھمين فنگ شویی می توا

ا توجه به غذایی که می خوریم و لباسی که می پوشيمبياورد.از ھمين الگو می شود در دیگر ابعاد زندگی ھم استفاده کرد حتی در بدن خودمان تا ب
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انرژی فعال بدنمان را متعادل و ھماھنگ کنيم.

 را مدیون سرچشمه و مبدا آن است که بر(فرانک ایکرمن) مدرس و کارورز یکی از روش ھای فنگ شویی است.او چنين اظھار دارد که دانشش

ر دوران آتmنتيس دارند.اساس غيب  گویی در سيستم ھای باستانی شکل گرفته است. او می گوید که این سيستم ھا ریشه د

د بگيریم اجرای عملی آن دانست و پيشنھاد کرد که درفرانک و شاگردش (پاتریشيا بنکه) بھترین راه را برای این که چيزی در رابطه با این روش یا

با وجود حضور ما ودفتر مرکزی نشریه کيندرد اسپيریت آن را اجرا کند. او در یک بعدازظھر روز جمعه که دفتر خ بود از راه رسيد.  يلی شلوغ 

ص او کامm منطبق بر دریافت ھایی بود که ما نيزفعاليت ھایی که درمحل داشتيم، او انسداد انرژی را در مناطقی از ساختمان تشخيص داد. تشخي

 حين اجرا توضيح داد:(اگرچه فنگ شویی به ظاھردر آن مکان ھا حس می کردیم. پاتریشيا تفاوت این سيستم را با دیگر سيستم ھای فنگ شویی در

 ھماھنگی به انرژی فنگ شویی(که گاھی روحیک ھنر برای ایجاد ھماھنگی در درون و بيرون فضای ساختمان به نظر می رسد، اما در اصل این

ین روش را از دیگر فنگ شویی ھا جدا می کندفنگ شویی نيز ناميده می شود)، یعنی سرچشمه و مبدا و منبع این سنت مربوط است. آن چه که ا

ی متعادل می شود.این حقيقت است که در این نوع، سيستم ھای نافذ انرژی در یک فضا مستقيما در ھمان سطح انرژ

زده شود و یا اشيای اضافی در منزل قرار داده شود. ایندر این نوع انرژی فنگ شویی نيازی به جابه جایی مبل ھا نيست و یا اینکه به دیوارھا ضربه 

روش از یک الگوی ثابت و یا استفاده از اشکال ھندسی خاصی پيروی نمی کند.

 و تشخيص می دھد که فضا چگونه است ودر واقع اجرای این نوع فنگ شویی به سادگی یک درخواست و یا نيت است که کارورز درک می کند

 که کارورز به طریق بخصوصی نگاه کند و سيستم ھایافرادی که در آنجا زندگی یا کار می کنند به چه چيزی نياز دارند. کليد انجام کار این است

 و یا شدیدا قطبی شده باشد و براساس این تشخيصانرژی موجود در فضا را ببيند و تشخيص بدھد که آیا جایی وجود دارد که در آن، انرژی مسدود

سيستم انرژی را با کمترین دستکاری و یا دخالت تغيير دھد.

 به اشکا�تی که سيستم ھای فنگ شویی می  توانندوقتی ما راجع به این موضوع با فرانک ایکرمن - بنيان گذار این سيستم- صحبت کردیم او راجع

نگ شوند. تئوری ھایی ھستند که گرایش به تکيهبرای زندگی ایجاد کنند این چنين گفت: (اغلب این سيستم ھا نمی  توانند با موقعيت ھا ھماھ

به وجود می  آورد. شخصی که برای سال ھا در مکانیکردن به یک قانون خاص را دارند اما زندگی خيلی به ندرت شرایط خاص مورد نظر آن تئوری را 

زندگی ميکند، ناخودآگاه انرژی ھای آن مکان را تغيير ميدھد.

 این حال ممکن است بازتاب �زم در زندگی رااین چيزی است که �زم است در نظر گرفته شود، بنابراین حتی اگر سيستم صحيح و درست باشد با

کند: (چيزی که من برای بيشترین بھره در نظرموجب نشود.) پاتریشيا توضيح داد که این سيستم از یک سری قوانين ثابت و قطعی پيروی نمی  

 افرادی که در آنجا ھستند، تغيير کند.می  گيرم این است که از طریق جاری شدن صحيح انرژی، انرژی ھایی که در فضای کاری یا زندگی

يرات می  تواند و یا �زم است متفاوت باشد. این نمونهنتایج تغييراتی که به وجود می  آیند، در ھر زمانی متفاوت است، زیرا برای ھر کسی این تغي

ول از یک فنگ شوکار، پولش به شکلیفنگ شویی چنين وعده ای نمی  دھد که به محض درخواست کسی، به عنوان مثال درخواست افزایش پ

جادویی زیاد شود، یا تمام مشکmتش حل شود.

حمایتش کند و البته در مراحل بعدی نياز بهولی چيزی که این روش تضمين می  کند این است که تغييرات انرژی حاصله درجایی که �زم است، 

�یی انجام شد.تغيير انرژی در خود فرد است. ارزیابی و مشاھده پاتریشيا در مکان ھا به سرعت و با دقت با

ممکن است در یک اتاق باشد، یا در کل خانه و یا دراو توضيح داد که دریافتن سيستم انرژی ابتدا ضعيف ترین مکان را جستجو می  کند. این مکان 

افته را در آن مناطق به جریان بيندازد. قاعده کلی اینباغچه و محيط اطراف. سپس او مناطق ضعيف را از نو متعادل می  کند تا سيستم انرژی تغيير ی

د، سپس سطح انرژی مثبت با� برود. �زم استاست که ابتدا انسدادھایی که در انرژی وجود دارد، برطرف شود، انرژی ھای اضافی بيرون برون

نجا زندگی یا کار می  کنند، اید ه آل است.آھنگ و ارتعاشات ھماھنگ با آن فضا را پيدا کرد تا فھميد که چه چيزی برای افرادی که در آ

نقاشی کرد و آنھا را در مکان ھای مناسب بر رویپاتریشيا، بعد از شناسایی مناطقی که مشکل داشتند، نماد ھای ساده ای را برروی برگه ھایی 

و ظرفيت اتاق را افزایش بدھد چون احساس تنگیدیوار ھا، زمين و سقف ھا چسباند. او توضيح داد که می  خواھد موقعيت نمادھا را مشخص کند 

طول آن نماد به حرکت درآورد. اساسا این روش یک شيوهجا می  کند و بعد او در ھر یک از مناطقی که انتخاب می  کرد یک کبریت آتش زد و آن را در 

ایی که عmمتشان فرق دارد توضيح داد که تفاوتکامm در دسترس است، تئوری ھای چندانی ندارد و بيشتر تمرینی است. پاتریشيا در مورد نمادھ

ير قرار می  دھد.این نمادھا، در یک فضای خاص جریان انرژی، کيفيت و مسير آن را از راه ھای مختلفی تحت تاث
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فقی (مثm برای شناسایی اخت�mتبه عنوان مثال، یک نماد برای شناسایی انرژی در سطوح عمودی یک مکان است، یکی برای سطوح ا

آن مکان و دیگری برای دعوت کردن انرژی خوب به داخلالکتریکی زیرزمينی یا آبراھه ھا مناسب است)، یکی برای راندن انرژی نامطلوب به بيرون از 

ست و از طریق آن تشخيص می  دھد که قطب ھای مثبتمکان. فرانک این روش را برای تغيير و یا تبدیل انرژی در انسان با طب سوزنی ادغام کرده ا

و منفی احتياج به توجه دارند.

يقا ھمين امر در ساختمان ھا نيز به کارشناختن این که کدام قطب باید به کار رود، چيزی است که این سيستم را شفابخش کرده است، دق

وزی است که نماد ھا را روشن می  کند ومی  رود. شناختن این که کدام قسمت ساختمان منطقه حياتی آن است. کبریت مثل یک کليد آتش س

م به وضوح تغييراتی که به وجود می  آمد را لمس کردیم،باعث به کار افتادن آنھا می  شود. من و چند تن از دوستانم که شاھد عمليات پاتریشيا بودی

یشيا انجام داد.عجيب این بود که ھمه این تغييرات قابل توجه تنھا حاصل ھمان کارھای سادھای بودند که پاتر

● انرژی ازاشيای منزل

بر مردم داشته است، چ تاثير زیادی  با دقت در روش چيدمان اتاق نشيمن،این دانش به دليل سادگی اجرا و کارکردھای شگفت انگيزش  ون 

انه می  توانيم موجب تعادل در نيروھای ناپيدای آنھاآشپزخانه، حمام و دستشویی و انتخاب لوازم منزل و قرار دادن آن ھا در مکان مناسبشان در خ

ت را به خانه مان ھدیه بدھيم.شده، موقعيت ھای زندگی مان را بھبود ببخشيم و در نتيجه فضایی سالم و سرشار از انرژی مثب

خاک و آتش در ارتباط مستقيم ھستند.از نظر علم معماری کھن چينی، ھمه قسمت ھای یک خانه با عناصر چھارگانه یا ھمان آب، باد، 

د ساعت ھای بزرگ دیواری، تلویزیون ھای صفحهاتاق نشيمن ھم عنصر فلز دارد، عنصری سنگين و بسيار مرتبط با احوال روزانه شما که با وجو

ا می  شوند، سنگين تر ھم می  شود.بزرگ، وسایل تھویه، رادیاتور شوفاژ، ضبط صوت و دی وی دی، که در اغلب اتاق ھای نشيمن پيد

نجات اتاق نشيمن و قابل تحمل کردن آن پيشنھاداتچينی ھا و البته ایرانی ھایی که جدیدا به این علم قدیمی و جالب عmقه مند شده اند، برای 

 که انرژی منفی اتاق را مھار کند، یا استفاده ازبامزه ای دارند، مثm داشتن ساعتی گرد به رنگ طmیی در اتاق، آن ھم رو به روی در برای این

ر آن منظره ھای بی  ریخت غروب که دلسردی می  آوردتابلوھای نقاشی مثل نقش  ماھی که چينی ھا معتقدند طول عمر می  آورد یا تصاویر زیبایی غي

نت ھستند.و تصاویر عجيب ببرھایی که توی کوبلن فروشی ھا می  بينيم و بی  نھایت ترسناک و پر از خشو

، به رنگ ھا ھم می  پردازند، مثm رنگ قرمز رامھندسين عmقه مند به فنگ شویی در طراحی دکوراسيون اتاق نشيمن عmوه بر محدود کردن تصاویر

ت، احوال خانواده شما را که در این اتاق امن گردبرای اتاق شما ممنوع می  کنند،  چون که روحيه تند و خشن و پرخاشگر که مشخصه رنگ قرمز اس

ھم آمده اند به ھم خواھد ریخت.

آبی و زرد استفاده کنيد و با پارچه خوشرنگ و مبلبعد ھم پيشنھاد می  کنند که برای اتاقتان از رنگ ھای مخصوص جنگل مانند سبز و قھوه ای و 

ی اتاقتان را کامm امن و دوست داشتنی کنيد.ساده و نرم و حتی پشتی ھایی که فضای گرم و خودمانی شبيه کلبه جنگلی ایجاد می  کنند، فضا

گرانی ھای معمول باشد، عکس ھمه افراد خانواده وعmوه بر ھمه این ھا اگر می  خواھيد اتاقی که در آن دور ھم جمع می  شوید اتاقی بدون دل ن

 یادشان باشيد.ھمه کسانی که دوست دارید را در قاب ھای کوچک بر در و دیوار آن آویزان کنيد، تا ھميشه به

 خانواده گپ می  زنيد،  تلویزیون تماشا می  کنيد و حتیاتاق نشيمن شما جایی است که در آن روزنامه می  خوانيد، عصرانه می  خورید، با بقيه افراد

معمول، دوست داشتنی تر شود؟ پس اگر یک لحظه،گاھی چرت می  زنيد! آیا این اتاق پر از شادی ارزش ندارد که با روش ھایی ساده، ھرچند غير

 یعنی دو عنصر مثبت و منفی متعادل کنندهفقط یک لحظه با علوم عجيب شرقی ھمراه شدید، یعنی فقط عmقه مند شدید بدانيد (این ویانگ)،

 وجود دارد،کافی است که امروز در تنھایی، بدونانرژی از نظر چينی ھا، ژاپنی ھا، ھندی ھا و ھمه شرقی ھا در اتاق نشيمن شما به یک اندازه

حضور کسی، در اتاق خلوت کنيد، روی صندلی راحتی بنشينيد و چشم ھایتان را ببندید.

ریان ھوای کاذبی را احساس می  کردید، اگر قالیاگر ذھنتان به ھزار جا رفت، اگر دلشوره داشتيد، اگر احساس امنيت و آرامش نداشتيد، اگر ج

می  شنيدید و دلتان می  خواست پاھایتان را با� بگيرید واتاقتان ناراحت و گل و گياه گوشه اتاق برایتان غيرقابل تحمل بود، اگر صداھایی در اطراف 

ھکاری ھا،  غذاھای مانده توی یخچال، مھمان ھایخودتان را نجات دھيد، اگر سرتان مثل یک دیگ که با چکش بر آن بکوبند صدا داد، اگر یاد بد

اتی که ھر روز مثل ميخ توی پایتان فروسرزده، ریيس بداخmق، ھمسایه ھای دوست نداشتنی، خاله خرس ھای آشنا و ھمه اتفاقات و جریان

تلویزیون نگاه کني پاھایتان را دراز کنيد، چند دقيقه  افتادید، اگر دلتان نخواست  یا کتاب بخوانيد و اگر خنکی کولر و یک دانه زردآلودمی  رود  د 

خوشحالتان نکرد، نترسيد!
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انرژی مثبت را به زندگی خود بياوريد

برای رفع مراقب سmمت خود ھستيد.  مناسب  تغذیه  با  شما 

اما می کنيد  مراجعه  پزشک  به  وضعيت جسمی تان  از  نگرانی 

خوب است بدانيد برای داشتن جسم و روح سالم، موارد بسيار

دیگری ھم دست به دست ھم می دھند و به ما برای رسيدن به

سmمتی کمک می کنند. یکی از عواملی که شاید خيلی ھم به

آن توجه نمی کنيم، نوع دکوراسيون محل کار و زندگی مان است.

بر سmمت این دو مکان کامm می تواند  در  انرژی موجود  ميزان 

انرژی باشد. ھمان طور که می دانيم  موثر  ما  جسمی و روحی 

شتر از جاھای دیگر است.حياتی در تمام موجودات، اجسام و در ھمه جا وجود دارد ولی در بعضی نقاط انتشار انرژی، بي

د و معابد، مساجد، کليساھا یا مکان ھایی کهاصو� نقاط مرتفع مثل مناطق کوھستانی و جنگل ھای انبوه که دارای درختان کھنسال بلند ھستن

 کند و او را در قلب خود حس می  کند، به افزایش انرژیمقبره بزرگواری است؛ ھر جا که انسان در آن به عبادت خدا می پردازد و با فکر او تمرکز می

درونی انسان و شفای او کمک می کند.

● دکوراسيون انرژی

ده و محل سکونت، کار، نحوه قرارگيری اشيا، ميز،به عقيده چينی ھای باستان، موقعيت و جھت پدیده ھا در فضا از اھميت به سزایی برخوردار بو

تاثير به  از ھر سو احاطه کرده اند، قادر  بر سmمت رفتار و روان او ھستند. براساسمبلمان، کتابخانه و سایر مایملک انسان که او را  گذاری 

 آسمانی با انسان و اشيا شده،فنگ شویی اشکال ھندسی، خطوط و استقرار صحيح اشيا در محيط ھای مناسب موجب ھمسویی نيروھای

سmمتی و موفقيت را به ارمغان می آورند.

نند. بدیھی است که اصلی ترین عصاره دکوراسيوناین تاثيرات، رفتار و شخصيت انسان را در جھت مثبت یا منفی و موزون یا ناموزون تعيين ميک

 حال سخن گفتن با بشر ھستند و استفاده ازانرژی یا فنگ شویی، توجه به ھماھنگی موجود در طبيعت بوده و کشف رموز طبيعت که ھمواره در

اجرایی برای بھره مندی از فضایی مثبت چيست؟آنھا در زندگی شخصی. برای تبدیل محيط  اطراف خود به چنين اماکنی چه باید بکنيم؟ راھکار 

● پاک کردن انرژی ھای منفی

منفی آنھا با�ست. بسياری از ما تجربه کرده ایم که ھنگاماحتما� می توانيد برخی از این مکان ھا را در اطراف خود مثال بزنيد، اماکنی که ارتعاشات 

نور و زندگی. علت اصلی آن با� بودنمراجعه به بعضی جاھا حال خوب ما، بد می شود مثل جاھای گرفته، بدون گردش و تھویه ھوا، بد ون 

ارتعاشات منفی در این اماکن است.

ی پاک و ارتعاشات مثبت و شفابخش را جایگزین آن کرد.راھھا و شيوه ھای متعددی وجود دارد که می توان با آن فضاھا یا اماکن را از ارتعاشات منف

ما می توان آن را به منظور پاکسازی و تقدیساین عمل به خصوص در مکان ھای عمومی مانند ھتل ھا یا کوپه قطار بسيار مفيد واقع می شود ا
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ا تجربه می کنند.منزل، محل کار یا اتومبيل خود نيز استفاده کرد، اغلب افراد پس از این عمل، احساس خوبی ر

● راه کارھای موثر

ه از انرژی ھای منفی پاکسازی شده باشد، بسيار▪ فرض کنيد که یک درمانگر بخواھد به شفای بيمار بپردازد. کار کردن درمانگران در اتاقی ک

ضای باز و ھوای تازه دسترسی داشته باشد.اھميت دارد. بھتر است در صورت امکان اتاقی انتخاب شود که در معرض نور آفتاب بوده و به ف

منفی است. - انرژی ھای  دفع  عوامل  از  یکی  آفتاب  گياه خوشبو و٢پس  یا ھر  آزاد  و سرو  مریم گلی  دود کردن  با  می توان  این  بر   عmوه 

انه را باز گذاشت تا دود، انرژی مرده و منفی را جذبضدعفونی کننده دیگر، اتاق را پاکيزه نگاه داشت. پيش از برخاستن دود باید یکی از درھای خ

 قرار دادن تکه ھای جواھر مناسب در اتاق نيز انرژی منفی را جذب می کند.٣کرده، آن را از در اتاق خارج کند. -

● چند توصيه ساده

حا� چند توصيه ساده برای این که محيط  اطراف خود را سرشار از انرژی مثبت کنيد:

. این نور فرکانسی توليد می کند که با ارتعاشات ھاله) ھرگز به طور مداوم در اتاق بدون تھویه یا زیرنور چراغ ھای فلورسنت (مھتابی) کار نکنيد١

رای تندرستی زیان آور ھستند.تداخل کرده، موجب بروز فرکانس ضربه ای در حوزه انرژی می شود. دامنه فرکانسی این نورھا ب

بھره مند شوید و زندگی را در کنار گياھان تجربه کنيد.) وجود گياھان، مولد انرژی و شفابخش ھستند. می توانيد در اتاق خود از حضور زنده گياھان ٢

) استفاده از رنگ ھای شاداب و انرژی بخش نيز می تواند بسيار موثر باشد.٣

 کاری کنيد که نور و ھوای زنده و تازه به) پخش موسيقی موزون برای از بين بردن انرژی ھای منفی در فضا و دفع امواج منفی مفيد است.۴

ار از انرژی مثبت تبدیل کنيد.زندگی تان جاری شود. با خواندن نام خداوند می توانيد اتاق خود را به مکانی پاکيزه و سرش
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انطباق کف پـوش  خـانـه با آب و ھوا

در فضاھای بسته طرح و رنگ کف و سقف از اھميت ویژه ای برخوردار است.

بسياری از وسایل از جمله، فرش، مبلمان، ميزھا و کمدھا را می توان با رنگ

نوع کف پوش ھای به معرفی چند  کف خانه ھماھنگ کرد. در مطلب حاضر 

متداول می پردازیم:

●  کف پوش ھای چوب پنبه ای

این نوع کف پوش از چوب پنبه حقيقی ساخته شده و از پوست درخت بلوط

گرفته می شود که اغلب در مناطق مدیترانه ای مخصوصاً در کشور پرتغال

به احتياج  این  کف پوش  توليد  برای  اینکه  دليل  به  یافت می شود.  بسيار 

پوست درخت بلوط داریم، لذا توليد آن برای اکوسيستم مخرب نيست.

از این نوع کف پوش در مکان ھایی استفاده می شوند که انعکاس صدا در آنجا
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مھم است و می خواھند محيطی آرام داشته باشند مانند استودیوھا. چوب

یا اتاق حالتی بسيار زیبا و پنبه رنگی گرم دارد و به دکوراسيون خانه و 

طبيعی می بخشد.

این کف پوش معروف است به اینکه جزو راحت ترین نوع کف پوش ھا برای پا

محسوب می شود و ھمچنين عایق صدای مناسبی نيز ھست.

مانند آشپزخانه و حتی کتابخانه کف پوش چوب پنبه ای در تمام نقاط خانه 

 کف پوش مناسبی است.

ن براق شود.مانند  کف پوش ھای چوبی،  کف پوش چوب پنبه ای نيز می تواند به وسيله واکس و یا پلييوریت

د و �زم است حداقل سالی یک بار واکس زدهرایج ترین نوع براق کردن استفاده از واکس است که به  کف پوش ھا جmی بسيار زیبایی می بخش

شوند.

ه شود زیرا احتياج به مراقبت کمتری دارد و ھمچنيناما برای  کف پوش ھای استفاده شده در آشپزخانه بھتر است از براق کننده پلييوریتن استفاد

استحکام بيشتری دارد.

ایع دیگری بر روی آن ریخت باید سریعاً توسط پارچه پاکبه دليل اینکه این نوع  کف پوش جاذب آب است، باید کامmً مراقب بود و ھر زمان که آب یا م

و تميز شود چون این نوع  کف پوش به راحتی منبسط و منقبض می شود.

 کف پوش ھای چوب پنبه ای ھم وجود دارد که از پmستيک ساخته می شوند.

●  کف پوش ھای لينوليوم:

ک پودر شده، صمغ کاج و رنگ دانه ھایاین نوع  کف پوش یک مخلوط طبيعی ساخته شده از روغن تخم کتان اکسيد شده، خاک اره، سنگ آھ

مختلف است.

 توسط یک شخص انگليسی به نام فدریک دالتون ساخته شد.١٨۶٣این مخلوط اولين بار در سال 

 حتی مناطق صنعتی استفاده می شد تا اینکهاین مواد بسيار مستحکم ھستند و مدتھا به صورت وسيعی در تمامی فضاھا مانند آپارتمان ھا و

 در دسترس مردم قرار گرفت.١٩۴٠ کف پوش ھای پmستيکی در سال 

بوده و به طور چشمگيری بازار فروش لينوليوم را کف پوش ھای پmستيکی مصنوعی در مقایسه با این نوع کف پوش از نظر نگھداری بسيار راحت تر 

کساد کرد.

دیگر اشتباه می کنند؛ در صورتی که مواد تشکيل دھندهاین روزھا در بعضی مواقع مردم این دو نوع  کف پوش (لينوليوم و  کف پوش مصنوعی) را با یک

آن دو کامmً با یکدیگر متفاوت ھستند.

د ند.تنوع رنگ در  کف پوش ھای لينوليوم بسيار زیاد است و آنھا به صورت ورقه ای در بازار موجو

● کاشی ھای کف چرمی

ا و شيک باشند و عایق ھای بسيار خوبی برای صدااین نوع از کاشی ھا نيز در رنگ ھا و سایزھای مختلفی وجود دارد. آنھا می توانند خيلی زیب

محسوب می شوند.

در زیر پا خيلی نرم و لطيف احساس می شوند و ظاھری بسيار لوکس و گران قيمت دارند.

ه نظر نمی آید. استفاده از  کف پوش ھایدر طول زمان شکل چرم عوض می شود رنگ و جنس آن تغيير می کند و ھميشه دست نخورده و تازه ب

چرمی زیاد مقرون به صرفه نيست اما بسيار زیبا و فریبنده است.

سيار مناسب اند.این نوع کاشی ھای کف با طراحی مد روز و یا حتی مدل ھای قدیمی و سنتی برای کتابخانه ھا ب

 بار در سال٢د. کاشی ھای کف چرمی حداقل بھتر است از کاشی ھای چرمی در محيط ھایی با آب و ھوای خشک یا در رطوبت زیاد استفاده نشو

کنيم.باید واکس بخورد و بدین منظور باید با فروشنده، نصاب و یا توزیع کننده آنھا قبmً مشورت 

● موزایيک

این نوع کف یک طرح یا تصویر مجازی از قطعات کوچک است.
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يم، توسعه دادند و آن را بر روی کف و دیواراین قطعات کوچک شامل مرمر و یا شيشه ھستند. روميان چيزی را که ما امروزه موزایيک می نام

 ھای بسيار رنگارنگ و شگفت انگيز است که در آنھااستفاده می کردند. کليساھای وابسته به روم شرقی نمونه بسيار خوبی از استفاده از موزایيک

قطعات کوچکی از طm نيز دیده می شود.

 صورت گسترده ای از موزایيک استفاده می شود.برای اینکه ثابت کنيم ایده ھای بزرگ و قدیمی از بين نمی روند، در طراحی ھای جدید نيز به

ده کرد و نمونه ھای مدرن و امروزی آن را که داراینمونه ھا و طرح ھای قدیمی موزایيک را می توان در شھر پمپئی(یکی از شھرھای ایتاليا) مشاھ

 کنند.رنگ ھای بسيار شفاف و زنده ای ھستند، در حمام، آشپزخانه و یا اتاق اصلی خانه استفاده می

● پوشش ھای ارتجاعی

ی مانند چوب پنبه، لينوليوم (یک نوعکف این پوشش ھا ساخته شده از موادی است که شکل خود را حفظ می کند. این نوع کف شامل مواد

مشمع کف)، �ستيک و  کف پوش پmستيکی است.

آنھا از سنگ سراميک، کف ھای سيمانی و حتی از  کف پوش ھای چوبی نرم ترند.

روی آنھا بایستيد.این بدین معنی است که آنھا در زیر پا بسيار راحت ھستند و شما می توانيد برای مدت طو�نی 

انواع دیگـر  کــف پوش ھا نــرم ترند، به راحــتی کف پوش ھای ارتجاعی ھمچنين عایق ھای ضد صدای بسيار مناسبی ھستند و از آنجا که آنھا از 

خــراش پيدا می کنند و نبـاید با اجــسام سخت شست وشو شوند.

ه ھوا دارد.پوشش ھای ارتجاعی کف به راحتی منقبض و منبسط می شوند که این مسأله بستگی به رطوبت و درج

نوع آب و ھوا تطبيق دھند و سپس آنھا را بر روی زمين نصبپــس قبل از نصب این نوع  کف پوش ابتدا اجازه دھيد تا این  کف پوش ھا خود را با محيط و 

کنيد.

منبع : نوآوران فناوری اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=336856

اول برنامه ريزی سپس خريد

● عجله نکنيد اول برنامه ریزی، سپس خرید

تنوع موجود در ھنگامی که قصد خرید کا�یی را دارید شاید در آن لحظه 

جنس، فرم و دیگر خصوصيات ظاھری، کاربرد و بسياری نکات دیگر راجع به

آن را مدنظر قرار نداده ولی پس از مراجعه به فروشگاه ھای مربوطه به یک

با انبوه متنوعی از آن کا� مواجه می شوید که ممکن است تصميم باره 

گيری شما را سخت کرده و یا با توجه به محدودیت زمانی باقی مانده و

شلوغی خيابان ھا در این روزھای پایانی سال، مجبور به انتخابی عجو�نه

شوید که در نھایت به پشيمانی بينجامد. حال تصور کنيد حاصل این تصميم

مانند سرویس کاربردی  دکوراسيونی-  لوازم  از  یکی  نادرست  و  ناگھانی 
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با وجود زیرا  این صورت چقدر مشکل ساز خواھد شد،  در  باشد  مبلمان 

نامناسب بودن این قبيل لوازم به ھر دليل معمو�ً امکان تعویض و یا پس

دادن وجود نداشته و به طور کلی به جھت بزرگ بودن ابعاد آنھا چندان ھم

مين راستا اگر شما نيز در این روزھای پایانیراحت نيست؛ لذا مجبور خواھيد شد آن را با تمام مشکmتش در فضای خانه تان تحمل کنيد. در ھ

ه نکات زیر نيز توجه کنيد:اسفندماه قصد خرید سرویس مبلمانی را برای خانه تان دارید، ھنگام تنظيم این ليست مذکور ب

ه در فکر خرید مبلمانی برای آن ھستيد، مانند وسعتدر مراحل تصميم گيری و انتخاب، ویژگی ھای محيط تان را نيز در نظر بگيرید: شرایط فضایی ک

لمان مناسب آن محيط دارا است که به پاره ایو نور، نقش موثری در انتخاب رنگ، طرح پارچه، ابعاد، مدل، سبک و دیگر مشخصات یک سرویس مب

از آنھا به اجمال اشاره خواھيم کرد:

چوبی یا فلزی و مقداری پارچه تشکيل شده استالف ) تاثير ویژگی ھای مکان در انتخاب رنگ مبلمان: به طور کلی یک مبل از یک اسکلت اصلی 

 شما شاھد نمای بيشتری از چوب یا فلز و یا حتیکه با توجه به مدل آن، ميزان کاربرد ھر یک از این دو نسبت به ھم متفاوت بوده و در نتيجه

در چوب یا فلز، می بایست با توجه به شرایط یاد شدهپارچه (در مبلمان تمام پارچه) خواھيد بود ولی به ھر حال رنگ غالب موجود چه در پارچه چه 

حدودیت در انتخاب رنگ پارچه و یا چوب و فلز مواجهمکان موردنظر انتخاب شود. به عنوان مثال در صورتی که نور موجود در فضا کم باشد شما با م

ره رنگ، نه تنھا محيط را تاریکتر می کند بلکه به لحاظخواھيد بود. به این ترتيب که برای فضاھای کم نور انتخاب مبلمانی با پارچه و یا اسکلت تي

چيده شود، نور موجود در فضا افزایش یافته ودیداری از وسعت آن نيز می کاھد. حال آنکه برعکس اگر در چنين محيطی مبلمانی به رنگ روشن 

ھا عاملی که می تواند مانع انتخاب رنگ ھای تيره شود،مکان نيز بزرگتر جلوه خواھد کرد. حال در مورد فضاھایی که از نور کافی بھره مند ھستند تن

آنجایی که رنگ ھای تيره عmوه بر جذب نور خاصيتکم بودن وسعت فضا است یعنی با وجود آنکه یک محيط از نور زیادی ھم بھره مند باشد ولی از 

ی پرنور نيز جایز نيست. حال ذکر این نکته ضروریکوچک کردن فضا به لحاظ دیداری را نيز دارا ھستند، کاربرد مبلمان تيره در فضای کوچک و حت

بود نور تنھا به اوقات روز اختصاص داشته کهاست که در مقایسه ميان دو ویژگی نور و وسعت یک فضا، اھميت وسعت بيشتر است. زیرا مشکل کم

ظر شما نيز با وجود وسعت زیاد از نور کافی بهآن ھم در صورت تمایل با کمک نورپردازی مصنوعی قابل جبران است. بنابراین اگر فضای مورد ن

به شرط آنکه نورپردازی مناسب ھم در روز و ھم درھنگام روز برخوردار نيست، در صورت تمایل می توانيد مبلمانی با رنگ تيره در محيط بچينيد 

شب انجام پذیرد.

تاثير می گذارند (وسعت و نور)، در انتخاب طرحب ) نقش محيط در انتخاب طرح پارچه مبلمان: ھمان ویژگی ھای فضا که در انتخاب رنگ مبلمان 

پارچه آن است لذا پارچه انتخابی به لحاظ طرح ھمپارچه آن نيز موثر ھستند. در یک مبلمان بيشترین سطح امکان پذیر برای کاربرد طرح و نقش، 

سبک و رنگ ھماھنگ باشد و ھم با توجه به شرایطمی بایست با اسکلت مبلمان (در مبل ھای ترکيب چوب و پارچه یا فلز و پارچه) به لحاظ مدل، 

ای پر و فشرده و رنگ ھای تند و تيره است ھم فضاییمحيط انتخاب شود. به عنوان مثال انتخاب پارچه ای برای مبلمان تمام پارچه که دارای طرح ھ

 ھای خلوت و رنگ ھای مmیم برای فضایشلوغ و درھم ایجاد می کند و ھم از نور و وسعت ظاھری محيط موجود می کاھد در صورتی که طرح

موضوع به این معنا نيست که ھرگز ازکوچک عکس نتایج فوق را خواھد داشت و در ضمن محيطی آرام و دلپذیر را سبب می شود ولی این 

ھا برای حداقل یکی از اجزای سرویس، مانندطرح ھای شلوغ در فضای نه چندان بزرگ و حتی کوچک استفاده نشود بلکه به کارگيری ھمان طرح 

و ترکيبی زیبا و متفاوت خواھد بود. در واقع شما مجبورکاناپه و یا دو مبل تکی اصلی، در کنار بقيه اجزا با پارچه ساده، عاملی برای ایجاد تنوع 

کنيد بلکه شما می توانيد از پارچه ھای مختلف بانيستيد که برای ھمه اجزای یک سرویس مبلمان تنھا از یک و یا حتی دو پارچه و طرح استفاده 

ان برای استفاده از پارچه ای با طرح ھای متنوع،طرح ھا، رنگ ھا و حتی جنس ھای گوناگون ولی ھماھنگ با ھم و با محيط انتخاب کنيد. این امک

ر و بقيه بدنه را ساده انتخاب کنيد البته یکسان بودنحتی در اجزای یک مبل نيز وجود دارد. به عنوان مثال شما می توانيد پارچه تشک کف را طرحدا

جنس پارچه و ھماھنگی طرح و رنگ آن برای این منظور ضروری است.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=106050
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اول محل تابلو را انتخاب کنيد بعد ميخ بکوبيد

اگر تابلویی خریده باشيد و بخواھيد آن را به دیوار خانه نصب کنيد ممکن

است این سؤال برایتان پيش بياید که تابلو را باید در چه ارتفاعی نصب کنيد

برای تنظيم ارتفاع تا بھتر دیده شود. شاید شنيده باشيد که بھترین راه 

تابلوھا این است که مرکز تابلو ھمتراز با چشمان تان باشد. در اینجا ممکن

١۴٠است این سؤال پيش بياید که در خانواده ای که یکی از اعضای آن 

با چشم چه١٨٠سانتيمتر و دیگری  باید  تابلو  ارتفاع   سانتيمتر قد دارد، 

کسی تنظيم شود ! اگر به جای یک تابلو بخواھيد چند قاب عکس کوچک

نصب کنيد چطور باید ارتفاع مناسب را پيدا کنيد آیا ارتفاع تابلویی که با�ی

یک مبل قرار دارد با تابلویی که بر یک دیوار خالی نصب شده، یکسان است

 سانتيمتر با سطح١۵٢قاعده کلی این است که مرکز ھر تابلو باید حدود 

زمين فاصله داشته باشد.یک تابلو با توجه به ھمه اشيای اطرافش سنجيده

می شود. تابلویی که با�ی مبل نصب می کنيد یا روی دیوار راه پله یا در

ھال، ھر یک شرایط ویژه خود را دارند که بر ارتفاع مناسب برای نصب آنھا

تأثير می گذارد.

اگر تابلو در محلی نصب می شود که معمو�ً در آنجا می ایستيد، مانند

 سانتيمتر نصب کنيد، بویژه اگر سقف کمی بلند باشد.١۶۵ تا ١۵٢راھروھا یا نزدیک در ورودی، بھتر است تابلو را کمی با�تر از ارتفاع 

 سانتيمتر نصب کنيد تا بھتر به١۶۵ تا ١۵٢ئين تر از ارتفاع در اتاقی که معمو�ً در آن می نشينيد مانند اتاق پذیرایی یا دفتر کار، تابلوھا را کمی پا

وده کمی با� و پائين کند تا بتوانيد با توجه به ارتفاعچشم بيایند. می توانيد خودتان روی صندلی بنشينيد و از کسی بخواھيد تابلو را در ھمان محد

بل نصب کنيد آن را آنقدر با� قرار ندھيد که جدا ازمبل ھا یا صندلی ھا، تابلو را در مکانی مناسب نصب کنيد.اگر می خواھيد تابلویی را با�ی م

 سانتيمتر با مبل فاصله داشته باشد. به یاد داشته باشيد که٣٠ تا ١۵مبلمان و سایر مبلمان منزل به نظر بياید. در این شرایط لبه پائينی تابلو باید 

تابلوھا یا قاب عکس ھای کوچک برای نصب در با�ی مبل چندان مناسب نيستند.

يرید. مرکز تابلوی وسطی را مشخص کنيد و از روشیاگر می خواھيد چند تابلوی کوچک را کنار ھم نصب کنيد، آنھا را به صورت یک گروه در نظر بگ

که برای پيدا کردن ارتفاع مناسب برای تابلوھای بزرگ گفته شد، استفاده کنيد.

بی ھمتراز با چشمان تان باشد. البته باز ھمبرای تابلوھای عمودی و مستطيل شکل، ارتفاعی مناسب است که یک سوم با�ی تابلو به طور تقری

 کنيد زیرا طول تابلو می تواند بر ارتفاع مناسب برایبھتر است فرد دیگری در فاصله دورتری بایستد یا بنشيند و شما تابلو را روی دیوار جابه جا

نصب آن تأثير بگذارد.

نمی رسد. بھتر است آنھا را به صورت عمودی و برنصب کردن یک گروه از تابلوھا یا قاب عکس ھای کوچک روی یک دیوار بزرگ چندان زیبا به نظر 

بته ارتفاع ھای ذکر شده فقط قوانينی کلی است و اندازهروی دیوارھای کوچک مانند راھروھا، دیوار، راه پله ھا یا دیوار بين دو پنجره نصب کنيد.ال
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تر است قبل از کوبيدن ميخ، تابلو را کمی روی دیوار جابهتابلو، دیوار و سایر وسایل اتاق می تواند بر تعيين محل نصب تابلو تأثيرگذار باشد، پس بھ

جا کنيد تا بھترین ارتفاع برای نصب را بدست آورید.

[ نسيبه ربيعی ]

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=119977

اھميت نور

● نگاھی متفاوت به تاثيرات نور در دکوراسيون

طلوع خورشيد با پراکنده شدن اشعه ھایی ھمراه است که مجموع آنھا نور

ناميده می شود. نور از جمله مھم ترین مواھب الھی است که در زندگی

بشر از ارزش بسزایی برخوردار است. در واقع ھيچ عنصری در دنيا بدون

وجود نور ھویت دیداری ندارد. نور واسطه ای ميان چشمان بيننده و محيط

تصویری در نرسد  ما  به چشم  نوری  یعنی در صورتی که  اطراف اوست 

کاربردی مفھوم  و  معنا  بينایی  نتيجه حس  در  و  نشده  تشکيل  شبکيه 

نخواھد داشت. ارزش واقعی نور ھنگام تاریکی نمایان می شود. این تاریکی

یا حاصل از غروب خورشيد و تابش آن بر عرصه دیگری از گيتی است و یا در

نتيجه خاموش کردن کليدی از یک نورپرداز و یا سيستم نورپردازی است.

�زم به ذکر است در یک تقسيم بندی کلی نور خورشيد را نور طبيعی و نور

حاصل از نورپردازی ھای دیگر را نور مصنوعی می ناميم.

نورزا وجود دارد که آن ھم خورشيد تنھا یک وسيله  نورپردازی طبيعی  در 

ی بسيار دیگری نيز دارد. زندگی ھمه موجودات واست و نور طبيعی در واقع ھمان نور خورشيد است که گذشته از ایجاد روشنایی در زمين، مزایا

دان نشان داده است که شش درصد از مردمیابسته به این منبع پرانرژی است و ھمه ھستی از نور خورشيد ھویت می گيرند. تحقيقات دانشمن

دت بھره مند نيستند، از ناراحتی ھای روحیکه در مناطق شمالی این کره خاکی زندگی می کنند و از نور خورشيد به ميزان کافی و طو�نی م

ييرات فصلی به وجود می آیند نيز بر روحيه افراد تاثيرشبيه به افسردگی رنج می برند. دانشمندان ثابت کرده اند تغييرات تابش نور که در نتيجه تغ

mتونين (می گذارند. آنھا بر این عقيده اند که قرار گرفتن در معرض نور خورشيد از توليد ھورمون مmelatoninدر خون جلوگيری به عمل می آورد و (

)مبتm ھستند، در فصول سرد ميزان قابلSeasonal Affective Disorderبه ھمين جھت است که افرادی که به سندرم افسردگی فصلی یا ھمان (

 آنھا دارد با� می رود. لذا برای درمان آن،توجھی از سطح ھورمون مmتونين خون شان که رابطه مستقيمی با وضعيت روحی و ایجاد اضطراب در

 برابر بيشتر از آنچه به طور معمول در مجاورت آن قرار می گيرند مواجه می سازند.١٠بيماران را در معرض نورھای شدید مصنوعی و تقریباً 
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ای پایان پذیر است.از دیگر مزایای بسيار مھم نور خورشيد، کاربرد آن در صنعت و نقش آن در صرفه جویی انرژی ھ

 نور خورشيد سبب شارژ باتری ھای مخصوص شدهساخت چراغ ھا و اتومبيل ھای خورشيدی از جمله آنھا است. در این قبيل لوازم انرژی حاصل از

ورت نور نمایان می شود یعنی این چراغ ھا درو سپس به انرژی ھای دیگر تبدیل می شود که این انرژی تبدیل شده در چراغ ھای خورشيدی به ص

 بر فضا پراکنده می سازند. فارغ از این تبدیل ھا وتمام طول روز انرژی خورشيد را جذب کرده و به محض غروب آفتاب، آن را در قالب نوری مصنوعی

ود منابع نورزای دیگری است که به ھنگام تاریکھمچنين مزایای اشاره شده از این منبع بی بدیل نوری (خورشيد)، موضوع مھم دیگر نياز به وج

عی می نامند. البته در ھنگام روز نيز برخی از فضاھاشدن ھوا و پایان این نور پرارزش طبيعی، نوری را از خود ساطع می سازند که آن را نور مصنو

ورزا یا نورپرداز مکمل نيازمندند.دارای شرایطی ھستند که با وجود تابش نور خورشيد به نورپرداز دیگری به عنوان تنھا منبع ن

دن آن ھستند. اغلب این منابع صرف نظر از آتش ونور مصنوعی به زبان ساده نوری است که از خورشيد تابيده نشده و منابع دیگری عامل پدید آم

ی الکتریکی ھستند.منابع محدودی که انرژی خود را از گاز، نفت و یا مانند اینھا تامين می کنند، دارای سيستم

http://vista.ir/?view=article&id=89837

ای آينه مرا پر  نور کن

داشتن خانه ای زیبا آرزوی ھر کسی است.

به حال مجmت دکوراسيون را ورق زده اید و شاید ھم تا  حتما شما ھم 

حسرت خورده اید که چرا شما نباید چنين خانه زیبایی داشته باشيد. باید

بدانيد مھم ترین نکته در زیبا  بودن یک خانه خرید وسایل گرانقيمت نيست

یا چه و  بچينيم  را  این است که چگونه وسایل خانه  در  زیبایی  راز  بلکه 

وسایلی را بخریم که خانه مان را زیبا تر نشان بدھند.

وسایل تغيير جای  با  می توانيد  که چگونه  می گوید  شما  به  ستون  این 

خانه تان، آن را زیبا تر و بھتر نشان بدھيد. ھمه ما حداقل روزی یک بار در آینه

نگاه می کنيم و بدون نگاه کردن در آن از خانه خارج نمی شویم اما شاید تا به

حال کمتر پيش آمده باشد که به نقش آینه در دکوراسيون منزل توجه کرده

باشيم. در حالی که آینه در برخی از فضا ھای ساختمان مانند سرویس ھای

بھداشتی و اتاق خواب، به عنوان یکی از لوازم دکوری، کاربرد فراوانی یافته

mاست. از آینه در دیگر فضا ھای خانه نيز برای تزئين استفاده می شود. مث

زم محيط قرار دھيد. یکی دیگر از جا ھایی که می توانيد از آینهآینه   ای را در قابی زیبا روی دیوار نصب کنيد و یا آن را روی کنسول ھماھنگ با دیگر لوا

بردی مناسبی در ساخت بسياری از لوازم دکوری مدرنبرای دکور بندی استفاده کنيد، دیوار با�ی شومينه است. در کنار ھمه اینھا، آینه عنصر کار

است. توجه داشته باشيد با نصب درست یک آینه می توان ھمزمان به چند ھدف دست یافت.

دان برخوردار نيستند، با نصب آینه بزرگی روی دیوار مقابلاول اینکه آینه به افزایش نور محيط  کمک می کند. به این ترتيب در فضا ھایی که از نور چن

م وسعت است. آینه ھا با انعکاس تصویر فضایپنجره، می توان به افزایش روشنایی اتاق کمک کرد. دومين کاربرد آینه در فضا ھای کوچک و ک
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ای از فضای خانه است. البته در نصب آینه با ھدفمقابلشان، این تصور را در ذھن ایجاد می کنند که دیواری که به آینه اختصاص یافته، ادامه 

یا طول کم وسعت باشد که برای ھرکدام محل نصببزرگ نمایی خانه باید به نکته ای توجه شود و آن، اینکه ممکن است یک اتاق به لحاظ عرض و 

 وسعت است.آینه متفاوت خواھد بود. در حقيقت آینه می بایست روی دیواری نصب شود که فضای مقابل آن کم

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=89327

ايجاد فضايی مردانه در خانه

بر عھده را  منزل  تغيير مدل  و  تغيير چيدمان  یک زوج وظيفه  ھنگامی که 

ميگيرند، معمو� نبرد بين دو جنس مخالف به دنبال تصميم گيری درباره نما و

چيدمان داخلی رخ ميدھد.

یک نوع مصالحه و توافق ميتواند این باشد که � اقل یک اتاق خانه اتاقی

"مردانه" باشد! فضایی که مشخصا به شوھر تعلق داشته باشد.

چنين اتاقی معمو� در گوشه ای از خانه! در زیر زمين یا بخشی پارکينگ ھم

ميتواند باشد. جایی که استراحت، سيگار کشيدن و یا مطالعه بدون دردسر

او اختصاص داشته باشد. (در آپارتمانھای کم اتاق ميتوان بخشی از اتاق

نشيمن را به مرد خانه اختصاص داد، ھرچند آنقدرھا خصوصی نيست اما از

ھيچ بھتر است). در ھر صورت کاربرد و محل این فضا ھرچه باشد، آنقدر که

شکل و شمایل آن اھميت دارد، مھم نيست.

اند که معرفی شده  اینجا  مردانه در  تزئينی در فضاھای  چند عنصر مھم 

رنگھای گرم، مبلمان راحت و قابل "لميدن" ھم باید در آنھا اتخاذ شود.

● رنگ، تزئينات و چوب

▪ رنگھا و نقوش:

ر معينی سياه اتاقی را در بر بگيرند، به وضوحرنگھای پرمایه، خالص و زمينی. اگر رنگھای قھوه ای، سرمه ای، شرابی، سبز تيره و حتی مقدا

اقد نقش و نگار و یا دارای کمترین نقوش ھندسیاعmم ميکنند که اینجا فضایی مناسب برای آسایش و امنيت است. مبلمان چنين اتاقی یا باید ف

مانند راه راه یا چھارخانه باشد.

▪ چوب:

 تخته پوش کردن دیوار، الوارھای بيرون زده سقف،چوب تيره، محکم و زیبا دارای شخصيتی قدرتمند، استوار و مردانه است. ھر اتاقی ميتواند با

ای چنين حال و ھوایی شود. این تزئينات چوبیتخته ھای ناھموار کف و یا وجو قطعات چوبی ضخيم و بزرگ در مبلمان (دسته و پایه چوبی) دار

باید دارای کمترین تزئينات بوده و یا کامm ساده باشند.
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▪ تزئينات:

 امکان از اشياء ریز و خرده ریزھای صرفا تزئينیسطوح ساده و بدون اشياء اضافه بھترین حالت ممکن است. دیوارھا، قفسه ھا و ميزھا را تا حد

 کاربردی ندارند، توجھی ندارند.خالی نگھدارید. بسياری از مردان به بالشتکھای ظریف تزئينی، مجسمه و از این قبيل اشيا که

▪ کاربردی فکر کنيد:

ند کتاب دم دستی، فنجان قھوه، روزنامه ودیوار محل آویختن ساعت و قفسه ھا جای قرار گرفتن کتاب ھستند. یک ميز کوچک برای گذاشتن چ

 مدارک، عکسھایی از مسافرتھا و جشنھا ومجله و حتی "پا" است. روی این اتاق را ميتوان با یادگاریھای شخصی و نشانھایی چون جوایز،

کلکسيونھا شخصی تزئين نمود.

● مبلمان، شومينه و لوازم الکترونيکی

▪ مبلمان:

 کشيد و چرتی زد، ميتوانند از لوازمی باشند کهمبلھای بزرگ و راحت مانند یک مبل راحتی چرمی و نيمکتی راحت که بتوان دقایقی روی آن دراز

 و شکننده کاربردی تر ھستند.کامm کافی بوده، نه تنھا مردانه به نظر ميرسند، بلکه از چندین قطعه اسباب و اثاثيه ظریف

▪ شومينه:

در اتاق مردانه بسياز جذاب است. (اگر بخشی ازحتی اگر این شومينه واقعی نباشد و یا با آجرھای نسوز ھيزم شکل کار کند، باز ھم وجود آن 

اتاق نشيمن را به شوھرتان اختصاص ميدھيد، بد نيست که سمت "شومينه دار" باشد.)

▪ لوازم الکترونيکی:

 و یا کامپيوتر باشد، در کل لوازم الکترونيکی باید درDVDلوازم الکترونيکی را پنھان نکنيد. این ابزار چه یک تلویزیون و یا یک دستگاه پخش صوت، 

ان کرده یا کامپيوتر را در یک ميز کشویی قراردسترس و قابل رویت باشند. بيھوده کوشش نکنيد که تلویزیون را در داخل یک کمد سرتاسری پنھ

دھيد.

 با یک ميز تحریر به شکل دفتر کار کوچکیاجازه دھيد که یک دیوار به وسایل سرگرمی صوتی/ تصویری اختصاص یابد یا بخشی از فضای اتاق

 این وسایل را در جایی پنھان نکرده و آنھا را در دسترسدربياید. و یک نکته که شاید مھمترین آنھا باشد، ھر کاری انجام ميدھيد، کنترل از راه دور

قرار دھيد.

منبع : سایت فریا

http://vista.ir/?view=article&id=251752

ايده ای متفاوت برای اتاق نشيمن

ھرگاه صحبت از دکوراسيون و طراحی داخلی خانه می شود، بی گمان

ذھن بسياری از ما متوجه ھزینه ھای زیاد برای خرید بوفه و ویترین ھای

شيشه ای و مجسمه ھای چينی می شود. اما برخmف تصور ھمگان، تغيير

بلکه نيست،  و جاگير  بزرگ  تزئينی  تجھيزات  معنی خرید  به  دکوراسيون 
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استفاده مناسب از فضا و ساخت یا خرید اسبابی است که در عين شيک

بودن بسيار ساده و کارآمد ھستند و نقش مھمی در چيدمان منزل ایفا می

کنند.یکی از ایده ھایی که معمو�ً خانم ھا برای جداسازی اتاق نشيمن و

پذیرایی در خانه پياده می کنند استفاده از پاراوان ھای چوبی است.گرچه

این پاراوان ھا به دليل حکاکی و خراطی ھای زیبایی که بر رویشان شده

بسيار شکيل ھستند ولی برای آپارتمان ھای کوچک اصmً مناسب نيستند.

زیرا به دليل رنگ تيره ای که دارند موجب کوچک جلوه کردن اتاق می شوند

تاریک و بسته نشان می دھند.بھترین راه برای جداسازی اتاق و فضا را 

نشيمن از پذیرایی در آپارتمان ھای نقلی، به کار گرفتن ایده ھای ھنرمندانه

است.شما می توانيد به جای قرار دادن پاراوان ھای چوبی و شيشه ای که

برای خریدشان ھزینه گزافی را باید متحمل شوید، یک ویترین چوبی ساده

نظير ھمان که در تصویر می بينيد، سفارش دھيد. عرض و طول و ارتفاع این

 است که البته شما می توانيد این اعداد را متناسب٢٢۴ و ٩٠ ، ۴۵ویترین 

 طبقه دوسویه که به صورت ھmلی۶با متراژ منزل تغيير دھيد. این ویترین 

تواند ھم محل مناسبی برای گذاشتن وسایل زینتی ساخته شده، می 

ونه ای ساده و شيک از ھم جدا سازد.نظير قاب عکس، گلدان و ظروف قيمتی و عتيقه باشد و ھم وسيله ای که اتاق ھای منزل را به گ

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=94459

ايده ھايی برای جايگزينی لوازم قديمی در منزل

اگر به کاربرد لوازم قدیمی در خانه تان عmقه مندید و برای اتاق خوابتان نيز

تختی قدیمی با فرم لوله ای شکل در تاج و پایين تخت انتخاب کرده اید به

طور قطع می دانيد که معمو�ً این قبيل تختخواب ھا پاتختی ندارند، بنابراین

پاتختی برای  مناسب  فکر جایگزینی  به  تخت  یک طرف  برای  �اقل  باید 

باشيد؛ زیرا وجود پاتختی در کنار تختخواب گذشته از موضوع زیبایی ظاھری

دارای دو مزیت اصلی است، اول آنکه با توجه به اینکه معمو�ً پاتختی ھا

یا دردار ھستند، شما می به شکل کشویی  دارای محفظه ای دربسته 

توانيد از فضای داخل آنھا برای قرار دادن بسياری از وسایل و خرده ریزھایتان

ون ساعت، کتابی که پيش از خواب آن را مطالعهاستفاده کنيد و دوم آنکه سطح روی پاتختی کنار تخت محل مناسبی برای قرار دادن لوازمی ھمچ
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آب بنوشند)، لوازم شخصی مانند عينک، ساعتمی کنيد، چراغ مطالعه، ليوان آب (برای آن دسته از افرادی که عادت دارند در نيمه ھای شب 

� که تختخواب شما فاقد چنين امکاناتی استمچی، زیورآ�ت خانم ھا و با�خره لوازم تزئينی مانند قاب عکس ، شمعدان و گلدان است ولی حا

چه باید کرد؟

وابی که تختخواب آن از نوع قدیمی انتخاب شدهبرای این منظور راھکارھای بسياری وجود دارد ولی پيش از آن باید توجه کرد که برای اتاق خ

ی با تختخواب متناسب و ھماھنگ باشد.پاتختی ای تھيه شود که آن نيز متعلق به ھمان دوران بوده یا �اقل به لحاظ سبک و شکل ظاھر

mقه تان نيز ھست ولی از آنجا که تختخواب ھایپيشنھاد ما برای این منظور قرار دادن یک صندوقچه قدیمی است که احتما�ً جزء لوازم مورد ع

ای دسترسی به لوازم داخل آن صندوقچه در آنفلزی قدیمی معمو�ً از ارتفاع بيشتری نسبت به تخت ھای معمولی برخوردار ھستند و در ضمن بر

 دادن لوازم و خرده ریزھا در فضای داخل آن دارد ولیباید مرتب باز و بسته شود، قرار دادن صندوقچه بر روی زمين اگرچه کارایی �زم را برای جای

استفاده از سطح روی آن برای اھداف ذکر شده امکان پذیر نيست.

 سانتی متر و در٧٠ الی ۶٠ سانتی متر و طولی متناسب با فاصله تختخواب با دیوار یا حداکثر ٣٠ الی ٢۵بنابراین کافی است طبقه ای به عرض 

ازم مورد نظر بر روی آن نيز فراھم می شود.نکته؛ بهارتفاعی کاربردی بر روی دیوار کنار تختخواب نصب کنيد.به این ترتيب جا برای قرار دادن لو

ا در نظر داشته باشيد تا احتمال برخورد با طبقه وھنگام نصب طبقه فاصله �زم برای باز و بسته کردن در صندوقچه و دسترسی به لوازم داخل آن ر

لوازم روی آن وجود نداشته باشد.

 از اتاق از سطح روی صندوقچه به عنوان جایگاھیدر ضمن شما می توانيد به ھنگام خواب، پس از تا کردن روتختی به جای قرار دادن در گوشه ای

برای روتختی تا شده استفاده کنيد.

ياز به رنگ آن را به رنگی متفاوت با پس زمينه اشتوضيح؛ با توجه به اینکه ساليان سال است که از عمر این قبيل تختخواب ھا گذشته در صورت ن

قاب و طبقه سفيد انتخاب شده است و برای ایجادیعنی دیوار رنگ آميزی کنيد. به عنوان مثال ھمان طور که در تصویر می بينيد رنگ تختخواب، 

ن ارتباط رنگی و ھرچه جذاب تر شدن این دکوراسيون بایدجلوه بيشتر برای تختخواب، دیوار را به رنگ زرد رنگ آميزی کرده اند که البته برای حفظ ای

از سرویس ملحفه و روتختی ای استفاده کنيد که ھر دو رنگ را داشته باشند.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=84155

ايده ھايی برای طراحی دکوراسيون اتاق خواب

اتاق خواب یکی از مھم ترین نقاط منزل است زیرا شما بسياری از وقت خود

را در این مکان می گذرانيد . اتاق خواب باید مطابق سليقه شخصی شما

چيده شود و حتی می تواند خانه کوچک دیگری درون خانه شما باشد .

اتاق خواب جایی بسيار خاص و محل کسب ارامش و استراحت کردن است

.

تغيير یا  دکوراسيون  تنظيم  در  توانيد  می  مختلفی ھست که  طرح ھای 
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دکوراسيون اتاق خوابتان از انھا بھره مند شوید . اما قبل از خواندن نکات

با اناوع طراحی ھا و سبک دکوراسيونی مربوط به اتاق خواب و اشنایی 

ھای این قسمت از منزل به ایده ھا و سليقه خود دقت نمایيد .

ز دارند که تعدادی از انھا به شرح زیر می باشند .در ابتدا سبک خاصی را انتخاب نمایيد . انواع سبک ھای مختلف دکوراسيونی که رواج زیادی ني

▪ سبک مصری :

مچنين در ایجاد این سبک می توانيد از نقاشیرنگ طmیی در لوازم مصری بسيار محبوب می باشد و به نوعی یادآور شکوه درونی اھرام است . ھ

ھا و پاپيروس ھای ھندی که در اھرام و مقبره ھای زیبا متدوال بوده است استفاده کنيد.

▪ سبک یونانی و رومی :

ا پذیرفته و توسعه دادند که از جمله انھااین دو سبک تقریبا مشابه می باشند و گفته می شود که رومی ھا بعضی از ھنرھای یونانی ھا ر

 خواب شما به اندازه کافی بزرگ است استفادهمعماری بوده است . در ھر دو سبک تاکيد خاصی بر ایجاد ستون ھای تزئينی می شود و اگر اتاق

از این سبک ھا ایده خوبی است .

▪ سبک گوتيک :

ین سبک بروید . اگر می خواھيد اتاق خواب شمااگر به رنگ سياه ، تصاویر و مجسمه ھای عجيب و کm چيدمانی غير عادی عmقه دارید به سراغ ا

نمایی منحصر و خيره کننده داشته باشد این سبک مناسب شماست .

▪ سبک ھای مشرقی و مدرن :

ط اسيایی مثل کشور خودمان ایران و بهمعروف ترین سبک شرقی در حقيقت ھمان اتاق خواب ھای ژاپنی است اما می تواند شامل سایر نقا

. در طراحی مدرن باید از لوازم صنعتی جدیدکمک صنایع دستی خاص آن باشد . سبک مدرن ھم که می تواند اصm مایه ای از شرق نداشته باشد 

و لوازم ساده و کوچک بھره جست .

خواھد امد .پس در ابتدا دقت کنيد که سبک مورد نظرتان چيست و بعد انواع و اقسام ایده ھا به سوی شما 

● اتاق خواب خود را منحصر به فرد کنيد

تنھا کافيست به طرح فعلی اتاق خود و لوازمتانشما می توانيد اتاق خواب خود را بدون کمک از مجmت و کتب دکوراسيونی نيز طراحی نمایيد . 

نگاه کنيد و بعد طرح بدھيد .

مورد عmقه تان شروع کنيد و از محيط خود ایدهنکته مھم شروع به کار با توجه به عmیقتان است . از چيزھای ساده مثل رنگ یا طرح یا سمبل 

بگيرید .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113326

ايده ھای بزرگ برای فضاھای کوچک

برای ھمه وسایلتان جای کافی منزل شما کوچک است؟  آیا 
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ندارید؟ آیا به دليل انبار شدن وسایل متعدد در اتاق ھا ھيچ وقت

نظر نمی رسند؟ چاره چيست؟ ما به شما راه ھای مرتب به 

استفاده بھينه از حداقل فضا را نشان می دھيم و روش ھایی

برای به کارگيری رنگ و تامين فضای انباری در اتاق ھای کوچک

به شما پيشنھاد می کنيم.

انتخاب دقيق و ھوشمندانه مبلمان برای چنين فضاھایی یکی از

بھترین راھکارھای طراحی دکوراسيون موفق در خانه ای کوچک

است. تا حد امکان از مبلمان چندمنظوره برای این اتاق ھا بھره

ر دادن چند کوسن بر روی تخت خواب یک نفره ای که دربگيرید. به عنوان مثال از کاناپه ھای تخت خوابشو می توانيد به خوبی سود ببرید یا با قرا

ه منظور ساختن یک کمد زمينی که از سطح روی آن نيز بتوان بهکنار دیوار قرار دارد از آن به عنوان کاناپه نيز استفاده کنيد. اندازه گيری قاب پنجره ب

عنوان نشيمن استفاده کرد یکی از راه ھای ساخت یک انباری پنھان است.

اسب با عرض و طول فرورفتگی دیوار بسازید که از جلو یااگر پنجره اتاق در فرورفتگی دیوار قرار گرفته باشد، می توانيد صندوقی چوبی به ابعاد متن

 چند تشکچه کوچک و تعدادی کوسن از آن به عنوانبا� باز شود و از آن برای جا دادن لوازم ریز و درشت استفاده کنيد ضمن آنکه با قرار دادن

فضایی برای نشستن نيز بھره می برید.

 نيز داشته باشند مانند ميز وسط اتاق و یااین صندوقچه ھای چندکاره ضمن ایفای نقش یک انباری کوچک پنھان می توانند کاربردھای دیگری

ارتفاع بلند، طول برابر با عرض تخت خوابی دونفرهميزھای کنار مبل. جعبه ھای چوبی را می توان در ابعاد مختلفی ساخت مثmً یک جعبه کوچک با 

اشد جای مناسبی برای نگھداری سانتی متر می تواند به جای تاج تخت مورد استفاده قرار گيرد و اگر از دو طرف در داشته ب٣٠و عرض حدود 

ملحفه ھا خواھد بود.

 بود. خرید مبل ھایی که فضای داخل قسمت نشيمن آنھاسطح روی آن نيز برای قرار دادن آباژور، چيدن کتاب و یا لوازم تزئينی قابل استفاده خواھد

ری در اتاق ھای کوچک باشد.خالی است و به صورت کشویی یا لو�یی باز می شوند می تواند کمک بزرگی به افزایش فضای انبا

که در به وجود آوردن انباری ھا نھفته است.زیر آماده سازی فضاھایی در اتاق ھای کوچک برای پنھان کردن خرده ریزھای روزمره رازی است 

تگی دیوار می تواند فضای مفيدی را در اختيار شمااز فرورفتگی ھا و ویژگی ھای معماری اتاق نيز تا حد امکان سود ببرید. نصب طبقات در فرورف

 ملزومات آن باشد.قرار دھد که قابل استفاده برای جای دادن تلویزیون، سایر لوازم صوتی و یا حتی کامپيوتر و

توان با نصب درھای لو�یی یا کشویی یا حتی یکاین طبقات برای چيدن کتاب یا لوازم دکوری نيز مناسب ھستند. چنانچه امکان داشته باشد می 

رورفتگی دیوار و یا وجود یک ستون که بخشی از دیوار راپرده پارچه ای متناسب با طرح و رنگ دکوراسيون اتاق آن را محصور و از نظرھا پنھان کرد. ف

مد دیواری حتی می تواند به یک اتاق کارمجزا می کند ھرقدر کم عرض باشد ھنوز قابل استفاده است و نباید از آن چشم پوشی کرد. یک ک

کوچک برای شما تبدیل شود.

 رنگ کردن دیوارھا با سفيد یا کرم استخوانی تنھادر فضاھای کوچک حتماً در مورد رنگ و نور دقت کنيد. اتاق ھای کوچک اغلب کم نور ھستند اما

 یک اتاق را بزرگتر از آنچه ھست نشان دھند.راه حل پاسخگو نيست. سایه روشن ھایی مثل آبی کم رنگ و یاسی یا سبز روشن و کرم می توانند

رده ھای کرکره ای یکی از بھترین انتخاب ھا برایاتاق ھای کوچک را خوب نورپردازی کنيد. نور کافی مانع دلتنگ به نظر رسيدن اتاق می شود. پ

نياز خود در اتاق تنظيم کنيد.پنجره ھا در اتاق ھای کوچک ھستند زیرا با چنين پرده ھایی شما می توانيد ميزان نور مورد 

ژور پایه دار ھم برای تامين نور مصنوعی کافیضمن آنکه پرده ھای مدل دار برای فضای کوچک شلوغ بوده و مناسب نيستند. استفاده از یک آبا

کمد دیواری یا محل مطالعه انتقال دھيد و در ھر زمان نوربسيار مفيد است. آباژور پایه دار را می توانيد در زمان مورد نياز به نزدیک ميز آرایشی، 

کافی برای کار را تامين نمایيد.

نصب آینه در اتاق ھای کوچک می تواند تاثير بسزایی در بازتاب نور در اتاق داشته باشد.

نتشار بھتر آن در فضا می شوند. در بسياری از آیينآینه ھای قدی فضا را بزرگ تر نشان می دھند و آینه ھای کوچک تر نيز با بازتاب نور موجب ا

 شود.ھای دکوراسيونی مانند فنگ شویی آینه به دليل بازتاب انرژی ھای مثبت عنصری مفيد محسوب می

www.takbook.com

www.takbook.com



د فضای مناسب برای نگھداری از وسایلی ازدر دستشویی و حمام نيز اگر جای کافی برای نصب یک کابينت در زیر کاسه دستشویی داشته باشي

قبيل حوله، صابون، شامپو و سایر وسایل مخصوص شست وشو فراھم خواھد شد.

منبع : سایت سيمرغ

http://vista.ir/?view=article&id=281968

با اين کمدھا خانه شما بزرگ تر به نظر می رسد

افزایش  دائم  جمعيت  شھرنشين  و تراکم  بافت  شھری، ھمراه  با تغيير الگوی 

سکونت  از چند خانواری  به  تک  خانواری ، ناگزیر انبوه  سازی  و کوچک  شدن 

الگوی  مسکن  را به  دنبال  داشته  است؛ به  نحوی  که  در حال  حاضر الگوی 

نظير اصفھان  و تھران    متر مربع  و در سایر٧۵مسکن  در شھرھای  بزرگ  

آپارتمان١٠٠شھرھا  رواج   با  اخير  ساليان   اگرچه  طی   است.  مربع   متر   

ولی   ، تغيير کرده   نيز  از رفتارھای  اجتماعی  و فرھنگی   بسياری    نشينی  

بسياری  از نيازھای  روزمره  زندگی  ھمچنان  در خانه  برطرف  می شود. به  این 

ترتيب  استفاده  بھينه  از فضاھای  خانه  ضروری  است و ھنگامی  ميسر می

گردد  که  سطح  و ارتفاع  فضا تواماً به  کار گرفته  شود و گوشه  ھا و کنج ھای 

خالی  برحسب  نياز مورد استفاده  قرار گيرد.

کمدھا در بھره  مندی  ھرچه  بھتر و بيشتر از فضای  خانه  نقش  مھم  و مؤثری 

دارند. در حال  حاضر کمدھا با تقسيم  بندی  مشخص  در ارتفاع  و طول  در اتاق

ھا جانمایی  می  شوند و ھمواره  بخشی  از فضای  آنھا چه  در طول  و چه  در

با اندکی  دقت  در ارتفاع  بدون  استفاده  می  ماند. این  در حالی  است  که  

نيازھای  خانواده  و امکانات  فضایی  کمدھا می  توان  ھم  بيشترین  استفاده  را

از فضا کرد و ھم  جذابيت  دکوراسيون  و معماری  داخلی  خانه  را افزایش  داد.

● آنچه  در پی  می  آید راھکارھایی  است  برای  دستيابی  به  این  ھدف.

ع  (قد) لباس ھا و حجم  و تعداد آنھا را باید برای  این  کار در نظر- افزایش  تعداد طبقات  در ارتفاع  کمد سطح  استفاده  از آن  را افزایش  می  دھد، ارتفا

داً متر طول  برای  آن  در کمد نياز است. بقيه  فضای  کمد در طول  و ارتفاع  می  تواند مجد۵/١گرفت. بلندترین  لباس  ، مانتوی  خانمھاست  و حداکثر به  

طبقه  بندی  شود.

اشيای  غير ضروری  ارتفاع ھای  متنوع  در نظر بگيرید.- در تقسيم  بندی  مجدد کمد برای  وسایل  مختلف  نظير کفش ھای  خارج  از فصل، چمدان  و 

 مطلوبی  برای  خرده ریزھای  خياطی ، لباس ھای  خارج  از- بھتر است  برخی  از طبقات  به  صورت  کشویی  در نظر گرفته  شوند. این  کشوھا استفاده 

فصل  و... دارند.
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 سانتيمتر برای  رختخواب ھای  اضافی  یک  خانواده  کافی  است.٩٠- کمدی  به  طول  یک  متر و عمق  

نباید به  بھای  از دست  دادن  کمدھا در آن  تمام  شود. اگر- نياز به  کمدھای  مناسب  با کوچکتر شدن  خانه  بيشتر می  شود.کوچک  شدن  محل  زندگی  

از بقيه  سانتيمتر در آن  تعبيه  کرد. الزاماً نباید تمام  طول  دیوار را به  کمد اختصاص  داد. ۵٠اتاق  کوچک  است  و بدون  کمد، می  توان  کمدی  به  عمق  

سطح  دیوار می  توان  برای  قرار دادن  ميز آرایش، ميز تحریر یا تختخواب  استفاده  کرد.

ایل  خانه  و رختخواب ھا فضا کم  است، می  توان  بخشی  از سالن  را- اگر اتاق ھای  خواب  به  اندازه  کافی  کمد دارند، اما باز ھم  برای  خرده  ریزھا، وس

ھای  مختلف  کمد ، می  توان  آن  را با ميز تلویزیون، بوفه ،برای  این  کار در نظر گرفت؛ در این  موقعيت  با استفاده  از عمق ھای  متفاوت  در قسمت 

با قاب  بندی  آن  و رنگ  آ تغيير دادن  ابعاد درھای  کمد ھمراه   برای دکور و... ترکيب  کرد.  تنھا مزاحمتی   ميزی  باعث  می  شود که  وجود کمد نه  

 سانتيمتر از عمق  سالن  تأثيرات  حسی  و روحی ۶٠کاستن  حدود دکوراسيون  و جذابيت  سالن  ایجاد نکند بلکه  آن  را تکميل  نماید. فراموش  نکنيم  که  

کمتری  را نسبت  به  کاستن  ھمين  ميزان  از اتاق  خواب  ایجاد می  کند.

 سانتيمتر) است. این ٢٠ در عمق ھای  مختلف  (بيش  از گوشه ھا و کنج ھای  قناس  در منزل  محل  مناسبی  برای  تعبيه  کمد، بوفه  و قفسه  بندی 

راھکار به  ترميم  تناسبات  درون  فضا نيز کمک  می  کند.

 حرکت  چند تکه  در ابعاد گوناگون  استفاده  کنيد. تقریباً در ھر- در صورتی  که  امکان  نصب  کمد ثابت  در اتاق  یا سالن  وجود ندارد، از کمدھای  قابل 

فضایی  می  توان  ترکيب  مناسب  را پيدا کرد.

نسبت  به  درھای  آن، در نظر گرفتن  آیينه  با قاب  بندی  مناسب  در- ترکيب  کمد با بوفه  یا کتابخانه  فرزندان، ایجاد تنوع  در رنگ  قاب  و دستگيره  کمد 

نصر تزیينی  می  سازد.بخش  ثابت  کمد و تغيير بافت  و تناسب  درھای  ، آن  راھکارھایی  است  که  از کمد یک  ع

 با قاب  بندی  نسبتاً ضخيم  چوبی  و آیينه  ھای  سراسری - اگر فضای  سالن  خانه  نيز کوچک  است، می  توان  تمام  درھا و قسمت ھای  ثابت  کمد را

داخل  آنھا در نظر گرفت  و از این  طریق  فضای  حسی  سالن  را افزایش  داد.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=96284

با پارچه ھای اضافه

شما می توانيد با روشی ساده و ارزان با استفاده از پارچه ھا و ملحفه ھای

اضافه ای که در خانه دارید برای روی مبل و روی تخت کوسن ھای جالبی

تھيه کنيد.

ابتدا پارچه اضافی را به شکل مورد نظر برش بزنيد و داخل آن را با ابر یا

تکه ھای پارچه  پر کنيد، البته درز آن را قبل از پر کردن بدوزید. بعد از ھمان

پارچه بندینک ھایی درست کنيد و در فواصل مختلف آن را گره بزنيد، تا زیباتر

شود.

وسایلتان دیگر  یا  اتاق  پرده  رنگ  با  را ھماھنگ  پارچه ھا  می توانيد  شما 
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انتخاب کنيد. توجه داشته باشيد که وقتی روتختی و کوسن ھای شما رنگی

و گل دار ھستند بھتر است از پرده ھای ساده استفاده کنيد و برعکس. از

پارچه ھای کوسنی می توانيد برای روميزی ھم استفاده کنيد تا ھماھنگی

ميز می توانيد دادن چند شاخه گل طبيعی روی  قرار  با  بيشتر شود،  آن 

مجموعه ای بسيار زیبا درست و محيط خانوادگی تان را دلپذیرتر کنيد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=96517

با تغيير فضای داخلی خانه ديوارھا را کنار بزنيد

صورت این  در  كه  كنيم  زندگی  بزرگ  شھرھای  در  و  باشيم  شاغل  اگر 

ترافيك و مسافت را تا خانه ساعت ھا  مجبوریم برای رسيدن از محل كار 

از این ما را غافل كرده  بودن  تحمل كنيم. این ساعت ھای كوتاه در خانه 

از باید  آن  داشتن  برای  و  كوچك شده  روزھا خيلی  این  كه  چھاردیواری 

سدھای فو�دینی گذشت؛ چھاردیواری ای كه خواسته و ناخواسته برای ما

حكم یك خوابگاه را پيدا كرده است اما چگونه می توان یك خانه را فراموش

كرد. یك خانه ھر چند نقلی و خيلی كوچك ،وقتی خانواده ای ایرانی قرار

كنار ھم در  به  كرده اند  عادت  كه  خانواده ای  كنند،  زندگی  آن  در  است 

نشستن و طعم چای و لقمه پنير را با ھم تجربه ای دوباره كردن! خانواده ای

كه زن ایرانی اش ھنوز مادر گلدان ھای بسياری است و مادربزرگش اگر نوری

ميزی و پدربزرگ به شاخه ھای درخت پرگيmسدر چشمانش مانده باشد با دست ھای پيرش دندان موشی ھا را ردیف می كند كنار دایره سفيد رو

 خانه ای كه با ابعاد كوچكی كه دارد روح بزرگفكر می كند، آن وقت است كه این خانه، خانه نقلی و كوچك فراتر از یك خوابگاه صرف می شود.

زندگی در گوشه گوشه اش به چشم می آید.

ر ذھنتان مرور كنيد. گفت وگویی كه اصو� در بدو ورودبرای پی بردن به اھميت كار طراحان داخلی (دكوراتورھا) كافی است این گفت وگوی كوتاه را د

به این خانه جدید بين افراد در می گيرد:

 متر ھست!٨٠▪ فكر كنم نزدیك به 

 متر ھست.٨٧ نباشد ٩٠▪ نه اشتباه می كنی اگر 

 متر نيست.۶٠اینجا بيشتر از 

▪ نه!

ای متر كمتر از آن چيزی كه به ذھن شما می رسد. البته گناه از ضعف ریاضيات و حساب و كتاب ھ٣٠ متر است یعنی حدود ۵٨بله و دقيقا اینجا 
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ند و باعث می شوند در بيننده این تصور ایجاد شودشما نيست بلكه كار، كار دكوراتورھای حرفه ای است كه از فضا به بھترین شكل استفاده می كن

كه فضا از آنچه ھست بزرگ تر به نظر بياید.

ی نشيند. رنگ ھایی كه اگر سفيد (و یا جزو خانواده ایناولين نكته ای كه البته این روزھا فاش شده مربوط به رنگ ھاست. رنگ ھایی كه بر دیوارھا م

ب می برد. البته می توان بر شدت عقب روی این دیوارھارنگ باشد) خنثی و یا كم مایه باشد نور را منعكس می كند و دیوارھا را از لحاظ بصری به عق

رگ تر از آنچه ھست، كرد و ھم اینكه خانه را از حالتبا ریزه كاری ھایی از رنگ ھای تيره كه باعث ایجاد تضاد فضا می شود افزود و ھم فضا را بز

تری برخوردار باشند به دليل انعكاس بيشتر نور،یكنواختی و بی روحی بيرون آورد. فراموش نكنيد ھر چقدر رنگ ھا از درخشندگی و شفافيت  بيش

داشتن شفافيت و روشنی می تواند ھمخوانی بسياریفضا زنده تر و بزرگ تر به نظر می آید. یكی از این رنگ ھا استخوانی روشن است كه عmوه بر 

با رنگ ھای وسایل خانه داشته باشد.

واع سراميك گرفته تا پاركت ھای طرح چوب تا انواع وبعد از دیوارھا نوبت به كفپوش ھا می رسد. كفپوش ھایی كه امروز انواع مختلفی دارند از ان

اقسام موكت ھا.

ز رنگ ھای روشن استفاده كنيد مثل سفيد فضا را بزرگ تردرباره كفپوش ھم باید بدانيد اگر از رنگ ھای تيره استفاده كنيد فضا را فشرده تر و اگر ا

ل زیاد آن را پركنيد، استفاده از كفپوش ھای تيره ونشان می دھيد. بنابراین اگر یك فضای بزرگ (مثل اتاق نشيمن) دارید كه نمی خواھيد با وسای

كفپوش ھای روشن استفاده كنيد اما یكرنگ چوب مناسب است و اگر می خواھيد فضای بزرگ داشته باشيد (تصویر فضای بزرگ منظور است) 

وند و خانه حالت یكنواخت می گيرد. برای حل كردنمشكل در این زمينه شما را دنبال می كند و آن ھم اینكه دیوارھا و كف زمين با ھم یكی می ش

گيرند.این مشكل می توانيد از قاليچه ھای كوچك استفاده كنيد كه زیر مبل ھا و روی زمين قرار می 

ترین نقش را در این زمينه ایفا می كنند. انتخاب رنگاز دیوار و كف زمين كه بگذریم می رسيم به مبلمان و نحوه قرارگيری وسایل در خانه كه مھم 

گ تر به نظر می آید. مبلمان ھم ھر چقدر به دیوارھامبل اختياری است اما اگر رنگ ھای روشن مثل سفيد و كرم را انتخاب كنيد فضا زنده تر و بزر

نزدیك  تر باشند و تركيب منحنی داشته باشد، باعث می شود فضا ھدر نرود.

در ساده تر باشد و طرح و رنگ ھای شلوغ و مختلفنكته مھم دیگر در انتخاب مبل ھا می تواند طرح آنھا باشد، دقت كنيد طرح مبلمان شما ھر چق

ر باعث می شوید خانه تان خالی از ھرگونه طرح و رنگنداشته باشد در ایجاد تصور فضای بيشتر به شما كمك می كند. اگر ھم فكر می كنيد با این كا

ید بدانيد به جای این كار می توانيد از پارچه و رنگشود و می خواھيد با انتخاب مبلمان با طرح ھای درشت و رنگی از این موضوع جلوگيری كنيد با

م جای زیادی را اشغال نكنيد.مورد عmقه خود كوسن ھای كوچك و رنگين تھيه كنيد تا از این راه ھم به فضا رنگ ببخشيد و ھ

نيد چوب پرده ھا را در ارتفاع پایين تری از سطح زمينھر چند امروز تھيه و خرید پرده ھزینه زیادی می برد و شما برای اینكه ھزینه پرده را كم ك

گر ھم گيره مخصوص بستن پرده را با فاصله بيشتری ازمی زنيد اما این صرفه جویی باعث می شود سقف كوتاه تر و فضای خانه به نظر دلگير بياید. ا

ا باز ھم فضا را چند سانتيمتری تخيلی می كنيد.بھتركنار پنجره قرار دھيد تا ھنگام كنار زدن پرده، شيشه ھا نمایان نور بيشتری وارد شود و شم

سط دیوارھا نصب كنيد خmف این كار را انجام دھيد واست كمی ھم درباره نصب تابلوھا تجدیدنظر كنيد و به جای اینكه سعی كنيد دقيقا تابلو را و

 اندازه گيری دیوارھا پرت می كنيد.تابلوھا را كمی با فاصله از وسط دیوار نصب كنيد با این كار ناخودآگاه توجه بيننده را از

كه تابلو به صورت عمودی حس بلندی سقف را بهدر انتخاب تابلوھای عمودی و افقی ھم بھتر است نوع عمودی را به نوع افقی ترجيح دھيد چرا 

بيننده القا می كند.

غی را انتخاب كردید برایش حاشيه ای عریض ودرباره طرح این تابلوھا ھم سعی كنيد طرح ھای شلوغ را به حداقل برسانيد و اگر ھم طرح شلو

از آنچه ھست تنگ و شلوغ نكند. شاید بارھا و بارھا،سفيد و قابی باریك در نظر بگيرید تا این طرح شلوغ در كادری آرام بسته شود و فضا را بيش 

ه به وسيله نصب آینه ھا در نقاط مختلف خانه ایجادوقتی وارد خانه ای شده اید به اشتباه خواسته اید وارد این فضاھای مجازی شوید، فضاھایی ك

ا در سالن ھای پذیرایی و نزدیك در ورودی دیده ایم اما اگرشده اند و با انعكاس تصویر و نور، فضا را بزرگ تر نشان می دھند. ھرچند ما این آینه ھا ر

 عمق بيشتر به فضا بدھيد.شما آشپزخانه ای باریك و كوچك دارید می توانيد با استفاده از یك آینه بزرگ در انتھای آن

تابخانه است.از دیگر مكان ھایی كه می توانيد به خوبی از وجود آینه استفاده كنيد پشت قفسه ویترین و ك

ھای ما را بزرگ كند و از طرفی امكان رفت و آمدبرداشتن درھای زیادی داخل خانه و استفاده از درھای شيشه ای ھم می تواند محيط كوچك خانه 

آسان تری را برای شما ایجاد كند.
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من ما چگونه است؟ رنگ پرده ھا و دیوار ھا مناسباصm چه اھميتی دارد كه فضای خانه ما چه اندازه به نظر برسد؟ چه اھميتی دارد كه اتاق نشي

حمام و سرویس بھداشتی خود اھميت می دھند؟ وانتخاب شده یا نه؟ چرا باید خانه ھایی زیبا داشته باشيم! چرا بعضی ھا حتی به دكوراسيون 

ن سوال ھا را نمی پرسيم.اگر بدانيم انرژی ما در بدو ورود به خانه می تواند دو برابر شود و یا كm از بين برود ای

ذراندن یك روز كاری می شود، حضور در فضاییبه عقيده طراحان داخلی یكی از مھم ترین عواملی كه باعث نگرانی و پریشانی حال ما پس از گ

است كه ھيچ گونه ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگ آميزی آن دیده نمی شود.

 اھميت بسزایی داشته باشند. آدم ھای سرد واگرچه ممكن است به نظر بی اھميت بياید اما تناسب رنگ ھا می توانند در شادی و سرزندگی ما

 از پيش تعيين شده است كه ممكن است طیبی حال اگر دقت كنيد حتی محيط زندگی شبيه خودشان دارند. چيدمان خانه یك چيدمان تكراری و

ستند كه نشانی از گرما در آن خانه ھا نمی توانساليان سال ھيچ گونه تغييری نكنند، وسایل رنگ ندارند و یا ھمگی رنگ ھای سرد و بی روحی ھ

انه این گروه به قول معروف ریخت و پاش باشد امایافت. این خانه را مقایسه كنيد با خانه افرادی كه شاد و سرزنده ھستند. ھرچند ممكن است خ

می توان از رنگ ھا و نوع وسایل به روحيه افراد خانواده پی برد.

د نشانه سmمت روحی ما و اميد به زندگی باشد درداشتن یك خانه زیبا و حتی عmقه مند بودن به داشتن یك خانه كوچك اما پرروح و گرم می توان

درون خودمان ببریم. یأسی كه شاید نشانگرحالی كه اگر ھيچ عmقه ای به نوع محيط زندگی خود نداشته باشيم می توانيم پی به نوعی یأس 

عدم عmقه مندی ما به زندگی با افراد دیگر خانواده است!

▪ كليد ھای طmیی؛ خانه زیبا

كمد لباس اتاق ھا را از نوع دو لنگه و مرتفع انتخاب كنيد.

در صورت امكان از چرخه رنگ ھا استفاده كنيد تا دردر اتاق نشيمن به تركيبی كه بر اثر با ھم آرایی رنگ ھا و اشيا ایجاد می شود دقت كنيد و 

انتخاب رنگ ھا اشتباه نشود.

 از رنگ ھای تند انتخاب كنيد تا تركيب كامل شود.اگر در خانه شما اغلب رنگ ھا خنثی و بی روح ھستند یكی از اشيای بزرگ خانه مثل كاناپه را

ر بيننده می شود.پھن كردن گليم یا قاليچه با طرح سنتی در اتاق خواب باعث ایجاد روحيه صميميت و گرمی در ھ

دو طرح رنگی صورتی- آبی یا زرد در حمام تاثير فوق العاده ای بر روحيه دارد.

 و ھوای دیگری می دھد.پارچه ھای زرد روشن و سبك در آشپزخانه نماد روحيه صميمی است و به زمان صرف غذای شما حال

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=86951

با چرخه رنگ آشنا شويم

در گوناگون  كيفيت ھای  ایجاد  در  رنگ  كه  آنجا  از 

دكوراسيون تاثير بسزایی دارد آشنایی با چرخه رنگ

یا كسی كه قصد دارد دكوراسيون برای یك دكوراتور 

فضایی مانند یك منزل را طراحی كند از ارزش و اھميت

www.takbook.com

www.takbook.com



فراوان برخوردار است. چرخه رنگ به طور كلی به سه

بخش تقسيم می شود كه عبارتند از رنگ ھای اوليه

یا اصلی، رنگ ھای ثانویه و رنگ ھای ميانی.رنگ ھای

از تركيب رنگ یا اوليه رنگ ھایی ھستند كه  اصلی 

ھای دیگر ساخته نمی شوند و نمی توان این رنگ ھا

آورد و به دست  دیگر  رنگ ھای  مخلوط كردن  با  را 

عبارتند از زرد، آبی و قرمز. رنگ ھای ثانویه رنگ ھایی

ھستند كه از تركيب رنگ ھای اصلی و اوليه در چرخه

رنگ به دست می آیند. مانند سبز كه از تركيب زرد و

ز و زرد حاصل می شود.رنگ ھای ميانی رنگآبی به دست می آید، بنفش كه از تركيب آبی و قرمز ساخته می شود و نارنجی كه از تركيب قرم

ز رنگ ھای ثانویه با یكدیگر ساخته می شوند.پسھای بی شماری ھستند كه در ميان رنگ ھای ثانویه وجود دارند و از تركيب ميزان ھای مختلف ا

 ھای ھارمونيك و یا ھم خانواده رنگ ھاییاز آشنایی با رنگ ھای موجود در چرخه رنگ مفاھيم مربوط به رنگ برای ما روشن می شوند. رنگ

یشه اصلی كه رنگ آبی باشد با ھم مشتركھستند كه دارای یك ریشه رنگی ھستند. مانند رنگ ھای سبزآبی، آبی بنفش و بنفش كه ھمه در ر

ھارمونيك ھميشه به خوبی و زیبایی در تركيب ھایھستند. رنگ ھای ھارمونيك و ھم خانواده در چرخه رنگ در كنار یكدیگر قرار دارند. رنگ ھای 

 رنگ ھایی ھستند كه در چرخه رنگ در برابر یكدیگر قراردكوراسيونی در كنار ھم قرار می گيرند و آرامش را به بيننده القا می كنند. رنگ ھای متضاد

نند سبز و نارنجی و یا زرد و بنفش، اگر قصد دارید از رنگگرفته اند. متضادترین رنگ ھا رنگ ھایی ھستند كه دقيقاً در مقابل یكدیگر واقع شده اند ما

نسبت به دیگری غالب باشد. در غير این صورتھای متضاد در دكوراسيون یك اتاق استفاده كنيد دقت كنيد كه یكی از رنگ ھا به صورت محسوس 

 طبقه بندی ھستند: رنگ ھای گرم و رنگ ھایكنتراست و تضاد حاصل چشم آزار خواھد بود.رنگ ھای چرخه رنگ از یك جنبه دیگر قابل تقسيم و

ارنجی ھا می شوند. این رنگ ھا به فضا صميميتسرد. رنگ ھای گرم در نيمه با�ی چرخه رنگ قرار دارند و شامل قرمزھا، زردھا، صورتی ھا و ن

وند دكوراسيون یك اتاق رسمی تر بهمی بخشند.رنگ ھای سرد رنگ ھای نيمه پایين چرخه رنگ ھستند كه آرامش بخش بوده و موجب می ش

ا به اتمام رسيد گاھی به نظر می رسد با وجودنظر برسد و عبارتند از آبی ھا، بنفش ھا و سبزھا. ھنگامی كه اجرای دكوراسيون مورد نظر شم

ردار نيست. در چنين مواقعی با استفاده از رنگ متضاداستفاده از رنگ ھایی از یك خانواده و یا رنگ ھایی در كنار ھم از تناسب و تعادل �زم برخو

را می توان از ميان رنگ ھای مقابل رنگ به كار رفته دررنگ ھای به كار رفته در دكوراسيون می توان بر جذابيت و شادابی آن افزود. این رنگ متضاد 

 كه از رنگ ھایی ھم خانواده و یا پرده ھای تيره واتاق از چرخه رنگ انتخاب كرد. استفاده از رنگ ھای متضاد در سطوح كوچك در دكوراسيون ھایی

ی نيست كه رنگ متضاد به صورت یك سطحروشن یك رنگ تشكيل شده نقش تاكيدی دارد و به چنين فضاھایی جذابيت و زندگی می بخشد. نياز

 منظور شما را كامmً تامين كنند.پارچه ای یا پوشش یك دیوار باشد بلكه یك آباژور، یك تابلو یا حتی تعدادی كوسن می توانند

ه است استفاده از رنگ سبز در سطوح كوچك میبه عنوان مثال در اتاقی كه دكوراسيون از پرده ھای گوناگون رنگ گلبھی و نارنجی پوشيده شد

 روی مبل و قرار دادن یك گلدان گل سبز آپارتمانی درتواند جذابيت اتاق را دوچندان كند. این امر را می توان با افزودن یك جفت كوسن سبزرنگ بر

م طراحی شده است می توان با قرار دادن یك گلدانگوشه مقابل اتاق برای ایجاد تعادل فراھم آورد و یا در اتاق خوابی كه با رنگ ھای آبی مmی

لطف بيشتری به اتاق بخشيد. حال كه شما با روشصورتی بر روی ميز در گوشه اتاق و یا یك جفت آباژور صورتی رنگ بر روی پا تختی ھا گرما و 

ه كتاب ھا و مجmت دكوراسيونی این شيوه كار را دراستفاده از رنگ ھای متضاد در دكوراسيون آشنا شده اید می توانيد به راحتی با نگاه كردن ب

بسياری از دكوراسيون ھای مطلوب و چشمگير شناسایی كنيد.

سپيده سليمی

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=10866
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با چند روش ساده فضای خانه را دلنشين تر کنيم

گاھی به كارگيری برخی از شيوه ھا، آرامش و زیبایی و راحتی بيشتری به

خانه و محيط زندگی شما ھدیه می كند. در زیر با ھر شماره قادر به انجام

یك تغيير كوچك در فضای خانه خواھيد بود.

● فضاسازی در اتاق ھای كوچك

برای شروع در یك كاسه شيشه ای ميوه ھای كاج، دانه ھای گياھان، گل

ھای خشك و رنگی را مخلوط كنيد و در گوشه ای از اتاق یا روی ميز قرار

دھيد.

) جایی برای ميز تحریر ندارید؟ یك قطعه چوب مثلث شكل را به كنج دیوار١

متصل كنيد، یك صندلی جلوی آن بگذارید، حا� یك ميز تحریر دارید.

) گوشه ای از اتاق را از كف تا سقف، قفسه بزنيد، حا� فضای زیادی برای٢

كتاب ھا و تزیين دارید.

) از خرید مبلمان بزرگ، سنگين و تيره رنگ خودداری كنيد. مبلمان چوبی٣

روشن و سبك بی تردید بھتر و زیباتر است.

) یك تابلوی بزرگ در اتاق نشيمن بسيار زیباتر از چندین تابلوی كوچك است.۴

 تا از رنگ آنھا.) از بافت پارچه ھای مختلف برای ایجاد فضای روشن و سبك و راحت بھتر می توان استفاده كرد۵

 كنيد.) از كمدھایی استفاده كنيد كه تعداد كشوی زیاد دارند. فضای كشوھا را ھم می توانيد تقسيم۶

د.) گاھی یك مبل راحتی با طرح متفاوت در گوشه ای از اتاق می تواند نقطه دنجی برای شما باش٧

افی داشته باشد. شاید بتوان برای ميزھای قدیمی) ھنگام خرید تختخواب سعی كنيد، آن را به گونه ای انتخاب كنيد كه در زیر، كشو و فضای اض٨

خانه، كشو ساخت.

) اتاق بچه ھا را با یك ستاره دنباله دار كاغذی تزیين كنيد.٩

) تختخواب ھا را با روتختی ھای رنگی، بافته شده و طرح دار زیبا كنيد.١٠

اھد داد.) یك چراغ قدیمی، ساعت یا مجسمه كه از مادربزرگ به یادگار مانده چھره آشنایی به خانه خو١١

) گلدان ھای سفالی خود را با نقوش مختلف رنگ آميزی و تزیين كنيد.١٢

) فضاھای كناری دستشویی و توالت، محل مناسبی برای نگھداری گياھان سبز است.١٣

) مخلوط صابون ھای رنگی و گل ھا در شيشه ھای خالی سس و مربا، رنگ ھای زیبایی می سازد.١۴

) یك فرش یا نمد رنگی جلوی در یا زیر ميز آشپزخانه بيندازید.١۵

ست و ھم می تواند زیبا باشد.) احتياجات روزمره آشپزخانه را تا حد امكان درون یك سبد حصيری قرار دھيد. ھم در دسترس ا١۶

) شيشه اسانس ليمو، پرتقال یا كاج را درون حمام قرار دھيد.١٧
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ای حمام در نظر بگيرید: پرده زیر �ستيك و پرده رو به) پنجره حمام را با یك پرده توری كه نوارھای تك رنگی داشته باشد تزیين كنيد. دو پرده بر١٨

رنگ روشن یا سفيد باشد.

 ميخ ھا و پيچ ھا را درون آن بگذارید.) شيشه ھای مربا و سس را دور نيندازید، برچسب روی آنھا را بكنيد و آنھا را تميز نمایيد.١٩

ھا و وسایلی را كه امكان دارد، از سقف آویزان) جا كم دارید؟ تاقچه كوچك كنار پنجره می تواند جای مناسبی برای وسایل باشد. ھمچنين سبد٢٠

كنيد.

بی یا فلزی، گوشه ای از آشپزخانه قرار دھيد و از) وسایل زیبای آشپزخانه را پنھان نكنيد، ظروف و ليوان ھایی را كه دوست دارید در سينی چو٢١

قفسه ھای چوبی یا فلزی بر روی دیوار استفاده كنيد.

) روی ميز آشپزخانه را با دستمال سفره ھای زیبا تزیين كنيد.٢٢

) با�ی تختخواب، بر روی دیوار، قرار دادن قاب ھای كوچك عكس یا نقاشی زیباست.٢٣

) یك شجره نامه ھمراه با عكسی از خانواده تھيه كنيد و به دیوار بزنيد.٢۴

سيما پارسا

منبع : روزنامه جوان

http://vista.ir/?view=article&id=82980

با رنگ ھای زنده بيشتر آشنا شويم

رنگ ھای زنده ھمواره رنگ ھایی دوست داشتنی ھستند. این رنگ ھا به

نحوی اغراق آميز جاذب نگاه و توجه بيننده ھستند و ھرگز از نظر بيننده دور

نمی مانند. رنگ ھای زنده ای که انرژی و ھيجان در فضا می پراکنند و برای

افرادی که دوست دارند ھر روز صبح در فضایی پر انرژی و سرزنده چشم

بگشایند و روزشان را با ھيجان و سرزندگی آغاز کنند ایده آل ھستند.

از آنجا که اغلب ما بيشتر با رنگ ھای خاموش و خنثی در محيط زندگی

مأنوس ھستيم به کارگيری این رنگ ھا نيازمند جسارت است. اما چنانچه

پاداش بی  این جسارت  گيرید  به کار  مناسب  ترکيبی  در  را  این رنگ ھا 

نخواھد ماند و نتيجه فضایی درخشان، زیبا و فوق العاده جذاب خواھد بود.

نيز پالت رنگی برای فضای منزلتان به سليقه خود  پيش از انتخاب چنين 

توجه کنيد زیرا برای بسياری از مردم زندگی در چنين فضاھای رنگينی برای

مدت طو�نی ممکن است آزار دھنده باشد.

یکی از روش ھای ارزیابی سليقه واقعی شما در انتخاب رنگ دقت در کمد
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لباس ھای شماست. اگر لباس ھای کمد شما از رنگ ھای بـِژ، کرم، قھوه

ای و سياه و سفيد است و یا از سایر رنگ ھای خنثی و مmیم تشکيل شده

نباشيد. چون منزلتان  زنده در فضای  از رنگ ھای  است در فکر استفاده 

نجی و بنفش زیاد به چشم می خورند احتما�ً ازخيلی زود از آنھا خسته می شوید اما اگر در ميان لباس ھایتان رنگ ھای شادی مثل قرمز، نار

زندگی در فضایی با دکوراسيون برگرفته از رنگ ھای زنده لذت خواھيد برد.

 می تواند ویژگی ھای حاکم بر یک فضا را تنھا بااز نگاه طراحان دکوراسيون داخلی ، رنگ ھای زنده دارای ویژگی ھای فوق العاده ای ھستند که

چند قوطی رنگ تغيير دھد.

ھای خاصی می رسد که در این گروه میپس از آن که از تمایل و عmقه خود نسبت به این پالت رنگی مطمئن شدید نوبت به انتخاب رنگ 

ه معنی به کارگيری این رنگ ھا در سطوح بزرگ مثلپسندید. ھنگام انتخاب پالت رنگ ھای زنده باید به خاطر داشته باشيد که انتخاب این گروه ب

ا به معنی استفاده از یک کاناپه قرمز یا قفسهدیوارھاست که بmفاصله کاراکتر و حالت یک اتاق را دستخوش تغييری چشمگير می سازد و نه تنھ

ر کليه جوانب یک اتاق است.سبز در گوشه ای از یک اتاق نيست بلکه احاطه شدن در فضایی آکنده از رنگ ھای زنده و شاد د

ی. در شب نيز نور چراغ ھای ھالوژن برای چنين فضاھاییفضاھایی که با رنگ ھای زنده آراسته می شوند نياز به نور فراوان دارند، به ویژه نور طبيع

ست در این صورت در اشتباه ھستيد. یک اتاقمناسب تر است. ممکن است تصور کنيد که پالت رنگ ھای زنده فقط برای اتاق ھای بزرگ مناسب ا

ا رنگ ھایی تيره باشند مثل آبی نيلی یا حتی سياه.بسيار کوچک نيز می تواند با رنگ ھای زنده از نمایی ویژه برخوردار شود حتی اگر این رنگ ھ

در دکوراسيونی کامmً مدرن و یا در دکوراسيون ھاینکته جالب توجه دیگر درباره پالت رنگ ھای زنده این است که شما می توانيد این رنگ ھا را 

سنتی و قدیمی با موفقيت به کار بگيرید.

الت رنگی نيازی به استفاده از بافت اضافی بر رویاز آنجا که قدرت و ویژگی رنگ ھای زنده در سطوح رنگی بزرگ و ساده است ھنگام کار با این پ

دیوارھا یا باقی سطوح وجود ندارد.

 دیوارھایی که با رنگ ھای زنده پوشاندهدر حقيقت در چنين دکوراسيونی ھرچه سطح صاف تر و یک دست تر باشد نمای زیباتری خواھد داشت

 و در طراحی یک دکوراسيون با این مجموعه رنگیمی شوند باید از زیرسازی بسيار خوبی برخوردار باشند ھمه چيز در اتاق پيرو رنگ دیوارھاست

ین رنگ ھا در اجزای دکوراسيونی، این رنگ ھا رادیوارھا نقطه شروع ھستند و سپس باید این رنگ ھا در سایر اجزای اتاق تکرار شوند. تکرار ا

است ھای شدید نقشی اساسی ایفا می کنند وتکميل می کند و به حداکثر ميزان خود می رساند. در گروه رنگ ھای زنده ، تضاد رنگی و کنتر

د یکی از ترکيب ھای ویژه این گروه است. ھمچنيننتيجه ای جذاب و چشمگير می آفرینند چنان که تيره ترین سياه در کنار درخشان ترین رنگ سفي

ود باشند. شلوغ کردن چنين فضایی با وسایلاتاق ھایی که با این رنگ ھا تزیين می شوند باید متشکل از دکوراسيونی ساده با اجزایی معد

تزیينی متعدد از تأثير مورد نظر رنگی خواھد کاست.

 از گرم ترین رنگ ھای این پالت رنگی ھستند کهرنگ ھای زنده گرم جذاب ترین رنگ ھا در این گروه ھستند. سرخابی، نارنجی تند و زرد درخشان

 ھيجان را در بيننده زنده می کنند.در کنار یکدیگر یا ھر یک به تنھایی ھمراه با سياه چنان پرانرژی ھستند که احساس واقعی از

ع ھمچون قابی این رنگ ھا را که از خودش قوی ترجالب است بدانيد این رنگ ھا حتی رنگ سياه را نيز تحت الشعاع قرار می دھند و سياه در واق

در کنار سفيد خالص نيز جذاب و زیبا خواھند بود آنھستند در برمی گيرد چنان که در کمتر رنگی چنين ویژگی وجود دارد. این رنگ ھای گرم و تند 

ی جذابيت این ترکيب را دوچندان خواھد کرد. بهھم با نمایی تميز که حس پاکی و طراوت را به بيننده القا می کند. در حالی که کمی رنگ طmی

کارگيری تزیينات فلزی طmیی و نقره ای بر درخشش و زیبایی رنگ ھای این پالت می افزاید.

 است. بسياری از مردم از به کارگيری این رنگ دررنگ قرمز در این گروه رنگی درخشان و برجسته است که از بارزترین ویژگی ھای این گروه رنگی

. تأثيرات این رنگ چنان چشمگير و قوی ھستند که حتیدکوراسيون پرھيز دارند اما کمتر رنگی می تواند ھيجانی برابر با تأثير این رنگ ایجاد کند

کوراسيون یک اتاق تأثير به سزایی در نمای آننيازی به در برگرفتن سطوح بزرگی مثل دیوارھا نيست. تنھا به کارگيری آن در بخش ھایی از د

خواھد داشت.

ز این قبيل ، روشی مناسب برای معرفی این رنگاستفاده از رنگ قرمز در قالب اجزای دکوراسيونی مانند گل ھا، فرش و یا انواع قاب عکس و ا

قوی در یک دکوراسيون است.
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يری خاموش تر خواھد داشت اما این رنگ چنان قوی وقرمز در کنار سياه یا خاکستری نمایی جذاب می یابد و ھمراه با سبز و کمی نقره ای نيز تأث

 روی فضای یک اتاق می تواند سودمند باشد. به عنوان مثالتأثيرگذار است که ھمواره بيشترین اثر را بر بيننده دارد. آگاھی از تأثيرھای رنگ قرمز بر

دکوراسيونی با این رنگ از نور کافی برخوردار باشد.رنگ قرمز در واقع مقداری از نور محيط را جذب می کند از این رو باید اتاق مورد نظر برای 

اتاق کوچک تر به نظر برسد به ھمين دليلھمچنين دیوارھایی به رنگ قرمز جلوتر از فاصله واقعی خود به نظر می رسند و موجب می شوند 

 اگر به جای رنگ آميزی دیوارھا با رنگ قرمز از ایناستفاده از این رنگ برای دیوارھای اتاقی با ابعاد کوچک مناسب نيست بلکه در چنين فضاھایی

ھد داشت و به این ترتيب بدون قربانی کردن فضا ، ازرنگ در سطوح کوچک تری مثل قاب پنجره ھا و درھای اتاق بھره بگيریم نتيجه بھتری در بر خوا

تأثيرھای مثبت این رنگ بھره مند خواھيد شد.

منبع : سایت سيمرغ
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با کمترين ھزينه يک دفتر کار کوچک در خانه داشته باشيد

شما می توانيد از مزایای یك دفترخانگی بھره مند شوید. ھنوز راه ھایی وجود

دارند كه گوشه یكی از اتاق ھا را به یك دفتر كار كوچك اما كارآمد تبدیل كنيد.

كامپيوتر را بی شك می توان جزو �ینفك زندگی در عصر حاضر دانست چرا كه

یافت. چه به منظور انجام این دستگاه مفيد را می توان در اغلب خانه ھا 

با دنيای اینترنت و استفاده ھای به دليل حفظ ارتباط  كارھای جدی و چه 

آموزشی. كامپيوتر، امروز در ليست وسایل متداول در خانه ھا جای گرفته

یافتن برای  آپارتمانی و كوچك  نياز جدیدی در خانه ھای  رو  این  از  است. 

لوازم و  و وسایل  كامپيوتر  یك دستگاه  دادن  مناسب جھت جای  مكانی 

اتاق محدود  تعداد  با  كوچك  در خانه ھای  گرفته است.  آن شكل  جانبی 

خواب ھا اغلب امكان اختصاص دادن یك اتاق به اتاق كار برای قرار دادن ميز

تحریر و یا ميز كامپيوتر و ایجاد یك دفتر كار خانگی وجود ندارد و به ناچار باید

پذیرایی و اتاق  یا  اتاق خواب  از  اتاق ھا اعم  از  یكی  از فضای  از بخشی 

نشيمن برای این منظور استفاده كنيم اما جای دادن این وسيله در یكی از

اتاق ھا باید به گونه ای باشد كه به دكوراسيون و زیبایی ظاھری اتاق خدشه

بھره مند شوید، ھنوز دفترخانگی  یك  مزایای  از  نمی توانيد  اگر  نكند.  وارد 

راه ھایی وجود دارند كه گوشه یكی از اتاق ھا را به یك دفتر كار كوچك اما

كارآمد تبدیل كنيد، بدون آنكه به نمای ظاھری اتاق صدمه بزنيد. زمانی كه

قصد دارید گوشه ای از یك اتاق را برای ساخت دفتر كار كوچكتان انتخاب كنيد
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عی كنيد خلوت ترین اتاق را برای این منظور در نظر بگيرید.و چنانچه مایليد در این دفتر كار به پروژه ھای نيمه تمام كاری و یا امور جدی بپردازید س

كار از سكوت و آرامش كافی برخوردار باشيد.به خصوص اگر در منزل كودكی دارید، كم رفت و آمدترین اتاق خانه را انتخاب كنيد تا ھنگام 

ی خواھيد دفتر كار كوچكتان را در آن بسازید كه از نورفضایی در منزل را در نظر بگيرید كه از نور كافی و متعادل برخوردار باشد. اگر اتاقی كه م

ه كنيد تا در مواقع �زم ميزان نوری كه به درونمستقيم شدیدی در طول روز برخوردار است، بھتر است برای پنجره ھای آن پرده ھای مناسبی تھي

اتاق می تابد قابل كنترل باشد.

طوح كافی برای جای دادن كليه لوازم جانبی و آنچهدر اولين گام برای ساخت این دفتر كار كوچك فضای مورد نيازتان را محاسبه كنيد، از قبيل س

ای برخی اشيای مورد عmقه مانند یك قاب عكس یا یكمایليد در این فضا در دسترس باشد. غير از لوازم ضروری مورد نياز در این فضا جایی نيز بر

امش در روحيه شما تاثير بسزایی دارد. داشتن فضایگلدان كوچك در نظر بگيرید. افزودن این اشيای كوچك به دفتر كار خانگی در ایجاد شادی و آر

این رو از ميزھای كشودار استفاده كنيد و در فكر نصبكافی برای نگھداری از وسایل مورد نياز، كليد رسيدن به یك دفتر كار مرتب و منظم است. از 

ارگيری دفتر كار در گوشه ای از خانه و محاسبه سطحطبقات كوچك برای قرار دادن كتاب ھا و سایر وسایل مورد نياز باشيد. پس از انتخاب مكان قر

 گيرد باشيد. چرا كه نمای این دفتر كار كوچك با ميزی مملوكار مورد نياز باید در فكر راھی برای پنھان كردن آن در مواقعی كه مورد استفاده قرار نمی

یی یا اتاق خواب چندان زیبا نيست. از این رو بھتر استاز خرده ریزھای گوناگون، مانيتور، صفحه كليد و دیگر لوازم كامپيوتر در گوشه ای از پذیرا

 شوند، بھره بگيرید. خوشبختانه این نوع ميزھنگام انتخاب ميز كامپيوتر از ميزھایی كه به صورت كمدھای دردار و به این منظور ساخته می

ا اندازه مانيتور و دیگر قسمت ھا و لوازم جانبی مانندكامپيوترھای كابينتی در كشور ما نيز ساخته می شوند و ابعاد و تعداد طبقات آنھا متناسب ب

 شود. این نوع ميزھای دردار به شما این امكان راپرینتر طراحی شده است. یك تخته كشویی نيز در این ميزھا به عنوان جای صفحه كليد تعبيه می

وغ شما تنھا نمای یك كمد مرتب و كوچك در كنار اتاق باقیمی دھند كه پس از پایان كار كليه وسایل كارتان را از نظرھا پنھان كنيد و از دفتر كار شل

ده تا به راحتی قابل جابه جایی باشد. پس از بستنبماند. در این صورت تنھا صندلی شما باقی می ماند كه بھتر است دارای پایه ھای چرخ دار بو

ن است شما در یكی از اتاق ھای منزل مثل اتاق خوابتاندرھای كابينت می توان صندلی را در كنار آن یا در گوشه مناسبی از اتاق قرار داد. گاه ممك

ی مناسبی برای قرار دادن كامپيوتر و سایر وسایلكمدھای دیواری داشته باشيد كه از نظر اندازه و عمق قابل تبدیل به یك دفتر كار كوچك و جا

ر این كمد دیواری، مكان مناسبی برای قرارجانبی آن باشد. در این صورت كافيست با نصب طبقات مناسب و در صورت امكان چند كشوی كوچك د

مد، نور كافی جھت كار در این فضا تامين شوددادن كامپيوترتان بسازید. عmوه بر ساختن طبقات، �زم است با نصب چراغ ھای سقفی در داخل ك

رید ميز كامپيوتر دردار و یا تبدیل كمد دیواری به جایكه این امر نيز با یك سيم كشی تميز روكار به راحتی قابل اجرا خواھد بود. چنانچه امكان خ

زینه تری نيز جای مجزایی برای كامپيوترتان بسازید.مناسبی برای قراردادن كامپيوتر و وسایل آن ندارید، می توانيد به روش ھای ساده تر و كم ھ

كنيد كه ضمن آنكه ابعاد كوچكی دارد با استفاده بھينه ازدر گوشه ای از اتاق یك ميز كامپيوتر كوچك دو طبقه قرار دھيد. ميزتان را از نوعی انتخاب 

لوازم و وسایل كارتان از فضایی كه ميز اشغالفضای عمومی در زیر ميز از طبقات و كشوھای متعدد برخوردار باشد تا بتوانيد جھت جای دادن 

نيتور یك یا دو تخته به صورت طبقات كوچك نصب كنيد.می كند، بيشترین بھره را ببرید. درست در با�ی ميز و با فاصله كافی از آن برای ارتفاع ما

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=255313

باز کن پنجره را
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ميزان بھره مندی یک فضا از نور طبيعی از جمله مھم ترین مواردی است که

در انتخاب مکان باید مورد توجه قرار گيرد.

نور نورزای مصنوعی  توليد منابع  تنوع موجود در  اگرچه این روزھا با وجود 

کافی برای انجام امور مختلف در فضا فراھم شده ولی کيفيت آن با کيفيت و

تاثيرات حاصل از نور طبيعی قابل مقایسه نيست. در ضمن با کاھش مصرف

نور مصنوعی در مواقعی که بتوان از نور طبيعی استفاده کرد، گامی مھم

برای صرفه جویی در انرژی نيز برداشته می شود.

بنابراین در انتخاب ساختمان محيط زندگی خود به تعداد، ابعاد و موقعيت

جغرافيایی پنجره ھا در نقشه توجه �زم را داشته باشيد.

واضح است ھر چه تعداد پنجره ھا بيشتر بوده و ابعاد آنھا بزرگتر باشد این

وارد خانه  محيط  داخل  به  بيشتر  و  بھتر  طبيعی  شفابخش  اشعه ھای 

می شوند ولی اھميت موقعيت جغرافيایی پنجره ھا را نيز نباید نادیده شمرد

زیرا با توجه به تغيير فصل پنجره ھا نيز گذرگاه متغيری برای ورود نور خورشيد

به داخل ھستند یعنی ممکن است اشعه نور خورشيد در فصلی از سال از

پنجره ای عبور کرده و در فصل دیگر مرز ورود آنھا تنھا تا لبه بيرونی ھمان

پنجره باشد.

به طور کلی در انتخاب فضایی مناسب به جھت موقعيت پنجره ھا داشتن

پنجره ھایی رو به جنوب از جمله اولویت ھای یک ساختمان است.

این پنجره ھا مدخل خوبی برای ورود نور خورشيد به داخل آن ھم در فصول

ب در فضای خانه بھره مند باشيد که وجود آنسرد سال ھستند در حالی که در موقعيت ھای دیگر ممکن است زمانی از نور شدید و مستقيم آفتا

نه تنھا خوشایند نبوده، بلکه آزاردھنده و گاھی طاقت فرسا نيز ھست.

 رو به شمال و شرق نيز معمو�ً معابر خاص وپنجره ھای رو به غرب دارای چنين شرایطی در گرم ترین ساعات فصل تابستان ھستند؛ پنجره ھای

ره مندی از نور و روشنی حاصله از خورشيد ارزشمندتاثيرگذاری برای تابش نور خورشيد به داخل به حساب نمی آیند و وجود آنھا تنھا به لحاظ بھ

است.

ا، تغيير فصل و یا ھر عامل ساختاری دیگریحال با تمام این تفاسير در صورتی که ميزان نورگيری فضای خانه شما به جھت موقعيت پنجره ھ

تعدد، نور موجود در محيط را افزایش دھيد:وضعيت نامطلوبی را، حتی به طور موقتی در سال دارد، می توانيد با استفاده از راھکارھای م

) کاربرد رنگ ھای روشن:١

ده ھای مناسبی برای آن ھستند، در نظر گرفتن ایناز آنجا که رنگ ھای روشن ھمواره انعکاس دھنده ھای خوبی برای نور و رنگ ھای تيره جذب کنن

ھد. در ھمين راستا �زم است برای پوشش دیوارھا،اصل می تواند شما را برای یافتن راه ھایی جھت استفاده بھينه از نور موجود در فضا یاری د

سقف ھا و حتی کف ھا از رنگ ھای روشن استفاده کنيد.

اد نبرید. البته در این گونه لوازم، تنھا رنگ عامل موثرعmوه بر اینھا در انتخاب لوازم دکوراسيونی اصلی و بزرگ نيز کاربرد رنگ ھای روشن را از ی

خشن و پيچيده نيز تا حدودی ھمان تاثير رنگ ھایمحسوب نمی شود بلکه طرح و حتی بافت نيز جایگاه ویژه ای دارند. طرح ھای شلوغ و بافت ھای 

تيره را در جذب نور خواھند داشت.

دارند.این موضوع در مورد کف پوش ھا و پوششدر حالی که طرح ھای خلوت و بافت ھای صاف و صيقلی در انعکاس نور خورشيد، نتيجه ای معکوس 

ی سنگ و سراميک گذشته از موضوع رنگ بهدیوارھای فضاھایی مانند آشپزخانه و سرویس ھای بھداشتی نيز به وضوح دیده می شود. پوشش ھا

 کند.جھت سطح صيقلی شان به مراتب بيشتر از انواع دیگر حتی با وجود رنگ روشن، نور را منعکس می

) تغيير شيشه ھا:٢
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طریق پنجره ھا، کاربرد شيشه ھای مشبک و بهبا توجه به سيستم آپارتمان نشينی و اشراف ساکنين آپارتمان ھا به داخل فضاھای یکدیگر از 

رای مزیت ناپيدا بودن فضای داخل از بيرونخصوص شيشه ھای رفلکس در ساختمان سازی رواج بسياری دارد. شيشه ھای رفلکس با وجود آنکه دا

.در روز ھستند ولی درصد زیادی از نور را به خود جذب کرده و مانع ورود آن به داخل می شوند

ز پرده به عنوان حافظی برای استقmل فردی ولذا برای حل این مشکل شما می توانيد در صورت امکان شيشه ھای معمولی را جایگزین کرده و ا

رپردازی مصنوعی روشن در داخل، مانع اشراف بوده و درخانوادگی در محيط خانه استفاده کنيد. پرده ھای توری نازک نيز در ھنگام روز بدون وجود نو

ھنگام شب نيز این ترکيب را می توان با پرده ای ضخيم کامل کرد.

) نقش آینه در انعکاس نور:٣

شته باشد، نور موجود را افزایش دھيد. البته این موضوعبا نصب آینه در مکان ھایی از خانه که امکان انعکاس نور توسط آینه از طریق پنجره وجود دا

رابطه مستقيمی با مکان نصب آینه، زاویه آن و ھمچنين فاصله آینه از پنجره دارد.

ستفاده کرد به این معنا که شما می توانيد با نصب مناسبصرف نظر از افزایش نور توسط آینه از آن به عنوان ھادی و انتقال دھنده نور نيز می توان ا

يز منتقل کنيد.آینه ای در فضایی با نور کافی، مقداری از نور را به فضای مجاور کم نور یا بدون نور آن ن

) تغيير پرده ھا:۴

 ای نازک از جنس تور و یا حریر در رو و یا زیر پرده ضخيماگر برای پنجره ھا تنھا از پرده ای ضخيم در ھنگام روز و شب استفاده می کنيد آویختن پرده

عبور می دھد.توصيه می شود. در ميان پرده ھای نازک نيز ھر چه ضخامت کمتر باشد، نور بيشتری را از خود 

منبع : روزنامه تھران امروز
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بازسازی با دکوپاژ

مبلمان و لوازم منزل به مرور زمان دچار فرسودگی می شوند و به خصوص

رنگ آنھا دچار خدشه شده و نمای اوليه را از دست می دھد. اما به غير از

لوازم و وسایل جدید راھکارھای دیگری نيز برای نونوار کردن مبلمان خرید 

منزل وجود دارد که از آن جمله باید به رنگ زدن مجدد این وسایل یا استفاده

از تکنيک ھای بازسازی دیگر اشاره کرد.

رنگ زدن دوباره وسایلی مثل یک ميز یا دراور اگرچه به آن نمایی نو می

بخشد اما مستلزم صرف وقت و انرژی زیاد و در ضمن مھارت در رنگ برداری

و رنگ زدن مجدد آن است. از این رو چنانچه به دنبال راھکارھای ساده تری

ببرید. لوازم مورد نظرتان سود  باشيد می توانيد از روکش کردن مبلمان و 

یکی از روش ھای روکش کردن اشيای مختلف دکوپاژ است. در این تکنيک

شما با تصاویر مورد عmقه خودتان سطح روی اشيا را می پوشانيد. دکوپاژ
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۴راه حلی آسان و سریع است که نتيجه ای جذاب دارد. در اینجا یک دراور 

به طور کامل تصاویر مختلف  با  کشویی کوچک را مشاھده می کنيد که 

پوشانده شده است.

این تصاویر ممکن است از ميان صفحات مجmت بریده شده یا از مجموعه ای

کاغذ کادویی یا حتی عکس ھای محبوب خودتان که فتوکپی رنگی از آنھا

تھيه کرده اید انتخاب شده باشند.

گ و موضوع با سبک دکوراسيون فضایی که دربدیھی است تصاویری که برای دکوپاژ روی یک وسيله خاص انتخاب می کنيد بھتر است از لحاظ رن

 نياز ھستند عبارتند از؛آن قرار خواھد گرفت متناسب باشد. وسایل و لوازمی که برای دکوپاژ بر روی لوازم خانه مورد

، نوار چسب سانتی متری مخصوص نقاشی ساختمان، مجموعه ای از تصاویر مورد عmقه شما، خط کش فلزی، کاتر۵کاغذ سنباده، قلم موی 

کاغذی،چسب چوب، وارینش

گ سطح روی وسایل فلزی یا چوبی ابتدا باید سنبادهپيش از ھر کار باید سطح روی وسيله ای که قرار است با دکوپاژ روکش شود را آماده کنيد. رن

کشيده شود تا چنانچه بر اثر آسيب رنگ ناھموار شده باشد دوباره صاف و ھموار شود.

ن تھيه فتوکپی می توانيد این تصاویر را به اندازه موردپس از انتخاب مجموعه ھماھنگی از تصاویر مورد پسندتان از آنھا فتوکپی رنگی تھيه کنيد. حي

ش بدھند برابر باشد.نظرتان بزرگ یا کوچک کنيد به نحوی که مساحت تصاویر در مجموع با اندازه سطحی که باید پوش

ترتيب دلخواه برای قرار گرفتن تصاویر روی دراور رابا استفاده از خط کش فلزی و کاتر لبه ھای سفيد دور فتوکپی ھا را بریده و جدا کنيد. سپس 

و آنقدر جابه جا کنيد تا به ترتيب دلخواھتان برسيد.تعيين کنيد. برای این منظور عکس ھا را با قطعات کوچک نوارچسب کاغذی روی دراور بچسبانيد 

ق کنيد.سپس مقداری چسب چوب را در ظرف کوچکی بریزید و کمی آب به آن اضافه کرده چسب را اندکی رقي

 خود بچسبانيد. در این مرحله سانتی متری کمی چسب را به صورت �یه ای نازک روی سطح پشت تصاویر بزنيد و آنھا را در جای۵با قلم موی 

غذی را در اندازه ھایی در نظر بگيرید که به شما امکاندقت کنيد حباب ھای ھوا زیر تصاویر باقی نماند یا کاغذ حين چسباندن چين نخورد. تصاویر کا

بدھند در لبه ھا کاغذ را به طرف داخل و زیر لبه تا بزنيد.

ش روی سطح کار بزنيد.پس از اینکه تمام سطح دراور با تصاویر کاغذی پوشانده شد برای محافظت از آن چند�یه وارین

 کامmً خشک شود سپس �یه دوم وارینش را با قلمبا استفاده از قلم مو یک �یه وارینش روی تمام سطح دکوپاژ شده بزنيد. صبر کنيد تا وارینش

کار را تکرار کنيد تا پوشش کاغذی کامmً محفوظ وروی دراور بزنيد. پس از خشک شدن �یه دوم در صورت تمایل می توانيد یک یا دوبار دیگر این 

سالم باقی بماند.

سپيده سليمی

منبع : روزنامه شرق
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بازی رنگ ھا در اتاق خواب
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اتاق خواب، خصوصی ترین فضا در ھر خانه است، پس در طراحی دكوراسيون

و انتخاب رنگ آن باید پيش از ھر چيز سليقه و نيازھای شخصی صاحب آن را

در نظر گرفت، با این وجود نباید از اصول طراحی رنگ در دكوراسيون و تاثيرات

ناخودآگاھی كه ھر یك از خانواده ھای رنگی بر روح و روان ما به جا می گذارد،

غافل شد. اتاق خواب باید فضایی آرامش بخش و راحت باشد.اگر به  دنبال

از تجملی ھستيد، استفاده  اندكی  و  با فضای گرم سنتی  اتاق خوابی 

برای مناسب  راه حلی  شرقی،  صنایع دستی  در  رفته  به كار  رنگ ھای 

دستيابی به چنين فضایی است. رنگ ھای گرمی چون طmیی، نارنجی ھا،

قرمزھای پرمایه و آجری ھای به كار رفته در طرح ھای سنتی شرقی عاملی

بر عmوه  دكوراسيون ھستند.  در  گرم  و  باشكوه  نمایی  ایجاد  در  مھم 

لوھا، مجسمه ھای زینتی شرقی و پارچه ھای سوزن دوزیبه كارگيری این رنگ ھا در فضای اتاق، استفاده از پارچه ھای ابریشمی و كتان طرح دار، تاب

جذابيت این دكوراسيون را دوچندان می كند.

در مقابل دكوراسيون سنتی، دكوراسيون ھمچنين آویزھای پارچه ای در قسمت با� و پشت تخت، فضایی رمانتيك و خاص به اتاق می بخشد. 

 پدید می آورند. رنگ ھای روشن، نمای آفتابی و پرنشاط وتك رنگ قرار گرفته اند كه با به كارگيری طيف ھای مختلف یك رنگ، فضایی آرام و یكنواخت را

د و سبز از آنجا كه سبز یكی از رنگ ھای مشتق شده ازدر ھمان حال ساده و آرامش بخش را در برابر دیدگان بيننده قرار می دھند.تركيب رنگ ھای زر

زرد است، در فضای اتاق خواب بسيار موفق و مناسب خواھد بود

ر دكوراسيون یك اتاق خواب می تواند بسيار موفقيت آميزاستفاده از تركيب رنگ ھای ھارمونيك كه در چرخه رنگ در كنار یكدیگر قرار گرفته اند نيز د

د مانند كرم، فضایی زیبا می آفریند. آنچه باید درباشد.به عنوان مثال استفاده از طيف  ھای مختلف رنگ بنفش و سبز در كنار یك رنگ روشن متضا

ب مجموعه ای از رنگ ھا بلكه ميزان به كارگيریطراحی رنگی دكوراسيون یك اتاق خواب ھمواره در نظر داشته باشيم این است كه نه تنھا انتخا

آن ھا و سطوحی كه اشغال می كنند در مقایسه با ھم نيز از اھميت به سزایی برخوردار است.

ه ھای كاغذ دیواری نصب شده به دیوار، تكرارھمچنين ایجاد رابطه ميان سطوح رنگی گوناگون با استفاده از جزئياتی چون یك قاب عكس، حاشي

 ھا یا ميز آرایش می تواند به دكوراسيون یك اتاقطرح خاصی روی ملحفه و روبالشی ھا و یا حتی قرار دادن یك جفت آباژور یا گلدان روی پاتختی

انسجام و ھماھنگی بيشتری ببخشد.

منبع : روزنامه تھران امروز
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باغچه سيار کنار پنجره

ھيچ گاه تصور نکنيد که چون نمای زیبای یک جنگل، چمن زار و یا حتی یک

باغ کوچک پر از گل را بيرون از پنجره خانه خود ندارید، نمی توانيد زیبایی و
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رایحه گل ھا را به فضای خانه خود بياورید. یکی از سریع ترین و راحت ترین

راه ھا برای پرکردن فضای خانه از رایحه گل ھای مختلف، نصب جعبه ھای پر

از گل در بيرون پنجره خانه ھاست، با انتخاب درست گل ھا و گياھان می

توانيد رنگ ھای مختلف و زیبایی را به خانه خود بياورید. اما از آنجا که ھيچ

چيز بدون زحمت به دست نمی آید شما باید مراحل مختلفی را طی کنيد تا

بتوانيد با درست کردن گلدان ھای متفاوت گل ھا را ميھمان خودکنيد.

ابتدا باید اندازه پنجره ای را که می خواھيد برای آن جعبه گل و گياه نصب

کنيد، بگيرید. این جعبه ھا در ابعاد مختلف موجود ھستند و می توان آنھا را

به صورت آماده خرید. در صورتی که وقت بيشتری دارید و مھارت کارکردن با

اره برقی و چوب را دارید خودتان می توانيد جعبه مورد عmقه خود را بسازید

و می توانيد از طرح ھای مختلفی که در بازار برای ساختن این جعبه ھا

برای ساختن چنين جعبه نکنيد که  فراموش  بگيرید.  نيز کمک  دارد  وجود 

ھایی ابزارھای زیر را �زم دارید. قلم موی رنگ، دستکش کار، بتونه، ميخ،

چند قطعه چوب، سمباده، متر.

ید. در مورد خانه ھای قدیمی باید دقت بيشتری به خرج دھيدابتدا طول پنجره را اندازه بگيرید تا ابعاد جعبه خود را دقيقا متناسب با پنجره تان بساز

چون ابعاد پنجره ھا گرچه به ظاھر یکی است، اما با ھم کمی فرق دارند.

ھا را با سيليکون و بتونه بگيرید. این عمل استحکامبرای اطمينان طول جعبه خود را تا جایی که می توانيد طو�نی فرض کنيد. تمام درزھا و شکاف 

 ندارد، از ھر دو طرف یک تا دو سوراخ در سطح آنجعبه شما را نيز بيشتر می کند. اگر در جعبه ای که انتخاب کرده اید ھيچ سوراخ زھکشی وجود

ایجاد کنيد. بدون این منافذ گياھان زیبای شما زود می پوسند.

ی چون باران و نور آفتاب و باد قرار می گيرد بتونه کمکاگر قصد دارید آن را رنگ کنيد ابتدا از بتونه استفاده کنيد، چون جعبه شما در معرض موارد

 شد، رنگ مورد نظر خود را بزنيد. بھتر استخواھد کرد تا عmوه بر طول عمر بيشتر بھتر بتوان روی چوب نقاشی کرد. ھنگامی که بتونه خشک

آميزی جعبه به کار بگيرید.رنگی را انتخاب کنيد که با لوازم خانه تان ھماھنگ باشد. تمام قوه تخيل خود را برای رنگ 

قيقا مطابق با پنجره انتخاب کنيد. طرح ھای بسياریکی از مزایای ساختن جعبه ھا این است که مطابق سليقه خود به آن مدل دھيد و سایز آن را د

 سعی کنيد الوارھای خود را از چوب درخت سرو،زیادی برای ساختن این جعبه ھا وجود دارد که به صورت رایگان در اینترنت قابل دسترسی است.

انتخاب کنيد.

اومت خود را حفظ می کند و ھنگام نصب بر پنجرهمزیت استفاده از چنين الوارھایی این است که ھنگام تماس با خاک مرطوب و یا ھر رطوبتی، مق

ترک نمی خورد.

 پایه فلزی در زیر پنجره جعبه٢و یا حتی با جوش دادن پس از انجام تمامی این مراحل می توانيد جعبه را با استفاده از زنجير به پنجره وصل کنيد 

تان را روی آنھا و درست مقابل پنجره قرار دھيد.

ربوط نگه می دارد و دیگر نيازی به آب دادن دائمدر مرحله بعد، مقداری کود گياھی را با خاک مخلوط کنيد. کودھای مختلف خاک شما را ھميشه م

ک ھا شسته نشوند و بيرون نریزند.آن نخواھيد داشت. مقداری سنگ نيز در سوراخ ھای ته جعبه خود بریزید تا ھنگام آب دادن، خا

 گلدان ھایی ھم زیبایی را وارد اتاق شما می کند و ھمپس از اضافه کردن خاک به داخل جعبه، گل ھا و گياھان مورد نظر خود را در آن بکارید. چنين

به چشم نواز شدن نمای خارجی منزلتان کمک می کند.

گی و ریحان بکارید و زیبایی مکان زندگی خود رابا گسترش این ایده شما حتی می توانيد در باغچه منزل خود سبزیجات، درختان ميوه، گوجه فرن

دو چندان کنيد.

منبع : روزنامه کارگزاران
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باغچه ھای سيار

بسياری از ما در خانه ھای آپارتمانی زندگی می كنيم و به ھمين سبب از

داشتن حياط و باغچه محروم ھستيم و یا در خانه ھای اجاره ای زندگی می

كنيم كه باید ھر سال یا ھر دو سال یك بار از آنھا نقل مكان كنيم در نتيجه

نمی توانيم ھر بار كه به خانه ای جدید می رویم برای ساخت باغچه مورد

نظرمان ھزینه كنيم. با توجه به شرایط زندگی امروز گياھان گلدانی محبوب

تر شده اند چرا كه می توانيم گل ھا و گياھانی را كه دوست داریم در گلدان

ھای مختلف با اندازه ھا و فرم ھای گوناگون بكاریم و ھر زمان �زم شد آنھا

را به جایی دیگر انتقال دھيم. عmوه بر این مزیت، گلكاری در گلدان را می

ا رنگ و شكل متنوع و ھمچنين انتخاب گلدان ھاییتوان یك ھنر دانست زیرا خmقيت ما را تحریك می كند. این روش به ما آزادی تركيب گل ھایی ب

متناسب با فضای مورد نظرمان را می دھد.

ما باشد. گلكاری در گلدان ھای متعدد را شایددر این روش باغبانی توجه به اصول زیباشناسی در كنار امكانات عملی می تواند ضامن موفقيت 

 مناسب و چيدمانی زیبا بسيار شبيه به كار یكبتوان بيشتر شبيه به گل آرایی دانست تا باغبانی. ھنر تركيب گل ھای گوناگون در گلدان ھای

ياراید با این تفاوت كه ھنگام كاشتن مجموعه ایمتخصص گل آرایی است كه قصد دارد سبد گلی زیبا را با استفاده از گل ھا و برگ ھای مختلف ب

ت نيز توجه داشته باشيم.از گل ھا در گلدان باید نسبت به ميزان رشد آنھا و نمایی كه در چند ماه آینده خواھند داش

اسب خانه در فصول مختلف سال است. به این ترتيبیكی دیگر از مزایای نگھداری از گل ھا در گلدان قابليت حمل و انتقال آنھا به قسمت ھای من

بی تر یا پرسایه تر انتقال داد و از وزش باد و باران و یامی توان گياھان را بنا به طبيعتشان در ھر زمان از سال در قسمت ھای گرم تر، خنك تر، آفتا

ھرس كردن، كود دادن، آفت كشی و سمپاشی نيازیخبندان در امان داشت.گياھانی كه در گلدان نگاه می دارید نيز مانند گياھان یك باغچه به 

ا می توان در گلدان پرورش داد. بنابراین شما می توانيددارند. چنانچه مراقبت ھایی مطابق نياز گياه از آن به عمل آورید تقریبا ھر گل یا گياھی ر

تا مجموعه ھای طبيعی و شلوغ. ھنگام ساخت یكتركيب ھای مختلفی از گياھان گوناگون با یكدیگر را تجربه كنيد، از تركيب ھای رسمی گرفته 

مجموعه گلدان توجه به نكات زیر می تواند تاثير بسزایی در موفقيت شما داشته باشد.

● رنگ

گلدانی در فاصله كمی از یكدیگر قرار می گيرند از ایناولين عاملی كه باید ھنگام انتخاب گياھان باغچه سيارتان در نظر بگيرید رنگ است. گياھان 

ا از تصاویر، نقاشی ھا و عكس ھایی كه در مجmت و كتابرو تاثير زیادی بر نمای یكدیگر دارند. از تركيب ھای رنگی مورد عmقه خود بھره بگيرید و ی

نده القا می كنند.ھا می بينيد الھام بگيرید. بعضی از تركيب ھای رنگی نيز وجود دارند كه حس خاصی را به بين

خوبی ھمراه می شود اما در كنار ھر رنگ می تواند▪ رنگ سفيد، به عنوان مثال، یكی از پرطرفدارترین رنگ ھا است كه با ھمه رنگ ھای دیگر به 

حالت ویژه ای را القا كند:

با سبز تازگی و طراوت
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با زرد و سبز خنكی و سرزندگی

با صورتی و آبی فضایی رمانتيك

وناگونی را تداعی می كند:▪ رنگ بنفش نيز در بسياری از تركيب ھا زیبا است. این رنگ در كنار رنگ ھای دیگر مفاھيم گ

با خاكستری و صورتی عمق و پيچيدگی

با زرد و نارنجی شاد و سرزنده

با قھوه ای سنگينی و وقار

با سرخابی شاداب و شرقی

با سفيد خنك و باطراوت

نيد.برای نيل به موفقيت در طراحی یك چيدمان بھتر است خود را به دو یا حداكثر سه رنگ محدود ك

● بافت

ختلف به مجموعه شما جذابيت می بخشد.از گياھانی كه برگ ھایی با بافت متفاوت دارند استفاده كنيد. كنتراست در ميان بافت ھای م

● اندازه و تناسب

اید این چالش را نيز پشت سر بگذارید. طراح نبایداین دو عامل در طراحی ھر دكوراسيونی نقشی حياتی دارند و شما به عنوان طراح این مجموعه ب

اند نسبت رشد آنھا در ماه ھای آینده را نيز تصور كندقادر باشد فرم كلی مجموعه را در نظر بگيرد و با اطmعات كافی درباره سرعت رشد گياھان بتو

فضای محدود یك گلدان در نظر گرفته شود. با گذر زمان فرمزیرا گياھان موجوداتی زنده و در حال رشد ھستند و این امر باید ھنگام قرار دادن آنھا در 

و شكل كلی مجموعه دچار تغيير خواھد شد.

 مجموعه گلدان ھای شما بھتر است فرمی مثلثی شكل رادر شكل ایده آل ارتفاع گياه شما باید در حدود یك تا یك و نيم برابر ارتفاع گلدان باشد و

شند.اگر مایليد مجموعه ای با نمایی سنتی داشته باشيدبيافرینند. البته اینھا اصولی غيرقابل تغيير نيستند اما می توانند راھنمایی برای شما با

و�نی تری فرم طراحی شده را حفظ كند از گياھانی كهیك گياه بلند را در مركز گلدان بكارید و در اطراف آن برای آنكه مجموعه گلدانی شما مدت ط

ایی با قاعده بزرگتر از دھانه بكارید تا احساس ثبات ورشدی كند دارند استفاده كنيد.گياھانی كه پایه باریك و شاخه ھای گسترده دارند در گلدان ھ

 برابر ارتفاع٢نه ای بكارید به طوری كه ارتفاع گياه تا حدود ایستایی را در بيننده به وجود آورند. گياھان باریك و بلند را در گلدان ھای بلند و استوا

گلدان باشد.

●فرم

گ ھای بزرگ و پھن یا گياھی با برگ ھای باریكفرم نيز یكی از عواملی است كه به مجموعه شما جذابيت و تنوع می بخشد. انتخاب گياھی با بر

بھتر است به تنھایی در یك گلدان جداگانه بهو علفی ھر یك تاثيری متفاوت بر مجموعه شما می گذارد. گياھانی كه فرم زیبایی خاصی دارند 

نمایش گذاشته شوند.

●تكرار

قش چشمگيری دارند. این عوامل را می توان درتكرار و تقارن عواملی پایه ای ھستند كه در طراحی باغ ھا و باغچه ھا و ھمچنين گل آرایی ن

مجموعه ھای گلدانی نيز به كار گفت و از این طریق احساس تعادل را به بيننده القا كرد.

شد گياھانی كه در گلدان ھای مختلف كاشته اید چيدمانبا استفاده از عواملی كه از آنھا یاد شد گياھانتان را دسته بندی كنيد. در گذر زمان با ر

ند آجر كه در زیر آن قرار می دھيد به فرم جدید چيدمانتانگلدان ھا را تغيير دھيد و یا در صورت لزوم با بلندتر كردن ارتفاع گلدان با استفاده از چ

تناسب و تعادل ببخشيد.

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=232702
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بايد ھوای پنجره ھا را داشت

معماری با  زیادی  ارتباط  روز  نور  یا ھمان  طبيعی  روشنایی  از  استفاده 

ساختمان دارد و پس از ساخت آن، ممکن است بگویيم کار زیادی از دست

 درصد از۵٠آید. اما به یاد داشته باشيد که اگر ھر کسی تنھا ما بر نمی

روشنایی منزلش را با نور طبيعی روزتأمين کند، اثر مثبتی بر ميزان مصرف

انرژی در کشور باقی خواھد گذاشت. تا پيش از توليد برق و اختراع �مپ،

ھا طوری بود که از نور خورشيد برای روشن کردن داخل آنمعماری ساختمان

بردند. شاید بتوان از معابد عظيم کارناک که چھار ھزارنھایت استفاده را می

اند، از شاھکارھای تأمين روشنایی داخل آنسال پيش در مصر ساخته شده

ھای مصنوعی نيزبا نور روز نام برد، به طوری که شاید با بھترین نورپردازی

نتوان چنين روشنایی مطلوبی در این معابد تأمين کرد.

نور خورشيد است. عmوه بر سmمت جسمانی، علت بروز برخی ترین عوامل در حفظ سmمت انسان،گویند یکی از مھمکارشناسان بھداشت می

ھای طو�نی، افسردگی از اخت�mتتواند کمبود نور خورشيد باشد. در کشورھای سردسير با زمستاناخت�mت روانی مانند افسردگی نيز می

ھا که با نور خورشيد در ارتباط اند منجر خواھد شد. در بدن و نيز برخی ھورمونDشایع در ميان مردم است. کمبود نورخورشيد به کاھش ویتامين 

مراض پوستی را نيز درمان می کند.عmوه بر این، ھمان طور که نور خورشيد ممکن است مشکmتی برای پوست ایجاد کند، بسياری از ا

ھای طو�نی از روشنایی طبيعی بی بھره باشند، دچار نوعی احساس ناآشنایی وتحقيقات بسياری نشان داده است کسانی که برای ساعت

شوند.بی خبری نسبت به محيط اطراف خود می

● استفاده از نور طبيعی در خانه

زنيم تا نور روز وارد خانه شود.ھای آن را کنار میرویم و پردهھا میخيلی از ما به نور مصنوعی عادت کرده ایم و به ھمين دليل کمتر به سراغ پنجره

کنيم ھوای داخل اتاق یا پذیرایی سنگين شده و یا بخواھيم بيرون را تماشاافتيم که احساس میھای خانه مان میاغلب ما زمانی به یاد پنجره

ھای مذھبی ماشوند که این امر، با توجه به فرھنگ و دیدگاهشان به وسيله دیگران دیده شود، ناراحت میکنيم. بيشتر مردم از اینکه داخل منزل

زنند. اما بھتر است به این مطلب اشاره شود که در ھنگام روزھا یا پذیرایی را کنار میھای اتاقموضوعی طبيعی است. به ھمين دليل کمتر پرده

ھای ضخيم و تنھا استفاده کردن از پرده نازک،ھا قرار گرفته باشد، داخل خانه دیده نمی شود و با کنار زدن پردهاگر پرده تور و نازکی جلوی شيشه

تواند موجب ضدعفونی کردن، خشک کردن رطوبتشود. این نور عmوه بر تأمين مقدار زیادی از روشنایی، مینور بيشتری وارد محيط خانه می

داخل خانه و به طور کلی سmمت بيشتر شما و خانواده تان شود.

ھای رفلکس، زیبا اما نامناسب● شيشه

ھا که حتی کاربرد آن درھای مسکونی، یکی دیگر از اشتباھات معماری امروز است. این شيشهھای رفلکس در پنجره ساختمانکاربرد شيشه

با اشتباھی بزرگ تر وارد ساختمانھمه جای ساختمان نيز شده است. در حقيقت، استفاده از اینھای اداری اشتباه است،  ھای مسکونی 

ھا جلوی ورود مقدار زیادی از نور خورشيد راھایی که به روشنایی مطلوبی نياز دارند، صحيح نيست. این شيشهھا برای پنجره مکانشيشه

ا بتوان از داخل بيرون را تماشا کرد.گيرند و مصرف آنھا زمانی درست است که بخواھيم یک مکان در طول روز از بيرون دیده نشود اممی

● از روشنایی مصنوعی تا افسردگی

ھای مربوط به آن، به سmمت خود وھا روشن باشند. شما با این کار، گذشته از صرفه جویی در مصرف برق و ھزینهھا فقط شباجازه بدھيد �مپ
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تحقيقات نشان میتان کمک زیادی میافراد خانواده زیر �مپکنيد.  مرتب  به طور  قرار می گيرند، دچاردھند که کسانی که  فلوئورسنت  ھای 

ھا ھنگام خوابشود کمتر زیر نورھای مصنوعی قرار بگيرید و به خصوص شبشوند. به ھمين علت توصيه میخستگی، افسردگی و بی قراری می

نخوابيد.ھا را خاموش کنيد و در روشنایی مصنوعی �مپچراغ

● �مپ ھای فلوئورسنت و ميگرن

ننده به این موسسه معتقدند که استفاده از �مپ ھای«انجمن اقدام عليه ميگرن» در بریتانيا اعmم کرد، شمار زیادی از بيماران عضو یا مراجعه ک

فلورسنت سبب افزایش سردردھای شدید و ميگرنی آنان شده است.

تا بر اساس گزارش تھيه شده از سوی این موسسه، تص ميم برای گسترش فروش �مپ ھایاین انجمن از دولت انگلستان خواسته است 

و خيریه بيماری صرع در بریتانيا از احتمال علمیفلورسنت و ممنوعيت فروش �مپ ھای معمولی را به تاخير اندازد. پيش از این نيز برخی موسسات

ابش نور �مپ ھای کم مصرف فلورسنت خبر دادهافزایش خطر ابتm به این بيماری یا شدت گرفتن مشکل مبتmیان در صورت قرار گرفتن در معرض ت

بودند.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=117460

بدون اثاثيه ھرگز

یک اتاق بزرگ خالی می تواند خيلی سرد و مایوس کننده به نظر برسد و در

مقابل یک اتاق، ھر چند بزرگ، خوب چيده شده می تواند جذاب و خيره

کننده به نظر برسد. کارھای زیادی ھست که می توانيد برای قشنگ تر

شدن اتاق بزرگ تان انجام بدھيد.

پول خرج کنيد، برای پرکردن آن جا  اگر بودجه اش را دارید و می خواھيد 

خریدن لوستر و آویز بزرگ برای سقف پيشنھاد مناسبی به نظر می رسد،

اینطوری عmوه بر احساس عظمت و بزرگ بودن با نور چراغ ھای یک لوستر

فضای گرم تری را در اتاق تجربه خواھيد کرد.

پایه دار ھستند ھم نورھایی که روميزی و  آینه شمعدان و آباژور و اصو�ً 

ھمان کارکرد را دارند و اگر کمی آنتيک و قدیمی باشند، با شخصيت سنتی

.شان فضا را گرم تر می کنند، تازه اینطوری نور اتاق ھم شکل خاص و قابل توجھی پيدا می کند

 فرش ھای دیوار و قاب شده استفاده کنيد. نمونه ھایدیوارھا را ھم فراموش نکنيد به جای این که بگذارید ھمان طور لخت و عور به نظر بيایند از

ا مجذوب خود می کند، پرده و آویزھای پارچه ای ھمسنتی مثل گبه که دیگر معرکه اند، یک تابلوی فرش با طرح و نقشی زیبا قطعاً مھمانان شما ر

که جای خودشان را دارند.

ارند قشنگ تر می شود و قطعاً نشستن روی آنھابا استفاده از پرده و مبل ھای بزرگ و یکی دو تا مجسمه تزیينی نمای دیوارھایی که پنجره د
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وقتی آفتاب مmیم از بيرون می تابد خيلی مزه می دھد.

د ذوق و قریحه ھنری تان را ھم به نمایش بگذارید وتابلوھای نقاشی و عکس ھای یادگاری را ھم فراموش نکنيد، با استفاده از آنھا شما می تواني

مطمئن باشيد که تمام این جزیيات کوچک به اتاق شما شخصيت ویژه ای خواھند داد.

مان، گل ھای آپارتمانی شما و سایر تزیينانیرنگ دیوارھای اتاق ھم خيلی مھم ھستند، لحن رنگ ھا و گرمی و سردی آنھا در ھماھنگی با مبل

اوت مثل سبز، تازه کلی رنگ دیگر ھم ھست...که استفاده می کنيد، در واقع لحن خانه شما خواھد شد، گرم مثل قرمز، آرام مثل آبی و پرطر

تم اصلی برای رنگ و فضای اتاق پيدا کنيد. شما به رنگیاما فراموش نکنيد قبل از این که شروع کنيد به یک برنامه ریزی دقيق احتياج دارید اول یک 

ر قدم بعد حواستان باشد این رنگ با رنگ وسایل تاناحتياج دارید که عmوه بر زیبایی و ھارمونی موردپسند خودتان به عنوان ساکن خانه باشد و د

در تضاد و اصطmحاً جيغ نباشد.

ی باشد؟ سنتی، مدرن، یادآور فرھنگ و موضوعیبعد از این که تم اصلی را انتخاب کردید، به این فکر کنيد که می خواھيد فضای خانه چه شکل

این عmقه شما را نشان بدھد، مثmً با فيلم ھایخاص، مثmً اگر عشق فيلم و سينما ھستيد فکر کردید که چقدر جالب است که دکور و فضای خانه 

بریده بریده به جای پرده، جالب است نه؟

س راحتی نکنيد و فضای شلوغ خانه آزارتان بدھد.فقط حواستان باشد آن جا را اینقدر شلوغ نکنيد که بعدازظھر وقتی به خانه برمی گردید احسا

نھا تمام شد، نقاشی آن جا را آغاز کنيد.خب تم و فضای برنامه مشخص شد، حا� رنگ ھای ھمسان و متناسب را انتخاب کنيد و وقتی ھمه ای

ور ممکن است ھارمونی فضا را به ھم بریزد وھمه چيز باید طبق نقشه پيش برود. در چيدمان وسایل و مبلمان ھم دقت کنيد فقط یک قطعه ناج

شما را از ھدف تان دور کند.

ومينه ایده مناسبی به نظر می رسد، اگر امکانشآخر سر ھم یادتان باشد باید برای اتاق بزرگ تان یک فضای کانونی و اصلی تعریف کنيد. یک ش

قط حواستان باشد به بقيه فضای اتاق بخورد.نيست به یک گلخانه کوچک فکر کنيد یا یک چيز دیگر، یک آکواریوم خوشگل و بزرگ چطور است؟ ف

 �زم دارد که شما قطعاً دارید... پس دست بهدیدید پرکردن یک اتاق بزرگ آنقدرھا ھم که فکر می کردید پرخرج و سخت نيست؟ فقط کمی سليقه

کار شوید

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109447

براق، شيک، رنگارنگ کفپوش مناسب خانه شما کدام است؟

باید در آن احساس آرامش و راحتی داشته باشيد، خانه جایی است كه 

بنابراین مھم است كه چيدمان منزلتان را طوری ترتيب دھيد تا كامmً مطابق

ببرید. اگر شما آدم بودن در این محيط لذت  باشد و از  ميل و سليقه تان 

سربه زیری ھستيد كفپوش خانه تان بيشتر به چشمتان می آید. حتی اگر

سر به زیر ھم نيستيد، در انتخاب كفپوش ھای خانه به اندازه كافی دقت

زندگی تان با شيوه  شما چندان  انتخابی  گزینه  ممكن است  كنيد، چون 
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منطبق نباشد و در نتيجه دچار مشكل شوید.

طی ساليان اخير پوشش كف خانه ھا تغييرات زیادی كرده است. در حقيقت

بيشتر مردم دیگر مایل نيستند كه تمام كف منزلشان را با فرش و موكت

بپوشانند و كاربرد كفپوش ھای چوبی، سراميكی و... رونق خوبی دارد. به

باعث شده پوشش ھای غيرفرشی  و رنگ  در جنس، طرح  تنوع  ھر حال 

 از انتخاب ھا را پيش روی خود ببينند. پس اگرمردمی كه به مراكز خرید مراجعه می كنند، در اشكال متنوع و جدیدی غرق شوند و گستره وسيعی

 در نظر بگيرید تا از خرید خود و شكل جدید منزلتانشما ھم جزو افرادی ھستيد كه قصد خرید دارید، باید شرایط و امكانات خود و خانواده تان را

بيشترین رضایت را داشته باشيد.

● ترسيم طرح خانه

ا ترسيم طرح خانه است. سپس اتاق ھا را به طور دقيق و باپيش از این كه برای خرید راھی بازار شوید، باید مواردی را در نظر بگيرید كه یكی از آن ھ

ته را ھم مد نظر قرار دھيد كه دوست دارید اتاق ھا ودقت متر كنيد تا بدانيد مساحت سطح مورد نظر شما چقدر است. در كنار آن موارد باید این نك

راميك استفاده كنيد. اگر ھم فردی ھستيد كهخانه شما چه طور به نظر آید؛ اگر می خواھيد كف منزل براق و درخشنده باشد، بھتر است از س

ین به ميل و سليقه شما بستگی دارد، اما نكته مھممایليد خانه شما رسمی و كmسيك به نظر آید، كفپوش ھای چوبی را به كار ببرید. به ھر حال ا

رح خود رنگ دیوارھا، پرده و مبلمان را ھم مشخصاین جاست كه طرحی از آن چه می خواھيد در ذھن و بر روی كاغذ داشته باشيد. می توانيد در ط

كنيد. این كار به شما كمك می كند كه انتخاب طرح و رنگ دلخواه برایتان ساده تر باشد.

● روش انتخاب كفپوش مناسب

د و به طور كلی تردد در منزل شما كم یا زیاد است؟در ابتدا باید این سؤال را در ذھن خود داشته باشيد كه چند نفر در منزل شما زندگی می كنن

، باید جنس مقاوم و بادوامی را انتخاب كنيد. دربه طور مثال اگر فردی معاشرتی ھستيد و روزانه رفت و آمد زیادی در منزل شما صورت می گيرد

 فراغت، استراحت و مطالعه تعيين شده، رفت و آمد كمیمرحله بعد �زم است كاربری اتاق ھا را در نظر بگيرید. مثmً اتاقی كه به منظورگذران اوقات

كفپوش ھای ظریف و زیبا ھم استفاده كنيد.دارد و در نتيجه كفپوش ھای آن كمتر آسيب می بيند. در نتيجه می توانيد برای این اتاق از 

معمو�ً حيوانات عادت دارند قلمرو خود را بدانيد كه  باید  نكنيد.  فراموش  باحيوانات خانگی را  اوقات  منظور گاھی  برای این  و   مشخص كنند 

 می شود. به كودكان و تعدادشان توجه كنيد. چونپنجه ھایشان زمين را می خراشند كه این كار باعث آسيب به كف اتاق به ویژه كفپوش ھای چوبی

كه تردد و بازی كودكان در منزل بيشتر باشد،اغلب بازی ھای پرسروصدای كودكان با نابودی كفپوش ھای منزل ھمراه است. بنابراین ھر چقدر 

دارد، اما به یاد داشته باشيد كه انتخاباحتمال آسيب دیدگی ھم بيشتر می شود. انتخاب رنگ دلخواه ھم از جمله مواردی است كه اھميت 

بوع باشد. در این صورت انتخاب چوب ھای قھوه ایرنگ ھای روشن تر اتاق شما را بزرگ تر جلوه می دھد. شاید بخواھيد فضای خانه شما گرم و مط

د و كاربرد چوب ھم كماكان در چيدمانگزینه مناسبی برای دستيابی به چنين فضایی است؛ چون قھوه ای جزو رنگ ھای گرم محسوب می شو

تاق ھا چقدر ماندگار باشد. اگر تا ساليان سال قصدمنازل رایج است. از سوی دیگر باید به این موضوع فكر كنيد كه دلتان می خواھد كفپوش ھای ا

ز ھمه این موارد، قيمت كفپوش ھم عامل تعيين كنندهتعویض آن ھا را ندارید، بھتر است به دنبال كفپوش ھای بادوام و ماندگار باشيد. صرف نظر ا

تجو می توانيد از بين صدھا رنگ و مدل متفاوتدیگری است كه شاید انتخاب ھای شما را تحت تأثير قرار دھد. با تمام این حرف ھا با كمی جس

كفپوش مناسب و ایده آل خود را بيابيد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=259831
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برای زيباتر کردن دکوراسيون منزل از چه رنگھايی استفاده کنيم؟

رنگ یکی از جالب ترین جنبه ھای دکوراسيون است. طراحان دکوراسيون

امروزی تقریباً ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از رنگ ھای گوناگون و

ترکيب آنھا با یکدیگر را در ھم شکسته اند و امروز ھر رنگی را می توان در

دکوراسيون منزل به کار برد. دیگر مرزھا و محدویت ھای گذشته در کاربرد

رنگ ھا در دکوراسيون رعایت نمی شوند و شاید به ھمين دليل انتخاب

مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسيون یک خانه مشکل تر شده باشد. اما

ھنوز راه ھایی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب برای ھر خانواده وجود

دارد. امروزه بيش از ھر چيز به سليقه و روحيات ساکنين خانه توجه می

شود. ھر یک از ما احتما�ً ایده ھایی درباره رنگ ھای مورد عmقه خود داریم

مجموعه رنگی انتخاب  برای  راھنما  بھترین  اغلب  ما  انتخاب و سليقه  و 

ررنگ و یا لباس ھایی به رنگ ھای زنده ومناسب برای محل زندگی و منزلمان است. اگر به یک پارچه کنفی رنگ پریده، یک روميزی بنفش پ

تان باشند. در قدم اول کليه لوازمی که در منزلدرخشان تمایل دارید اینھا می توانند راھنمای شما در انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای منزل

بارت باشند از یک روسری، یک سرویس بشقاب،دارید و آنھا را به خاطر رنگشان دوست می دارید در یک جا جمع کنيد. این وسایل ممکن است ع

ی که در رابطه با ترکيب رنگ ھستند، تھيه کنيد وصابون یا کارت تبریک و یا ھر آنچه به واسطه رنگش مورد پسند شما است. کتاب ھا و مجله ھای

با مطالعه آنھا اطmعات کافی در رابطه با ایجاد ارتباط ميان رنگ ھای گوناگون کسب کنيد.

د در فضا بر آنھا عواملی ھستند که نتيجه کار را تحترنگ ھایی که شما می پسندید، ترکيب آنھا با یکدیگر در یک مجموعه واحد ، و تأثير نور موجو

تأثير قرار می دھند.

برنگ و یا ھر وسيله رنگ آميزی دیگری که در اختيارھنگامی که رنگ ھای مورد پسندتان را انتخاب کردید با استفاده از مداد رنگی، مداد شمعی، آ

ف را تغيير دھيد و به آنھا کمی سفيد برای روشن تردارید آنھا را در کنار ھم بر روی یک قطعه کاغذ سفيد آزمایش کنيد. اندازه سطوح رنگی مختل

در کنار آن امتحان کنيد. به خاطر داشته باشيد که رنگشدن اضافه کنيد. به چرخه رنگ مراجعه کنيد و با استفاده از آن رنگ مورد نظرتان را یافته 

ھا بر روی یک قطعه کاغذ خواھند داشت. وقتی بهھای منتخب شما وقتی بر روی سطح دیوارھای اتاق اجرا شوند تاثيری بسيار قوی تر از نمای آن

نزل خود را نيز در نظر بگيرید . به عنوان مثالیک ترکيب رنگی رضایت بخش رسيدید توجه داشته باشيد که تأثير نور موجود در محيط و شرایط م

سيار زیبا به نظر می رسند؛ اما ھمين رنگ بر رویدیوارھای زرد درخشان برای یک خانه آفتاب گير در منطقه ای با آب و ھوای گرم و آفتابی ، ب

. در چنين اتاقی استفاده از رنگ زرد خردلی نتيجهدیوارھای یک اتاق شمالی که از نور طبيعی کمی بھره مند است نازیبا و کسل کننده خواھد بود

 رنگ خواھد داشت و آگاھی از این امر ھنگامای بسيار مناسب تر خواھد داشت. نور چه از نوع طبيعی و چه مصنوعی باشد تأثيرات مختلفی بر

ه ھر یک از اتاق ھای شما می تابد و رنگ موردطراحی رنگ یک فضا ضروری است. دقت کنيد که در چه زمانی از روز و به چه ميزان نور طبيعی ب

نظرتان برای ھر یک از اتاق ھا را در نور ھمان اتاق بيازمایيد.

ست ؛ اما شاید یافتن رنگ ھای متناسب با آنانتخاب رنگِ مناسب برای پوشش دیوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق ا

رای یافتن رنگ ھای متناسب با رنگ مورد نظربرای دیگر اجزای دکوراسيون کمی مشکل تر به نظر برسد. استفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن ب

 و رنگ ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ھای ثانویهماست. چرخه رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز، زرد و آبی در آن رنگ ھای اوليه

ده اش محسوب می شوند و ھمچنين رنگشناخته می شوند. ھر رنگ در این چرخه می تواند با رنگ ھای کناری خود که رنگ ھای ھم خانوا

از رنگ ھای ھم خانواده که در چرخه رنگ در کنارمقابلش که رنگ مکمل آن است به خوبی ترکيب شده نتيجه ای زیبا و موزون بيافریند. استفاده 
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يننده را به راحتی از یکی به دیگری رھنمون میھم قرار گرفته و به اصطmح ھمسایه ھستند ترکيبی مmیم و ھماھنگ را ایجاد می کند که نگاه ب

حيح صورت گرفته باشد نتيجه ای درخشان وشود. استفاده از یک رنگ با ميزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازه ھای ص

بر فضای اتاق می شود.چشمگير می آفریند و بر جذابيت مجموعه رنگی حاضر می افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ 

م:● در این جا به برخی از اصطmحات متداول طراحان دکوراسيون در ارتباط با رنگ اشاره می کني

 رنگی به آن اضافه می شوند، مانند رنگ▪ رنگ ھای آکسان: رنگ ھای تند و درخشانی که برای زنده کردن و انرژی بخشيدن به یک مجموعه

 است.صورتی تند چند کوسن و یک جفت شمع در یک اتاق نشيمن که با خانواده رنگ کرم رنگ آميزی شده

رد استفاده قرار گرفته است مانند رنگ دیوارھای▪ رنگ زمينه: رنگ زمينه رنگی است که در بزرگ ترین سطوح و به بيشترین ميزان در یک فضا مو

 مورد استفاده قرار می گيرد و سایر رنگ ھا مانند رنگیک اتاق. رنگ زمينه ، اغلب به عنوان پس زمينه ای برای سایر رنگ ھای به کار رفته در اتاق

ھای آکسان یا متضاد را در خود جای می دھد.

ه حتی پس از بستن چشم ھا این تاثير تا مدت▪ رنگ ھای متضاد: این رنگ ھا در کنار ھم تاثيری چشمگير بر بيننده باقی می گذارند چنان ک

کوتاھی در ذھن بيننده باقی می ماند.

 که شامل مقداری رنگ آبی باشند احساس▪ رنگ ھای سرد: این رنگ ھا حاوی مقدار زیادی رنگ آبی ھستند، به عنوان مثال خاکستری ھایی

ا را در بيننده القا می کنند و ویژگی دیگریسردی و سرما را در شما ایجاد می کنند در حالی که خاکستری حاوی قرمز یا بنفش قرمز حس گرم

خواھند داشت.

ی چشمگير و متعادل می آفرینند. این رنگ ھا ھرگز از یک▪ رنگ ھای مکمل: این رنگ ھا که در چرخه رنگ در برابر یکدیگر قرار دارند در کنار ھم نمای

نجی تند را در زمينه ای از رنگ آبی نمونه بارزی از اینخانواده نيستند و حداکثر تفاوت را با یکدیگر دارند. به عنوان مثال می توان چند کوسن نار

ترکيب در نظر گرفت.

 ای به کار رفته ، نيست بلکه رنگی است که▪ رنگ ھای غالب: رنگ غالب ھميشه رنگی که در بزرگترین سطوح و به بيشترین ميزان در مجموعه

بيش از بقيه رنگ ھا نظر را به خود جلب می کند.

برای مثال خانواده آبی شامل مجموعه ای از▪ یک خانواده رنگی: شامل مجموعه ای از رنگ ھا می شود که به نوعی با یکدیگر مرتبط ھستند 

فش ختم می شود. خانواده قھوه ای از رنگرنگ ھای آبی است که از یک سو با آبی سبزھا شروع می شود و از سوی دیگر به رنگ ھای آبی بن

قھوه ای و قھوه ای خاکستری تا پرده ھای نارنجی و قرمز را شامل می شود.

يز ممکن است به واسطه وجود مقداری قرمز در▪ رنگ ھای گرم: این رنگ ھا محتوی مقدار قابل مmحظه ای قرمز ھستند. حتی برخی از آبی ھا ن

آنھا در این مجموعه جای بگيرند.

 لزوماً از یک خانواده نيستند بلکه ھر دو دارای ميزان▪ رنگ ھای ھم پرده: اینھا رنگ ھایی ھستند مانند رنگ زرد پررنگ و آبی پررنگ ، این رنگ ھا

مساوی از رنگ قرمز یا آبی ھستند و ھيچ یک بر دیگری غلبه نمی یابند.
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در فصل پایيز و زمستان، به علت سرمای ھوا، در منازل از وسایل گرمایشی

تأثير گذار در دکوراسيون خانه، اسفتاده می شود و از جمله این مبلمان 

شومينه است. شومينه درخانه ھا جدای از گرمادھی، محلی ھم برای دور

ھم نشستن خانواده ھاست. در این ستون ، مواردی برای زیبا وجذاب تر

نمودن شومينه شما ارائه می کنيم.

این ایده ھا می تواند الھام بخش شما برای خلق دکوراسيون شومينه با

سليقه شخصی تان باشد. برای زیبا تر ساختن شومينه بھتر است ایده

ھایی برای تاقچه آن بدھيم، زیرا تغيير در کليت آن مستلزم صرف ھزینه زیاد

است.

برای تزیين تاقچه شومينه، می توان از اجزا و عناصر متنوع و متفاوتی که در

منزل یافت می شود استفاده کرد که در متنوع ساختن دکوراسيون منزل

بسيار تأثير گذار است. اگر شما عmقه خاصی به شاخه و برگ درختان دارید،

می توانيد از آنھا برای دکوراسيون استفاده کنيد و ھمين طور با قرار دادن

شمع ھا را از طرح ھا و رنگ ھای متنوع مطابق باشمع وعناصر تزئينی دیگر در �به �ی شاخه و برگ ھا آن را تزیين کنيد. ھمين طور می توانيد 

ببرید.رنگ سایر اجزای دکوراسيون استفاده کنيد و از نشستن در کنار شومينه خانه در فصل سرد لذت 

سطه قرار دادن اشيای قيمتی و قدیمی خانه رویاما چرا از اشيای قيمتی موجود در خانه برای تزیين منزل استفاده نمی کنيد؟ می توان به وا

وف آنتيک و ... می شود استفاده کرد. ھمين طورتاقچه شومينه تنوعی را در دکوراسيون منزل ایجاد کرد. از اشيایی مانند کتابھای قدیمی، ظر

ی داشته باشد.تابلوھای قدیمی را می توان بر دیوار با�ی شومينه نصب کرد، تا با اشيای روی تاقچه ھماھنگ

یی که روی تاقچه شومينه قرار می دھيد، استفادهاز یک پارچه ابریشمی قرمز یا یک پارچه پشمی با رنگ دلخواه برای پس زمينه دکوراسيون اشيا

تزئينات و در کل شومينه می شود.کنيد. چين خوردن و جمع شدن پارچه مورد نظر باعث زیبایی و جذابيت بيشتری برای دکوراسيون 

و برگ، و ... می توان قرار داد.روی پارچه شمع ھای استوانه ای، کتابھای قدیمی، ظروف قدیمی، ميوه ھای خشک و گلھا و شاخه 

ھا مشع روشن کرد، که ایده ای جالب و کم ھزینهاما ایده دیگر استفاده کردن از کدوھایی است که می توان داخل آنھا را خالی کرد و درون آن

وانيد برای زیر آن از گلدانھایی که در منزل دارید واست. اگر اطراف کدو را با خزه مصنوعی بپوشانيد، جذابيت بيشتری خواھد داشت. ھمينطور می ت

 ھا و سبزیجات برای زیبا ساختن شومينه استفاده کنيد.بدون استفاده است، استفاده نمایيد. اما راه ھای دیگری نيز وجود دارد، می توانيد از ميوه

عی یا مصنوعی (سراميک یا چينی یا پmستيکی یا...)می توانيد از سيب و پرتقال و ليمو و ... استفاده کنيد. البته این ميوه ھا می توانند طبي

مدن فصل سرد سال مشھود باشد.باشند و می توانيد در کنار آنھا از سبزیجات و برگھای سبز استفاده کنيد، به گونه ای که آ

ونی ترکيبی از کتاب ھای قدیمی و اشيای قدیمی ودر نھایت می توان از ایده ھایی استفاده نمود که ترکيبی از ایده ھای متنوع باشد، دکوراسي

شاخه ھا و برگ ھا و... می تواند تزئينی جذاب و متنوع برای شومينه منازل باشد.

ذار باشد، که می توان با توجه به سليقه ھر شخص ازاما ایده ھای بسياری وجود دارند که می توانند در زیبا و جذاب نمودن شومينه منزل تأثير گ

آنھا استفاده نمود. ضمن اینکه ھمراه با استفاده گرمایشی آن، از دکوراسيون آن لذت برد.
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برای فصل گرما

ھوای خنک بھاری حا� تقریباً به طور کامل در حال رفتن است تا جایش را به

گرمای تابستان دھد. در این روزھایی که رفته رفته گرم و گرم تر می شوند

شاید نشستن در فضای آزاد بيرون از خانه، در جایی که سایه دار است لذت

خاصی خواھد داشت. اما حتماً شما ھم مدت ھای زیادی است که سراغ

حياط کوچک منزل یا تراس خانه تان نرفته اید و حسابی از گرد و خاک و سایر

اسباب و وسایل به درد نخور پر شده. چاره ای نيست برای اینکه از ھوای

تابستان استفاده کنيد باید از شر این خرت و پرت ھا نجات پيدا کنيد.

در مرحله اول باید ھر چيز به درد نخور که در تراس یا حياط کوچک خانه جمع

کرده اید دور بریزید. شک نکنيد اگر این وسایل به درد شما می خوردند تا به

امروز در اینجا خاک نمی خوردند. می توانيد این وسایل را به ھمين کسانی

ی یا آھنی اگر دارید نگه دارید شاید بتوانيد با یککه مدام در کوچه ھا فریاد می زنند و خریدار اینگونه اجناس ھستند بفروشيد. اما صندلی چوب

 که صندلی و ميزھایتان نپوسيده باشند. در این صورتتغيير کوچک مجدداً از آنھا استفاده کنيد. برای این کار نياز به رنگ دارید. خوب دقت کنيد

اید توجه داشته باشيد. برای ھوای گرم و اینکه ازتmش شما بی فایده خواھد بود. اینکه چه رنگی استفاده کنيد یکی از مھمترین نکاتی است که ب

نی، صورتی روشن یا ھمان گل بھی. اگر از رنگاین ھوا لذت بيشتری ببرید سعی کنيد از رنگ ھای خنک استفاده کنيد. رنگ ھایی مثل آبی آسما

ت به نظر برسد.ھایی مثل قرمز، سبز و اینگون رنگ ھای گرم استفاده کنيد شاید ھوا برایتان گرمتر از واقعي

 ھای پmستيکی مراجعه کنيد. باز ھم به رنگ آنھااگر صندلی ھای چوبی یا فلزی شما دیگر قابل استفاده نيستند می توانيد برای خرید به صندلی

است. این صندلی ھا به آسانی خشکدقت کنيد. این صندلی ھای پmستيکی یکی از محاسنی که دارند ھمين قابليت شست وشوی آسان آنھ

ھم می شوند.

ز این فضای ایجاد شده بھتر استفاده کنيد. اماشب ھای تابستان و اختmف ھای زیاد آن با شب ھا، بيشتر از روزھا به شما امکان می دھد که ا

اد دارند که باید برای اینگونه فضاھا از نورھای طبيعیبرای استفاده از این فضا شما حتماً نياز به نور دارید. کارشناسان طراحی داخلی منزل اعتق

فضاھا نور مmیم باشد برای اینگونه نورھا میاستفاده کنند. البته این پيشنھاد برای شب ھای مھتابی است. از شوخی گذشته باید برای این 

 راه حل ساده تر نصب دیمر یا کنترل کننده نور است.توانيد از چراغ ھای کوچک که اغلب در چراغ مطالعه به کار گرفته می شوند استفاده کنيد. یک

. نور زیاد در اینگونه فضاھایی که شما برای استراحتاین کنترل کننده ھا به شما اجازه می دھند تا نور را به حداقل ممکن و دلخواه خود برسانيد

 نورھای رنگی استفاده نکنيد. این نورھاانتخاب کرده اید باعث خسته شدن چشم خواھد شد. نور مmیم از این خستگی جلوگيری می کند. از

رتمامی فصول است. پس سراغ نورھا و �مپشاید برای فصل خاصی مناسب به نظر برسد ولی حسن استفاده از نور سفيد قابليت استفاده آن د

این کار اختصاص دھيد می توانيد از نور ایجاد شدهھای رنگی نروید. ھيچ نور طبيعی لذت بخش تر از نور آتش نيست. اگر در حياط گوشه ای را به 

ی که مھمانی به منزلتان می آید از این روش و اینآن لذت ببرید فقط باید این فضا را مدام تميز کنيد پس سعی کنيد در موقعيت ھای خاص و زمان

فضا ایجاد می کنيد به سراغ این شيوه ایجاد نورنور دلنشين استفاده کنيد. قطعاً این کار در تراس منزل امکان پذیر نيست، پس اگر در تراس 

کنيد تا تمرکز در یک نقطه ایجاد نشود.نروید.از متمرکز کردن نور ھم جلوگيری کنيد. سعی کنيد از چند �مپ در نقاط مختلف استفاده 
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برای من ای مھربان چراغ بيار

نور یكی از ضروری ترین و كاربردی ترین عناصر دكوراتيو محسوب می شود. در

به نور، چيدمان خانه  ما ھرچند ھم زیبا، جلوه ای نخواھد داشت و  غياب 

چشم نخواھد آمد. به عmوه نورپردازی صحيح زیبایی ھای چيدمان ما را دو

چندان می كند اما كارشناسان در ستایش نور و نورپردازی پا را از این ھم

با استفاده از این عنصر می توانيم روی سبك فراتر می گذارند و می گویند 

تاكيد و آن را برجسته تر نشان دھيم. در ستون این چيدمان مورد نظرمان 

ھفته به اھميت نور روی انواع سبك چيدمان می پردازیم.

▪ نكته اول: اگر خانه ای دارید كه به سبك سنتی و كmسيك است، بھتر

فضای اگر  كنيد.  استفاده  لوستر  از  خانه  روشنایی  برقراری  برای  است 

كوچك لوسترھای  از  است  بھتر  است،  كوچك  نشيمن  اتاق  و  پذیرایی 

استفاده كنيد و در فضاھای بزرگ از لوسترھای بزرگ استفاده كنيد. به طور

طراحی سنتی  و  كmسيك  سبك ھای  برای  كه  لوسترھایی  معمول، 

می شوند، از برنج یا مس ساخته شده اند. می توانيد از انواع لوسترھای به

رنگ سرب ھم استفاده كنيد، چرا كه این رنگ  با این سبك ھماھنگی دارد و

می  توان گفت كه تاكيدی دوچندان بر این سبك دارد. به طور معمول در این

مواقع بيشتر  در  نمی شود و  نمایان  لوستر  نورپردازی �مپ ھای  از  سبك 

دارای حباب ھایی ھستند كه به روی �مپ ھا قرار می گيرند.

را لوستری  بھتر است  دارید،  به سبك ویكتورین  نكته دوم: اگر خانه ای   ▪

به طور باشد.  یا كریستال  و  منشور  دارای شيشه ھای  انتخاب كنيد كه 

 گل آراسته است و یا حباب ھایی دارند كه رویمعمول لوسترھایی كه برای سبك ویكتورین طراحی می شوند، پایه ھایی دارند كه به انواع نقوش

انتخاب كنيد، لوسترھایی است كه جنس بلور دارند.آنھا نقوش گل طراحی شده است. از دیگر گزینه ھایی كه می توانيد برای این سبك از خانه ھا 

يد كه دارای سبك قدیمی است و دوران گذشته تاریخ را▪ نكته سوم: اگر خانه ای دارید كه پر از آنتيك و وسایل عتيقه  است، لوستری را انتخاب كن

ری ساخته شده اند، برای این سبك از خانه  ھا بسياربرای شما یادآوری می كند. آن دسته از لوسترھایی كه از فلز برنج، مس، برنز و فلزھای زنگا

ای با  لوسترھایی كه  از  دیگر  دارند. دسته ای  قدیمی خانه  بر سبك  مضاعف  تاكيدی  و  دارند،مناسب اند  از خانه ھا كامm ھماھنگی  ن سبك 

كه در آن  سنگ مرمر به كار رفته است، نام برد.لوسترھایی ھستند كه دارای پایه ھای سنگی اند. برای مثال می توان دسته ای از لوسترھا را 

. نورپردازی ھای ساده و بی پيرایه می تواند برای▪ نكته چھارم: در فضاھای داخلی مينی ماليستی (ساده و كوچك) از ایده ھای ساده كمك بگيرید

در تورفتگی ھای سقف و یا فضای مابين سقف كاذب باخانه ھای كوچك و ساده، از بھترین گزینه ھای انتخابی شما باشد. استفاده از منابع نورانی 

فيد و مناسب است. در فضاھای مينی ماليستی و یادیوار و نيز استفاده از چراغ ھای متعدد و كوچك بر دیوار یا سقف در طول یك مسير، بسيار م
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بسيار ساده، استفاده از چراغ  ھای خيلی ساده از جنس سراميك یا چوب بسيار توصيه می شود.

وانه ای شكل و یا مكعب شكل استفاده كنيد، چرا▪ نكته پنجم: اگر می خواھيد اشكال ھندسی از نور به روی سقف نمایان شود، از چراغ ھای است

ی شود.كه به ھنگام خارج شدن نور از این چراغ ھا، سطوحی ھماھنگ با ھمين اشكال روی سقف نمایان م

كه شيشه ھای آن مشجر ھستند، استفاده▪ نكته ششم: اگر خانه ای بی تكلف و به سبك روستيك دارید، بھتر است از لوسترھای شيشه ای 

دوست دارید در جای جای خانه از چراغ ھای كوچككنيد. ھمچنين لوسترھای ساده چوبی و سفالی با این سبك خانه ھا بسيار ھماھنگی دارند. اگر 

روميزی را انتخاب كنيد كه درون كوزه ھای سفالی یاروميزی استفاده كنيد تا تاكيدی بر سبك چيدمان خانه باشد، بھتر است آن دسته از چراغ ھای 

روستيك و بی پيرایه خانه دارید.چوبی قرار دارند. با این انتخاب ھم فضایی زیبا و صميمی خلق می كنيد و ھم تاكيدی بر سبك 

تر است این چراغ ھا كاربردی باشند تا تزیينی.▪ نكته ھفتم: در فضاھای مدرن و مجھز، به طور مشخص از چراغ ھای دست ساز استفاده كنيد. بھ

 كاذب و دیوار تعبيه می شوند، برای این سبك ازاستفاده از چراغ ھای توكار برای سقف بسيار مناسب است. انواع چراغ ھای ریلی كه مابين سقف

 شوند، كليد دیمر بگذارید تا نور ھالوژن ھا قابلخانه ھا بسيار توصيه می شود. بھتر است برای �مپ ھای ھالوژنی كه در دیوار و سقف تعبيه می

تنظيم باشد.

كا (طلق نسوز) استفاده كنيد تا نوعی نور كه با▪ نكته ھشتم: بھتر است در فضاھای ھنری و تخصصی از حباب ھای سبك تيفانی (توری) یا نوع مي

 از چراغ ھای چوبی در اشكال ھندسی و یاتابش خفيف ھمراه است، در فضای مورد نظر پراكنده شود. در نورپردازی فضاھای ھنری، استفاده

نوارھای فلزی گرداگرد شيشه ھای رنگی یا مشجر توصيه می شود.

رای سبك گلچين گرا ھستند و به طور معمول با ادغامنكته نھم: در اتاق ھایی كه به سبك روستایی مكزیك طراحی شده اند و یا در خانه ھایی كه دا

اده كنيد. استفاده از چراغ ھای سفالی ساده یاچند سبك ھمراه ھستند و آميزه ای از چند فرھنگ را دارند، از چلچراغ ھای كارشده آھنی استف

ی باشد. یك جنس چوبی فرسوده و از رده خارج شده،سفالی رنگ شده (به رنگ شاد) برای این سبك از خانه ھا می تواند از دیگر گزینه ھای انتخاب

می تواند به یك چراغ مخصوص مكالمات دوستانه تبدیل شود. 

منبع : روزنامه سmمت
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برای يک زندگی مفرح ديوارھا را ھم فراموش نکنيد

محدودیت مکانی، ما را بر آن می دارد که حتی از کوچک ترین فضای بدون

یافتن مصرف موجود در اطرافمان نيز چشم پوشی نکرده و ھمواره به فکر 

راھکاری برای استفاده بھينه از آن باشيم.

از اھميت خاصی پرکاربردی ھمچون آشپزخانه  این موضوع در محيط ھای 

برخوردار است. در این محيط ھرچند کابينت بندی موجود به طور دقيق و

باز ھم معمو�ً مکان ھای قابل بدون ھرگونه پرت فضا صورت گرفته باشد، 

استفاده ای وجود دارند که مورد توجه قرار نگرفته اند. از جمله مھم ترین آنھا
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به دیوارھای خالی این محيط به خصوص ميان کابينت ھای دیواری و زمينی

مقاصد جھت  دیوارھا  این  کليه  کارگيری  به  اگرچه  کرد.  اشاره  می توان 

مختلف، محيطی شلوغ و غيرقابل تحمل را سبب می شوند ولی با تصميم

در ضروری  کاربردھای  برای  آنھا  از  برخی  اختصاص  بجا  و  صحيح  گيری 

آشپزخانه، نه تنھا مشکل شلوغی را پدید

موجود می کاھد. در لوازم در داخل کابينت ھای  بلکه از ازدحام  نمی آورد، 

ضمن دسترسی به وسایل و ھمچنين انجام امور آشپزی نيز بسيار آسان تر

ره می کنيم:خواھد بود. در ھمين راستا راھکارھای متعددی وجود دارد که به پاره ای از آنھا در زیر اشا

 طریق آنھا می توان لوازم مصرفی دسته دار و قابل) رایج ترین کار برای این منظور، نصب ميله ای ساده به ھمراه چندین گيره آویز است، که از١

ند اینھا را به دیوار آویخت.آویختن ھمچون سرویس ھای کفگير و مmقه، رنده، دربازکن، ليوان دسته دار و بسياری دیگر مان

 از جمله راھکارھای مفيد استفاده بھينه از) نصب طبقه و یا طبقات مختلف از جنس چوب یا شيشه با طول و عرضی متناسب بر روی دیوار نيز٢

ی گوناگونی را می توانند دارا باشند:دیوارھای خالی ھر مکانی به خصوص آشپزخانه است که البته با توجه به شرایط محيط، کاربردھا

روی این طبقات قرار دھيد.الف) شما می توانيد ظروف مخصوص نگھداری قند و شکر و ادویه جات خود را به جای کابينت بر 

 مورد استفاده قرار گيرند به این ترتيب این کتاب ھایب) این قبيل طبقات دیواری به عنوان کتابخانه ای از مجموعه کتاب ھای آشپزی نيز می توانند

راھنما نيز به ھنگام آشپزی در دسترس خواھند بود.

ه ای از طبقات مختلف نصب شده بر روی دیوار، ھمزمانج) با قرار دادن ظروف و لوازم تزئينی مرتبط با محيط آشپزخانه بر روی یک طبقه و یا مجموع

شود.عmوه بر خالی شدن کابينت مخصوص آنھا، نمایی زیبا و متفاوت برای محيط آشپزخانه ایجاد می 

کاربردھای مفيد آنھاست. حال در صورتی که پنجرهد) اختصاص طبقات به قرار دادن گلدان ھای کوچک گل و گياه طبيعی و یا مصنوعی نيز از جمله 

ر مقابل آن، فضایی برای پرورش گل و گياه فراھمآشپزخانه تان در فرورفتگی ميان دو ستون واقع شده است، می توانيد با نصب طبقات شيشه ای د

سازید.

ت، با استفاده از دو پایه گونيایی محکم و یکھـ) در صورتی که در کابينت بندی آشپزخانه تان محلی مخصوص مایکروفر در نظر گرفته نشده اس

که ھنگام با� رفتن سطح، طبقه ای به دیوار نصب کرده و مایکروفر را بر روی آن قرار دھيد. مزیت این کار این است MDFتخته از جنس نئوپان و یا 

ھمچون ظرف قند و شکر یا ادویه ایجاد می شود.قرارگيری مایکروفر نسبت به سطح کابينت در زیر آن فضای خالی برای جای دادن لوازم مختلفی 

منبع : بيرتک
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بررسی و چگونگی اتاق خواب ميھمان

● بخش اول: استفاده از امکانات موجود

ایم و آمدن ميھمان ھميشه استقبال کرده  از آمدن  معمو�ً  ایرانی ھا  ما 
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ميھمان و پذیرایی از آن را یک اتفاق ميمون می دانيم. بعضی از ميھمان ھای

را ھم و طبيعتاً شب  ما می شوند  ميھمان  دیگر کشور  از شھرھای  ما 

ميھمان ما ھستند.

نشانه توقف  بدون  پذیرایی  و  رنگ  چند  دیدن سفره  تدارک  اما ھميشه 

ميھمان نوازی نيست. آماده کردن فضایی برای استراحت ميھمانان ما شاید

فضایی راحت تر را برای ميھمانان ما فراھم کند.

ما اگر اتاق یا بخشی از خانه را پيش از رسيدن ميھمان ھا آماده کنيم ، قطعاً

پذیرایی از ميھمانان برای ما ھم ساده تر می شود. اما اینکه چه کارھایی

بکنيم تا به ھنگام آمدن ميھمان، پذیرایی ھم برای ما آسان شود و ھم برای

ميھمان ، ميتوانيم از نکات زیر استفاده نمائيم.

یا گوشه ای از خانه را به این امر توانيم اتاق کار، اتاق کودک و  ما می 

اختصاص دھيم. راه ھای زیر ھم می تواند ما را بيشتر کمک کند.

- اضافه کردن یک تخت مناسب: اضافه کردن تخت به معنی استفاده از

یا یا تخت خواب است. معمو�ً استفاده از صندلی ھای تخت شو  تشک 

کاناپه ھای بزرگ برای استفاده در چنين مواردی بسيار نامناسب است.

مان استفاده کنند. اما بعضی دیگر معمو�ً وسایل را از- فضای مناسب: بعضی از افراد عادت دارند وسایل را از داخل چمدان خارج نکنند و از داخل ھ

لی کرد. باید روی ميز اتاقی که در اختيارداخل ساک و چمدان خارج می کنند. پس باید کمد و یا کشویی مخصوص لباس ھا برای ميھمانان خا

ميھمانان قرار می دھيم را خالی کنيم تا وسایل شخصی را روی آن قرار دھند.

 قرار دادن یک ساعت زنگ دار به ميھمان کمک می- جزئيات: قرار دادن بعضی وسایل از اتکای ميھمان به ميزبان جلوگيری می کند. به طور مثال

 در اختيار ميھمانان قرار دھيم. پنکه، تلفن و تلویزیون.کند تا ھر ساعتی که �زم بود، خودش بيدار شود. ھر یک از وسایل زیر را ھم اگر اضافه داریم

البته اگر در خانه از آن اضافه باشد.

ی، شامپو و حوله دست و صورت، در صورتی که-در مورد دستشویی و حمام ھم این کار یعنی احترام به ميھمان ھا. قرار دادن یک صابون اضاف

ميھمان این وسایل را ھمراه نداشته باشد، او را خوشحال خواھد کرد.

ان را تنھا گذاشت و در تمام لحظات در- حریم شخصی برای ميھمان: مشکل اصلی ھمه ما این است که گمان می کنيم لحظه ای نباید ميھم

تصر استراحتی کند، یا کمی مطالعه کند، ما بایداتاقی که به او اختصاص داده ایم کنارش باشيم. قبل از اینکه او به شما بگوید می خواھد مخ

پيشنھاد بدھيم.

چند پيشنھاد زیر را ھم برای ایجاد یک فضای خصوصی برای ميھمانان خود در نظر بگيریم.

 بخش ھای مختلف آن به وسيله درھای زیاد به ھم متصل- بعضی از درھا را ببندیم. اگر خانه خود را تغيير شکل داده یا از ابتدا به شکلی بوده که

سمت سالن پذیرایی، در سمت سالن را ببندیم.می شوند، بعضی از درھا را ببندیم. به طور مثال اگر حمام ، ھم از اتاق راه دارد و ھم از 

ی خانه را در اختيار آنھا قرار دھيم. به این ترتيب- کليد اضافی: برای ميھمان ھایی که چند روزی قصد اقامت دارند. پيشنھاد می شود کليد اضاف

ھم ما به عنوان ميزبان و ھم اینکه ميھمان ما راحت خواھند بود.

ھولت قرار دھيم. به این ترتيب ميھمان برای- برای ميھمان خود وسایل آشپزخانه را دم دست و دسترسی به مواد نوشيدنی و خوردنی را در س

 اتاق خواب ميھمان قرار دھيم ، چرا که ميھماننوشيدن یا خوردن چيزی دچار رودربایستی نمی شود. حتی در صورت امکان ميتوانيم یک یخچال در

گذاشتن دارو و سایر موارد ، بدون مزاحمت به صاحب، در ھر مقطعی از شب ميتواند از امکانات یخچال از قبيل خوردن آب خنک ، خوردن ميوه و یا 

خانه ، بھره مند گردد.

ن لباس ھایشان را می دھد. اتو و سایر وسایل- وسایل شست وشوی لباس ھم در اختيار ميھمانان قرار دھيم. این کار به ميھمانان امکان شست

 است.مورد نياز را ھم در دسترس قرار دھيم. قطعاً لباس ھای ميھمانان در ساک یا چمدان چروک شده
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 ھمچنين ميز مطالعه و با صندلی و محتویات روی ميز ،بنا براین داشتن گنجه و کمد به اندازه کافی در اتاق خواب ميھمان ، ضروری به نظر ميرسد و

از قبيل چراغ مطالعه و تلفن و لوازم تحریر.

● بخش دوم: پيش بينی و طراحی فضا برای اتاق خواب ميھمان

پيش ، انجام نشده و فقط از امکانات موجود استفادهتا اینجای مطلب ، ھمگی ، حاکی از آن بود که ھيچگونه طراحی قبلی ،برای اتاق ميھمان ، از 

می شده است.

 ، یعنی اتاق خواب ميھمان ، تمھيدات �زم انجامپس بنابراین بھتر است برای استفاده بھينه از فضای موجود ، از قبل نسبت به طراحی این فضا

گيرد.

يم.برای این کار بھتر است تعریف مختصری از اتاق خواب و مخصوصاً اتاق خواب ميھمان داشته باش

 مجموع محلی است برای آرامش افراد ، استراحتبطور کلی اگر بخواھيم اتاق خواب را تعریف کنيم ، ميتوان چنين بيان داشت که اتاق خواب در

اق خوابھای دیگر ، بایستی نه تنھا از امکاناتکردن و بسر بردن اوقات بيکاری و خوشی در آن محل . و اتاق خواب ميھمان ھم ھمانند سایر ات

مشابه ، بلکه از امکانات ویژه ای نيز برخوردار باشد.

که او�ً بخوبی تھویه شود. ( برای ھر فرد عادی ،اصو�ً برای اینکه انسان خواب خوب و راحتی داشته باشد ، اتاق خواب باید طوری طراحی گردد 

 متر ارتفاع دارد ، فقط ميتواند گنجایش خواب دو نفر٣ متر طول و ۴ متر عرض و ٣ متر مکعب ھوا باشد.) یعنی اتاقی که ١۵ھنگام خواب ، بایستی 

 در نظر داشت .را داشته باشد. به ھمين منظور ميبایست ، ھميشه ميزان ھوای �زم تنفس افراد را ھنگام خواب

ت دارد. اگر تعداد ميھمانھا کم و تعداد تخت خوابھاالبته اندازه و شکل اتاق خواب ميھمان ، در کل بستگی به مقدار مبلمانی که مورد احتياج اس

 را در نظر۴ * ٣اب ميھمان دو نفری ، یک مساحت زیاد باشد ، اتاق خواب حالت چندان جالبی را نخواھد داشت. ولی در کل ميتوان برای اتاق خو

گرفت.

سوده تر بودن و استراحت کردن ميھمان و سایر افرادچون امروزه بيشتر بنا ھا و ساختمانھای مدرن ، بصورت آپارتمان ساخته ميشوند ، لذا برای آ

 نظر بگيریم.خانواده و ھمچنين جالب تر بودن طرح مورد نظر ، بھتر است نکات زیر را در طراحی ھایمان در

 نور و چه از نظر تھویه ھوا و چه از سایر مسائل دیگرـ �زم است اتاقھای خواب را در قسمتی از نقشه طرح ریزی کنيم که از تمام جھات ، چه از نظر

ح معمو�ً ، سمت جنوب طرح و ساختمان ميباشد. و، بطور یکسان بھره گيرد. به ھمين منظور بيشتر مواقع ، محل قرار گرفتن اتاق خوابھا در طر

ته شود.البته در صورت امکان ، تا از نظر امورمناسب تر آن است که برای ھر اتاق خواب و مخصوصاً اتاق خواب ميھمان ، یک حمام در نظر گرف

بھداشتی و ھمچنين راحتی بيشتر ميھمان ، این امر رعایت شود.

بر ھا و ھمچنين کنار پارکينگ ھا بوده و کmً رو به جاھایـ حدالمقدور ، اتاق خواب ھا ، نباید در کنار پله طراحی شوند و نبایست رو به خيابان و مع

شلوغ و پر سر و صدا ، قرار نگيرند.

ميھمان نيز ، کمی دورتر از فضای خصوصی اتاق خوابـ اتاق خوابھا بایستی دور از دسترس محوطه فعاليت افراد خانواده قرار گيرند و اتاق خواب 

 مستقيم و ایجاد ناراحتی برای خود و بقيه افراد خانوادهميزبان قرار گيرد و درب ورودی آن در جای دنج و بی سر و صدایی قرار گرفته باشد تا از دید

مان در طبقه با� در نظر گرفته شود. بخاطر اینکهجلوگيری گردد. چنانچه مقدور باشد و خانه دوبلکس طراحی گردد ، بھتر است که اتاق خواب ميھ

بدور خواھد بود.طبقه با� جای امن و ساکتی برای ميھمان بوده و از مراجعه کننده ھای احتمالی روزمره منزل 

اب تدارک دید . برای اینکه محل مناسبی برایـ اصو�ً برای لباسھا و لوازم شخصی مورد نياز ، بایستی مکان و فضای مناسبی را در اتاق خو

 ميبایست در طرح استفاده کرد تا فضای کافیلباسھای خواب و لوازم شخصی مورد نياز در نظر گرفته شود ، از جالباسی و قفسه ھای دیواری،

، بصورت تو رفتگی ، در اتاقھا طرح شده و بوسيلهبرای آویزان کردن لباسھا و سایر لوازم شخصی وجود داشته باشد. البته شکل این جالباسی ھا 

 ، از نظر لوازم و وسایل خواب ميباشد.درب ، بصورت کمد در می آید . که ھم اتاق خواب را خلوت جلوه داده و ھم دارای نظم و ترتيب

رامش و سکوت باشد. دکور سيستم اتاقھای خوابـ دکوراسيون خوب و رنگ آميزی دلنشين و مناسب آن در طراحی اتاق خواب ، ميتواند جلوه گر آ

بلمان و تخت خواب و ميزھا داشته باشند تا در، ميبایست به گونه ای طرح ریزی شوند که نشانگر سکوت و آرامش بوده و ریتم خاصی در مورد م

لبته ھماھنگی بين روتختی و پرده ھا و قاليھابوجود آوردن یک محيطی ساکت و خوب ، که ایده آل یک اتاق خواب مناسب ميباشد سھيم باشند. ا

 توجه بيشتری کرد.و یا بر عکس نا ھماھنگی آنھا ، تاکيد بسزایی در آرامش اتاق خواب ميگذارد که بایستی بدان
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 محيطی که ميھمان در آن بسر ميبرد. صبح بهـ موقعيت اتاق خواب ميھمان ، از نظر چشم انداز ھم ميتواند عاملی باشد برای لذت بخش بودن

نشين ، جذابيت محيط و فضا را برای ميھمان دو چندانھنگام باز کردن پنجره اتاق خواب ، و دیدن منظره ھای جالب و دلنواز ، با ھوایی لطيف و دل

رای ھر بيننده ای در بر خواھد داشت . با یک رنگخواھد کرد. وقتی رنگ و فرم ، به زیبایی و تناسب ، در ھم آميزد ، حاصلی چشمگير و دیدنی ب

 ، فضای دلپذیری را برای ميھمان بوجود خواھد آورد .آميزی مناسب برای اتاق خواب ميھمان و چيدمان اثاث اتاق ( ھمانند تختخواب ، ميز و صندلی)

ن کنده کاری و ظریف کاری شده است و رنگگذاشتن یک گلدان گياه سبز در یک گوشه اتاق ، رنگ قھوه ای سوخته ميز و صندلی که بر روی آ

سليقه وصف ناپذیر ميزبان خانه را توصيف خواھدچوبی روشن قوس دار تختخواب و نقش و نگار زیبا و مناسب رو تختی و ھماھنگی ميان این دو ، 

ی ، بيدار و زنده خواھد کرد.کرد و حس قدردانی در ميھمان را نسبت به شکوه و عظمت خانه و صاحب خانه و نعمت ھای خداوند

http://vista.ir/?view=article&id=319556

برگ ھای درخشان

درخشان برگ ھای  از  توان  می  پائيز  فصل  در  منزل  ورودی  تزئين  برای 

استفاده کرد.بدین منظور به یک رشته نورانی و تعدادی برگ نياز است. برگ

ھا را به دسته ھای کوچک تقسيم کرده و از یک سر رشته دسته ھا را با

چسب نواری به دور رشته بپيچيد. سپس برای ھر یک از ردیف ھای بعدی

پنج سانتيمتر پائين تر آمده و مجدداً دسته ھا را به رشته بچسبانيد. این کار

را تکرار کنيد تا به وسط رشته برسيد. سپس از سر دیگر رشته مجدداً کار را

آغاز کنيد. پس از اتمام کار رشته را اطراف در ورودی وصل کنيد.برای زیباتر

شدن ورودی منزل می توانيد از دو گلدان بزرگ با گل ھای خشک در دو طرف

در ورودی استفاده کنيد.

سعيد سپھری

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=125412
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برگ ھای پاييزی در دکوراسيون

بر راھکارھای فوق قصد دارید که در دکوراسيون فضای خانه تان اگر عmوه 

تغييرات دیگری – به جز کاربرد برگ ھای خشک پایيزی – ایجاد کنيد،

می توانيد از فرم و رنگ آميزی آنھا الھام گرفته و از آن به صورت ابتکاری در

 نمونه از آنھا اشاره خواھد٢لوازم دکوراسيونی استفاده کنيد. در زیر به 

شد:

) برگ ریزان روی پرده ھا: برای پرده ضخيم پنجره اتاقتان تعدادی بندینک به١

تصویر مانند  به صورتی که  بدوزید،  پایيزی  برگ ھای   در٩رنگ ھای مختلف 

و رنگ ھا  در  پایيزی  برگ  از  پارچه ای  شکلی  بندینک ھا،  از  ھریک  ادامه 

فرم ھای مختلف بریده شده و به با�ی پرده دوخته شود. درواقع، پرده را به

جای نوارپرده و گيره پرده با بندینک ھای برگ دار به چوب پرده متصل کنيد.

لوازم دکوراسيونی٢ ) برگ ھای چاپی روی کوسن: چاپ شکل برگ روی 

چوبی یا پارچه ای مانند کوسن یکی دیگر از ایده ھای پایيزی این فصل است.

با استفاده از برگ تھيه کنيد و  با شکل  یا شابلونی  شما می توانيد مھر 

برگ ھای از ھمه اینھا  تلفيقی  یا  نارنجی، قھوه ای  رنگ ھای اکریليک زرد، 

پایيزی را روی لوازم دکوراسيونی موردنظرتان چاپ کنيد.

 رنگ قھوه ای و خردلی انتخاب شده٢ رنگ تيره و روشن نياز دارید (در این تصویر ٢ تکه چرم مصنوعی ھم اندازه به شکل مربع و در ٢درواقع شما به 

۴٠×۴٠ سانتی متر بزرگ تر از ضلع کوسن مربع شکل انتخابی برای روکش باشد، یعنی اگر شما کوسنی ١٠است)، به صورتی که ھر ضلع آن باید 

 سانتی متر از چرم مصنوعی تھيه کنيد.۵٢×۵٢ مربع با ابعاد ٢سانتی متری دارید، باید 

د ضخيم و به اصطmح شق باشد تا فرم موردنظرـ نکته: انتخاب چرم مصنوعی به این دليل است که در این روش جایگزین دوخت کوسن، پارچه بای

حاصل شود.

 و محل ھای تعيين شده برای برش در آنھا، ابتدا٧ تکه روکش انجام شد، باتوجه به الگوھای ارائه شده در تصویر٢پس از اینکه مرحله برش اصلی 

 �یه تشکيل شود. پس از سانتی متری دورتادور لبه ھریک از تکه ھا با قيچی انجام دھيد تا ذوزنقه ھایی در محيط ھر۴برش ھای اریب را در محدوده 

ده در الگو) ببرید.آن، با کمک کاتر و خط کش، خطوط افقی مابين ھریک از ذوزنقه ھا را (مطابق مکان ھای مشخص ش

مه دیگر مربع را نيز با ھمان الگو تکرار الگوی ارائه شده، تنھا نصف یک مربع زیر و رو را نشان می دھد. بنابراین شما باید برش ني٢ـ نکته: ھریک از 

 را زیر آن قرار دھيد.کنيد. پس از آنکه مرحله برش براساس الگوھا انجام شد، یکی از تکه ھا را روی کوسن و دیگری

راقب باشيد آنھا را جابه جا قرار ندھيد، زیرا در این حالتـ نکته: باتوجه به اینکه محل برش ھای ایجادشده در تکه ھای رو و زیر با ھم متفاوت است، م

این روش جایگزین دوخت، عملی نخواھد بود.

 ھریک از تکه ھای ذوزنقه ای شکل �یه زیرین را از داخلدر پایان، پس از آنکه مربع ھای مربوط به رو و زیر کوسن را در جای خود قرار دادید، ابتدا

 کار را درمورد ذوزنقه ھای �یه رویی نيز تکرار کنيد.برش ھای افقی واقع در وسط ذوزنقه ھای �یه رویی – به صورت یکی در ميان – عبور دھيد و این

به این ترتيب، کوسن با ھمين روش – بدون دوخت – روکش می شود.

منبع : ھمشھری آنmین
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بزرگ جلوه دادن خانه ھای کوچک

▪ اگر فضایی کوچک دارید که می خواھيد آن را بزرگ تر نمایان کنيد و یا اینکه

بھتر است وسایل قدم  اولين  در  باشد،  داشته  بيشتری  کاربرد  فضا  این 

دور را  آنھا  و  کرده  را جمع آوری  غيرکاربردی  و  استفاده  قابل  غير  تزیينی 

بيندازید و یا اگر خاطره ای را برایتان یادآوری می کند، آن را در جایی مانند انبار

نگھداری کنيد.

▪ از رنگ ھای درخشان و روشن با ته رنگ ھای سفيد که باعث بزرگ تر نمایان

شدن فضا می شوند استفاده کنيد.

▪ از پرده ھای ضخيم و چند �یه در این اتاق ھا استفاده نکنيد. سعی کنيد

پرده ھا به رنگ روشن و تقریبا کم طرح باشند.

فاده نکنيد، چرا که از لحاظ دید بصری موجب کوچک تر▪ تا آنجایی که می توانيد از فرش، قاليچه و یا ھر نوع کف پوش تزیينی در فضاھای کوچک است

شدن فضا می شود.

 باشد. ھرچه کف پوش اتاق روشن تر باشد به▪ اگر کف پوش اتاق سراميک، موکت و یا ھر چيز دیگری است بھتر است که از طيف رنگ ھای روشن

مراتب فضا بزرگ تر جلوه می کند.

این دسته از مبلمان مخصوص فضاھای کوچک ھستند و▪ تا آنجا که امکان دارد از مبلمان کوچک با انحناھای بسيار و ظریف استفاده کنيد چرا که 

وچک به ھيچ وجه توصيه نمی شود.آنجا را بزرگ تر نشان می دھند. استفاده از مبلمان بزرگ و کاناپه ھای بزرگ در اتاق ھای ک

اسب می توانيد فضا را کامm کاربردی کنيد. در فضاھای▪ نورپردازی زیاد فضا را بزرگ تر از آنچه که ھست نمایان می کند. در ضمن با نورپردازی من

کوچک تا آنجا که امکان پذیر است از آباژور و نورھای موضعی کم نور استفاده نکنيد.

مناسب نيست. اگر از آن دسته افرادی ھستيد که▪ استفاده از وسایل تزیينی غيرضروری که کاربرد خاصی ندارند، در فضاھای کوچک به ھيچ وجه 

روی ميزی در کنار یکی از مبل ھا قرار دھيد. اگر ھموسایل تزیينی را دوست دارید، بھتر است آنھا را در کوچک ترین سایز انتخاب کنيد و ھمه را 

ب کنيد.عmقه مند به آثار ھنری ھستيد، تابلوھا را در سایزھای کوچک و تنھا روی یک یا دو دیوار نص

ترین شان را انتخاب کنيد. کاغذدیواری ھای پرطرح و شلوغ اتاق▪ اگر مایل اید که دیوارھا را با کاغذ دیواری تزیين کنيد، بھتر است کم طرح ترین و روشن 

را تنگ و تاریک جلوه می دھد.

مھرنوش پاک اندام

منبع : روزنامه سmمت
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بزرگ نشان د اد ن اتاق کوچک

فضای اتاق شما ھر چند  کوچک باشد ، باید  محيطی شاد اب و پر از انرژ ی

آنجا می روید  ،احساس به  یا استراحت  مطـالعه ، کار  برای  تا اگر  باشد  

خوبی د اشته باشيد  .

د ر این مطلب نکاتی د رباره چگونگی قرار گرفتن ميز تحریر و تنظيم نور آمد ه

است:

● ميز تحریر

ميز تحریر یا ميز کامپيوترتان می تواند  یک ميز سه گوش کوچک د ر زاویه د و

د یوار اتاق باشد . اگر جای کافی برای یک ميز کامپيوتر معمولی د ارید ، ممکن

است آن را د ر زیر پنجره جایی از د یوار که معمو� استفاد ه نمی شود ، قرار

د ھيد .

ميزی انتخاب کنيد  که طول و عرض کمتری د اشته باشد  اما د ارای طبقات

متعد د ی برای قرار د اد ن وسایل جانبی کامپيوتر باشد .

کمد ھای د یواری که اغلب ارتفاعی تا سقف اتاق د ارند ، فضای زیاد ی را د ر

اختيار شما قرار می د ھند .

برای استفاد ه بيشتر از این فضا می توانيد  د اخل کمد  را طبقه بند ی کنيد  و یا

د ر قسمت پایين آن د و یا سه کشو بسازید .

د  و با نصب جيب ھای پارچه ای یا چند  رشته طناب بهاگر اتاق شما کوچک است، بھتر است ھيچ امکانی را برای استفاد ه از این فضا از د ست ند ھي

د .موازات ھم بر روی سطح د اخلی کمد  حد اکثر استفاد ه از فضای د اخل کمد ، را د اشته باشي

ای نشستن می توانيد  از صند لی ھای تاشوی کوچک یااگر اغلب د ر اتاق خود  پذیرای تعد اد ی از د وستانتان ھستيد ، برای تامين فضای کافی بر

نھا نياز ند ارید ، صند لی ھا را جمع کرد ه د ر گوشه ای از اتاق یاصند لی ھایی که روی ھم قرار می گيرند ، استفاد ه کنيد . به این ترتيب د ر زمانی که به آ

د اخل یک کمد  قرار می د ھيد .

 یکی استفاد ه بھينه از تمام فضای موجود  و د یگری بزرگد ر فضای کوچک د و ھد ف را باید  د ر تمام مراحل د کوراسيون اتاق به خاطر د اشته باشيم:

نمایی و القای حس فضای بيشتر به بينند ه.

● رنگ و نور

برای اتاق ھای بسيار کوچک ھستند .رنگ ھای روشن و ساد ه مانند  خانواد ه رنگ ھای خنثی و یا رنگ ھای طبيعی، بھترین انتخاب 

 اگرچه ھمواره رنگ ھای آرامش بخش و مmیم برای اتاقاما اگر اتاق شما خيلی کوچک نباشد ، می توانيد  تنوع رنگی بيشتری د ر آن د اشته باشيد .

يزی شود .خواب ھا توصيه می شوند  اما اتاق خواب فضایی خصوصی است و باید  با سليقه صاحب آن رنگ آم

باشيد  رنگ ھای سرد  مانند  آبی ھا و سبزھا،البته عmوه بر سليقه شخصی اطmع از بعضی اصول د ر انتخاب رنگ مفيد  است. به خاطر د اشته 
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ک را بزرگتر می نمایانند ، د ر حالی که رنگ ھای گرمرنگ ھایی ھستند  که سطوح را عقب تر از آنچه ھستند  نشان می د ھند  از این رو فضاھای کوچ

ا را کوچکتر نشان می د ھند . جوانان اغلب به رنگ ھایکه اصطmحا به «رنگ ھای پيش روند ه» معروف ھستند ، جلوتر به نظر می رسند  و د ر نتيجه فض

ن رنگ ھا د ر سطوح کوچک و به عنوان آکسان استفاد هپرانرژی و زند ه عmقه مند  ھستند ، اما بھتر است برای طراحی رنگ د ر یک اتاق کوچک از ای

با رنگ تان بھره بگيرید .کنيد . از د یوارھای روشن اتاق به عنوان بومی سفيد  برای معرفی سطوح رنگی کوچکتر   ھای د رخشان و مورد  عmقه 

عوض این حسن را د ارند  که به شما امکان می د ھند  ھر ازد یوارھای سفيد  یا کرم روشن شاید  برای جوانان کمی کسل کنند ه به نظر برسند ، اما د ر 

 تغيير د ھيد .چند  گاه یک بار رنگ سایر وسایل اتاقتان را بد ون نگرانی از ھماھنگی آن با رنگ د یوارھا

ی پرد ه اتاق را ساد ه و ھمرنگ د یوار انتخاب کنيد . تاثيربرای بزرگنمایی اتاق ھای کوچک بھتر است د رھا و پنجره را به رنگ د یوار رنگ بزنيد  و حت

می است، ضمن اینکه با بازتاب نور فضا را نيز بزرگتر از آنچهآینه ھا د ر بزرگنمایی را فراموش نکنيد . وجود  یک آینه قد ی د ر اتاق یک جوان نيازی حت

ا بازتاب نور طبيعی تاثير بيشتری د اشته باشد . نصب آینه برھست، نشان خواھد  د اد . د ر صورت امکان آینه را روی د یوار مقابل پنجره نصب کنيد  تا ب

. نورپرد ازی نيز از اصولی است که باید  به آن توجه شود .روی د ر کمد ھا نيز عmوه بر بزرگنمایی و گرد ش نور د ر اتاق به آن نمایی مد رن می بخشد 

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=105298

بزرگترھا سليقه شان را پشت در بگذارند

طراحی دکوراسيون اتاق کودکان تا حدی متفاوت از سایر بخش ھای خانه

است. بزرگسا�ن معمو�ً اتاق ھا و قسمت ھای مختلف خانه را به انجام

فعاليت ھای خاص اختصاص می دھند و بر اساس کاربرد خاص ھر کدام از

آن ھا، دکوراسيون متفاوتی در نظر می گيرند، اما کودکان تمام کارھای خود

بازی برای  را در اتاق شان انجام می دھند. در واقع اتاق کودکان مکانی 

یا به موسيقی، کشتی گرفتن و نشان دادن  کردن، مطالعه، گوش دادن 

پنھان کردن وسایل ارزشمند آن ھا است.

بيدار شدن حس با وجود این که طراحی دکوراسيون اتاق کودکان موجب 

شيطنت و کودکی خود شما می شود. به خاطر داشته باشيد که این اتاق

نحوه و  نياز  مورد  خرید وسایل  برای  پس  اتاق شما!  نه  است  فرزندتان 

چيدمان آن ھا، حتماً به نظرات فرزندتان نيز توجه کنيد. قدم اول در طراحی

اگر آن ھا است.  اتاق کودکان، کشف کردن عmقه و سليقه  دکوراسيون 

فرزندتان به یک شخصيت کارتونی یا رنگ و طرح خاصی عmقه دارد، سعی

ر پرده ھا، روتختی یا طرح ھای روی دیوار استفاده کنيد.کنيد از آن به عنوان زمينه اصلی کار استفاده کنيد. به عنوان مثال می توانيد آن طرح را د

د عوض می شود. پس از این طرح ھا در وسایلیالبته به خاطر داشته باشيد که کودکان امروز، نوجوانان فردا ھستند و سليقه آن ھا خيلی زو
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استفاده کنيد که تعویض آن ھا برایتان راحت تر و کم خرج تر باشد.

ه ای از اتاق را نيز به مکانی برای مطالعهسعی کنيد در اتاق فضایی را برای بازی کردن، نقاشی و درست کردن کاردستی باز بگذارید. گوش

چند کوسن نرم نيز می تواند فضای مناسبی را برایاختصاص دھيد. لزومی ندارد که در این بخش حتماً از ميز وصندلی استفاده کنيد. یک پشتی یا 

مطالعه ایجاد کند.

نمی خواھد که این آثار ھنری روی دیوار کشيدهبچه ھا معمو�ً دوست دارند نقاشی ھا و کاردستی ھایشان را نمایش دھند بنابراین اگر دلتان 

يت ھای کارتونی یا عکس ھای مورد عmقهشود بھتر است یک یونوليت بزرگ را روی دیوار نصب کنيد تا بچه ھا، نقاشی ھا، پوسترھای شخص

شان را روی آن نصب کنند.

ان است، بھتر است به اندازه کافی اتاق را قفسهاز آنجا که مرتب کردن اتاق و اسباب بازی ھای ریز و درشت یکی از معضmت والدین و فرزندانش

 بخواھيد اسباب بازی ھا را مرتب در قفسه بچيند،بندی کنيد. استفاده از سبدھای حصيری نيز بسيار مناسب است. اگر به جای آن که از فرزندتان

اھد داد.اجازه بدھيد ھمه آن ھا را در یک سبد بریزد، او تمایل بيشتری به مرتب کردن اتاقش نشان خو

 زیرا اشيای مورد استفاده کودکان معمو�ً خيلیھنگام خرید تخت، کمد و ميز، سعی کنيد اجناسی را بخرید که کيفيت و دوام با�یی داشته باشد

تا فرزندتان در دوران نوجوانی نيز بتواند از آن ھازود خراب می شود، ھمچنين بھتر است آن ھا را کمی بزرگ تر و با طرح ھای ساده انتخاب کنيد 

استفاده کند.

[ راضيه حبيبی ]

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=120944

به راحتی لم دھيد

به جرات می توان گفت تنھا مکانی که می توان روی مبل ھای رسمی با

خيال راحت لم داد و احساس آرامش کرد خانه ورساچه است؛ جایی که ھر

نوع سبک و سليقه ای در آن یافت می شود. خانه ورساچه در ميmن یکی از

نوع استایلی با ھر  آن  دکوراتورھای  دکوراسيونی است که  مراکز  معدود 

آشنایند. وقتی صحبت از دکوراسيون اداری به ميان می آید بmفاصله اتاق

ھای سخت و سردی در ذھنمان تداعی می شود که از یک ميز مستطيل

شکل بزرگ که دور تا دور آن صندلی ھای چرمی قھوه ای رنگ چيده شده

اند و ھيچ المان ھنری در آن دیده نمی شود.

ما ھميشه فکر می کنيم دلخواه ترین دکوراسيون را برای منزل تدارک ببينيم

ولی اگر ھوشمندانه نگاه کنيد متوجه خواھيد شد مکانی که باید از چيدمان
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گذرانيم البته با توجه به اینکه ما به عنوان کارمندفوق العاده ای برخوردار باشد محل کار است که ما بيشترین ساعات و اوقات خود را در آن می 

وع لوستری روشنایی اتاق را تامين کنيم و اصmً آیاخيلی مجال اظھار نظر نداریم که مثmً دیوار ھای اتاقمان چه رنگی باشد یا بخواھيم با چه ن

ده کارفرما و مدیرعامل شرکت است که با توجه بهدلمان می خواھد که پشت چنين ميزھایی بنشينيم و کار کنيم. با توجه به اصل فوق، این به عھ

ترک کارکنان تغيير دھد. ایجاد یک محيط آرام وسmیق و روحيات کارمندان خود محيط کار را فضاسازی کرده و چيدمان آن را براساس احساسات مش

 سال است پس از فوت برادرش جانی ورساچه - طراح لباس١٠مطبوع برای کارکردن کار بسيار سختی است. این را دوناتلm ورساچه می گوید که 

 قرار گذاشتيم. اتاقی٢٨ميmن، خيابان سناتو، شماره مشھور - مدیریت کمپانی ورساچه را برعھده دارد. با او در مرکز دکوراسيون ورساچه واقع در 

 ھای طmیی که آرم خورشيدگونه ورساچه را با خودسياه و سفيد با دکوراسيونی کامmً مدرن. اینجا دیگر نه از کيف و کفش خبری است نه از لباس

 و ھر کسی براساس ھر نوع گرایش که دارد میحمل می کنند. طبق آنچه خود دوناتلm می گوید اینجا مکانی است برای به تحقق پيوستن رویاھا

ه را می پرسيم با لبخند می گوید، ھيچ و توضيح میتواند فضای محيط کار و منزلش را تغيير دھد. وقتی از دوناتلm رمز موفقيت دکوراسيون ورساچ

 قبل از ھرچيز از طبيعت الھام می گيرم و بادھد: فضای آثار من تلفيق ھنر و طبيعت است. من برای خلق انواع آثار ھنری که شما می بينيد

ز فرق بين حمام و سالن برگزاری جشن و مھمانی رااستفاده از المان ھای ھنر جدید آن را تغيير می دھم. او می گوید: برخی از دکوراتورھا ھنو

م فراموش می کند برای چه پا به این مکاننمی دانند، وقتی وارد حمام می شوی با رنگ ھای تند و گل آرایی ھایی روبه رو می شوی که آد

طرفی امکان دارد وارد سالنی تاریک و تار شویگذاشته و ذھنش به نوع گل آرایی و نورپردازی و نحوه چيدمان وسایل حمام معطوف می شود. از 

عروسی برگزار کنند. ورساچه در ادامهکه ھيچ گونه المان شادی بخشی در چيدمان آن یافت نمی شود که بفھمی قرار است اینجا مراسم 

ست و گفت: ما فکر می کنيم مدرن یعنیصحبت ھایش طرز تلقی نادرست و نابجا از مدرنيته را عامل اصلی افت کيفيت محصو�ت دکوری دان

اینکه بيایی سقف اتاق را با نارنجی رنگ آميزی کنی.

بر محيط زندگی ندارید و از روانشناسیاین مدرنيسم نيست که بی سوادی است. این نشان می دھد شما ھيچ اطmعاتی در مورد تاثير رنگ 

پوست و امروزه ثابت شده است که نور از راهچيدمان ھيچ چيزی سرتان نمی شود. تاثير نور بر مغز انسان یا از طریق چشم است یا از طریق 

يت و جنب وجوش ایجاد می کند. به طور کلی در نورپردازیجمجمه بر مغز انسان نيز تاثير می گذارد؛ اینکه مثmً رنگ قرمز یا نور قرمز در انسان فعال

مصنوعی فقط باید یک عامل کمکی باشند. دریک اصل مھم وجود دارد و آن این است که حتی ا�مکان از نورھای طبيعی استفاده کرد. نورھای 

وم طول اتاق می توان از نورھای کمکی استفاده کرد.خانه باید به اتاق ھا نور طبيعی تابيده شود. اما اگر عمق اتاق خيلی زیاد است بعد از دوس

ست. بين رنگ زرد و سبز، سبزی قرار دارد کهدر ترتيب رنگ ھا ابتدا رنگ ھای گرم مثل نارنجی قرار دارند سپس رنگ زرد که یک رنگ روشن ا

در مرحله بعد رنگ ھای سرد ھستند و درمتمایل به زرد است و یک رنگ تسليم شده و بی تفاوت است، نه پرخاشگر است و نه سکون دارد، 

رعایت شود ولی ما اغلب می بينيم که چنينمرحله بعد تر رنگ ھای سنگين مثل بنفش. اینھا ھمه جزئيات ریزی است که باید در دکوراسيون 

ه لحاظ حس روستيکی که القا می کند، بسيار آراماتفاقی نمی افتد. بارھا دیده ام که برخی سقف اتاق را با چوب می پوشانند گرچه این حرکت ب

 ھای تيره در سقف اتاق باعث می شود اتاقبخش است ولی در درازمدت باعث خستگی فرد از محيط خانه یا محل کار می شود. برای اینکه رنگ

اق تيره باشند عمق اتاق بيشتر می شود. اگرکوتاه تر به نظر برسد بھترین نور نوعی است که از سقف به سطح زمين برسد. اگر دیوارھای ات

اتاق ھا در عمق و بزرگی آنھا بسيار مؤثر است. گاھی چوندیوار انتھایی اتاق تيره باشد باز دیوارھا کوتاه تر می شوند. بنابراین طریقه رنگ آميزی 

ھای رنگ ھا را تعدیل کرد و کاھش داد. بانوینمی توانيم به ھر دليلی رنگ یک مکان را تعویض کنيم با یک نورپردازی مناسب می توان حالت 

زی را اصل مھم در چيدمان به خصوص چيدمانشماره یک ورساچه که مھارت ھا و توانایی ھایش تنھا به طراحی لباس محدود نمی شود، نورپردا

يم باید نوع کاربری و استفاده فضا را در نظرمحيط کار معرفی می کند و می گوید: وقتی می خواھيم برای یک محيط، نور را طراحی و اجرا کن

بگيریم. دقت در کاربری فضا در درجه اول اھميت قرار دارد.

ناصر چيدمان داخلی فضاست. فرض کنيد میمرحله دوم تعيين منابع نورھای طبيعی آن محيط است. مرحله سوم مشخص کردن و تعيين اشيا و ع

در اتاق است که در مورد آن باید به بافت، رنگ و جنسخواھيد چگونگی نورپردازی اتاق کار را طراحی کنيد. از جمله عناصر این اتاق مبلمان موجود 

ص باشند به عبارت خmصه تنوع دیداری اشيادقت کرد. به طور کلی در مورد عناصر موجود در فضای داخلی باید عوامل جنس، بافت و رنگ مشخ

ی می کنند. گاھی تضادھا و کنتراست ھا را ازباید مشخص باشد. در مبحث کنتراست ھا اشاره کردیم کنتراست ھا را از جنبه ھای مختلفی بررس

حاظ نوع بافت (مثل نرمی و زبری) بررسی می کنند.لحاظ سياه و سفيد بودن یا به عبارت بھتر از لحاظ رنگ بررسی می کنند و گاھی آنھا را از ل
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می دھند و زیبایی را به وجود میکنتراست ممکن است از لحاظ تنوع سادگی مطرح شود. مجموعه این عناصر است که دست به دست ھم 

طوری که از اجزای یک کل درست می شود، از انجامآورند. وقتی انسان این عناصر را به ھم ربط می دھد و یک وحدتی بين آنھا ایجاد می کند به 

پيچيدگی وجود دارد چون نياز به تفکر بيشتری برای فھماین کار لذت می برد و زیبایی را درک می کند. به عنوان مثال وقتی در یک اثر ھنری تنوع و 

 از ھمتایان اروپایی اش گرفته است، ترجيحمطلب است، کار زیباتر به نظر می رسد. ورساچه که اخيراً دکوراسيون ھای مدرنش گوی سبقت را

و معتقد است یک شیء وقتی زیباست که طبيعت درمی دھد دیگر از المان ھای مدرن کناره گيری کند و ھنر قدیمی را سرلوحه آثارش قرار دھد. ا

احساسی پدید آورد که به طبيعت جان و روحروح آن حلول کند. وی ھمچنين می گوید: ھنرمند کسی است که با الھام گرفتن از طبيعت در ما 

يعت سعی می کردند تا زیبایی ظاھری و طبيعی راببخشد. ھنرمندان قبل از قرن شانزدھم مبحث پرسپکتيو را نمی دانستند و بيشتر با کپی از طب

پدید آورند.

ع ھنرمند کسی است که به شیء بی جان روح ببخشد. ماما نيز می توانيم با الھام از طبيعت به طراحی بپردازیم و عالم جدیدی پدید آوریم. در واق

بيشتر جنبه ھای استاتيکی مھم است یعنی ما در پیبه دنبال زیبایی ظاھری نيستيم بلکه به دنبال ریتم، وزن، تعادل و تضادھا ھستيم. برای ما 

در دست یک ھنرمند بھانه ای است تا آن را تفسيرتکرار طبيعت نيستيم بلکه می خواھيم نادیدنی ھا را دیدنی کنيم. واقعيت این است که طبيعت 

کند.

منبع : روزنامه سرمایه
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به رادياتور ھای قديمی نمای مدرن ببخشيد

رادیاتور شوفاژ گرچه به لحاظ كاربردی مشكل تامين گرما در منازل را حل

كرده است اما از نمای چندان زیبایی برخوردار نيست...

اگر منزل یا محل كار شما قدیمی ساز است و ھنوز ازاگرچه امروز رادیاتورھای جدید باریك تر و بسيار زیباتر از رادیاتورھای قدیمی ھستند اما 

یی جدید به آن ببخشيد. به این ترتيب می توانيدرادیاتورھای مدل قدیمی استفاده می كنيد، می توانيد با ساخت یك روشوفاژی زیبا و مدرن نما

ا می توان به اشكال و سبك ھای گوناگون ساخت و بنارادیاتور را به عنصری متناسب با دكوراسيون فضای مورد نظرتان تبدیل كنيد. روشوفاژ ی ھا ر

ن برای چيدن وسایل تزئينی استفاده كرد.به سبك دكوراسيون فضا آن را به سبك مدرن یا كmسيك ساخت. از سطح روی روشوفاژی نيز می توا

كه ساخت آن بسيار ساده است. برای ساختروشوفاژی ای كه در تصویر مmحظه می كنيد نمونه ای از انواع بسيار متنوع روشوفاژی ھا است 

این روشوفاژی به وسایل زیر نياز دارید:

متر، دریل، پيچ مخصوص ميلی متری، اره، كاغذ سنباده، ھشت عدد تخته باریك بلند شش سانتی متری به قطر یك سانتی ١٢ MDFمقداری 

با ارتفاع روشوفاژی و طول برابر با عرض آن.چوب، پيچ گوشتی، چسب چوب، بتونه، رنگ روغن، دستگاه منگنه بزرگ، پارچه تور به عرض برابر 

 سانتی متر به ھریك از این ابعاد اضافه كنيد تا ھوای گرم به راحتی زیر روشوفاژی جریان١٠ابتدا ارتفاع، عمق و عرض رادیاتور را اندازه گيری كنيد و 

 ببرید.تخته ھای باریك را به اندازه فاصله ميانMDFد از پيدا كند.قطعه روی روشوفاژی و دیواره ھای كناری را مطابق ابعادی كه اندازه گيری كرده ای

قطعه چوب عمودی جلوی روشوفاژی را به دیواره ھایدو قطعه چوب عمودی كه در دو طرف روشوفاژی قرار گرفته اند اندازه گيری كرده و ببرید. دو 
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دو طرف نصب كنيد. برای این كار ابتدا قطعات را با چسب چوب بچسبانيد و سپس پيچ كنيد.

 و در آخر صفحه روی روشوفاژی را نصب كنيد.رویدر ميان دو قطعه طرفين روشوفاژی تخته ھای باریك را با فواصل یكسان و یك اندازه نصب كنيد

صاف شود. روشوفاژی را به رنگ دلخواھتانپيچ ھا كمی بتونه بزنيد. پس از خشك شدن بتونه ھا روی آنھا كمی سنباده بكشيد تا سطح شان 

 بزنيد.رنگ بزنيد. اگر یك دست رنگ زدن پوشش كافی را تامين نكرده باشد یك دو دست دیگر آن را رنگ

شت سانتی متر بيشتر از ھر طرف به اندازه صفحه جلوی روشوفاژی ببرید و با دستگاه منگنه از پ١٠پس از خشك شدن كامل رنگ پارچه تور را با 

نصب كنيد به طوری كه تور فواصل ميان تخته ھا را پر كند.

منبع : مجله صبح بخير ایران

http://vista.ir/?view=article&id=70391

به روان خانه بينديشيم

با استانداردھای منزلتان چقدر  اندیشيده اید كه دكوراسيون  به حال  تا  آیا 

طراحی داخلی تطابق دارد. شاید بد نباشد كمی بيشتر به دكوراسيون منزل

فكر كنيد و كمی از آنچه كه دوست دارید فاصله بگيرید.ھميشه ھم طراحی

منزل به شيوه ای كه ما دوست داریم مناسب نيست، چون امكان دارد ما

رنگ ھایی را برای مبلمان و پرده و رنگ دیوارھا انتخاب كنيم كه در مدت زمان

تعادل روحی و و  باعث سردرد و اعصاب خردكنی شود  نه چندان طو�نی 

كارھایی بررسی  به  اینجا  در  بریزد.  ھم  به  را  خانواده  اعضای  روانی 

می پردازیم كه ھرچند ساده و كوچكند ولی جز ریزه كاری ھای دكوراسيون به

شمار می روند و تاثير بسزایی در بھبود وضعيت روانی منزل می گذارد.

در اثاث خانه به دنبال خطوط زیبا و خوشایند و فرم محكم و جاندار باشيد. اگر

حتم شما در طول زمان از طرح و رنگ پارچه آنوسيله ای شكلی دارد كه می دانيد ھميشه دوستش خواھيد داشت، ھمان را انتخاب كنيد. به طور 

له را دوست داشته باشيد. سعی نكنيدخسته خواھيد شد كه این مشكل با تعویض رویه حل می شود. مھم این است كه فرم و مدل این وسي

نا كه ھمه چيز یك رنگ باشد. اگر در حال انجام تغييراتلوازم منزل را ھم رنگ انتخاب كنيد بلكه به ھماھنگی رنگ ھا توجه كنيد البته نه به این مع

يد. كفپوش مرمر در تابستان بسيار خنك و عالیاساسی در منزل ھستيد قبل از ھر كار جنس موادی را كه استفاده می كنيد مورد بررسی قرار دھ

صدای محيط اضافه می كنند.است اما در زمستان به طور آزاردھنده ای سرد است. كفپوش ھای غير از فرش و موكت ھم به سرو

ی بھانه بسيار خوبی برای آغاز گفت وگو ھستند. ازآثار ھنری جالبی كه بيانگر شخصيت شما باشند را در گوشه و كنار خانه قرار دھيد. آثار ھنر

ه بر زیبایی تابلوھا و آثار ھنری دیگر موجود درآنجایی كه آثار ھنری موجود در منزل معرف شخصيت شماست، لوازم خانه را طوری انتخاب كنيد ك

م و سرویس ھای دستشویی را با شمع، گل ھای خوشبوخانه بيفزاید. وسایل خانه را طوری نچينيد كه توجه را از آثار ھنری به خود جلب كنند. حما

 دور بيندازید در اتاق نشيمن قرار ندھيد. ھرچه دور و برو صابون ھای عطرآگين تزئين كنيد. ھر وسيله ای را به بھانه اینكه جا ندارید و نمی توانيد
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اعضای خانواده در گوشه و كنار خانه بسيار خوبخودتان را شلوغ كنيد محيط خانه كسل كننده و اعصاب خردكن تر می شود. گذاشتن عكس ھایی از 

در خواھيد آورد.است، اما از افراط در این كار خودداری كنيد چرا كه ناخودآگاه خانه را به صورت پرستشگاه 

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=82194

به سادگی در آشپزخانه طاقچه ای چوبی بسازيد

بر جنبه کاربردی، جایی اتاقھا عmوه  در گذشته طاقچه ھای آشپزخانه و 

برای به نمایش گذاشتن اشيای دکوراتيو و تزیينی نيز بودند. شما نيز می

توانيد به سادگی در آشپزخانه خود طاقچه چوبی بسازید و از آن ھم به

ترشی، ادویه جات، شيشه ھای  از ظروف،  نگھداری  برای  عنوان جایی 

حبوبات و دیگر مواد غذایی استفاده کنيد و ھم ظروف و اشيای تزیينی را بر

روی آن بچينيد.

یک زوار چوبی بلند به طول برابر با یکی از دیوارھای آشپزخانه که کابينتی بر

روی آن نصب نشده است، تھيه کنيد و آن را به دیوار نصب کنيد، سپس با

نصب تخته ھای چوبی یک اندازه به دیوار، آن را بپوشانيد، به تناسب اندازه

وار نصب کنيد و طبقه چوبی را به گونياھا پيچدیوار و طول طبقه چوبی که مایل به نصب آن ھستيد، دو یا چند گونيای چوبی به پوشش چوبی دی

ای آویزان کردن فنجانھا و ليوانھا به زیر طبقه چوبیکنيد، در آخر پوشش چوبی و طبقه گونياھا را با رنگ مناسب رنگ کنيد و چند قmب فلزی نيز بر

نصب کنيد.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113352

به سوی انتزاعی تازه
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تا کنون٢٠٠٠پس از یک دھه ظھور و افول سبک ھای مختلف از سال   

تحو�تی عظيم در عرصه ھای مختلف ھنری پدید آمده است که اغلب آنھا با

 در جامعه مدرن امروزی ظاھر شدند. از۶٠گرایش به سليقه ھای ھنری دھه

ھای  که١٩۶٠سال  ھنری  مختلف  ھای  جنبش  شدن  پدیدار  با  و   

تاثيرگذارترین آنھا مينيماليسم بود ھنر نزد مردم با تغييرات فراوانی مواجه

شد و جایگاه وا�تری در زندگی آنھا پيدا کرد به طوری که ھنر دیگر به عنوان

برای ابزاری  و  نبوده  متعالی بشر مطرح  القاکننده احساسات ارزشمند و 

انتقال وجوه زیبایی شناختی در ابعاد مختلف زندگی استفاده می شود. تا

برای افزایش ميزان فروش توليدکنندگان اجناس  پيش از اینکه صنعتگران و 

کا�ھای خود ھنرمندان و ایده ھای آنان بھره گيرند حضور ھنر با چنين مفھوم

نبود. با ورود ھنر به عرصه تجارت و صنعت، گسترده ای در جامعه مطرح 

ت نوین مواجه شدند. برخmف آنچه غالب مردممردمی که تا قبل از آن به طرح ھای خشک، زمخت و فاقد عناصر ھنری عادت کرده بودند با تحو�

 تدریج به عنصر اصلی در زندگی آنھا بدل شد.تصور می کردند ھنرمندان اشيایی آفریدند که جزئی از محيط پيرامون مردم را تشکيل داد و به

رد توجه قرار گرفته است. بسياری از مردم از به کارگيریبسياری از طراحان داخلی امروزه متاثر از ھنر مينيمال فضایی را خلق کرده اند که بسيار مو

ھای شکسته برای محيط زندگی روزمره و دائمیطرح ھای آبستره در دکوراسيون منزلشان وحشت دارند و بر این باورند که رنگ ھای تند و طرح 

رکيب ایده ھای نو و طرح ھای مدرن نظير طرح ھایراحت نبوده یا در کنار وسایل و تزئينات سنتی قابل استفاده نيستند. حال آنکه طراحان با ت

طرح ھای برگرفته از نقاشی ھای موندریان که از فرمانتزاعی برگرفته از آثار نقاشان سبک ھای مدرن مانند پيکاسو، ماتيس و کاندینسکی در کنار 

 بين برده و جنبشی نو در دکوراسيون پدیدھای ھندسی با سطوح رنگی ساده از رنگ ھای خالص استفاده می کرد در کنار ھم این تفکر را از

می روند. ھنرمندان مدرن و طراحان اغلب از کنتراستآوردند. دایره ھا، نقطه ھا، خطوط زیگزاگ و راه راه سال ھاست که در دکوراسيون ھا به کار 

 و از این طریق کيفيتی بصری با آميزش دو عنصر تضادسياه و سفيد نيز در این راستا بھره می گيرند. تضاد سياه و سفيد توھم حرکت را پدید آورده

ت که شخصيت اصلی آن خود انسانو حرکت که مشخصه اصلی ھنر مينيمال است ارائه می دھد.طراحی داخلی یک ساختمان، داستانی اس

ی گيرد بستگی به اصولی دارد که در زیر به آناست در این بين حضور او در این فضا، چگونگی آن و ویژگی ھای فضایی که انسان در آن قرار م

اشاره می شود.

) نور:١

 داخلی ببخشد. بدون نور، نه فرم را احساسنور عنصری است که با آن دیدن اشيا ممکن می شود. نور می تواند ریتم خmقانه ای به یک فضای

ارد. چه بسا نورپردازی مناسب یک فضا آن فضا رامی توان کرد، نه رنگ را و نه بافت را. نورپردازی در یک فضای داخلی پيامدھای مھمی در برد

مناسب در طول شب در یک فضای داخلی می تواندخوشامد و چشم نواز کند. نورپردازی در کنار ابعاد زیباشناختی، بعد عملکردی ھم دارد. نور 

حس محدود بودن یا ابھام و ھراس را برطرف کند.

) فرم:٢

نا نسبت داده می شود در حالی که فضای داخلیفرم، توده فيزیکی یک شیء است که سه بعدی بوده و وزن دارد. فرم معمو�ً به پوسته بيرونی ب

سی ھا و سيرکو�سيون مھم ترین اینھم فرم خاص خود را تشکيل می دھد. معمو�ً فرم فضای داخلی تابعی از عوامل مختلف است. دستر

عوامل ھستند.

) فضا:٣

 و ارتباط آن با محيط، مھم است. مساله ای که درفضا را محدوده در دسترس کاربران دانسته اند. در طراحی داخلی معمو�ً استفاده موثر از فضا

رابطه با فضا مطرح می شود، رعایت ابعاد انسانی در طراحی داخلی است.

) بافت:۴

یا خشن، کشيده یا برجسته، زبر یا مخملينبافت مشخصه ای از یک شیء است که با لمس کردن یا دیدن به چشم می آید. بافت می تواند نرم 
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غيير می کند. چه بسا طراحی داخلی یک خانهیا ابریشمی باشد. در طراحی داخلی پوسته ھا و سطوح فضایی معمو�ً بسته به عملکرد ھر فضا ت

نيازمند سطوحی نرم و منعطف باشد، اما فضای داخلی یک سينما چنين سطوحی را برنتابد.

) شکل:۵

 گيرند. معمو�ً شکل ھا یا طبيعی ھستند یاشکل، خط بيرونی یک شیء را تشکيل می دھد. در معماری معمو�ً شکل و فرم را با ھم اشتباه می

ان داخلی به کمک این عامل می توانندغيرقابل مشاھده یا ھندسی. در ترکيب بندی یک فضا شکل اشيا عامل تعيين کننده ای است. طراح

ترکيبات بصری گوناگونی پدید آورند.

) رنگ:۶

رین عناصر فضایی بر ذھن انسان است. نمود رنگرنگ عنصری است که بيش از ھمه در دکوراسيون ھای امروزی اھميت دارد. رنگ، یکی از اثرگذارت

ده تاثير بارز رنگ بر احساس و ذھنيت انسان است.قرمز به عنوان القا کننده حرارت، آبی القا کننده سردی، سبز القا کننده سرزندگی نشان دھن

ان یک مبحث مھم موضوع مطالعه و تحقيق در دانشگاهروانشناسی رنگ و اینکه چگونه رنگ، رفتار انسان را تحت تاثير قرار می دھد، امروزه به عنو

فتار و حا�ت روانی کاربران این محيط ھا را تحتھاست. اتاق ھای بيمارستان ھا، کmس ھا، رستوران ھا و ادارات به گونه ای رنگ می شوند که ر

می شوند که توجه خریدار را جلب کرده و او راتاثير قرار دھند. ھمانطور که محصو�ت داخل قفسه ھای یک سوپرمارکت در رنگ ھایی بسته بندی 

د. چرا فضای بی رنگ و خنثی برای عموم مردم ایده آلتشویق به خرید کنند. بنابراین چرا افراد در مورد استفاده از رنگ در محيط خانه مردد ھستن

يرات روانشناختی آن روی انسان است. رنگ قرمزشده است. به عقيده طراحان اولين گام برای کنارگذاشتن ترس در استفاده از رنگ، فھميدن تاث

بی و سبز، ھر دو تازه و آرامش بخش ھستند وبه عنوان تحریک کننده اشتھا شناخته شده، بنابراین یک رنگ عالی برای اتاق غذاخوری است. آ

رنجی مثل خورشيد پرانرژی ھستند بنابراین می توانندرنگ ھایی از طبيعت ھستند که می توانند بھترین انتخاب ھا برای اتاق خواب باشند. زرد و نا

باشند. نارنجی در حالت کم رنگ برای یک ادارهانتخاب ھای خوبی برای فضاھایی که انسان نياز به فعاليت و صرف انرژی دارد، مثل آشپزخانه 

این معنا نيست که رنگ ھای دراماتيک و مmیم ھيچمناسب است و ھمان تأثير پرانرژی قرمز و نارنجی را دارد، اما بدون جلب توجه است. این به 

ن رنگ آميزی شده اند. رنگ استاندارد معمول برایجایگاھی در ترکيب رنگ ندارند. تاکنون خانه ھای بسياری به رنگ بژ و کرمی و تناليته ھای آ

 زندگی کردن بسيار مناسب ھستند اما ایجادخانه ھای جدید مگنوليایی است. دیوار ھایی به رنگ ھای مmیم و نامحسوس مثل استخوانی، برای

 روح بخشی به فضا می شود. قاليچه ھای چندکنتراست در آنھا با انتخاب رنگ ھای خاص در لوازم جانبی منزل و روکش ھا و رومبلی ھا باعث

خشان باعث روح بخشی و عدم یکنواختیرنگ، سراميک ھا یا شيشه ھای رنگی، نقاشی ھای رنگی و پرنشاط، کوسن ھای نرم با رنگ ھای در

دارند و شخص مدت زمان کمتری را در طول روزفضا می شوند. رنگ ھای قوی و شدید بھترین انتخاب ھا برای فضاھایی ھستند که کاربری کمتری 

ا در این فضا ھا نمی گذراند. یک رنگ صورتی با یکدر آن می گذراند. راھرو ھا و رختکن ھا برای این مورد مناسب ھستند و ھيچ کس زمان زیادی ر

گ ھای خاموشی مانند خاکستری روشن، زردآبی کبود شيک به ھمراه مقدار کمی یشمی ممکن است بھترین انتخاب برای اتاق باشد. ترکيب رن

عسلی و بنفش مmیم نيز می تواند مجموعه ای از رنگ ھای خنثی را در ترکيبی مدرن تداعی کند.

) حجم:٧

ری ھستيم. مقرنس ھا و گوشواره ھا خودحجم عنصر مھم طراحی داخلی است. در معماری سنتی ایران، شاھد فضاھای پر و خالی احجام معما

ا به واسطه �یه بيرونی بنا درک می کنيم.بخشی از احجام خالی ھستند. در این معماری مسایل حجمی اھميت زیادی دارد. ما فضای داخلی ر

 ایجاد نوآوری در دکوراسيون نقش دارد. در مياناین �یه بيرونی در حقيقت ھمان حجم کلی بناست. عmوه بر اینھا ابزارآ�ت زینت دھنده نيز در

سایل دیگر را دارا نيستند و حتی دراسباب و اثاثيه دکوراسيونی خانه، بعضی از لوازم، اگرچه به لحاظ اھميت و ضرورت، کارایی و

حيط، یک ضرورت دکوراسيونی بوده و در واقع آنھاتقسيم بندی، جزو عناصر صرفاً دکوراسيونی به حساب می آیند، ولی وجود آنھا در چيدمان یک م

مکمل لوازم اصلی محسوب می شوند. تابلوھا نيز از این جمله اند.

ونی یک محيط بر عھده بگيرند. بسياری از تابلوھااین عناصر به ظاھر نه چندان باارزش تزئينی، می توانند نقش ھای مھمی را در سيستم دکوراسي

ه دکوراسيون فضا نيز اعتباری دوچندان می بخشند.به جھت آنکه اثر ھنری را ارائه می دھند، نه تنھا خود از ارزش بسزایی برخوردارند، بلکه ب

فضا محسوب می شوند که در موضوع چرخشتابلوھا گذشته از ارزش ھنری شان، در یک دید کلی و دورنما، لکه ھای رنگينی در دکوراسيون 

کار رفته در داخل اثر ھنری قاب شده نيز کماکان بهرنگی محيط جایگاه ویژه ای دارند. البته اھميت این موضوع در نمای نزدیک تر و رنگ ھای به 
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ری است. ھنگامی که تابلویی عمودی با طول زیاد رویھمان ميزان است. مزیت دیگر استفاده از تابلو در دکوراسيون تغيير ابعاد فضا به لحاظ دیدا

 به دیوار متصل می کنيد در ھر دو صورت در مبحثدیوار نصب می کنيد یا مجموعه ای از چند تابلو را در زیر ھم یا در دو ردیف عمودی کنار ھم

به پایين سبب خطای دید او شده و ارتفاع سقفدکوراسيون خطی عمودی روی دیوار ایجاد کرده اید که به جھت ھدایت حرکت چشم بيننده از با� 

و دیوار بيشتر از اندازه واقعی به نظر می رسد.

مھم دیگری است که می تواند در طراحیآگاھی داشتن نسبت به سبک ھای مختلف چيدمان در ملل دیگر بعد از آشنایی با چرخه رنگ عامل 

گرفته اند. دکوراسيون بومی مملو از انتخاب ھایداخلی بسيار کمک کننده باشد. دکوراسيون ھای بومی در چند سال اخير بسيار مورد توجه قرار 

 بومی بيشتر به عنوان یک حس زیباشناختیمتنوع و چشم نواز است که می تواند به محيط زندگی طراوت و شادابی دیگری ببخشد. دکوراسيون

نسوی، ایتاليایی و... مورد استفاده قراردر علم طراحی داخلی مطرح است. زمانی که گفته می شود در فmن ساختمان دکوراسيون مدرن، فرا

مانی که از کلمه بومی برای توصيفگرفته است، یک تصویر از ھمان کشورھا و مفاھيم بmفاصله در ذھن ساخته می شود. بدیھی است ز

يره خاص به ذھن متبادر می شود.دکوراسيون یک محل استفاده می شود نيز به ھمان ترتيب قبلی مفاھيم و ارزش ھای یک محل و عش

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=316066

به طراحی دکوراسيون داخلی اھميت دھيد

تغيير دادن برای  داخلی  دکوراسيون  برای طراحی  ایده  چند  دنبال  به  اگر 

خانه تان ھستيد، موارد زیر  می تواند کمکتان کند.

 ) تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد:  مبلمان را از کنار دیوار١ 

برداشته و سعی کنيد آنھا را در زوایای جدیدتر و گيراتر بچينيد. مثmً قرار دادن

کاناپه به  صورت مورب در یک اتاق نشيمن باریک باعث می شود که اتاق

وسيع تر دیده شود. 

 ) یک دیوار را رنگ کنيد:  یکی از دیوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز٢

می باشد را به رنگ دلخواھتان رنگ کنيد. تابلوھا و لوازم  ھنری از آن آویزان

کنيد و مبل جدید و زیبایی در آن قسمت قرار دھيد (البته دقت داشته باشيد

که رنگ آن با سایر  لوازم خانه ھماھنگ باشد.)

 ) از گل و گياه استفاده کنيد:  گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به٣ 

خانه بياورد. اگر عmقه ای به رسيدگی به گل و گياه ندارید، می توانيد از  گل ھا

و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد. کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر

خوب شده است که به سختی  می توان آنھا را از گل طبيعی تشخيص داد.

ای گفتگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچه ای ) یک قاليچه محلی در نقطه ای بيندازید:  قاليچه ھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاق ھ۴ 
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متناسب با اسباب  و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پایين ميز بيندازید.

. سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زیباتر استفاده ) تعدادی تابلوآویزان کنيد:  تابلوھایی آویزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند۵ 

 کنيد. ھنگام آویزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا باشد.

وی جدیدی به خانه می بخشند ومبلمان منزل را) از کوسن ھای تزئينی استفاده کنيد:  این بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و ب۶

 رنگ می دھند. این رواندازھا و روتختی ھا  در انواع جنس ھا ونيز باشکوه تر  جلوه می دھند. لحاف ھا و رواندازھا نيز مثل کوسن ھای تزئينی، به اتاقتان

رنگ ھا موجود می باشد. با توجه به روحيه و سليقه خود زیباترین را انتخاب کنيد.

ننده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان) �مپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد:  لوسترھا و �مپ ھا جزء وسایلی ھستند که خيلی زود بر بي٧ 

ی خانه تان نيز ھماھنگ  باشند.  قدیمی است  یا جدید. به دنبال لوسترھایی باشيد که جدیدتر و فانتزی و با لوازم و رنگ بند

منبع : روزنامه آفتاب یزد

http://vista.ir/?view=article&id=130343

به کاربردن فنگ شويی در اتاق خواب

قبل از شروع مطلب زیر که به کاربرد فنگ شویی در چيدمان اتاق خواب

) توضيح مختصری بدھيم."چی" که بهchiاختصاص دارد، باید درباره "چی" (

یا Qiصورت   Kiمقدماتی و اساسی فرھنگ مفھوم  ميشود،  نوشته  نيز   

سنتی چين است.

در این فلسفه اعتقاد بر این است که "چی" بخشی از ھر موجود زنده و

نوعی نيروی حيات یا انرژی معنوی است. این کلمه گاھی به صورت "جریان

انرژی" و یا به طور تحت اللفظی به صورت نفس یا ھوا نيز ترجمه ميشود.

این انرژی سيال و در حرکت است و بنابر اعتقادات سنتی چين، ميتواند در

فضا جریان داشته یا در اثر موانع مختلف، ساکن شود. مطلوب ترین حالت در

شد، تجدید شود و به عبارتی زنده باشد. برایزندگی و چيدمان فضای کار و زندگی، حالتی است که در آن نيروی "چی" بتواند جریان داشته با

ه کنيد.اطmعات بيشتر در اینباره ميتوانيد به مطلب دیگر مجله که به فنگ شویی اختصاص دارد، مراجع

● فنگ شویی در اتاق خواب

سيب پذیر ترین حالت خود قرار دارید. از دیدگاهاتاق خواب خلوتگاه نھایی و جایی است که شما ھنگام خواب و تجدید انرژی حيات یا "چی" در آ

ست. شما باید در این فضا احساس امنيت کرده وفلسفه چينی یا یين/ینگ، اتاق خواب محيطی متناسب با یين و دارای فضایی آرام و صلح آميز ا

 برای گردش "چی" و دارای ھوای تازه فراوانی برایانرژی حيات شما نباید منحرف شده و ناراحتتان کند. در عين حال، این اتاق باید محل مناسبی

تجدید نيروی شما باشد. راه حل ساده:

ق و عالی تبدیل کنيد: توصيه و یا � اقل تعدادی از آنھا، ميتوانيد اتاق خواب خود را به محلی برای استراحت عمي١۶با به کار بردن این 
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ار عادت منطقی و امنيتی پيشينيان غارنشين ماست▪ در بھترین حالت، اتاق خواب باید تا حد ممکن از درب ورودی خانه دور باشد. این حالت تکر

که ھرگز در دھانه ورودی غار نميخوابيدند.

پنجره تمایل دارد و شما باید از قرار دادن تخت خواب در▪ به محل قرار گيری پنجره ھا از ورودی اتاق دقت کنيد. انرژی "چی" به گردش در ميان در و 

مسير کوران "چی" خودداری کنيد.

حس عميقی از امنيت درونی را در شما ایجاد ميکند.▪ تخت خود را طوری قرار دھيد که بتوانيد در حالت خوابيده درب اتاق را ببينيد. این حالت 

▪ در صورت امکان، تخت را تا جایی که ميتوانيد از در دورتر قرار دھيد.

 طریق پنجره به خارج راه یافته و به ھدر ميرود و شما▪ از خوابيدن به شکلی که سرتان نزدیک پنجره قرار بگيرد خودداری کنيد زیرا انرژی "چی" از

پس از بيدار شدن بيش از پيش احساس خستگی خواھيد کرد.

يندید.▪ اگر حمام یا دستشویی به اتاق خواب شما راه دارد، حتما قبل از خواب درب این اتاق را بب

 و آنرا تغذیه کنيد، بھتر است تخت شما دارای لبه▪ برای حمایت از "چی" در حال خواب و به منظور اینکه این نيرو را جزئی از درون خود ساخته

ارج و به آن وارد ميشود، وجود یک محافظ درمحکم و عریض چوبی در قسمت با� باشد. انرژی "چی" از طریق پاھا، دستھا و با�ی سر از بدن خ

فورژه است.با�ی سر بسيار مفيدتر از یک دیوار سرد و خالی یا از آن بدتر، لبه پر پيچ و خم فلزی و فر

تخت درست در وسط دیوار واقع شده است؟ این▪ اگر تخت شما دو نفره است، به محل قرار گيری تخت نسبت به دیوار پشت آن توجه کنيد. آیا 

م یکسانی از آن داشته باشند. اگر تخت مشترک بهنکته در یک رابطه بسيار با اھميت است زیرا ھر دو نفری که از تخت استفاده ميکنند باید سھ

د اما انرژی شخصی که سمت دیوارگوشه اتاق رانده شده باشد، شخصی که سمت باز تخت ميخوابد، فضای آزادی برای چرخش "چی" دار

ميخوابد عمm در دام افتاده است.

ند و ھر دو ميز برای افزودن به دوام، ھماھنگی و امنيت▪ بھتر است ميزھای کنار تخت یا پا تختی ھا لبه ھایی منحنی داشته و زاویه دار و تيز نباش

رابطه، یکسان باشند.

به راحتی انرژی "چی" را مسدود ميکنند. وزن▪ تيرکھای سقف، در سقفھای چوبی، از نقطه نظر فنگ شویی برابر با کابوس ھستند. این ترکھا 

 استراحت بر روی شما سنگينی خواھد کرد. روشھایفراوانی که بر روی این تيرکھا وارد ميشود، نيروی درونی بسياری به آنھا ميبخشد که در طول

ن کار، از بار تصویری تيرکھا کاسته و خاصيت منفی آنرا ازساده برای رھا شدن از این انرژی منفی، رنگ کردن تيرکھا یا آویختن پارچه از آنھا است. ای

بين ميبرد.

دا و ناراحت بخوابيد.▪ تخت شما، نشان دھنده رابطه شما با ھمسرتان است. ھرگز نباید بر روی تختی لق، پر سر و ص

ای مmیم استفاده کنيد و از آویختن چراغ در با�ی تخت▪ از آنجایی که اتاق خواب فضایی مطابق با یين دارد، بھتر است برای نورپردازی آن از نورھ

بپرھيزید.

 برای اتاق خواب بسيار مناسبند.▪ رنگھای مmیم و ترکيب شده با سفيد (مانند صورتی کمرنگ، ليمویی، آبی آسمانی، سبز کمرنگ)

يد. ھرگز آینه را در اطراف تخت نصب نکنيد.▪ بدترین جا برای نصب آینه، جایی است که ھنگام خواب ھم بتوانيد تصویر خود را در آن ببين

بحگاه، دلگرم شوید.▪ در عوض، بر روی دیوار مقابل خود تصویری یا شيئی زیبا قرار دھيد که با دیدن آن در ھر ص

ه دارید. این محل تنھا چند سانتيمتر با بدن شما فاصله▪ زیر تخت ھم توجه بسياری �زم دارد. فضای زیر تخت را تميز و فاقد وسایل و خرده ریزھا نگ

دارد و باید تميز و بدون آشفتگی باشد.

منبع : سایت فریا
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بھار، ميھمان خانه ويMئی شماست

● حياط رویائی شما

در حياط یک ساختمان ویmئی یک آ�چيق در کنار باربکيو می تواند فضائی

برای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغتتان باشد و احساس آرامش خوبی به

شما بدھد. بھتر است طراحی حياط را با توجه به مساحت آن انجام بدھيد و

برای ایجاد بخش ھای مختلف در آن در نظر بگيرید مثل بخشی برای فضا 

... حباب ھای و  بخش نشستن و استراحت  بچه ھا،  فعاليت ھای  یا  بازی 

شيشه ای که داخل آنھا شمع ھای قطور گذاشته شده بعد از غروب آفتاب

به حياط شما خواھند داد البته از شمعدان ھای دیگر جلوه بسيار زیبائی 

مخصوص باغ ھم می توانيد استفاده کنيد.

● حياط مدرن

ز داخل ساختمان قابل دیدن است. این حياط ھا وپنجره ھای با شيشه ھای بزرگ معمو�ً در حياط ویmھا دیده می شوند که منظره حياط به خوبی ا

 استفاده کنيد که رنگ ھائی مثل خاکی، خاکستری وفضای سبز آن نياز به توجه فراوان دارند. برای کف حياط از سنگ ھا یا سراميک ھای غيرصيقلی

نورپردازی در زیر گل ھا توسطدودی برای کف آنھا بسيار مناسبند. مبلمان به صورت مدرن، تعداد باغچه ھا کمتر و فرم آنھا  کامmً مدرن است. 

پروژکتورھای کوچک تأثير به سزائی در زیبائی آنھا خواھد داشت.

● حياط کویری

نوع خود بی نظير است. این حياط می تواند کامmًشما می توانيد حياط منحصربه فردی داشته باشيد. طراحی حياط با ایجاد فضائی شبيه کویر در 

باشد. با قرار دادن چند کاکتوس کوتاه و بلندمصنوعی باشد. محل نشستن می تواند با سنگ ساخته شود و طراحی آن می تواند شبيه مار کویری 

به فضای کویریتان جلوه ویژه ای ببخشيد.

● آشپزخانه در حياط

 به صورت چوبی با بنای چوبی در نظر بگيرید وبخش کوچکی از حياط را برای آشپزخانه کوچک تابستانی در نظر بگيرید آشپزخانه را می توانيد

 سانتی متر درست کنيد و٧٠ سانتی متر ارتفاع دارد باید یک سکو با ارتفاع ٢٠باربيکيو زیبائی در آن طراحی کنيد. برای اجاق گازی باربيکيو که حدود 

کباب پز را روی آن قرار دھيد.

● حياط ھائی در شھرک ھای تفریحی

ی مرتب و زیبا باشند رنگ ھای تند و شاد در اینمعمو�ً این نوع حياط ھا از داخل خيابان جلوی ساختمان قابل دیدن ھستند پس ھميشه باید خيل

ر سنگی کوتاه یا باغچه ھا و نرده ھای کوتاه به طرزفضاھا خيلی زیباتر است. مرز حياط شما با حياط ھمسایه تان و حتی خيابان می تواند با دیوا

زیبائی جدا شود.

● حياط منحنی

ين ورودی به صورت منحنی طراحی می شود واغلب این مدل حياط برای حياط ورودی انتخاب می شود البته برای حياط ویm ھم مناسب است. زم

جا رنگ دیوارھا بنفش و یاسی است.گل ھای ریز و رنگی ھم فضا را پرتر نشان می دھند. دیوارھا می توانند رنگی باشند؛ در این 

● یک گوشه دنج

ل آتش روشن کردن می تواند در ظرف سفالییک نيمکت ساده با چند کوسن و بالش ساده و زیبا طراحی ساده اما در عين حال جذابی است. مح

مخصوصی باشد که ھم زیبا و ھم قابل جابه جا کردن است و فقط به یک فضا محدود نمی شود.
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● باز ھم حياط کویری

 فاصله چند متر (با توجه به مساحت حياط) محلفضای حياط را به صورت دایره ای طراحی کنيد. وسط آن محل قرار دادن آتش در نظر بگيرید. با

 دایره ای است بھتر است کاکتوس ھا بلند باشند.نشستن را که می تواند چوبی باشد طراحی کنيد. کاکتوس ھا را فراموش نکنيد از آن جا که فضا

 جيرجيرک و جنگل ھم به عنوان موسيقی متن بهفقط با دیدن آتش و ميله ھای داخل آن و کاکتوس ھا ھوس آدم خواری به سرتان نزند! اگر صدای

این فضا اضافه شود بسيار جالب خواھد بود.

● محفل خصوصی

تان بسازید و پرده ھائی به آن آویزان کنيد که دربخشی از حياط شما می تواند کامmً خصوصی باشد. شما می توانيد داربست ھائی متناسب با فضای

م قد شھرمان می کند.ھنگام شب کمک فراوانی به ایجاد یک محفل خصوصی به دور از چشم ھمسایه ھای برج ھای قد و ني

● حياط کوچک و دوست داشتنی

توانيد طوری طراحی کنيد که شام و ناھارتان را در آنفضای کوچکی در پشت خانه را در نظر بگيرید که می تواند یک پاسيو ھم باشد. این فضا را می 

با شن و یا سنگ ریزه ھای سفيد پر کنيد. آب نماھایميل کنيد. گياھان رونده، زیبائی خاصی به دیوارھای آن می دھند. فضای زیر ميز و صندلی را 

کوچک را حتماً به این محيط اضافه کنيد.

● حياط پشتی

 تواند اجاق گاز، ظرفشوئی و باربيکيو داشته باشد.دقيقاً در حياط پشتی می توان فضای کوچکی به عنوان آشپزخانه در نظر گرفت این آشپزخانه می

با قرار دادن ميز و صندلی تجھيزات آن کامل می شود.

● منظره رویائی

ش صندلی ھا را متناسب با فضا انتخاب کنيدصندلی ھائی که برای تراس رو به دریا انتخاب می شوند معمو�ً حصيری و چوبی ھستند. رنگ روک

اً از مرغوب بودن آن مطمئن شوید چون رطوبت و نوربرای کف این فضا می توانيد از چوب ھا یا پارکت ھای مخصوص فضای بيرون استفاده کنيد و حتم

خورشيد خيلی سریع انواع نامرغوب را از بين می برد.

● آفتاب گرفتن ھم لذتی دارد!

ئين کنيد بھتر است پشتی این تخت ھافضای روبه روی استخر را با گذاشتن تخت ھای چوبی مخصوص استراحت که روکش ھای روشن دارد تز

ندنی و یک فنجان نوشيدنی ھم کنار دستتان باشدمتحرک باشند تا در ھر زاویه ای که می خواھيد آن را تنظيم کنيد. اگر یک کتاب یا مجله خوا

لذتش چند برابر خواھد شد.

منبع : مجله زندگی ایده آل

http://vista.ir/?view=article&id=339725

بھترين رنگ برای پنجره ھا

قاب پنجره ھا در یک اتاق به ھمراه سایر جزئيات معماری آن، مانند گچبری

ھای روی سقف و دیوار یا قاب شومينه، به دیوارھا بعد و ھویت می بخشند
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و عmوه بر جنبه کاربردی بر نمای ظاھری اتاق نيز تاثيری شگرف دارند. به

عنوان مثال زوارھای چوبی که به منظور جلوگيری از صدمه زدن صندلی ھا

به دیوار روی آن نصب می شوند عmوه بر ایفای نقش محافظت از دیوار با

تغيير ابعاد ظاھری دیوار نيز بر روی آن اثر می گذارند.

به عنوان یک قانون کلی، می توان تمام این جزئيات را ھمرنگ با دیوارھای

برقرار شود. اما اگر مایل تا در تمام اتاق وحدت و ھماھنگی  آن رنگ کرد 

 ببخشيد باید از رنگی متمایز برای آنھا استفاده کنيد.باشيد برخی از ویژگی ھای معماری اتاق را مورد تاکيد قرار دھيد و نمای پررنگ تری به آنھا

بيشتری برخوردارند اما به خاطر داشته باشيد اگر میبرای قاب پنجره ھا و درھا رنگ ھای روغنی براق بر رنگ ھای مات ارجحيت دارند چون از دوام 

اده کمی روی سطح صيقلی رنگ را مخدوش کنيد تا رنگخواھيد در و پنجره ای را که قبmً رنگ براق خورده مجدداً رنگ بزنيد ابتدا با یک کاغذ سنب

جدید روی آن نلغزد.

● پنجره ھای سفيد برای دیوارھای رنگی

عماری سفيد با آن تضمين شده و روشی مطمئناگر دیوارھا رنگی ھستند، چه رنگ دیوار مmیم و چه تند باشد، ھماھنگی پنجره ھا و جزئيات م

پنجره ھای سفيد سبب افزایش روشنایی و درخشندگیاست. در اتاق ھایی که از نور طبيعی کمی برخوردارند یا رنگ دیوار در آنھا تيره است در و 

در اتاق می شوند و با تعدیل آن مجالی برای استراحت چشم فراھم می آورند.

ر و پنجره ھا با ایجاد کنتراستی مmیم موجب میدر اتاق ھایی که نور فراوان یا دیوارھایی به رنگ ھای روشن پاستلی دارند سفيد کردن قاب د

پنجره ھا ھميشه به معنای استفاده از سفيدشود رنگ دیوارھا شفاف تر و درخشان تر به نظر برسد. به خاطر داشته باشيد سفيد کردن در و 

خالص نيست.

قط باعث می شود رنگ مذکور در سفيد انعکاسدر بسياری از موارد افزودن مقدار بسيار کمی از رنگ منتخب شما برای دیوار به رنگ سفيد، ف

. برای ترکيب رنگ ھای تيره بسيار گرمداشته باشد و کمی از سردی آن بکاھد، در حالی که سفيد ھمچنان و کامmً سفيد به نظر می رسد

لوب تر به نظر می رسد، چه دیوارھا با رنگی گرماستفاده از کرم ھای بسيار روشن نتيجه مطلوبی دارد اما سفيد خالص در کنار رنگ ھای سرد مط

ن خطوط سفيد در قالب قاب در و پنجره ھا یاو پرانرژی مانند آجری پوشانده شده باشند و چه رنگی سرد مثل سبز روشن داشته باشند، افزود

گچبری، قرنيز و زوار به دیوارھا فضا را بازتر و روشن تر جلوه می دھد.

ی صفحات رنگين دیوار خودنمایی می کنند و به اتاقاین خطوط سفيد احساسی از روشنایی و پاکيزگی را به ما القا می کنند. آنھا با جسارت بر رو

انيد ابعاد اتاق را از نظر ظاھری تغيير دھيد و حسبعد بخشيده موجب بزرگتر دیده شدن آن می شوند. با استفاده از این تاثيرات بصری شما می تو

 فرد اتاق مانند قاب شومينه با رنگ سفيد می تواند آنوسعت و باز بودن فضا را به بيننده القا کنيد. به ھمين ترتيب رنگ زدن ویژگی ھای منحصر به

را به کانون توجه بيننده در اتاق تبدیل کند.

● پنجره ھای رنگی

ب می کند. اگر دوست دارید قاب در و پنجره ھا و سایررنگ زدن قاب در و پنجره ھا با رنگی به غير از سفيد توجه بيننده را بيشتر به سوی آنھا جل

با دیوارھا داشته باشد اما به لحاظ ارزش و غلظت رنگی باجزئيات اتاق را رنگين در نظر بگيرید رنگی را انتخاب کنيد که از نظر رنگمایه تضاد مmیمی 

 کنيد. رنگی روشن و درخشان را برای دیوارھا در نظرآن برابر باشد. رنگ مناسب را می توانيد از ميان رنگ ھای موجود در دکوراسيون اتاق انتخاب

بگيرید و سپس برای پنجره ھا و قاب در رنگی تيره تر از آن را انتخاب کنيد.

ه ھا و گچبری ھای سقف به رنگی مmیم اما متفاوت بااگر دیوارھای اتاق با رنگ ھای روشن پوشانده شده اند می توانيد با رنگ زدن قاب در و پنجر

 سفيد یا استخوانی عmوه بر اینکه خطوط و ابعاد آنھا رارنگ دیوار آنھا را برجسته کنيد. رنگ ھای مmیم روی قاب در و پنجره ھا و در کنار دیوارھای

نگ ھا در سایر جزئيات معماری اتاق و خطوط کنارچشمگيرتر و دیدنی تر می کند حس وسعت بيشتری را در فضا ایجاد می کنند. به ویژه اگر این ر

می شوند ابعاد اتاق بزرگتر از آنچه ھست به نظر برسد.سقف امتداد پيدا کنند با تاکيد بر ابعاد اتاق و ایجاد خطوط افقی رنگی در اطراف آن موجب 

لی و قرمز آجری می توانند بھترین انتخاب برایاگر دیوارھای اتاق سفيد یا کرم ھستند رنگ ھایی از قبيل خاکستری، آبی، سبز روشن، زرد خرد

ی بسياری از مردم رنگ سفيد را برای دیوارھایقاب پنجره ھا باشند. در قرن ھجدھم ميmدی به دليل کميابی و گرانقيمت بودن پيگمان ھای رنگ
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شيه دیوارھا را با رنگ ھایی از خانواده رنگ چوبمنزلشان انتخاب می کردند سپس برای رنگ بخشيدن به فضا جزئياتی مانند قاب در و پنجره و حا

رنگ می زدند.

● قاب در و پنجره با رنگ و بافت طبيعی چوب

د اغلب از چوب بود. در خانه ھای قدیمی ایرانی ھنوزقاب در و پنجره ھا در خانه ھایی که در اواخر قرن نوزدھم و اوایل قرن بيستم ساخته شده ان

 طبيعی گرما را به فضای خانه می آورد. رنگ ھایمی توانيم در و پنجره ھای چوبی را مشاھده کنيم. چوب خودرنگ و �ک خورده با رنگ ھای گرم و

طبيعی چوب به نوع �ک یا وارنيش آن بستگی دارد.

بدون از دست دادن بافت و گره ھای زیبای آن بهچوب ھا را می توان با رنگ ھای مخصوص چوب که بافت طبيعی آن را نمی پوشانند نيز رنگ زد و 

می دھند.رنگ دلخواه درآورد. این رنگ ھای جوھرمانند به بافت چوب نفوذ می کنند و رنگ آن را تغيير 

نگ ھای جوھری در مجموعه متنوعی از رنگبه این ترتيب بافت طبيعی چوب نيز عmوه بر رنگ آن به فضای خانه زیبایی مضاعفی می بخشد. ر

جود ھستند. با انتخاب رنگ مناسب برای پنجره ھامایه ھای گوناگون از زرد طmیی گرفته تا قھوه ای ھای مختلف و حتی متمایل به قرمز آجری مو

می توانيد تاثير آنھا در فضای خانه را دوچندان کنيد.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=262537

پـنجـره زيبايی خانه ام

عناصر بسياری را برای تزیين و آراستن پرد ه، پرد ه کرکره و پانل می توان یافت

که ھمگی بر جلوه پنجره می افزایند . اگر پنجره خانه شما د ارای لبه و تاقچه

باشد ، می توانيد  از آن بھره ھای بسياری بگيرید . چنان که می توان برخی

این گونه وسایل د ر شمار د اد . خود   قرار  بر روی آن  یا گل ھایی را  وسایل 

آرایه ھا و تزئينات پنجره ھستند  و د ر تابش نور خورشيد  جلوه ای د رخشان به

نمای پنجره می بخشد .

● استفاد ه از گل

پرد ه کرکره استفاد ه کرد ه اید ، می توانيد  پرد ه ھای معمولی، از  اگر به جای 

بيارایيد  و د ر عين حال، تزیينی و زیبا  با انواع گل ھای  فضای د اخلی آن را 

ساد گی طرح اتاق را حفظ کنيد . به یاد  د اشته باشيد  که گل ھا با ساد گی

محيط ھمخوانی د ارند ؛ گو این که بر زیبایی آن می افزایند .

نظر به  مناسب تر  شيشه ای  ظروف  و  گلد ان  از  استفاد ه  ميان،  این  د ر 

می رسد . ھمچنين، د ر ھر فصل می توانيد  نوع گل را مناسب با فصلی که د ر

آن قرار د ارید ، تغيير د ھيد .
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● نور

ایی را به کار برید  که نازک باشند ، چنان که نور از آنھا گذر کند  واگر می خواھيد  بر ميزان نور اتاقی تاریک بيفرایيد ، از این روش استفاد ه کنيد : پانل ھ

ایی شيشه ای را د ر کنار پنجره قرار د ھيد . پانل ھای رنگی بهنيز اند ازه آنھا را چنان تعيين کنيد  که پایين پنجره اند کی خالی بماند . سپس گلد ان ھ

.جزئيات طرح می افزایند  و د ر ترکيب با پرد ه، آميزه ای از رنگ ھا را به د ست می د ھند 

● روبان

 توان تغييراتی گذرا و موقت یا حتی فصلی را د ر اتاقی پوشيد هبا استفاد ه از روبان و د یگر جزئياتی با رنگ ھای تيره، مانند  صورتی یا قرمر پررنگ، می

ه باشد ، به آن جلوه ای بھتر می بخشد .از رنگ سفيد  پد ید  آورد . روبان تيره ای که د ر کنار پرد ه ای به رنگ روشن آویخته شد 

● آویزھای کریستالی

می د ھند . شاخه ای کریستالی را که د ارای انشعاباتیآویختن شاخه ھای کریستالی و زیبا که بازتاب د ھند ه نور ھستند . جلوه خاصی به پنجره ھا 

ی یا نخ نایلون د ر جای مناسب بياویزید .است، برگزینيد  د ر مقابل پنجره بياویزید . این شاخه ھا را می توانيد  با نخ ھای نقره ا

● حاشيه ھا

راین، چه بسا که مناسب باشد  طرح ھایی ساد ه اما تأثيرحاشيه ھای پرد ه ھمواره د ر د ید رس ھستند ، حتی اگر پرد ه به عقب جمع شد ه باشد . بناب

گذار را برای آراستن آن ھا د ر نظر بگيرید .

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=106094

پارچه ھای سنتی و دکوراسيون شرقی

از پارچه ھای آراسته به نقوش باتيک اندونزی تا سرمه دوزی ھای ھندی

مجموعه وسيعی از پارچه ھای دست بافت و یا کار دست بر روی پارچه را

می توان یافت که با تکنيک ھای کھن بافته شده یا به روش ھایی چون تکه

دوزی، برودری دوزی، منجوق دوزی، چاپ دست یا باتيک آراسته شده اند.

بسياری از این تکنيک ھای قدیمی ھنوز در گوشه و کنار دنيا به کار می روند

و تا امروز به روش ھای ماشينی قابل توليد نبوده اند. ھر یک از این پارچه

ھای صنایع دستی یک اثر ھنری اصيل ھستند و استفاده از آنھا یکی از

ساده ترین روش ھا برای بخشيدن رنگ و بوی شرقی به دکوراسيون منزل

است.

شما می توانيد جز کاربردھای مشخص و سنتی ھر یک از این پارچه ھا ،

روش ھای ابتکاری و ایده ھای نوینی برای استفاده از آنھا در منزل خودتان

بيابيد. مثmً می توانيد از ساری ھای رنگين ھندی به عنوان پوشش پنجره
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 سانتيمتر است. با١١٢ متر در ۵/۴استفاده کنيد. ھر ساری معمو�ً حدود

توجه به ابعاد پنجره مورد نظرتان می توانيد آن را از چوپ پرده بياویزید و از آن

یک پانل پارچه ای برای پوشاندن پنجره بسازید یا این که یک یا دو ساری را

باتيک بياویزید. سارونگ ھای  پنجره  پرده  به اشکال مدل دارتری به چوپ 

 اغلب برای استفاده به عنوان دیوارکوب مناسباندونزی که به عنوان لباس سنتی مردان و زنان در اندونزی مورد استفاده قرار می گيرند نيز

یا از شال ھای برودری دوزی شدهھستند. ھمچنين می توان از ابریشم ھای تایلندی به عنوان روکش صندلی ھای ناھارخوری سود بر د و 

�ئوسی روميزی منحصری به فردی تھيه کرد.

 روی مبل ھا و صندلی بيندازید. می شود بادر اتاق نشيمن گليم ھای کوچک، پشمينه ھای غنایی و دیگر دست بافت ھای سنگين و ضخيم را بر

ق نمایی شاد و رنگين ببخشيد و با مجموعه ای ازنصب کيمونوھای ژاپنی و یا آینه دوزی ھای ھندی به عنوان دیوارکوب به یکی از دیوارھای اتا

ی مبل ھا بدوزید.پارچه ھای رنگين و خوش نقش و نگار از سرزمين ھای گوناگون چند کوسن متنوع و زیبا برای رو

رمه دوزی ھای ھندی و یا پارچه ھای برودری دوزیدر اتاق خواب نيز می توانيد از روتختی ھای ابریشمی چينی یا تایلندی استفاده کنيد و از س

شده مراکشی یک روتختی مجلل درست کنيد.

نين محلی بگيرید و سری به آنجا بزنيد. بی شکبه خاطر داشته باشيد چنانچه به کشور دیگری سفر کردید سراغ بازار پارچه فروشان را از ساک

پارچه ھای زیبایی مطابق با سليقه و متناسب با دکوراسيون منزلتان خواھيد یافت.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=102667

پارچه ھای قديمی در دکوراسيون امروزی

اگر از مادربزرگ تان بقچه و یا تكه پارچه ای دست دوز

مانده است، جھت یادگار  به  برای شما  و كار شده 

یا كمد را انتخاب از آن صندوقچه و  نگھداری  حفظ و 

نكنيد. در چنين مكان ھایی ھر چه قدر كه به نكات

�زم برای نگھداری این قبيل لوازم توجه شود ولی باز

ھم احتمال پوسيدگی آنھا در معرض آسيب رساننده

ھای محيطی ھمچون گرد و غبار، حشراتی مانند بيد،

سوسك و غيره وجود خواھد داشت. این پارچه ھا نه

برخوردارند، از جایگاه ویژه ای  یادگاری  لحاظ  به  تنھا 

بودنشان قدیمی  به جھت  نيز  مادی  لحاظ  به  بلكه 

ارزشمند ھستند. بنابراین به جای آنكه این پارچه ھای
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قرار پوسيدگی  معرض  در  استفاده  بدون  را  باارزش 

دھيد، از آنھا به روش ھای مختلف در دكوراسيون خانه

تان بھره ببرید:

- پارچه ھای قدیمی، روميزی ھای جدید: پھن كردن

این پارچه ھا بر روی ميزھایی كه بيشتر كاربرد تزئينی

داشته و به عنوان ميز پذیرایی و یا غذاخوری از آنھا

استفاده نمی شوند، یكی از این روش ھا است. در

از ای  مجموعه  توانيد  می  شما  شرایطی  چنين 

یادگاری ھای قدیمی تان را بر روی این ميز و در واقع

روميزی چيده و نمایشگاھی از گنجينه ھای گرانبھا در

گوشه ای از فضای خانه تان فراھم كنيد. در صورتی

دادن عكس قرار  با  ندارید  دیگری  قدیمی  لوازم  كه 

ھای قاب  در  تان  خانواده  قدیمی  افراد  از  ھایی 

متناسب چنين مجموعه ای را مھيا كنيد.

ن صندوقچه ھا نيز بستر مناسبی برای لوازم یادیك پيشنھاد: صندوقچه ھای قدیمی در دكوراسيون امروزی بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. ای

گی ھایی شده و ظاھری نازیبا پيدا كردهشده ھستند ولی در صورتی كه صندوقچه قدیمی شما با گذشت زمان در سطوح خارجی آن دچار فرسود

 متفاوت برای پارچه ایجاد كنيد. در ضمن از رویاست، می توانيد با استفاده از این قبيل پارچه ھا ھم آن قسمت ھا را پوشانده و ھم جلوه ای

سطح صندوقچه نيز به عنوان ميزی برای قاب عكس ھا و اشيای قدیمی می توان استفاده كرد.

ن پرده ھای دیواری را دارا ھستند به این معنا كه می- پرده ھای دیواری: بسياری از این پارچه ھا و یا بقچه ھای قدیمی قابليت استفاده به عنوا

 خانه نصب كنيد. برای این منظور می بایستتوانيد آنھا را توسط ميله ھای فلزی لوله ای شكل مخصوص پرده بر روی یكی از دیوارھای فضای

ای پارچه ای و یا انتخاب روش دیگری برای نصبچوب پرده ای زیبا و متناسب با ابعاد پارچه بر روی دیوار متصل كرده و سپس با دوخت حلقه ھ

پارچه را بر روی ميله آویزان كنيد.

نھا است.- تابلو ھای پارچه ای: قاب كردن پارچه ھای ارزشمند قدیمی یكی از روش ھای رایج نگھداری آ

تاق پذیرایی خانه تان نصب كنيد. برای حفظ و نگھداری ھرشما می توانيد با انتخاب زیبا و ھماھنگ با پارچه آن را قاب كرده و به یكی از دیوارھای ا

چه بيشتر از این پارچه ھا در اغلب موارد به ھنگام قاب كردن از شيشه استفاده می كنند.

م منسوجات به شمار می آیند، مكانی برای نصبنكته: از آنجا كه عmوه بر حشرات، نور خورشيد، گرما و رطوبت از جمله آسيب رساننده ھای مھ

.این قبيل پارچه ھا انتخاب كنيد كه از ھوایی خنك، دور از آفتاب و رطوبت كم برخوردار باشد

ا به شما ارث رسيده و یا ھدیه شده باشد، از آنجایك پيشنھاد متفاوت: اگر به جای پارچه ای ارزشمند، لباسی دوخته شده از ھمان قبيل پارچه ھ

اس را نيز به ھمان ترتيب و با یكی ازكه پوشيدن و ھمچنين شست وشوی مكرر سبب آسيب رسيدن به این یادگار قدیمی خواھد شد، این لب

قه زیبای سوزن كاری شده به عنوان روميزی، جلوهروش ھای فوق در دكوراسيون خانه تان مورد استفاده قرار دھيد.به عنوان مثال كاربرد یك جلي

ای زیبا و متفاوت به محيط خواھد بخشيد.

الھام اسمعيلی

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=12210
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پرده حمام

پرده ھای حمام به اسانی باعث تغيير جلوه حمام می شوند . می توانيد

حتی در اطراف دوش نيز از این پرده ھا استفاده نمایيد . انه عmوه بر اینکه

مانع از پاشش اب به سایر نقاط می شوند رنگ ھای متنوعی را نيز در حمام

اضافه می کنند . جنس این پرده ھا ضد اب است و اب را به خود جذب نمی

کند اما باید انھا را به طور مرتب شسته و خشک نمایيد .

با این پرده را ھمرنگ دیوار انتخاب می کنند اما شما خود را  معمو� رنگ 

موضوع محدود نکنيد . اصm می توانيد اول پرده حمام را انتخاب کنيد و بعد

سایر موارد مثل تابلو ھا یا سبدھا را با ان ست نمایيد .

در حمام ھای مردن اصو� رنگ این پرده ھا را روشن و تماسب با سایر لوازم

حمام انتخاب می کنند .

اعطا به حمام شما  پرده ھا زیبایی خاصی  این  انتخاب صحيح  در صورت 

خواھند نمود .

mمی توانيد یک طرح کلی انتخاب کنيد و ھمه چيز را با ان ھماھنگ کنيد مث

یک پرده حمام با نقش گيایھان سبز و بعد فرش جلوی در و پرده ھا را نيز با

نقش ھمين گياھان انتخاب کنيد . وسای و کاشی ھا را با رنگ سبز کاھویی

دست چين نمایيد . و گلدان ھای سبزی نيز در حمام قرار دھيد . حتی می

توانيد منظره دلخواه خود را بر روی این پرده ھا چاپ نمایيد . یا اصm می

 .توانيد نوع اورانه و مردن تر عمل کرده و پرده ای با نقوش ھندسی یا کوبيسم انتخاب نمایيد

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=115816

پرده و پنجره
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▪ پرده ھای بلند: رسمی تر و با شکوه تر

پيش از اندازه گيری پنجره ، تصميم بگيرید که به دنبال چه نوع جلوه ای

ھستيد. پرده ھای بلند مطلوب تر از پرده ھای کوتاه ھستند، زیرا جلوه ای

ًmرسمی تر و با شکوه تر دارند. استفاده از پرده کوتاه معمو�ً دليلی دارد؛ مث

ممکن است بوفه یا دیگر وسایل مانع از انتخاب پرده ای بلند شوند. از این

رو، پرده ھای کوتاه را معمو�ً در آشپزخانه یا حمام می توان یافت.

دقت در اندازه گيری پنجره بسيار مھم است و بھتر است از مترھای فلزی و

جمع شدنی استفاده کنيد. به خاطر داشته باشيد که اندازه ھایتان را با

دقت بازبينی کنيد و ھرچه جزئيات بيشتری را یادداشت کنيد، بھتر است.

 سانتی متر با�تر از پنجره نصب می٢٠ تا ١٠الف) پھنای ميل پرده معمو�ً 

شود ؛ پھنای پرده نيز بر ھمين اساس تعيين می شود.

 سانتی متر٢ تا ۵/١ب) طول کامل پرده از با�ی ميل پرده تا کف زمين؛ پرده

با�تر از سطح زمين قرار می گيرد.

پ) طول پرده ای که از حلقه ميل پرده آویزان می شود تا سطح زمين.

ت) فضای چين خوردگی پرده که با توجه به پھنای پنجره متفاوت است.

د). سانتی متر پایين تر از پنجره قرار می گيرند ( مگر این که مانعی مانند بوفه در ميان باش١۵ تا ١٠ث) طول کامل پرده ھای کوتاه که معمو�ً 

ج) پھنای درون پنجره: پھنای پرده کرکره را می توان براساس ھمين اندازه تعيين کرد.

چ) طول درون پنجره: طول پرده کرکره را می توان براساس ھمين اندازه تعيين کرد.

برای این که پنجره بلندتر به نظر برسد، ميل پرده را با�تر از حد طبيعی نصب کنيد.

برای این که پنجره پھن تر به نظر برسد، فضای چين خوردگی را افزایش دھيد.

نيز آنھا را جمع کنيد.برای این که پنجره باریک تر به نظر برسد، پرده ھا را در با� به ھم وصل کنيد و از پایين 

با افزودن پوشش فوقانی، نظير وا�ن فاصله ميان با�ی پنجره و ميل پرده را بپوشانيد.

منبع : تبيان

http://vista.ir/?view=article&id=99914

پرده و زيبايی پنجره

پنجره كمك می كند تا شما یك فاكتور دیگر داشته باشيد تا به دكوراسيون

خانه كمك كند و تزئين آن خانه شما را زیباتر كند، پنجره ھا فاصله بين فضای

داخل و خارج خانه ھستند و باعث می شود كه نور و در عين حال رنگ وارد
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خانه شما شوند.

تزئينات پرده ای ، رنگ ،نوع و جنس پرده ھا ھمگی از فاكتورھای مؤثر در

تزئين خانه ھستندبا این روش شما می توانيد ریتم و رنگ و لعاب خانه را یك

دفعه تغيير دھيد حتی اگر در اسباب و اثاثيه خانه تغييری ایجاد نكنيد.

ابتدا تصميم بگيرید كه از نور وارد شده به اتاق به چه راھی می خواھيد

استفاده كنيد به عنوان مثال می خواھيد اتاق خوابتان كم نور باشد پس در

انتخاب پرده، رنگ و جنس آن دقت كنيد.

سعی كنيد از دو چوب پرده برای پنجره ھایتان استفاده كنيد با این روش

ميزان نور وارد شده به اتاقتان را خودتان كنترل می كنيد عmوه برآن پرده ھای

اصلی كه در سمت رو قرار دارند در اثر نور آفتاب كمتر آسيب می بينند و دیگر

اینكه به راحتی می توانيد آنھارا با تغيير فصل تغيير دھيد.

یتان انعكاس دھد. در فصل زمستان رنگھای گرم و متاليكدر فصل بھار رنگی را برای پرده ھایتان انتخاب كنيد تا رنگھای شكوفه ھای در باغچه را برا

ھد. دقت داشته باشيد پرده ھای ضخيم و سنگين تر دررا برای پرده ھا انتخاب كنيد زیرا باعث می شود حالت و حس گرما و دنج بودن را به اتاق بد

ازك به شما اجازه می دھد تا پنجره ھا را بازفصل زمستان باعث می شود تا سرمای كمتری داخل خانه شود. در فصل تابستان پرده ھای سبك و ن

برای پرده استفاده كنيد لينن و كتان ھستند.كنيد و نسيم شادی بخش خوش تابستان را احساس كنيد و بھترین نوع پارچه ھایی كه می توانيد 

، ایستا و سنگين دارد پس دقت كنيد كه این مدلقبل از خرید پرده ھا به نوع و جنس آنھا فكر كنيد. پرده ھای سنگين و ضخيم حالتی استاتيك 

نگی داشته باشد زیرا این نوع پرده ھا بيشتر حالتپرده باید با وسایلی كه انتخاب كرده اید مانندمدل مبلمان ، فرشھا ، بوفه و... غيره ھماھ

كmسيك دارند.

ه و تا حدودی غيررسمی دارد و بيشتر مناسبپرده ھای سبك و نازك و توری كه حركت دادن و تكان خوردنشان راحت تر ھستند بيشتر حالت ساد

خانه ھایی ھستند كه سبكی غير از كmسيك را انتخاب كرده اند.

 قاب دور پنجره از چوب یا قابھای پيش ساخته و یابه خاطر داشته باشيد قابھای دور پنجره به دكوراسيون خانه كمك می كند شما می توانيد برای

نگ باشد.حتی انواع آجرھای تزئينی استفاده كنيد كه البته باید با رنگ پرده ھا و مبلمان خانه ھماھ

mیی، نقره ای و چوبی استفاده كنيد.چوب پرده ھا نيز بسيار مؤثر ھستند می توانيد از انواع چوب پرده در رنگھای مختلف مانند ط

 البته این نيز رابطه مستقيم با دكوراسيون داخلیھمچنين وا�ن نيز از جمله جزئيات پرده است كه مطمئناً به زیبایی خانه اضافه خواھد كرد كه

خانه دارد.

پيام شاطرانی

منبع : روزنامه ایران
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پرده  ھا در منزل
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در ميان لوازم دکوراسيونی خانه، پرده از جمله عناصری است که با توجه به

نياز به صرف ھزینه کمتری برای تعویض آن نسبت به بقيه لوازم خانه، در

تغيير و انجام  برای  تنوع  ایجاد  با ھدف  بار  ليستی که ھر چند سال یک 

تحو�ت قبل از سال نو ترتيب داده می شود، معمو�ً در صدر قرار می گيرد.در

دارابودن نيازمند  پرده ھای ھر فضایی  اصولی و کلی،  بندی  تقسيم  یک 

مشخصاتی ھستند که در زیر به پاره ای از آنھا ھمراه با فضاھا به تفکيک

اشاره خواھد شد.

● آشپزخانه:

برای فضای آشپزخانه معمو�ً پرده ھای ساده و یا طرح دار با نقش ھای مرتبط

با این فضا که معمو�ً گل ھا و ميوه ھا ھستند انتخاب می شوند. حال ممکن

است این نقش ھا در بافت پارچه بوده و یا در قالب گلدوزی و یا تکه دوزی بر

روی پرده ساده دوخته شوند. ولی در انتخاب پرده آشپزخانه رعایت دو نکته

ھمواره توصيه می شود:

) ھنگامی که تصميم می گيرید از پارچه ھای رنگی ساده و یا طرح دار١

لوازم موجود به طور کلی  استفاده کنيد و رنگ کابينت ھا و کاشی ھا و 

محدودیت کاربرد رنگی خاصی را برای شما ایجاد نمی کنند سعی کنيد از

یا از ترکيب آنھا در یک پارچه ھایی با رنگ ھای زرد، سبز، نارنجی، قرمز و 

پالت رنگی طرح دار انتخاب کنيد.

دید می آورد، خاصيت اشتھاآوری داشته و در واقع دراین گونه رنگ ھا جزء خانواده رنگ ھای گرم بوده و نه تنھا محيط شادی را برای خانم خانه پ

تقسيم بندی رنگ ھای خوردنی جای می گيرند.

 دارد، پرده این قسمت از خانه زودتر از بقيه) از آنجا که در فضای آشپزخانه چربی، دوده حاصل از سرخ کردن و به طور کلی پختن غذا وجود٢

رابر این نوع شست وشو ھا مقاوم باشد.قسمت ھا کثيف شده و نياز به شست وشوی مکرر دارد. بنابراین پارچه ای انتخاب کنيد که در ب

● اتاق خواب:

 کلی خصوصيات صاحب و یا صاحبان اتاقانتخاب پرده برای اتاق خواب به عوامل مختلفی شامل سن، جنس، روحيه، عmیق و سmیق و به طور

بستگی دارد.

رده ای نقشدار آن ھم با طرح مورد عmقه اش اصراربه عنوان مثال اگر از یک کودک در انتخاب پرده اتاقش نظرخواھی کنيد به طور قطع به وجود پ

د.می ورزد حال آنکه این خواسته از طرف یک نوجوان ممکن است در قالب رنگ و مدل دوخت مطرح شو

امل کوسن ھا، کmھک آباژور و غيره وجود دارد، حفظعmوه بر آن از آنجایی که در اتاق خواب عناصر پارچه ای دیگر ھمچون روتختی و متعلقات آن ش

مورد توجه قرار گيرد.ھماھنگی بين رنگ و نقش آنھا و پرده از جمله مسائلی است که ھنگام انتخاب پرده می بایست، 

ای کليه عناصر پارچه ای اتاق خواب انتخاب کرده وبسياری از افراد برای دستيابی راحت تر به چنين نتيجه ای یک و یا چند پارچه ھماھنگ را بر

تحولی کلی را در این محيط پدید می آورند.

 رنگ بيشتری نسبت به دیگر فضاھا برخوردارولی �زم به یادآوری است که معمو�ً پرده ھای متعلق به فضای اتاق خواب از نقش و طرح و حتی

 خود و فرزندانتان و اساساً کاربرد فضا که محيطیھستند ولی مھم این است که ھنگام انتخاب طرح و رنگ تاثيرات ناشی از آنھا را بر روی روحيه

است جھت آر امش و استراحت در نظر بگيرید.

ھله اول فضای زیبایی را ایجاد کند ولی تاثير آن درانتخاب رنگ ھای بسيار تند و گرم اگرچه ممکن است با حفظ ھماھنگی در کليه لوازم محيط در و

ی با رنگ ھا و تاثيرات ناشی از آنھا می تواندرفتار و روحيه افراد آن اتاق به خصوص در مورد بچه ھا به سرعت جلوه گر خواھد شد.پس آشنای

بسيار کمک کننده باشد.
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● اتاق پذیرایی:

ز بوده و بھترین ھا را برای مھمانانمان خواسته ایم، پردهاز آنجایی که این فضا یک مکان رسمی است و با توجه به اینکه ما ایرانيان اصو�ً مھمان نوا

 فضاھای خانه متفاوتند.ھای متعلق به این محيط نيز به لحاظ جنس پارچه، طرح، مدل و حتی ارزش مادی معمو�ً با بقيه

 کنند. در واقع در اکثر مدل ھا پارچه ای نازک ازدر چنين فضاھایی اغلب از تلفيق دو یا حتی سه پارچه ھماھنگ به لحاظ طرح و رنگ استفاده می

 عنوان وا�ن و یا دکور و یا حتی ھر دو بخشجنس تور و یا حریر برای پوشش کل پنجره اختصاص یافته و در صورت دلخواه پارچه ھای ضخيم به

دیگری از این ترکيب را تشکيل می دھند.

مچون کرم، شيری، سفيد، طmیی کمرنگ انتخابنکته اینجا است که رنگ ھای مورد استفاده در چنين فضاھایی معمو�ً از ميان رنگ ھای خنثی ھ

ر روبانی ھستند ولی در پایان ذکر این توصيه ضروریشده و طرح ھای آن نيز تک گل ھایی از خود پارچه و یا گل برجسته از نخ ھای مختلف و یا نوا

امل فرش، مبلمان، تابلو و غيره وجود دارداست که در چنين فضایی اگرچه محدودیت ھایی ھمچون حفظ ھماھنگی با دیگر لوازم دکوراسيونی ش

يونی دست به ابتکاراتی متفاوت تر زد.ولی می توان قالب ھا را شکسته و ھمزمان با در نظر گرفتن موارد فوق و ھمچنين اصول دکوراس

در حالت دوخته شده و چه بدون دوخت در ترکيبی مدلبه عنوان مثال کاربرد انواع پارچه ھای سنتی و سوزن دوزی شده و ترکيب آنھا با یکدیگر چه 

شمرددار کنار ھمدیگر به ھمراه روبان و نخ ھای کنفی به عنوان پرده را می توان از این جمله بر

منبع : سایت سيمرغ
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پرده ھا عامل جان بخشی به رنگ ھای خانه

موثر ھستند. معماری منازل  بيان  پنجره ھا در  از ھر عامل دیگری،  بيشتر 

پنجره ھای یک خانه می توانند در اشکال مختلف باشند: بلند، باریک و وسيع

و حتی یک آرک در با� سر داشته باشند. یک تزئين مناسب برای پنجره ھا

می تواند زیبایی ھای یک اتاق را چند برابر افزایش دھد. یک پرده مناسب قادر

کند. تبدیل  روح پرور  و  آرامش بخش  مکانی  به  را  بی روح  اتاق  یک  است 

پرده ھا جذاب ترین باشد.  نور  برای کنترل گرما و سرما و  ھمچنين عاملی 

نقطه دید در یک اتاق ھستند. بعضی از پنجره ھا به خودی خود بسيار زیبا

نه باشند،  زیبایی  این  مکمل  باید  آن  تزئينات  و  پرده ھا  بنابراین  و  بوده 

پوشاننده آن!

پنجره ھای شما چه معمولی، چه زیبا و یا کاربردی، عامل بسيار مھمی در

بيان سليقه و معماری ھر ساختمان می باشند. ھنگامی که کسی برای بار

پنجره ھا کشيده به سمت  بی اراده  می شود چشمانش  اتاقی  وارد  اول 

کرکره، سنتی،  پرده  از  پنجره ھا  پوشش  اینکه  از  نظر  صرف  می شوند، 
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جره ھای خالی و پيدا کردن نقاط ضعف و قوت آن است. در ھرپارچه ای و یا حتی گياھان زنده باشند. در اینجا اولين کاری که باید کرد نگاه دقيق به پن

 متناسب با ویژگی ھای خاص خود پوشانده شوند.خانه پنجره ھای متعددی در ابعاد و به اشکال مختلفی وجود دارند که ھر یک باید با پرده ای

 لحاظ زیبایی و ھم از نظر کاربردی برای آن پنجره وھنگامی که قصد دارید پرده ای برای یک پنجره انتخاب کنيد باید مدلی را برگزینيد که ھم به

دکوراسيون اطرافش مناسب باشد.

وتاھی، عریض بودن یا باریکی پنجره، نحوه باز ومدل پنجره خود یکی از عوامل متعددی است که در انتخاب پرده باید در نظر داشت. بلندی یا ک

ری ما درباره مدل پرده را تحت تاثير قرار می دھند.بسته شدن آن و چگونگی و محل قرار گرفتن آن در دیوار، برخی از اطmعاتی ھستند که تصميم گي

 فراھم کند و مدل پرده نباید موجب ایجاد اشکال ومدل انتخابی شما برای پرده باید امکان باز و بسته شدن راحت پنجره ھا و درھای شيشه ای را

ای بلندتر از عرض پنجره در نظر گرفت تا بتوان ھنگاممزاحمت در این امر شود. مثm برای پنجره ھایی که رو به داخل باز می شوند، باید چوب پرده 

 ترتيب پنجره آزادانه باز و بسته می شود.نياز به باز کردن پنجره، پرده ھا را کامm به دو طرف پنجره ھدایت کرده و جمع کرد. به این

ار گرفتن آن در دیوار برخی از اطmعاتی ھستند کهبلندی یا کوتاھی، عریض بودن یا باریکی پنجره، نحوه باز و بسته شدن آن و چگونگی و محل قر

اید امکان باز و بسته شدن راحت پنجره ھا و درھایتصميم گيری ما درباره مدل پرده را تحت تاثير قرار می دھند. مدل انتخابی شما برای پرده ب

پنجره در فرورفتگی دیوار قرار گرفته باشد می توانشيشه ای را فراھم کند و مدل پرده نباید موجب ایجاد اشکال و مزاحمت در این امر شود. اگر 

 نتيجه فاصله بسيار کم آن با پنجره، اگرچه به زیبایی پردهپرده را درون این فرورفتگی یا بيرون از آن نصب کرد. اما نصب پرده در داخل فرورفتگی و در

و پنجره می افزاید اما مانع عبور بخش اعظم نور می شود و فضا را تاریک می کند.

ون از قاب فرورفتگی دیوار این امکان را به ما می دھد کهھمچنين در این صورت پرده باید از ابعاد قاب پنجره پيروی کند. در مقابل، نصب پرده در بير

ه مند شویم؛ ھمچنين می توانيم بنا به سليقه خود وپرده را به طور کامل به دوطرف پنجره بکشيم و جمع کنيم و در مواقع �زم از نور بيشتری بھر

 در زیر پنجره رادیاتور شوفاژ نصب شده است بھتر استمتناسب با دکوراسيون اتاق از پرده ھای بلند برای پنجره ھای کوتاه نيز استفاده کنيم. اگر

تاق خواھد شد. در چنين مواردی می توان از یک پردهآن را با پرده، به خصوص پرده ضخيم، بپوشانيم زیرا در زمستان مانع انتشار گرما در محيط ا

د و در قسمت وسط از یک سایبان که در مواقع �زمبلند دو تکه و در صورت تمایل وا�ن از جنس آن استفاده کرد که در دو طرف پنجره جمع می شون

بسته شده و پنجره را می پوشاند بھره گرفت.

ار کمتری پارچه گران قيمت است. زیرا از پارچه بيشترچنانچه بودجه محدودی در اختيار دارید انتخاب مقدار بيشتری پارچه ارزان قيمت بھتر از مقد

رده ھای دو�یه از پارچه ھای رنگين، به اتاق ھایی کهمی توان پرده ای پرچين تر دوخت و پرده پرچين تر ھمواره نمایی زیباتر خواھد داشت. دوخت پ

يد که �یه زیرین نيز دیده شود. در اتاق ھایی که ازطراحی و دکوراسيون رنگينی دارند زیبایی بيشتری می بخشد. این پرده ھا را به صورتی جمع کن

گين استفاده می کنيد یک آستری در زیر پرده نصب کنيد تا ازنور شدید آفتاب برخوردارند در زیر پرده از سایبان استفاده کنيد و چنانچه از پرده ھای رن

ه پشت پرده دوخته شود و یا از چوب پرده دیگریرنگ پریده شدن پارچه اصلی پرده بر اثر شدت نور آفتاب جلوگيری کند. این آستری ممکن است ب

یباتر شدن نمای ظاھری آن می شود. امادر زیر آن آویزان باشد. دوخت آستری به پشت پرده اصلی ھمچنين موجب سنگين تر شدن پرده و ز

 به داخل راه می یابد جذب می کنند و مانع رسيدنآستری ھای جدا موجب دیرتر کثيف شدن پرده اصلی می شوند زیرا دوده ای را که از شکاف پنجره

آن به پرده اصلی می شوند.

منبع : روزنامه کارگزاران
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پرده ھای قاب دار

قاب پرده در واقع به منظور پوشاندن چوب پرده طراحی شده است و نيز می

مانند دیوار  احتمالی  نقص ھای  از  برخی  پنھان ساختن  برای  آن  از  توان 

سوراخ ھای به جا مانده از جا به جا کردن چوب پرده و یا موارد مشابه سود

برد.

چنانچه امکان تعمير و اصmح دیوار را در اختيار ندارید و یا قصد خرید چوب پرده

ھای تزئينی و اغلب گرانقيمت را ندارید، می توانيد به سادگی با ساخت یک

قاب پرده از قطعه ای چوب نقص دیوار و یا چوب پرده ھای نازیبا را به شکل

مناسب و جذابی بپوشانيد چرا که قاب پرده اگر چه یک ابتکار کاربردی است

ب پرده می توانيد از پرده ای بسيار ساده و یا حتی سادهاما به لحاظ تزئينی نيز تا حد قابل توجھی بر زیبایی پرده می افزاید و حتی با تھيه یک قا

بدی و یا مدل ھفت و ھشت به پرده ای ساده و نسبتاً کمترین نوع پرده ھا یک پرده تزئينی و آراسته بيافرینيد. یک قاب پرده با برشی دالبری یا گن

حسوب می شود و پرده به تنھایی از مدل خاص وچين نمایی کامmً چشمگير می بخشد. در بسياری از موارد در واقع قاب پرده تنھا زینت پرده م

چشمگيری برخوردار نيست.

 پرده و یا پارچه متناسب با آن پوشانده می شود وقاب پرده اغلب از قطعات چوب نئوپان یا مشابه آن بریده می شود و سپس با یک قطعه از پارچه

 و مدل دار قاب پرده نيز تحت عنوان کتيبه در بازاربا استفاده از دو گونيای فلزی کوچک در با�ی چوب پرده نصب می شود. این روز ھا انواع چوبی

که خودتان با این ترتيب می توانيد بسازید بسياریافت می شوند که از رنگ ھا و مدل ھای بسيار متنوعی برخوردارند اما نسبت به قاب پرده ای 

گران تر ھستند.

ثال از وسایل چوبی قدیمی که دیگر مورد استفاده قراربرای ساخت قاب پرده می توانيد از ھر نوع چوبی که در منزل دارید استفاده کنيد به عنوان م

 قاب پرده را تھيه کرد. قاب پرده را می توان بانمی گيرند مانند یک تخت چوبی و یا وسایلی مشابه آن نيز می توان چوب مورد نياز برای ساخت

ر گرفت. خود قاب پرده را نيز می توان به اشکال متنوعیانواع پرده اعم از پرده ھای بلند، کوتاه و یا پرده ھایی که به دو طرف جمع می شوند به کا

بعاد قاب پرده نيز باید متناسب با اندازه پرده اصلی درساخت. لبه آویز قاب پرده ممکن است کامmً صاف، زیگزاگ، دالبر و یا به اشکال دیگر باشد. ا

ای پھن برای پنجره ای که پرده ای کوتاه دارد بپرھيزید.نظر گرفته شود و باید از انتخاب قاب پرده ھای باریک برای پرده ھای بلند و یا قاب پرده ھ

ک ششم ارتفاع پرده اصلی در نظر گرفته شود.نسبت اندازه قاب پرده به پرده اصلی باید حدود یک به شش باشد و ارتفاع آن نباید بيش از ی

نوان مثال برای بلندتر جلوه دادن یک پنجره می توان قاب پردهبا استفاده از قاب پرده می توان ابعاد پنجره را نيز تحت تاثير قرار داد و اصmح کرد به ع

 کرد. از آنجا که قاب پرده محل نصب چوب پرده و فضایای پھن برای آن در نظر گرفت و آن را با فاصله نسبتاً زیادی از لبه پنجره در با�ی آن نصب

 تفاوت آن با ابعاد پرده نخواھد شد.خالی ميان چوب پرده و پایه چوبی قاب را می پوشاند بيننده ھرگز متوجه ابعاد اصلی پنجره و

برش خورده باشد.ھمچنين قاب پرده را پھن تر می نمایاند. به خصوص اگر لبه پایين قاب پرده به صورت دالبری 

رای نمایش و تاکيد بر روی ویژگی و مدل با�ی پنجرهھنگام انتخاب مدل قاب پرده به خصوصيات و ویژگی ھای معماری و مدل پنجره نيز توجه کنيد. ب

که پس از نصب پرده پوشانده خواھد شد می توانيد قاب پرده را به شکل آن مدل دھيد.

ی با فرم آرک با�ی پنجره می تواند فرم پنجره رادر پنجره ھایی که قسمت با�ی آنھا به صورت قوسی و آرک است، مناسب بوده و تھيه قاب پرده ا

نيد با نصب یک قاب پرده مدل دار این کاستی رابرای بيننده تداعی کند. در مواردی که پنجره خود فاقد ھر فرم و ویژگی خاص است نيز می توا

 باشد می توانيد قبل از کشيدن روکش پارچه ای برجبران کنيد و به آن ویژگی و زیبایی خاصی ببخشيد. برای آنکه قاب پرده نمایی زیباتر داشته

 را بر روی آن بکشيد.روی تخته ھای قاب ابتدا آن را با �یه ای از پشم شيشه نازک بپوشانيد و سپس روکش پارچه ای

http://lootoos١.blogfa.com/post-٢٣٠.aspx
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پرده ای به جای کابينت

▪ یک ایده جالب برای کمبود فضای دستشویی

اگر چه کابينت بندی یکی از بھترین و رایج ترین راھکا رھا برای استفاده بھينه

از فضای خالی زیر دستشویی است ولی گاھی محدودیت و شرایط بعضی

از سرویس ھای بھداشتی حتی با وجود کابينت ھای ظریف و کم جای موجود

در بازار نيز امکان استفاده از کابينت بندی را نمی دھد.

البته این به این معنا نيست که راھکار دیگری برای این منظور وجود ندارد

با رنگ و بلکه شما می توانيد به جای کابينت در زیر دستشویی پرده ای 

نقشی ھماھنگ با فضای دستشویی بياویزید.

به این ترتيب ابتدا با نصب چند طبقه کوچک به دیوار زیر دستشویی جایی

برای قرار دادن مواد شوینده و بھداشتی شامل انواع مایع ظرفشویی، پودر

مھيا کرده برس، اسکاچ و غيره  مانند  آنھا  به  مربوط  لوازم  لباسشویی و 

سپس نمای آن را با پرده بپوشانيد.

● برای نصب پرده به لوازم و مواد زیر نياز است:

 تکه چوب به شکل مثلث٢▪ 

 سانتی متر و طولی برابر با١٠▪ یک قطعه فيبر مستطيل شکل به عرض 

محيط نيم دایره نمای دستشویی

▪ چسب چوب یا چسب حرارتی

▪ نوار پارچه ای چسبی دوطرفه به طول فيبر

▪ پارچه (بھتر است از نوع ضد آب مانند پارچه پرده حمام باشد)

▪ پيچ و پيچ گوشتی و رول پmک

● طرز ساخت:

 تکه چوب را با دریل و پيچ٢، ١نند تصویرشمارهابتدا روی دیوار طرفين زیر دستشویی با استفاده از خط کش و مداد خطی عمودی بکشيد. سپس ما

 تکه چوب، پایه ای برای نصب فيبر به دیوار است.٢و رول پmک در محدوده عmمت گذاری شده به دیوار نصب کنيد. این 

 به نمای این پایه چوبی متصل کنيد. این کار را با دریل و پيچ و پيچ گوشتی انجام٢ عرض این فيبر مستطيل شکل را مانند تصویر٢حا� لبه ھر یک از 

 بریدن و دوخت سانتی متری از جنس فيبر زیر دستشویی به وجود می آید که در واقع محل نصب پرده است. برای١٠دھيد. به این ترتيب، نمایی 

پارچه پرده ای کافی است

 سانتی متر برای جای دوخت و عرضی برابر با فاصله لبه با�یی طول فيبر۴ برابر طول فيبر به عmوه ۵/١پارچه ای مستطيل شکل با طولی به اندازه 

ر طرف را به سانتی متر جای دوخت به این عدد(عرض پرده) را نيز فراموش نکنيد. پس از برش پارچه، لبه ھ۴تا سطح زمين ببرید، البته اضافه کردن 
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 سانتی متر تو بگذارید.٢ميزان 

 که طول پرده بعد از پيلی یا چين دادن ھم اندازهسپس یک طول این پارچه را مانند تصویر پيلی یا چين دھيد. محاسبات را به صورتی انجام دھيد

 سانتی متر پائين تر از لبه پيلی یا چين خورده پرده چرخ٢طول فيبر شود. پس از اینکه این مرحله نيز به پایان رسيد، یکی از نوارھای چسبی را به 

کنيد و نوار دیگر را به وسيله چسب چوب یا چسب حرارتی به لبه با�یی فيبر بچسبانيد.

سبانيده شده به فيبر، پرده را زیر دستشویی آویزان کنيد.به این ترتيب، شما می توانيد با قرار دادن نوار پارچه ای دوخته شده به پرده، روی نوار چ

 عدد بست کوچک دیواری قائمه ای شکل نيز می توانيد استفاده کنيد.٢ تکه چوب از ٢ـ نکته: برای نصب فيبر به دیوار، به جای 

منبع : ھمشھری آنmین

http://vista.ir/?view=article&id=100356

پرده ھا را عوض کنيد

آشپزخانه بھترین مکان برای نشان دادن خmقيت ھای خانم خانه است.

در آشپزخانه عناصر و اجزای بسياری وجود دارد که با صرف مقداری وقت و

با تغيير فصل ھا در آن داد. تغييراتی جالب و متنوع ھمگام  ھزینه می توان 

قسمت مھم دکوراسيون داخلی آشپزخانه را کابينت آن تشکيل می دھد

توجه به انتخاب کابينت در ابتدای مبله کردن منزل بسيار حائز اھميت است،

زیرا کابينت دارای انواع و اقسام متنوعی است و ھزینه ھای متفاوتی را به

ساکنان خانه تحميل می کند.

اما اگر بخواھيد تنوعی در آشپزخانه خود بدھيد و ھزینه زیادی را متحمل

نشوید می توان تغييری روی کابينت ھا اعمال کرد. بسته به جنس کابينت

خود، می توانيد آنھا را رنگ کنيد، توجه به اینکه تغيير رنگ برخی از کابينت ھا

به عھده کارخانه سازنده است، �زم به نظر می رسد. اما در ھر صورت ھزینه

رنگ کردن کابينت بسيار کمتر از تعویض آن می باشد. در مورد انتخاب رنگ

تغيير حال و ھوای در  کابينت، رنگ داخل و طبقات آن دقت کنيد چرا که 

دکوراسيون آشپزخانه تاثير بسياری دارد.

برای انتخاب رنگ کابينت آشپزخانه با توجه به فصل پایيز و تغيير حا�ت و

ن فصل می توانيد آنھا را به کار ببرید و از لحاظروحيات مردم در این فصل می توان از رنگ ھای پایيزی استفاده کرد. رنگ ھای مناسب که در ای

يد. از جمله این رنگ ھا نارنجی، طmیی، قرمز،روانشناسی احساس بھتری داشته باشيد، رنگ ھایی ھستند که در طبيعت و درختان پایيزی می بين

لی مبلمان آشپزخانه و منزل خود می توانيد از طيفقھوه ای، کرم، سبز زیتونی و… می باشند. البته باتوجه به سليقه خود و در نظر داشتن رنگ ک

 داخلی آشپزخانه، می تواند برای تغييری جالب ووسيع رنگ ھای پایيزی، رنگ مناسب را انتخاب نمایيد. از سوی دیگر دقت در جزئيات دکوراسيون
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بينت ھا می توان تغييری در نمای کابينت ھا و در کل درجذاب ولی بسيار کم ھزینه بسيار شما را یاری رساند. به طور مثال با تعویض دستگيره ھای کا

 مختلفی مانند کریستال، فو�د آبدیده، برنج و… باشد.دکوراسيون آشپزخانه ایجاد کرد. البته دستگيره ای که انتخاب می کنيد می تواند از جنس ھای

 کل تاثير بسزایی در دکوراسيون آشپزخانه شما و حال ولو�ی درھای کابينت ھم در چھره آن و ھم در کاربری آن تاثير دارد. انتخاب اجزای کابينت در

دکوراسيون آشپزخانه با فصل پایيز می توان در نظرھوایی که باتوجه به فصل می خواھيد، می گذارند. اما موارد دیگری را ھم برای ھمگام نمودن 

نمای آشپزخانه تاثير دارد. برای این منظور می توانيد ازگرفت. به عنوان نمونه، نورپردازی روی کابينت ھا و رنگ نوری که انتخاب می شود، بسيار در 

 نصب کنيد تا ھم آشپزخانه روشن تری داشتهچراغ ھای کوچک کم مصرف در رنگ ھای متنوع استفاده کرده و آنھا را در نقاط مختلف آشپزخانه

ده ھا نقش مھمی در تزیين محل دارند. برای پردهباشيد و ھم در قصری از نور آشپزی کنيد. پرده ھای آشپزخانه را ھم می توانيد عوض کنيد. پر

 دیگری که می توانيد انجام دھيد استفاده از کفآشپزخانه از پارچه ھای نازک و روشن استفاده کنيد که طرحی مرتبط با محيط داشته باشد. کار

 و ھم به زیبایی محيط می افزایند.پوش برای آشپزخانه است. کف پوش ھای نرم و خوش رنگ ھم محيط آشپزخانه را دلپذیرتر می کنند

منبع : روزنامه تھران امروز
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پرده ھا را کنار بزنيد، آفتاب منتظر است

نقشه و و  به طرح  باشد  مدلشان  به  مربوط  آنکه  از  بيشتر  پرده ھا  تنوع 

اتاق و خانه به  زیبایی و جلوه بخشيدن  به جز  بازمی گردد  آنھا  رنگ ھای 

می تواند عامل مھمی در صرفه جویی انرژی و در عين حال افزایش سmمتی

می کنند که توصيه  ميان اعضای خانواده محسوب شود. کارشناسان  در 

ھمواره برای اتاق خواب کودکان از پرده ھایی با رنگ ھای سرد و آرامش بخش

استفاده شود تا سطح بيشتری از آرامش و تصلی خاطر به آنھا القا شود.

ھمچنين خوب است در فصلی مثل زمستان به جای آویزان کردن پرده ھای

تور و حریر در اتاق نشيمن و پذیرایی از پرده ھایی با جنس ضخيم تر استفاده

شود تا در خروج گرما از طریق پنجره ھا صرفه جویی قابل توجھی صورت گيرد.

آفتابی سعی کنيد در در روزھای  توصيه دیگر کارشناسان این است که 

صورت امکان پرده ھا را به کنار کشيده تا نور مستقيم آفتاب به داخل اتاق و

منزل جاری شود. این کار دو مزیت دارد. یکی صرفه جویی در مصرف انرژی و

دیگری از بين بردن ویروس ھا و باکتری ھا در اتاق که معمو�ً در فصولی سرد

ھمچون پایيز و زمستان موجب بروز انواع بيماری ھا می شوند.
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منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=88004

پرده ھای خوب برای خانه ھای خوب

زیبایی خانه فقط با اسباب و اثاثيه گران قيمت و مدِ روز به دست نمی آید. چه

ببينيد در این خانه چه احساس به درون خانه  ساده ای بگذارید و  پا  بسا 

آرامشی دارید؛ احساسی که معمو� نتيجه خوش سليقگی و  آگاھی خانمِ

و راحت تر  وسایل  می کند  کمک  شما  به  که  آگاھی ای  است؛  خانه 

مناسب تری برای خانه تان انتخاب کنيد.

اگر شما ھم مایليد نسبت به فضای خانه تان آگاھی و شناخت بيشتری پيدا

دنبال مثبت»  را  کنيد، این مطلب و سلسله مطالب دکوراسيون «زندگی 

کنيد. از پرده ھا شروع می کنيم؛ پرده ھایی که این روزھا، مدل ھای متعدد و

طرح ھای گوناگو نشان ممکن است شما را گيج کنند و خانه تان را زشت یا

زیبا!

● کدام پرده برای کدام پنجره؟

باید سبک خانه، پنجره و سبک مبلمان شما مشخص کند. شکل پرده را 

پنجره  ھای بلند و طرح دار و نرده ھای پروپيچ خم، طرح کmسيک دارند. برای

این سبک خانه ھا، پرده ھایی ضخيم مناسب است که گل برجسته دارند و

یک طرف جمع می شوند، با وا�ن ھای بلند و پرچين و یراق ھای ابریشمی.

نيست مناسب  پرده  زیر  معمول  دارند، حریر  نقش  نرده ھایشان  یا  پنجره ھا که خودشان  این  (نيم استيل)برای  نيمه کmسيک  . در سبک ھای 

ی ساده را انتخاب کرد. اگر سبک مبلمانی کهپرده ھایی با پارچه سبک تر و �یه زیرین حریر مناسب ھستند. می توان برای نقش پرده، گل ھا

پرده ی بلند انتخاب کنيد.خریده اید استيل، لوئی یا خراطی است، توصيه می شود برای پنجره ھای نيمه و کوتاه تان ھم 

● پرده ھای ساده برای مبلمان مدرن

رچه ھای کتانی شاد بدون نقش یا با گل ھایبرای مبلمان مدرن ھر چه دوخت پرده، ساده تر باشد حال و ھوای سبک بھتر به دست می آید. پا

يون و گل فانتزی استفاده کنيد که با فضای کلی جورظریف و حتی حصيرھای رنگ آميزی شده مناسب ترند؛ به جای وا�ن ھم می توانيد از روبان و پاپ

در بياید.

● ھماھنگی رنگ دیوارھا و پنجره ھا
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به پنجره ای با دیوار قھوه ای آویزان کنيد، ترکيب خنثیپرده آبی بسيار زیباست؛ دیوار قھوه ای روشن ھم به ھمان زیبایی است ولی اگر پرده آبی را 

:و ناخوشایندی ایجاد می کند. در ھماھنگی رنگ پرده با محيط، سه اصل را باید در نظر بگيرید

) رنگ دیوارھا١

) رنگ مبلمان٢

) رنگ پرده مکمل که زیر یا روی پرده می خورد.٣

شيری تزیين کنيد و محيط دنجی به وجود آورید؛ ولیاگر مبل ساده سفيدی دارید، می توانيد آن را با پنجره ضخيم قھوه ای با گل برجسته سفيد و 

ود.ھمين مبلمان با پرده ھای نارنجی تند یا بنفش سير و روشن و قرمز تيره، شاد و سرزنده می ش

 را روح دار می کنند.با دیوار سفيد، ھر رنگ پرده ای را می توان ھماھنگ کرد ولی رنگ ھای تند، سفيد خنثی و سرد

د و شادمان دارد، و با پرده سورمه ای و فيروزه ای،دیوار آبی روشن یا فيروزه ای اگر چه ظاھرا با نارنجی روشن در تضاد است ولی تضادی خوشاین

ظاھری بسيار رسمی و موثر پيدا می کند.

پرده طmیی، دیوار کرم را به تÙلو وا می دارد ولی روی سفيد و صورتی بی جلوه می شود.

ز ھماھنگی. مثm رویه ضخيم قھوه ای و رویه زیرین حریر بهبرای پرده زیرین، اگر به آویختن اش اصرار دارید، می توانيد ھم از تضاد کمک بگيرید، ھم ا

رمز و صورتی. حریر آبی با سورمه ای و پردهرنگ طmیی درخشان، یا حریر صورتی روشن ھمراه با رویه ضخيمی از بنفش و صورتی سير یا حتی ق

ضخيم خاکستری ھماھنگ است.

ود درآورید.اگر مایليد خانه سفيد باشد، می توانيد دیوارھای ميانی و کناره پنجره را به رنگ دلخواه خ

● پرده ھایی برای اتاق کودکان

، پرده آن را بلند انتخاب نکنيد، چون کنجکاوی کودکانه،سرخ، آبی، زرد و ھر رنگ شاد دیگری رنگ کودکان است. اگر اتاق فرزند شما پنجره نيمه  دارد

او را به سوی پرده می کشاند و خطر سقوط چوب پرده در پيش خواھد بود.

برانگيز است.از رنگ قرمز خالص برای پرده اتاق کودکتان استفاده نکنيد چون رنگی تحریک کننده و حساسيت 

 به پرده ساده آویزان کنيد؛ چه نوزاد شما پسر باشدمی توانيد پرده ای با رنگ ھای شاد و طرح کودکانه انتخاب کنيد یا عروسک ھایی را با سنجاق

چه دختر، پرده ای با ترکيب بنفش و صورتی و آبی بھترین انتخاب است.

● پرده ھای ضخيم برای اتاق خواب

نيد ولی چون در طول روز به انرژی خورشيداتاق خواب، خصوصی ترین قسمت خانه شما است؛ پس کامm قابل قبول است که پرده ضخيم انتخاب ک

 تختخواب ھم پرده بزنيد؛ یعنی با یک ميله پرده گرد، پردهھم احتياج دارید، حریر زیرین ھم انتخاب کنيد و اگر اھل ابتکار ھستيد، از ھمان حریر، دور

حریری اطراف تختخواب بکشيد.

تقویت می کنند.پرده ھای رنگ شاد، به دليل آنکه صبح ھا نور شاد را به اتاق وارد می کنند، روحيه شما را 

● پرده ھای عجيب و غریب

ه ھایی با ارزان ترین مواد خلق کنيد.ھمه آن چه گفتيم ساده ترین انتخاب ھا برای خرید پرده است ولی می توانيد خmق باشيد و پرد

▪ با این جور چيزھا پرده ھای فانتزی بسازید:

ک دوزی ھا و سرمه دوزی ھای بزرگ، پرده ھای مھره دار وروسری ھای بزرگ و حریر عشایری که می تواند نقش وا�ن را ایفا کند، پارچه ھای قلمکار، پول

مھره ھایی به شکل مجسمه ھای چوبی، حصير و گليم بافت ھای نازک.

بيفتد.می شود به جای چوب پرده ھم از طناب پھن استفاده کرد که وا�ن و پرده، مانند رخت، روی آن 

حا� شما خودتان فکر کنيد چه چيزھای دیگری پرده می شود.

● آشپزخانه ھایی با پرده ھای متفاوت

د ولی در بازار، لوردراپه ھای پھن با نقوش پایيز یاکرکره مدت ھاست از مد افتاده. لوردراپه ھا ھم البته بيشتر در فضای اداری استفاده می شون

شد، در) را مخفی می کنند. اگر تصاویر و رنگ آميزی لوردراپه ھای فانتزی با فضای خانه ھماھنگ باOPENباغ ھای ژاپنی ھستند که آشپزخانه  باز (

اتاق ھا ھم می توان از آنھا استفاده کرد.
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● فضاسازی با پرده

يد با پرده یا لوردراپه، فضایی مناسب مطالعه و کارپرده فقط برای پوشاندن پنجره نيست؛ اگر اتاق شما بزرگ و سالن خانه تان کوچک است می توان

قط کافی است پرده را بکشيد. در مراسم مذھبی مانند محرمبا رایانه در اتاق ایجاد کنيد یا شلوغی آشپزخانه را از دید مھمان  تيزبين پنھان کنيد. ف

ھم می توان سالن را با پرده از ھم جدا کرد.

 ھم می تواند کمکتان کند تا مثm فضای اتاقبا پرده و ترکيب آن با نور مناسب، می شود فضاھای خلوت ساخت. پرده ھای رشته ای و مھره ای

خواب ھا و سرویس بھداشتی از فضای پذیرایی جدا شود.

● گل منگولی، ممنوع!

و فضا را خفه تر و تنگ تر می کند. قبل از انتخاب وا�ن ھایدر خانه ھای کوچک، ھرچه قدر پرده شما پرزرق وبرق تر باشد، وصله ناجورتری به نظر می آید 

يرید. شاید بھتر باشد ساده تر فکر کنيد.پرچين وشکن، گل ھای شلوغ، پاپيون ھای بزرگ و شرابه ھای پرتجمل، متراژ خانه را در نظر بگ

● از خانه ای روشن تا زندانی خفه

نور آفتاب بهخانه ھای کم نور با پرده ھای کلفت، زندانی خفه ایجاد می کنند. پرده ی خانه ھای پرنور با ید آسترھای مناسبی داشته باشند که 

قسمت ھای مختلف قالی و روکش مبلمان نرسد وگرنه رنگ آنھا می پرد.

منبع : ھفته نامه زندگی مثبت

http://vista.ir/?view=article&id=309013

پنج قرن دکوراسيون

اشرافيت فرانسه، ھنر دکوراسيون و مبلمان را به اوج شکوفایی رساند و در

طی پانصد سال شاھکارھای جاودانه ای به جھان عرضه کرد. این مقاله برای

مختلف ادوار  در  مبلمان  و  دکوراسيون  سبک ھای  به  که  است  کسانی 

عmقه مند ھستند و می خواھند به طور مختصر و مفيد با اساس و کليات ھر

یک از شيوه ھا آشنا شوند. این توضيحات، شما را یاری می کند تا با تغييرات

و تحو�ت گوناگون در این زمينه آشنا شوید.ویژگی ھای اساسی مبلمان و

نکات دقيق ھر سبک ارزش کيفی، سادگی، رعایت اصول و  لوازم خانه 

تحو�ت می باشد که تغيير و  بودن  مداوم  توجه است  آنچه جالب  است. 

خيلی آرام و در عين حال محسوس است.

مھم تر این که درطول پنج قرن، ھنر دکوراسيون و مبلمان ھيچ گاه یک جھش

و یا تغييرشکل ناگھانی نداشته است. ھر سبک پيش درآمدی است برای

سبک بعدی و ادامه آن. آنچه به طور کلی در سبک ھای دکوراسيون اروپایی

آوردن به وجود  در  کارگران  به وسواس  آميخته  به چشم می خورد، دقت 
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نگی را درآميزند. واضح است که این گروه کثير بهریزه کاری ھای مختلف است. طراحان و کارگران مبل ساز در ضمن سعی داشته اند زیبایی و ھماھ

ده است، تشویق شده اند. به ھمين علت است کهوسيله عده زیادی از مشتریان ھنردوست و ثروتمند که تعدادشان در قرون گذشته اروپا زیاد بو

 این نظر صاحب سبک شناخته شده اند. برایھنر دکوراسيون و مبلمان در اروپا چنين شکفته شده است و کشورھای مختلف به خصوص فرانسه از

ره انتخاب کرد و به ترتيب جلو رفت.شروع طبقه بندی سبک ھای مبلمان و دکوراسيون اروپا، باید قرون وسطی را به عنوان اولين دو

● قرون وسطی

وسایل چوبی را ھرقدر که محکم باشند ازاز قرون وسطی مبلمان و وسایل زندگی زیادی در دست نيست، چون گذشته سال ھا و قرون متمادی 

رھا قابل تشخيص است. مبل ھای ھنری و وسایلبين می برد. ویژگی خاص طرح ھای مربوط به قرون وسطی در نقاشی ھا، کنده کاری ھا و مينياتو

 علت تعداد آنھا روی ھم رفته چندان قابل توجه بهزندگی ارزشمند و گران قيمت در قرون وسطی به طور انحصاری متعلق به اربابان بود و به ھمين

تبدیل کنند، نجاران قرون وسطی بودند و اوليننظر نمی رسد. اولين گروھی که سعی کردند مبل سازی و ساختن وسایل خانه را به یک ھنر ظریف 

ھم از خصوصيات قرون وسطی است، دستگيره ھایچوبی که برای به وجود آوردن اثر خود به کار بردند، چوب درخت بلوط بود. ترکيب آھن و چوب 

اخر قرن چھاردھم مبل سازی یک ھنر به شماربزرگ آھنی، نبشی ھایی را برای استحکام بيشتر به کار برده و ھمچنين قفل ھای مختلف. در او

ه روز بيشتر می شوند و ظرافتی که در طرح ھای کنده کاریمی رود و از این به بعد تغييرات و تحو�ت، چشمگير و قابل توجه ھستند. کنده کاری ھا روز ب

 ھر وقت دیگر ساخته می شوند به ترتيب عبارتند از:شده دیده می شود بيش از پيش ارزش این ھنر را با� می برد. وسایلی که در این دوران بيش از

بوفه، صندوق ھای بزرگ، نيمکت، تختخواب و صندلی مخصوص اربابان.

● دوران رنسانس

دوره کامل فراموشی است. ایتاليا اولين کشوریمفھوم کلی کلمه رنسانس، آن چنان که از نامش برمی آید، احيای ھنر دوران باستان پس از یک 

 روی می گرداند. از این زمان تا نيمه اول قرن ھجدھماست که از قرن پانزدھم با اعجاز زیاد یادگارھای گذشته را باز می یابد و به سوی ھنر قدیم

ه قصرھای برج  و بارودار جای خود را به خانه ھای بازتر بادوران باستان روی ھنر و به ویژه ھنر دکوراسيون، معماری و مبلمان تاثير می گذارد. به عmو

حسوس ھستند و پس از یک دوره تغيير کامل معماریفضای روشن تر می دھند. زندگی آرام تر می شود و تجمل آغاز می شود. تغييرات در این دوره م

ی دھد که روشن تر و نرم تر است و خيلی راحت ترنوبت به مبلمان و تزیينات درون خانه ھا می رسد. چوب درخت بلوط جای خود را به چوب گردو م

 استخوان درون چوب است. این ھنر جدید، به عmوهتغيير می پذیرد. یکی از ھنرھای اختصاصی دوره رنسانس، جاسازی مرمر، فلزات گرانبھا، عاج و

تن رنگ ھا مد روز است.ھنر کنده کاری جm و شفافيت خاصی به وسایل ساخته شده می دھد، چون در این دوره به ھم آميخ

 و اندام ھای اساطيری دیده می شوند. یکی از ھنرھاییآینه کاری و استفاده از مس ھم در این دوره رونق می گيرد. در کنده کاری ھا بيشتر صورت ھا

دوره رنسانس ساخته می شوند، به ترتيبکه در دوره رنسانس فراموش می شود، استفاده از آھن و ترکيب آھن و چوب است. وسایلی که در 

امروزی در دوره رنسانس به وجود می آید که به دوارزش ھنری عبارتند از صندوق ھای بزرگ، بوفه، ميز و صندلی ھای پشت بلند، صندلی  به صورت 

 ھا که لباس ھای بلند با دامن ھای پرچينصورت مختلف ساخته می شد. صندلی ھای دسته دار برای آقایان و صندلی ھای بی دسته برای خانم

داشتند.

● سبک  لویی سيزدھم

ارند. در این دوره وسایل خانه بيش از گذشته، ثابتدر نيمه اول قرن ھفدھم این سبک جدید، ھنرمندان کشور ایتاليا بيش از سایر ھنرمندان سھم د

ی کار می آیند. در این سبک، ھنرمندان مبل ساز وو سنگين می شوند. بوفه ھای بزرگ، مبل و صندلی ھای سنگين که در خانه  جای ثابتی دارند رو

ی تشک دار با روکش پارچه به وجود می آید.طراحان مختلف دکوراسيون توجه زیادی به راحتی وسایل خانگی دارند. به ھمين علت مبل و صندل

رزش خود را از دست می دھد. با از بين رفتن ھنرتوجه طراحان بيشتر به نقاشی ھا و طرح ھای روی پارچه معطوف می شود و کنده کاری روی چوب ا

، ھنر خراطی روی پایه ھا و دسته ھای ميز وکنده کاری روی مبل و صندلی، ھنر دیگری به وجود می آید که از خصویات سبک لویی سيزدھم است

صندلی.

ده اند، ميز کار که از ابداعات این دوره است، تختخواب ھایوسایل و مبلمان خانه ھا در این دوره عبارتند از: کمدھای بلند دو در، ميزھا که کوچک تر ش

یادی پيدا می کند.ساده که با روتختی ھای مجلل تزیين می شدند و با�خره صندلی و مبل که در این دوره اھميت ز
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P٣٠World Forumsمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109945

پنجره ای تازه به سوی طراحی داخلی

سال ھاست که مراکز طراحی دکوراسيون می کوشند تا با ارائه راھکارھای

متنوع به مخاطبان خود بفھمانند که می توان در فضایی غيرمشابه با آنچه

در آن ھستند، زندگی کنند. گرافيک محيطی تنھا به طراحی بيلبورد و پوستر

ھای تبليغاتی که ھدف شان فقط تشویق مخاطب به خرید کا�ست محدود

زبان تواند  می  که  یک ھنر ھدفمند است  محيطی  نمی شود. طراحی 

مشترک بين آدم ھا باشد. بررسی زبان تصویر در زمان ھای دور به خوبی

نشان می دھد تصویر برای مقاصد گوناگون و آسان کردن ادراک مسائل برای

آدمی توسط  ارتباط  برقراری  و  مفاھيم  منفصل کردن  تر  یا ساده  مخاطب 

ترسيم شده است.

تواند زبان مشترک آدم توان گفت طراحی داخلی ھم می  از این رو می 

مجموعه دانشی است که با عناصری نظير رنگ،ھایی باشد که قرار است در یک خانه یا محيط اداری مدتی را با ھم سپری کنند. طراحی داخلی 

آن فارغ از خستگی ھا و فشار ھای روانی بهفرم، بافت و نور باعث بھينه سازی فضا ھا و دستيابی به مکانی می شود که فرد می تواند در 

mسيک به طور عمده یک سليقه مردم پسندشکوفایی برسد. بافت و فرم مھم ترین نقش را در طراحی داخلی ایفا می کنند. طراحی داخلی ک

ی قابل ستایش است اما دليل اینکه این نوعاست و بيشتر مربوط به اصول دکوراسيون قصرھای لویی ھاست و در انواع اصيل و دقيق ھنوز کار

از روی فرم ھای شناخته شده ای که در ذھن بهدکوراسيون نزد مردم عامه از محبوبيت با�یی برخوردار است مربوط می شود به درک سریع آنھا 

آنھا عادت دارند.

ف دیگر می دانيم که این گونه طرح ھا زمانی نشانهدر چنين طرح ھایی نمادھا تنھا بار بصری دارند و به راحتی قابل درک و ارزیابی اند. از طر

 ھميشه با سال ھا تاخير به زندگی مردم معمولیثروتمندی و تعلق به �یه ھای روشنفکری و با�تر جامعه بوده است و پزھا و مدھای روشنفکرانه

ی شود. فرم ھا و حجم ھا به شکل عریان،منتقل می شود. در فرم ھای مدرن طراحی تنھا به آسایش فيزیولوژیک فرد استفاده کننده فکر م

ست که کار طراحان مدرن به مراتب دشوارتر است.ساختار خود را به نمایش می گذارند و اھدافی عالی و خيالی را دنبال نمی کنند. این گونه ا

 فرم ھا و شکل ھای کmسيک باشند دارایکشف نشانه ھای خاطره انگيز در چنين محصو�تی دشوار و پيچيده است و بيش از آنکه تحت تاثير

مداوم و خستگی ناشی از نشستن طو�نیعmئمی از اندیشه ھای جدیدند.اساساً در زندگی ماشينی امروز نمی توان پس از چند ساعت کار 

برگزید. این مورد تناقض در دفاتر کار ھممدت روی صندلی ھای تراموا و تاکسی، مبل ھای لوکس و سلطنتی را برای استراحت و رفع خستگی 

 مدل سنتی را می پسندند. بيشتر کارفرماھایدیده می شود و با وجود مدرنيسم ھنوز کارفرمایانی وجود دارند که در طراحی داخلی دفتر کار

رت در حيطه خصوصی خود اغلب خانه ھاییمتمکن به دليل عmقه خاصی که به داشته ھای خود دارند برای انگيزش احساس رقابت و احساس قد

سختی می پذیرند.با طرح ھای پرنشانه را می پسندند و استفاده از حس ھای پيچيده (اما فرم ھای ساده) را به 
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د، در حالی که طراحی داخلی مدرن بيشتر برشاید به این دليل که سادگی فرم ھا ممکن است مخاطب را در مورد ثروتمندی مالک به شک انداز

رد. چون افراد از کار روزمره به خانه باز می گردند و نياز بهکيفيت فوق العاده مواد، کيفيت با�ی اتصا�ت آنھا به ھم و ایده جذاب و ھنرمندانه تاکيد دا

 کاربرد فرم ھایی با برش ھای تند و تيز و نيز رنگآرامش و تسکين خاطر دارند توجه به فرم در چيدمان و معماری داخلی منزل بسيار اھميت دارد.

یگر در فضاھای داخل منزل و طراحی دکوراسيون داخلیھای گرم و تند باعث ایجاد آزار و اذیت بصری و گرفتن آرامش از افراد می شوند. به عبارت د

و�ً برای چيدمان داخلی رنگ ھای مmیم و از نظرباید سعی شود از فرم ھای تيز و خشن و رنگ ھای خيلی گرم به مقدار زیاد استفاده نشود. معم

ً یکنواخت موثر است. ریتم می درصد به کار برده می شود. ایجاد ریتم ھم در طراحی داخلی و از بين بردن فضای خشک و کام۶٠mارزشی زیر 

زات ھم تکرار می شوند که از لحاظ دید بصری دارایتواند در شکل اجسام، رنگ و حرکت آنھا ایجاد شود. در ریتم تکراری فرم ھا و شکل ھا به موا

انضباط ویژه و رسمی است.

ا به وجود می آورد. برای ایجاد ریتم در خانهریتم گاھی به صورت رنگ و کنتراست ھای رنگی ایجاد می شود که چشم اندازھای بسيار زیبایی ر

ایجاد ریتم در اتاقی که با ميز کنفرانس پر شده بایدمی توان از پارچه ھا، پرده ھا و کفپوش ھایی که دارای این عنصر ھستند استفاده کرد. برای 

اتی در زندگی روزمره ماست از این رو ھنگام طراحیبه منبع نوری توجه کرد و چيدمان را متناسب با نور اتاق انجام داد.نور یکی از نيازھای حي

 ھر خانه قرار گيرد. نورپردازی در ھر اتاق بایددکوراسيون یک خانه یا حتی پيشتر ھنگام ساخت آن باید مورد توجه خاص معمار و سپس دکوراتور

ید با سبک دکوراسيون اتاق نيز ھماھنگ باشد. یکمتناسب با ویژگی ھای معماری آن و نحوه قرارگيری اتاق باشد و ضمن تامين نور مورد نياز با

د نياز در طول روز را با ترکيبی از نور طبيعی و در صورتنورپردازی خوب بيش از ھر چيز به ميزان نورگيری اتاق در روز مرتبط است تا دست کم نور مور

 تاثير قرار می دھد. چنان که به راحتی می تواننياز مصنوعی تامين کند. ھمچنين اندازه و فرم یک اتاق نيز ميزان نورگيری طبيعی آن را تحت

و اندازه پنجره ھا نيز در این امر تاثيرگذار ھستند.مجسم کرد یک اتاق کوچک به نور کمتری نسبت به یک اتاق بزرگ نياز دارد. فرم اتاق و تعداد 

ن دانست.ميزان نور طبيعی یک اتاق را در واقع می توان نقطه آغاز طراحی یک نورپردازی مناسب برای آ

گر اتاق فضای نسبتاً بزرگی دارد و احتمال می رودھنگام طراحی یک نورپردازی در فضای اتاقی مشخص ابتدا کاربردھای اتاق را در نظر بگيرید. ا

رار گيرد باید نورپردازی به نحوی باشد که برای ھر یکبرای مصارف گوناگون از قبيل خواندن و مطالعه، استراحت و تماشای تلویزیون مورد استفاده ق

راتيو را نيز می توان با استفاده از نورپردازی پررنگ تراز این فعاليت ھا ميزان نور مناسب در اتاق تامين شود و ھمچنين در ھر اتاق ویژگی ھای دکو

نورپردازی را می طلبد. رنگ نيز نوع خاصی از  نيز می توانند تاثيرو دیدنی تر ساخت ضمن آنکه ھر سبک دکوراسيونی   دیوارھا در یک اتاق 

 فضا را روشن تر نشان می دھند، حال آنکهچشمگيری روی نور فضا ایجاد کنند. دیوارھایی که رنگ روشن دارند با انعکاس نور از سطح شان

نور را جذب می کنند و فضا را کم نورتر نشان می دھند. در بحث طراحی داخلی  توانددیوارھای تيره  محيط ھای کاری علم ارگونوميک می 

ت. ارگونوميک در نظر اول ممکن است آگاھیراھگشای بسياری از مسائل باشد. ارگونوميک علم طراحی سازگار محيط و محصو�ت با کاربران اس

 پيش از بررسی وقوع ضایعه ای، تقویتو علم جلوگيری از صدمات و ناراحتی ھای پيش بينی نشده معنی شود در حالی که موضوع اصلی آن

راحتی و روانی عملکرد است.

ی افراد و پاسخ آنھا به محيط بھره می گيرد و تمرکزاین علم از اطmعات مربوط به علوم آناتومی و فيزیولوژی برای اندازه گيری شاخصه ھای فيزیک

ت می کنند، دستورالعمل ھای ارگونوميکی مخصوصاصلی آن بر سmمتی و بھره وری قرار دارد. در اداراتی که از موارد و مسائل ارگونوميک تبعي

 کامmً قابل تنظيم باشد برای ھر کارمند تھيهمحل کار برای طراحی محيط کاری ارگونوميکی به کار گرفته می شوند. صندلی ھای ارگونوميک که

ردازی به گونه ای است که �مپ ھای موجودمی شوند و جاپایی ھای ارگونوميک مناسب در صورت لزوم وجود خواھند داشت. از طرف دیگر نورپ

اسناد به گونه ای طراحی می شوند کهباعث خيرگی مستقيم یا غيرمستقيم چشم کارمندان نمی شود. صفحه نمایش ھا و نگه دارنده ھای 

ونوميکی، لوازم اداری ارگونوميکی و کامmً قابلکارکنان خط مستقيمی برای ميدان دید خود داشته باشند. موس ھای ارگونوميکی، کيبوردھای ارگ

ناشی از عدم لحاظ موارد ارگونوميک را از بين میتنظيم، کارمندان را در خط وضعيت طبيعی قرار داده و در نتيجه صدمات کاری (عضmنی-اسکلتی) 

برند.

منبع : روزنامه سرمایه
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پنجره ھا را چشمگير کنيد

پرده یکی از مھمترین بخش ھای دکوراسيون منزل است و انتخاب صحيح

پارچه، طرح و رنگ پرده ھا از اھميت زیادی برخوردار است. یک پرده نوع 

مناسب می تواند تأثير بسيار زیادی بر زیباتر به نظر رسيدن خانه داشته

باشد.

قبل از انتخاب نوع پرده باید کاربرد آن را مشخص کنيد. بعضی از پرده ھا فقط

جنبه تزئينی دارند و بعضی دیگر برای کم کردن شدت تابش نور خورشيد یا

جلوگيری از نفوذ ھوای بيرون از درزھای پنجره به کار می روند. پرده ھای

ضخيم تر ھم برای پنجره ھایی مناسب ھستند که نمی خواھيد از بيرون

دید داشته باشند.

پرده ھا و به طور کلی پوشش ھای پنجره به دو گروه تقسيم می شوند.

یک گروه از آنھا کرکره ھا ھستندکه طرح و انواع بسيار گوناگونی دارند. کاربرد

اصلی کرکره ھا تنظيم ميزان نور تابيده شده به درون اتاق است. نوع دیگری

از پرده ھای کرکره ای به گونه ای ھستندکه به سمت با� جمع می شوند.

این پرده ھا معمو�ً برای اتاق خواب ھا مناسب تر ھستند.

ن می شوند. بسياری از افراد از پارچه ھایی با رنگنوع دیگری از پوشش ھای پنجره، پرده ھای پارچه ای ھستند که با انواع وا�ن و گوشواره تزئي

در کنار ھمه انواع رنگ ھا و طرح ھای مبلمان زیبا بهھای بسيار روشن و طرح ھای ساده برای پرده ھا استفاده می کنند. این گونه پرده ھا معمو�ً 

 و جذابيت خاص بدھد تا جایی که ھر فرد بعد از ورود بهنظر می آیند. اما استفاده از رنگ ھای تندتر و طرح ھای شلوغ می تواند به پنجره ھا زیبایی

 دونوع پارچه استفاده کنيد، بھتر است رنگ ھایاتاق، نگاھش به سمت پنجره ھا معطوف می شود. اگر مدل پرده تان به گونه ای است که باید از

 انتخاب پرده مناسب از بين ببرید. برای این کار باید از دو�یهمتضاد را برای آنھا انتخاب کنيد. اگر پنجره ھا عرض کمی دارند، می توانيد نقص آنھا را با

رویی را به گونه ای نصب کنيد که در کناره ھای پنجره و بهپرده استفاده کنيد. پرده زیری را از جنس نازک تر و به اندازه پنجره انتخاب کنيد و پرده 

رھای کناره پنجره جمع کنيد. به این صورت نه تنھا ھيچصورت گوشواره جمع شود اما با انتخاب ریل بزرگتر از اندازه پنجره، پرده رویی را روی دیوا

بخشی از پنجره با پرده رویی پوشانده نمی شود، بلکه پنجره عریض تر نيز به نظر می آید.

نجمه افضلی

منبع : روزنامه ایران
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پنجره ھای زيبا در منزل شما

▪ فنگ شویی در مورد چشم انداز پنجره ھا چه می گوید؟

یک چشم انداز خوب، نه تنھا ارزش خانه را با� می برد، بلکه انرژی مثبت را

منزل شما چشم انداز با این وجود اگر  ایجاد می کند،  منزل  به  برای ورود 

خوبی ندارد، راه کارھای زیادی برای کمک به شما وجود دارد.

پنجره ھا به عنوان چشمان خانه در نظر گرفته می شوند. اصل فنگ شویی

شما کند.  کمک  خانه  چشم انداز  بھبود  به  باید  پنجره  یک  که  می گوید 

می توانيد با خرید یک کيت شيشه ھای رنگی، چشم انداز شخصی خود را

خلق کنيد.

 خنثی کردن این اثر، باید به پنجره ھا و محيط اطرافچشم انداز ساختمان ھای زشت یا یک باغ در ھم ریخته، می تواند باعث غم شود. بنابراین برای

يت، می توانيد تاثير فوق العاده ای بيافرینيد. پرده ھا وآنھا توجه زیادی کنيد. با استفاده از پرده ھای جذابی که چندان ھم گران نباشند و کمی خmق

رنگ آنھا می توانند توجه را از چشم انداز بيرون به سمت خود جلب کنند.

روز مشکmت روحی برای خانم ھای خانه شود، ازسنت چينی می گوید که پنجره ھای شما احتياج به رنگ ھای تيره دارند، گرچه ممکن است باعث ب

 جزیی از ویژگی  ھای خانه می شود، زیرا جنوب تحتسویی دیگر پنجره ھای جنوبی نياز به چندین آویز دارند، در غير این صورت مشاجرات خانوادگی

شيا را گرم تر کند.نفوذ عنصر آتش است و اگر مقدار زیادی عنصر آتش از طریق پنجره وارد اتاق شود، می تواند ا

 که به طور اطمينان شما دوست ندارید غریبه ھا ازبه یاد داشته باشيد که پرده ھای توری، کرکره و دیگر اشکال پوشش پنجره، ضروری ھستند؛ چرا

زندگی خصوصی شما مطلع شوند.

ود، زیرا این احتمال وجود دارد که چوب ھای کرکره،از دیگر مواردی که باید به آن اشاره کرد، این است که باید مراقب پشت دری ھای کرکره ای ب

 گوشه ھا، تيرھای چراغ برق، پشت بام ھا و آنتن ھاتيرھای مخفی مضر توليد کند. اگر متوجه شدید که تيرھای مخفی از طریق پنجره ھا، چشم انداز

وارد خانه می شوند، یک گياه سرزنده گلدانی را در لبه پنجره بگذارید تا آنھا را رفع کند.

وی ورود ھوا را می گيرد، ھمچنين دو پنجره باز، بھتر ازاز نقطه نظر فنگ شویی، پنجره ای که رو به بيرون باز می شود، بھتر از پنجره ای است که جل

یک پنجره باز است؛ چون باعث تھویه ھوا می شود.

ای شکسته و ترک خورده پنجره ھا را عوض کنيد؛ چرانکته مھمی که باید در این جا اشاره کرد، این است که باید ھر چه سریع تر و زودتر، شيشه ھ

 گياه زیبا در آن باشد، به تلطيف اثراتکه موجب خستگی چشم، سردرد و مشکmت سmمتی می شوند. پرده ھای جذاب و قاب پنجره ای که گل و

کردن چشم انداز ناخوشایند پنجره کمک می کند.ناشی از گوشه ھای تيز پشت بام ھا، آنتن ھا، بشقاب ھای ماھواره و تيرھای چراغ برق و دور 

منبع: کتاب کوچک فنگ شویی

شيm ھدایت پور

tehroon٢٠منبع : .
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پوششی سريع برای ديوارھا

دیوارھا از جمله آسيب پذیرترین سطوح خانه ھستند.

آنھا عmوه بر ترك خوردگی ناشی از افت ساختمان و

گذشت زمان، ھمواره بر اثر برخورد كوچكترین جسم

سختی مورد صدمه قرار می گيرند. حال گاھی این

به یا محل وقوعشان  و  نبوده  آسيب ھا چندان زیاد 

مانند روش ھایی  كارگيری  به  با  كه  صورتی است 

نصب تابلو یا دیواركوب و یا آویختن پرده ھای تزئينی

پوشش یافته و در معرض دید قرار نمی گيرند ولی اگر

با باشد، كه  به گونه ای  قرارگيری صدمات  موقعيت 

و ظاھر نشده  پوشيده  فوق  از راھكارھای  یك  ھيچ 

نگران است،  آورده  وجود  به  محيط  در  را  نازیبایی 

نباشيد. در چنين شرایطی تكنيك ھای متعددی وجود

دارند كه شما می توانيد با انتخاب و اجرای مناسب

ترین آنھا، نه تنھا نمای آسيب دیده دیوار موردنظر را با

صرف ھزینه ای اندك و در مدت زمان كمی پوشش

دھيد، بلكه به این ترتيب ظاھر متفاوت و زیبایی را از

آن دیوار نمایان می سازید. در اینجا به دو نمونه از آنھا

اشاره خواھيم كرد:

- تكنيك بافت دار كردن: برای بافت دار كردن مواد و١

مواد، این  از  یكی  دارد،  وجود  مختلفی  روش ھای 

روغنی رنگ  و  آب  اليف،  روغن  مل،  پودر  تركيب 

تقریباً شل به گونه ای كه خميری  ساختمان است 

حاصل شود.

برای این منظور می توانيد ميزان آب و پودر مل را آن

قدر تغيير دھيد تا به نتيجه دلخواه برای غلظت خمير دست یابيد.

 شود.خمير حاصله در واقع ھمان بتونه است كه برای پر كردن فرورفتگی ھای داخل دیوار استفاده می

 استفاده كنيد.توضيح: برای درست كردن این خمير جھت نمونه ای كه اشاره خواھيم كرد از رنگ روغنی قھوه ای

نظور كاردك را تنھا به یك جھت حركت نداده و سعیخمير را به وسيله كاردك به صورت تكه تكه بر روی سطح دیوار آسيب دیده بماليد. برای این م
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فاقی بودن آنھا است. پس از گذشت مدت زمان �زمنكنيد كه بافت ایجاد شده را صاف و یكنواخت سازید بلكه زیبا بودن این قبيل پوشش ھا به ات

رم درست كرده و دوباره با ھمان روش بر روی سطوحبرای خشك شدن این �یه بافت دار خميری بر روی دیوار این بار ھمين خمير را با رنگ روغنی ك

و در نتيجه �یه ھای نازك تری را بر روی بافت خشن وبافت دار قھوه ای قبلی بكشيد. با این تفاوت كه غلظت خمير در این مرحله بسيار كمتر بوده 

ردگی اكنون به دیواری زیبا و بافت دار تبدیل شده استنسبتاً ضخيم قبلی بر جای می گذارد. به این ترتيب دیوار آسيب دیده و پر از ترك و ضربه خو

ی دلخواه و ھماھنگ با محيط با ھمين روش استفادهالبته الگوی رنگی ذكر شده تنھا برای ارائه ایده ای نو مطرح شد. شما می توانيد از رنگ ھا

كنيد.

ا بر روی دیوار بر جای گذارده و كاربرد آن تقریباً- تكنيك طرح دار كردن: یكی از روش ھای طرح دار كردن دیوار كه برخmف روش فوق طرح مmیمی ر٢

در بيشتر مكان ھا امكان پذیر است، تكنيك رنگ برداری نام دارد.

مه رقيق بر روی دیوار پوشش دھيد. حال دستمال نخیبه این ترتيب كه ابتدا رنگ موردنظر را آماده كرده و سپس با قلم مو و یا غلتك به صورت ني

س دھيد. با این روش رنگ اضافی از روی سطحنسبتاً زبری را در دست تان به صورت مچاله درآورده و به صورت ضربه ای بر روی رنگ خيس تما

 می ماند.دیوار برداشته شده و ھمزمان با انتقال به پارچه، نقش مچاله شده پارچه بر روی دیوار باقی

 به سرعت عمل زیادی نياز دارد.توضيح: از آنجایی كه برای انجام این روش می بایست ھنگام رنگ برداری رنگ زیرین خيس باشد،

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=10863

تا خانه ای زيباتر

● آشنایی با برخی اجزای دكوراسيون و تاثير آنھا بر فضای زندگی

و تزئينی  ضمایم  بافت ھا، چراغ ھا،  رنگ ھا،  پارچه ھا،  انواع  مانند  مختلفی  تجھيزات 

بسياری از اجزای مبلمان، وسعت انتخاب شما را برای آفرینش دكوراسيون زیبا و موفق

تزئينی یك قدم به فضای دلخواه خود با انتخاب ھر یك از وسایل  تشكيل می دھند. 

نزدیك تر می شوید تا محلی را برای آسایش و امنيت خود و سایر اعضای خانواده فراھم

سازید. با ارزش نھادن بر تك تك جزئيات دكوراسيون، می توانيد فضایی بی نقص و بدیع

خلق كنيد.

اتاق پذیرایی كه حال و ھوای سنتی در آن حكمفرماست در طيف طراحی سنتی،

طراحی رسمی، آراسته، تشریفاتی و با نشاط جایگاه خاصی دارد. برای مثال در سبك

با رنگ ھای پاركت كف این تصویر)، دیوارھایی  تيره (ھمانند  سنتی، اغلب چوب ھای 

پاستلی روشن و پارچه ھایی با نقوش كmسيك به كار برده می شود.

دیگر تركيب كنيد. استفاده از فرش شرقی در كناربرای ایجاد حال و ھوای رسمی و سنتی می توانيد مبلمان سبك ھا و دوران ھای مختلف را با یك

مبلمان آنتيك قرن ھجدھم و نوزدھم، فضایی كامm سنتی و رسمی را به وجود آورده است.
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 بسياری را طی می كند، به ھمين دليل از دیدگاهرنگ زرد با�ترین سرعت انتقال نور را دارد، یعنی این رنگ دارای فركانس با�یی است و مسافت

 می آفریند.روان شناسی رنگ، رنگی است كه به سرعت جلب توجه می كند و فضایی سرشار از انرژی و شادمانی

به وجود آورده  اند. با نشاط را  اتاقی که زرد رنگ ھستند كه فضایی بسيار مجلل و  بر سبك ھای كmسيك،دیوارھای  تاكيدی   رنگ زرد روشن 

ی گرم و صميمی را به وجود آورده است.نئوكmسيك و سنتی است. این رنگ گرمای خاصی را به محيط می بخشد. ھمانند تصویر اول كه فضای

خوردارند و این رنگ می تواند تا حدودی به گرمامورد استفاده این رنگ بيشتر در اتاق ھای جنوبی خانه است كه از ميزان نور طبيعی كمتری بر

ق، از مبلمانی با روكش پارچه ای آبی رنگبخشی و نورانی كردن این اتاق ھا كمك كند. برای تعدیل القای حس گرمی و سردی فضای این اتا

ی برای طيف رنگ ھای زرد است.استفاده شده است، تا این فضا از تعادل بصری برخوردار باشد. به عبارتی رنگ آبی، مكمل خوب

ند و ھماھنگی و ریتم را در این اتاق حاصل كرده اند.پارچه ھای پرده ای زرد رنگ ھمراه با نقوش آبی رنگ، مكملی برای رنگ دیوارھا و مبلمان ھست

باید یادآور شوم كه تكرار یك رنگ و یا یك الگو، به یك فضا وزن می دھد.

نين این تكنيك را بر روی یكی از برجستگی ھایدر بعضی از خانه ھا قسمت حاشيه با�ی دیوارھا به صورت نوار مرمرین شكل تزئين می شود. ھمچ

) است.marblingرمرین كردن و یا (دیوار می توانيد مشاھده كنيد. یكی از تكنيك ھای تزئينی و ظریف نقاشی روی دیوار، تكنيك م

ی دیوارھا ھویت ببخشيد. نمای سنگين، پر نقش وبا استفاده از این تكنيك عmوه بر القای فضای سرد و رسمی می توانيد به پس زمينه اتاق یعن

نيد فضایی مجلل و خيال انگيز بيافرینيد.نگار یك سنگ مرمر برایتان تداعی می شود. شما با استفاده از چند تكنيك نقاشی ساده می توا

● نحوه اجرا

ست)، این رنگ ھا را به صورت جداگانه به روی تخته ایبنابر سليقه شخصی تان چند رنگ مورد نظر را انتخاب كنيد (رنگ ھای روغنی نيمه براق ارجح ا

سپس آن را روی دیوار مد نظر فشار دھيد تا سایه روشنی ازبریزید، تكه پارچه ای را پيچانده و به یكی از این رنگ ھا (روشن  ترین رنگ) آغشته كنيد، 

ی كنيد خطوطی ھمانند خطوط سنگ مرمر روی دیواررنگ زمينه و رنگ دلخواه به دست آورید، سپس تكه پارچه را به رنگ تيره تر آغشته كنيد و سع

نقاشی كنيد.

يت بھتر در این كار بھتر است از رنگ ھای خنثی باپس از خشك شدن، بھتر است از یك رنگ ميانه برای ھماھنگ كردن كار استفاده كنيد. برای موفق

سایه ھای مmیم استفاده كنيد. 

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=245325

تابلو مکمل ديوار

دیوارھای یك خانه بدون تابلوھا، عكس ھا، آینه و اشيای تزئينی آویز خالی و

ناتمام ھستند. آنچه بر روی دیوارھای یك خانه می بينيد نشان دھنده ذوق

با سليقه و سليقه صاحبان آن است. معماری خانه شاید چندان مطابق 

روی آنچه  اما  آن ھستند  انتخاب  از  ناگزیر  افراد  گاه  زیرا  نباشد  صاحبش 

دیوارھا نصب شده و زینت بخش آنھا است اغلب از ذوق و سليقه صاحبخانه
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ر و سليقه خود آنھا را بياراید.حكایت دارد. دیوارھای یك خانه مانند بوم سفيدی ھستند برای ابراز ذوق صاحب خانه تا با ھن

ركيب ھای متقارن ھمواره چشم نواز ھستند چه درھميشه به خاطر داشته باشيد در آراستن دیوارھا نيز باید تناسب و تعادل را در نظر گرفت. ت

نامتقارن می تواند بسيار جذاب تر باشد.چيدمان لوازم منزل و چه در نصب تابلو و قاب ھای گوناگون بر دیوار. با این حال یك آرایش 

روی دیوارھا تجربه كنيد تا به بھترین تعادل در ميان آنھاتركيب ھای گوناگون چيدمان نامتقارن را در دكوراسيون منزل و ھمچنين نصب تزئينات آویز بر 

و تركيب و آرایشی كه با سليقه و روحيات شما سازگار است برسيد.

 ھم و تشكيل یك مجمع از قاب ھا است. به این ترتيباگر تعدادی قاب دارید كه مایليد در یك اتاق نصب كنيد بھترین روش، جمع كردن آنھا در كنار

 است. ساده ترین حالت برای یك مجموعه از قابنتيجه بسيار بھتر از پخش كردن آنھا به صورت پراكنده در قسمت ھای مختلف از دیوارھای اتاق

 در قاب ھای یك شكل و یك اندازه دارید. با توجهھا زمانی است كه آنھا وجه مشتركی با ھم داشته باشند مثل وقتی كه شما تصاویر گوناگونی را

 دقت به فرم اتاق به این دليل است كه چنانچهبه فرم فضای موردنظرتان ممكن است آنھا را به صورت یك ردیف افقی یا عمودی نصب كنيد. لزوم

یوار مرتفع تر به نظر خواھد رسيد.قاب ھا را در یك ردیف افقی نصب كنيد دیوار پھن تر و چنانچه در یك ردیف عمودی نصب كنيد د

موازی با یكدیگر بچينيد كه در این صورت ھم بایدبنا به سليقه شما ممكن است این قاب ھا را به صورت مجموعه ای از ردیف ھای افقی یا عمودی 

ھای یك شكل را ممكن است در سه ردیفدر انتخاب عمودی یا افقی بودن مجموعه دقت كنيد به عنوان مثال یك مجموعه شش تایی از قاب 

مسان كه ھم اندازه نيستند نيز پدید آورد: یك قابدوتایی یا دو ردیف سه تایی نصب كرد. چنين تركيب ھای متقارنی را می توان با قاب ھای غيرھ

 یا صليبی شكل باشد كه برایLمثm به صورت فرم بزرگتر در مركز و قاب ھای كوچك تر در اطراف آن چيدمانی غيرمتقارن برای قاب ھا می تواند 

چشم غيرقابل پيش بينی تر و در نتيجه جالب تر و زیباتر از چيدمان ھای متقارن خواھد بود.

 قرار دادن بزرگترین قابتان كه در چيدمان قاب ھا برقاب ھا را به صورتی بچينيد كه مطابق با زوایا و شكست ھای فرم موردنظر شما باشند. به جای

پس چيدن سایر قاب ھا در اطراف و متناسب با آنبقيه چيره و غالب است خوب فكر كنيد. اگرچه ممكن است قرار دادن بزرگترین قاب در مركز و س

تر را در نقطه ای قرار دھيد كه با مركز چيدمانبدیھی به نظر برسد اما بد نيست تركيبات دیگری را نيز آزمایش كنيد مثm ممكن است قاب بزرگ

مجموعه قاب ھا فاصله اندكی داشته باشد و به یك سو متمایل تر باشد.

 پوستر ھای تھيه شده از آنھا باشند بلكه ممكن است از یكتزئينات آویز كه برای دیوارھا در نظر می گيرید الزاما نباید تابلوی نقاشی یا طراحی و یا

شما است و می تواند در یك قاب قرار گيردمجموعه كارت پستال یا یك قطعه پارچه نفيس یا گلدوزی ھای دستی و خmصه ھر آنچه مورد پسند 

ای دیوارھا باشند.استفاده كنيد. ھمچنين ظروف زیبایی مثل بشقاب ھای طرح دار قدیمی می توانند زینتی زیبا بر

 در كنار ھم نصب كنيد ابتدا باید تصميم بگيرید كهاگر قصد دارید مجموعه متنوعی از عكس ھا، نقاشی ھا و ھمچنين مثm بشقاب ھا را در یك دیوار

د باشد. اگر مایليد سوراخ ھای اضافی رویفرم نھایی این مجموعه به چه شكلی باشد: به عنوان مثال فرم كلی آن سه گوش، چھارگوش یا گر

 از قاب ھا در اندازه طبيعی تھيه كنيد. این الگوھا رادیوار شما ایجاد نشود بھتر است قاب ھا را روی كاغذ بزرگی بگذارید و الگویی از فرم ھر یك

 بچسبانيد و آنقدر تغيير دھيد تا به بھترین تركيب و آرایشبریده و با یك قطعه چسب نواری كه در زیر آنھا چسبانده اید با ترتيب دلخواھتان روی دیوار

 زمين به نحو دلخواه بچينيد و از با� به آنھا نگاهبرسيد. سپس جای ھر یك از الگوھا، قاب اصلی را نصب كنيد. ھمچنين می توانيد قاب ھا را روی

یی بر روی دیوار نصب كنيد.كنيد و تا زمانی كه از آرایش آنھا راضی شوید آنھا را جابه جا كنيد. سپس مطابق ترتيب نھا

دازه از سایر مبل ھا متمایز باشد، با�ی شومينه و یابھترین جا برای نصب تابلوھای بزرگ تك، با�ی یك كاناپه یا مبل شاخص كه به لحاظ فرم یا ان

با�ی یك بوفه است.

ين تر.قاب ھا را در حدود ارتفاع ھم تراز با چشم بيننده نصب كنيد، نه خيلی با�تر و نه خيلی پای

ه عنوان مثال اگر می خواھيد یك تابلوی بزرگ را درھنگام نصب تابلوھای متفاوت به صورت یك مجموعه تعادل فرم كلی مجموعه را در نظر بگيرید: ب

 در یك مجموعه تقریبا یكسان و حدود نصف پھناییك سو نصب كنيد دو تابلوی كوچك تر در سوی دیگر نصب نمایيد. دقت كنيد فاصله ميان تابلوھا

كوچك ترین قاب باشد.

دی رنگ بزنيد و به این ترتيب با ھزینه ای اندكبرای ھماھنگ كردن چند قاب در اشكال و اندازه ھای مختلف ممكن است ھمه آنھا را با رنگ واح

تعدادی قاب را ھماھنگ كنيد.
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سپيده سليمی

منبع : روزنامه شرق
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تابلو ھايی با رنگ آميزی

با رنگ آميزی بيشتر شاد و طرحی تابلو ھایی  یا  گاھی و حتی تابلویی 

ساده به روی گليم آویخت.

و یا حتی قرار دادن گلدانھای کوچک در دیگھای مسی خوشرنگ کوچک که

به راحتی در دسترس ميباشد.

قرار دادن استکان ھای کمر باریک توی یک سينی کوچک مسی (که باز در

 ًmیا بيشتر به تعداد دلخواه و توی ھور کدام یک٣دسترس است) مث  تا 

شاخه گل مارگریت...یا رز... یا ..... البته با شاخه خيلی کوتاه شاید این گلھا

از دسته گلی باشه براتون ھدیه آوردند.... و قرار دادن ان بر روی ميز در ھر

جای خانه.حتی ميتوانيد در کنار این گلدان ھای کوچک شمع ھای رنگی یا

سفيد کوتاه قرار دھيد..

در حال حاضر به نظر من ظرفھای بلور فوقالعاده زیبا با رنگھای شاد در صنایع

دستی سراسر کشور وجود دارند که ميتوان خيلی کارھای زیبا با آنھا انجام

داد.

 یا کنسول و خيلی زیبا تر ميشود که به نحوی نور رویمثmً قرار دادن یک ظرف یا شی بلوری که با دکور شما کامmً تضاد دارد بر روی طاقچه یا کمد

ان بتابد......حا� ميشه نور طبيعی یا یک آباژور یا یک شمع در نزدیکی آن روشن باشد...

ھای خالص استفاده ميکنم.من شخصاً در این مورد که گفتم از ظرفی یا گلدانی به رنگ قرمز یا زرد یا آبی یا سبز رنگ 

ر ھال و پذیرایی می توان استفاده کرد.استفاده از �له شمعدان ھا و ترمه ھای قدیمی گه عتيقه ھستند قاب کرده و به عنوان تابلو د

 و مورد توجه قرار ميگيرد..استفاده از اشيا عتيقه در کنار اسباب و وسایل مدرن تناقضی ایجاد ميکند که غالباً زیباست

روزه با طرحھا و رنگھای گوناگون در دسترس ميباشدیکی از جذاب ترین طراحی ھای اتاق نشيمن یا پذیرایی استفاده از کاغذ دیواری ميباشد که ام

ن نصب...!و از نظر مالی مقرون به صرفه و اقتصادی تر رنگ آميزی مجدد فضا می باشد و حتی از نظر زما

http://interiordesignnow.blogfa.com
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تاثير رنگ در آشپزخانه

امروزه آشپزخانه بيش از گذشته بخشی از خانه شده است که اھل خانه

در آن به سر ميبرند، این اتاق دیگر تنھا مکانی برای تھيه غذا نيست و حتی

آشپزخانھھایی که بزرگ ترند، به مرکز خانه تبدیل شده اند. خانواده برای

ميکنند، پذیرایی  در آن  از دوستان خود  ميشوند،  آنجا جمع  در  استراحت 

تکاليف شان را انجام ميدھند و غذا ميخورند. آشپزخانه محيطی خودمانی،

ساده و صميمی است، اما از آنجا که زمان زیادی را در آنجا سپری ميکنيم،

دوست داریم تا حد امکان جلوه آن دلنشين و جذاب باشد. مھمترین نکته در

 تا نمای آن آشفته و درھم ریخته به نظر نرسد.آشپزخانه اینست که کابينت و دیگر فضاھای نگھداری وسایل و مواد غذایی فراوانی داشته باشد

بدین ترتيب، جای بيشتری برای قرار دادن لوازم مفيد و زیبا خواھيم داشت.

● رنگ در آشپزخانه

ابراین، با اطمينان خاطر ميتوانيد از رنگھای روشنآشپزخانه یکی از مھمترین بخشھای ھر خانه است که فعاليتھای بسياری در آن انجام ميشود. بن

يستيد که از چند رنگ بر روی ھر یک از دیوارھا بھرهو درخشان که احساس انرژی را با خود به ھمراه ميآورند، در آن استفاده کنيد. اگر عmقمند ن

ی ميان رنگھا پدید آید، ميتواند منظره آشپزخانه را مدرن کند.ببرید، تنھا یک رنگ را به کار برید. با این ھمه، استفاده از چند رنگ، آن جا که تقابلھای

● جلوه ھای رنگين

ورده اند. این حس حاصل تقابل رنگھای دیوارھا ورنگھای نارنجی، قرمز، زرد و سبز، حس زنده بودن و شکوه را برای این آشپزخانه به ارمغان آ

د برخی از خرده وسایل را عوض کنيد و به جای آنھاوسایل است. ھرگاه احساس کنيد که نياز به روحی جدید در آشپزخانه دارید، به آسانی ميتواني

جایگزینھایی با رنگ جدید تھيه کنيد.

● رنگ آميزی

ته باشيد. گھگاه ميتوان چنين طرحھایی را از ميانبرخی از شما ممکن است به طرحھای چھارخانه یا راه راه بر روی دیوارھای آشپزخانه عmقه داش

کار شوید و الگوی مورد نظر را پدید آورید.کاغذھای دیواری یافت. اما اگر طرح دلخواه خود را نيافتيد، نااميد نشوید. خودتان دست به 

ھا به درستی صورت گيرد و سطح دیوار صاف و▪ نخست کل دیوارھا را به رنگ سفيد یا کرم بسيار روشن در آورید. دقت کنيد که زیرسازی رنگ

یکدست باشد. سپس، نوارھای باریکی از کاغذ تھيه کنيد و درون آنھا را با تيغ ببرید.

 اصلی کرم رنگ است، ميتوانيد برای نوارھا از رنگ سفيد▪ این نوارھا را بر روی دیوارھا قرار دھيد و درون شان را رنگ آميزی کنيد. مثm اگر زمينه

استفاده کنيد.

وی دیوار پدید آورید. برای این که خطوط صاف و موازی▪ پس از این که رنگ خشک شد، نوارھا را به صورت افقی قرار دھيد تا خطوط افقی را نيز بر ر

 سانتی متری١٠ پایين دیوار را به فاصلھھای باشند، دقت بسياری �زم است. برای این منظور، ميتوانيد مثm برای کشيدن خطوط عمودی، با� و

عmمت گذاری کنيد تا بتوانيد نوارھا را دقيقا موازی ھم قرار دھيد.

● سادگی و پاکی
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ی جلوگيری از سادگی بيش از حد، رنگھایی را نيزاگر سراسر آشپزخانه سفيد باشد، احساس خواھيد کرد که در بيمارستان ھستيد. از این رو، برا

به طرح خود بيفزایيد.

● کف درخشان

نگ آميزی و سپس براق کردن کفپوش، جلوھای نو پدیدتھيه کفپوشی جدید برای آشپزخانه ميتواند ھزینه بر باشد. از این رو خودتان ميتوانيد با ر

ق کردن بر روی کفپوش استفاده شده است.آورید. تقابل این دو رنگ در تصویر بسيار دلنشين است. پس از خشک شدن رنگ، پوششی برای برا

● آبی آشپزخانه

رید. یکی از رنگھای جذاب در آشپزخانه، رنگ آبیبا رنگھا و شيوھھا و طرحھای مختلف رنگ آميزی، جذابيت را برای آشپزخانه خود به ارمغان آو

 یا کاشيھا، طرحھا و خطوطی نيز دیده شود، بر جذابيتاست. کاشيھای آبی نيز ميتوانند ھمين جلوه را پدید آورند. اگر در زمينه اصلی رنگ دیوارھا

 فضا کمک کند.فضا افزوده ميشود. از این رو، سعی کنيد طرحی را برگزینيد که بافت آن نيز به دلنشين کردن

● صورتی زیبا

 زیبا کردن طرح ميتواند بسيار سودمند باشد. ایناگر چه در بسياری از آشپزخانھھا «صورتی» رنگ متعارف و معمول نيست، اما استفاده از آن در

با سفيد و خاکستری جلوه آشپزخانه را ام با ھم آیی آن  با طيفرنگ محيط را گرم و دوستانه ميکند و  روزی ميکند. البته صورتی را ميتوان 

گستردھای از رنگھا به کار برد که ھر یک احساس و حال و ھوایی متفاوت را پدید ميآورند.

● بوفه و کابينت

واد غذایی فاسد نشدنی. در بوفھھا و کابينتوجود بوفھھای جادار مھمترین نکته در آشپزخانه است ; یعنی جایی برای قرار دادن وسائل و م

و آشفته به نظر نرسد. به ھر روی، مھمتر آن است کهميتوانيد قوطيھای کنسرو و خرده ریزھای آشپزخانه را قرار دھيد تا بدین ترتيب، محيط شلوغ 

روی قفسھھا و لبه کابينت نيز فضای مفيدی است که دربتوانيد ھر وسيلھای را که بدان نياز دارید، به سرعت پيدا کنيد و از آن استفاده نمایيد. 

ينی یا گلدانی از گل را بر روی آن قرار دھيد تا از اینصورت داشتن ایده، به خوبی ميتوان از آن استفاده کرد. از یک سو، ميتوانيد برخی وسایل تزی

طریق جلوه آشپزخانه زیباتر شود.

وبی نيز دارند، در اختيار مينھد. مثm، ميتوانيداز سوی دیگر، روی کابينت فضای مناسبی را برای قرار دادن برخی وسایل کاربردی که نمای مطل

شپزخانه از گذشته دور مرسوم بوده است، ھر چند درماکروفر یا آبميوھگيری خود را آنجا بگذارید. به ھر تقدیر، استفاده از چنين فضاھایی در آ

ادار بودن بوفھھا و کابينت امروزه بيش از گذشتهسالھای اخير، جلوه آن مدرن تر و کاربرد آن سودمندتر شده است. به نظر ميرسد که مناسب و ج

مار ميرود.است، زیرا در آپارتمانھای کوچک شھری داشتن چنين فضاھایی برای ھر آشپزخانھای موھبتی به ش

منبع : روزنامه مردم سا�ری
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تاثير رنگھا در زيبايی منزل

● کمد لباس اتاقھا را از نوع دولنگه و مرتفع انتخاب کنيد.

● در اتاق نشيمن به ترکيبی که بر اثر باھم آیی رنگھا و اشيا ایجاد می
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شود، دقت کنيد. در صورت امکان از چرخه رنگھا استفاده کنيد تا در انتخاب

رنگ اشتباه نشود.

● یک آباژور یا گلدان گل بزرگ در گوشه ھال، ھميشه جلب توجه می کند.

● اگر در خانه شما، اغلب رنگھا، خنثی و بی روح ھستند، یکی از اشيای

بزرگ، مثل کاناپه را از رنگھای تند انتخاب کنيد تا ترکيب کامل شود.

منزل شما می به  بيشتری  دارند، شکوه  آیينه ھایی که قاب طرحدار   ●

بخشند.

● شاید باور نکنيد، اما وسایل کم اھميتی مثل صندلی، کوسن یا روتختی،

 به خرج دھيد.در ظاھر خانه شما تغييری بزرگ ایجاد می کنند، پس در انتخاب رنگ و طرح آنھا وسواس بيشتری

● آباژورھایی که کناره منگوله دار دارند، نورپردازی اتاق شما را رؤیایی می کنند.

.● ھمگونی رنگ پرده اتاق خواب با پایه ھای تخت شما، ھر بيننده ای را به تحسين وا می دارد

ی در ھر بيننده ای می شود.● پھن کردن گليم یا قاليچه ای با طرح سنتی در اتاق خواب، باعث ایجاد روحيه صميميت و گرم

 فضای اتاق شما را پرتر نشان می دھند.● برخی لوازم کوچک مثل شمع ھا، کوزه ھای گلی یا لوازم قدیمی و ساعتھایی با طرحھای جالب،

جاد کند، یک تابلوی سفيد یا آیينه با دور سفيد،● برای ایجاد یک نقطه کانونی در اتاق خواب، که بmفاصله جلب توجه کند و احساس خنکی را ای

مؤثر خواھد بود.

ب با سایر اجزای ميز انتخاب شوند.● در اتاق ناھارخوری خود دقت کنيد تا کوچکترین اجزا، حتی فنجانھا و ظرف سس و شکر، متناس

شته باشيد اگر در اکثریت وسایل از رنگھای سرد● سعی کنيد طرح دستمال سفره ھا با روکش صندلی، از یک زمينه رنگی انتخاب شوند. به یاد دا

استفاده کنيد. (یک گلدان رنگی روی ميز ناھارخوریاستفاده شده، حتماً وسيله ای با رنگ گرم و تند، برای ایجاد احساس گرمی و لطافت در اتاق 

انتخاب خوبی است.)

ید را به خود جلب می کند.● به دکوراسيون حمام اھميت بيشتری بدھيد. قرار دادن مجسمه ھای زنتی در گوشه حمام مسير د

ی گذارد.● دو طرح رنگی صورتی - آبی یا زرد درخشان در حمام، تأثير فوق العاده ای روی روحيه شما م

غذا، حال و ھوایی دیگر می بخشد.● پارچه ھای زرد روشن و سبک در آشپزخانه شما، نماد روحيه صميمی شما خواھد بود و به صرف 

د، باید بدانيد ھرچه وسایل و تجھيزات● بر خmف نظریه عموم که وسایل زیاد در اتاقھای خانه، باعث احساس شلوغی و سردرگمی می شون

 آشپزی را برایتان دلپذیرتر خواھد کرد، اماشلوغ تر و بيشتری در فضای آشپزخانه بچينيد، احساس اطمينان بيشتری در شما ایجاد می شود و

تناسب چيدن وسایل خانه را فراموش نکنيد

منبع : تھران مانيا
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چرا رنگ آبی زیبایی كه با آن ھمه دقت انتخاب كرده اید پس از ماليده شدن

بر روی دیوار اتاق خواب را ھمانند یك یخدان كرده است ؟

تغيير رنگ انتخابی دیوار با مبلمان در محيط داخل خانه ھمه به علت تابش

نور طبيعی یا مصنوعی خورشيد در خانه است .

شما ممكن است رنگی را دوست داشته باشيد اما باید ببينيد این رنگ بر

انتخاب رنگ و از  پس  این كه  برای  نظر می رسد؟  به  دیوار چگونه  روی 

استعمال آن بر روی دیوار نااميد نشوید بھتر است این نكات راھنما را دنبال

كنيد ...

ر تمام ساعات روز زیر نور ببينيد . كمی رنگ را روی تخته یامھمترین نكته این است كه ابتدا نمونه ای از رنگ انتخابی دیوار یا پارچه رومبلی خود را د

 احتمالی را ببينيد ، نور �مپ فلورسنت به خصوص تغييراتگوشه ای از دیوار بماليد و در طول روز و حتی شب زیر نور برق به آن نگاه كنيد تا تغييرات

زیادی در ظاھر رنگ ایجاد می كند .

نه تيره تر به نظر می رسد . مثmً رنگ آبیدر مناطق سرد یا شرجی كه در اغلب روز نور كمی می تابد و ھوا ابری است ، رنگ ھای داخل خا

ر قرار دارد چندان زیبا و روشن نخواھد بود .مدیترانه ای را كه در منطقه ای آفتابی دیده اید در خانه شما كه در منطقه ای سرد و كم نو

به شمال است احتما�ً نور چندان زیادی دریافت نمیجھت تابش نور و ھمچنين شمالی یا جنوبی بودن خانه ی خود را پيدا كنيد . اگر خانه شما رو 

ر به سرد و بی روح تر به نظر رسيدن خانه تانكند و سرد به نظر می رسد . بنابراین بھتر است از رنگ ھای سرد چرخه رنگی كه ممكن است منج

 تر كنيد .شود استفاده نكنيد . بنابراین با استفاده از طيف ھای رنگی گرم خانه خود را گرم و پر روح

اده از رنگ ھای گرم كه خانه ی شما را گرم تراگر اتاق یا خانه شما ، شمالی جنوب است و نور زیادی دریافت می كند بھتر است به جای استف

رسد .نشان می دھد ، از رنگ ھای مmیم و سرد استفاده كنيد تا خانه تان كمی سردتر و شاد به نظر 

دون وجود نور كافی در خانه خاكستری تيره به نظراگر اتاق شما تاریك و گرفته است ، رنگ آميزی سفيد و روشن تأثير نخواھد كرد . رنگ سفيد ب

خواھد رسيد .

 از كليدھای تنظيم نور و تعداد زیادی نورھایتابش نور مستقيم از با� بر اتاق باعث می شود كه رنگ صاف و یكدست به نظر برسد . سعی كنيد

مستقيم فراگيردر كل اتاق استفاده كنيد .

ر نقاشی چه تغييری می كند آن را بر روی یك تكهھميشه رنگ پس از خشك شدن تيره تر به نظر می رسد . اگر می خواھيد ببينيد رنگ در پایان كا

كاغذ روغنی (كاغذی كه آب را جذب نمی كند)

امتحان كنيد و اجازه دھيد خشك شود تا رنگ آن را به ھنگام خشك شدن ببينيد .

نگ پریده و بی حال به نظر برسد . پس بھتررنگ ھای خنثی بسيار روشن ممكن است در زیر نور شدید روز یا نورھای مصنوعی �مپ ھا در شب ر

ال و خشك شدن كمی متفاوت تر به نظر میاست از رنگ ھای تندتر برای طراحی رنگ چنين اتاق ھایی استفاده كنيد . رنگ ھا پس از استعم

رسند .

اگر شما دیوار صافی را رنگ كنيد و با ھمانمثm رنگ پوست تخم مرغی روغنی خيلی روشن تر از نوع مات این رنگ به نظر می رسد . به عmوه 

 خواھد رسيد . �مپ ھای ھالوژون رنگ ھای اثاثيه ورنگ دیوار بافت دار ناصافی را ھم رنگ كنيد ، در پایان كار رنگ دیوار صاف روشن تر به نظر

فضای اتاق را نسبت به �مپ ھای معمولی تنگستن ، واقعی تر و طبيعی تر نشان می دھند .

منبع : شميم
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تاريخچه کاغذ ديواری

کاغذ دیواری از چين آغاز شد.به این دليل که او� چينی ھا کاغذ را اختراع

کردند ،ثانيا آن ھا از قدیم کاغذ برنجی روی دیوارھایشان می چسباندند.

لباسھای١٠۵در سال  نخور و  به درد  از چيزھای  از ميmد چينی ھا  بعد   

قدیمی کاغذ را درست کردند،و این آن طور که ميدانيم تولد کاغذ است.

زیر دست عرب ھا کار می٨در قرن  زندانی ھای چينی که  از  تعدادی   

کردند،مھارت درست کردن کاغذ را به آن ھا یاد دادند و به این ترتيب دانش

درست کردن کاغذ در خاور دور گسترش پيدا کرد.

 ھم این دانش در اروپا گسترش یافت.اولين کاغذ دیواری اروپایی١٢در قرن 

که ھنوز ھم وجود دارد روی تير عمارت دانشگاه کمبریج است که به سال

 تعلق دارد.١۵٠٩

 توسط جين١۶٧۵اما کاغذ دیواری به نامی که ما می شناسيم در سال 

مایکل پاپيلون که فرانسوی است درست شد.

 رنگ،سپس۴ ماشين چاپ کاغذ دیواری اختراع شد که ابتدا ١٧٨۵در سال 

 رنگ و...بودند تا اینکه به صورت پيشرفته در آمدند.٨

 درست شد.بعد از جنگ جھانی دوم که انقmب صنعتی اتفاق افتا د،کاغذ دیواری ھای بادوام و قابل شستشو

تھيه و تنظيم:م.خيراندیش

منبع : سایت سيمرغ
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است. مھم  بسيار  کودک  برای  امن  و  دلپذیر  بخش،  آرامش  محيط  یک 

تزئين شده با وسایلی  نياز  براساس  باید  نگھداری کودک  محل  ھمچنين 

باشد که متناسب با سن و جثه او باشد.

نکات به  باید  زندگی کودک  محل  دادن  ترتيب  برای  تصميم گيری  ھنگام 

مھمی از جمله احساس امنيت و در عين حال ساختن یک محيط متفکرانه

برای او توجه کرد.

ب کودک با ساختار فعاليت ھای روزانه آشنا شده وداشتن یک برنامه روزانه منظم را در ایجاد احساس امنيت کودک بسيار مؤثر است. به این ترتي

با یافتن جایگاه خود در این برنامه، اعتماد به نفس بيشتری پيدا می کند.

حساس تعلق دارند. داشتن اشياء و اسباب بازیاحساس تعلق در کودکان یکی دیگر از الزامات محيط زندگی برای آنان است و کودکان نياز به ا

دشان است کامm ضروری می باشد. بنابراینھایی که صرفاً متعلق به خود آنھاست برای آنھا آشنا و منعکس کننده تجارب و فرھنگ شخصی خو

 با الصاق برچسب اسم بر روی این وسایل و یابھتر است برای ھرکدام از کودکان یک خانواده، وسایل شخصی از جمله کيف، کتاب و اسباب بازی

حتی مندرج شده به عکس آنھا تھيه شود.

يکی، پارچه ای و فلزی تھيه شده باشد. ازبھتر است عروسک ھا و اسباب بازی ھای کودکان از چھره ھا و بافت ھای متفاوتی از جمله پmست

چنين محل خاصی نيز برای قرار گرفتن نقاشیسوی دیگر، کتاب ھای کودکان باید نشان دھنده نژاد و فرھنگ و جنسيت ھای گوناگون باشد و ھم

ھا و کارھای دستی کودک که منعکس کننده تجارب شخصی اوست در نظر گرفته شود.

فعاليت ھای کودکان مثل نقاشی، کتاب خوانی وکودکان برای حرکت کردن نياز به فضای زیادی دارند اما فضاھای کوچکتری ھم باید برای سایر 

وستان خود در گروه ھای کوچکتری بازی کنند.بازی با شن و آب فراھم شود. این فضاھا به کودک کمک می کند تا آسان تر تمرکز کرده و با د

دکان را تشویق می کند تا به گروه ھای کوچکھمچنين تدارک فعاليت ھایی که در اطراف ميزھای کوچک انجام شود مثل نقاشی یا خميربازی، کو

تقسيم شده و بازی کنند.

دمای اتاق

مچنين درجه سانتی گراد حفظ شود و تھویه کافی برای ورود ھوای تازه به محيط وجود داشته باشد. ھ٢۴ تا ١۶درجه حرارت محيط کودک باید بين 

 کند.نور محيط باید متناسب با فعاليت کودک تنظيم تا کودک را برای فعاليت ھای روزمره اش تشویق

ز پرده ھا، صندلی ھا و رنگ ھای آرامش بخش ودر صورت امکان باید اثاث و وسایل محيط زندگی متناسب با جثه کودک باشد. ھمچنين استفاده ا

شاد به جذابيت و راحتی محيط کودک، کمک می کند.

ميت ویژه ای جھت ایجاد یک محيط امن و آرامششرکت دادن کودک در فعاليت ھای مناسب و قابل دسترس بودن وسایل مورد نياز برای آنھا از اھ

ردن و چيدن لوازم منزل، تھيه یک غذای ساده وبخش برای زندگی کودک برخوردار است. از این رو می توان کودکان را تشویق کرد تا در مرتب ک

 آموخت و نيز تمام امکانات و لوازم موجود برایمورد عmقه و چيدن سفره کمک کنند. ھمچنين باید ارزش و اھميت نظافت محيط زندگی را به آنان

فعاليت ھای مورد نياز کودک باید قابل دسترس باشند.

منبع : روزنامه کيھان
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تأثير رنگھا در چيدمان منزل

ھمه ما بارھا و بارھا اھميت رنگھا را در زندگی حس کرده ایم. این عنصر

اساسی در چيدمان منزل نيز نقش تأثيرگذاری دارد. بنابراین، با بھره مندی از

آن می توانيم خانه ای شاد، دل انگيز و امن داشته باشيم. به ھمين دليل

�زم است زبان و معنای رنگھا را بدانيم تا بدرستی از آنھا استفاده کنيم. از

ھمين رو، سعی داریم شما را به دنيای رنگھا و تأثير آنھا ببریم.

رنگھای سرد، رنگھای گرم

به طور کلی رنگھا دو دسته اند؛ رنگھای اصلی که شامل زرد، آبی، قرمز و

رنگھای فرعی نظير سبز، بنفش، نارنجی، زرد مایل به سبز، سبز مایل به

آبی، آبی مایل به سبز، بنفش مایل به قرمز و... که از ترکيب رنگھای اصلی

به وجود می آیند.

ه رنگھای گرم و سرد قرار می دھند. برای تشخيصالبته، تقسيم بندی دیگری ھم برای رنگھا مطرح می شود. به این ترتيب که آنھا را در دو گرو

در ترکيب آنھا آبی به کار رفته، در سمت چپ خطاین مسأله باید در چرخه رنگ خطی از زرد به بنفش بکشيد. رنگھایی مثل سبز و فيروزه ای که 

شی دارند. رنگھایی نظير صورتی، نارنجی و... در طرفقرار دارند که به عنوان رنگھای سرد ناميده می شوند. این رنگھا به طور کلی خاصيت آرام بخ

شوند.راست خط قرار دارند و در ساختمان آنھا قرمز به کار رفته که به عنوان رنگ گرم شناخته می 

ا خشونت شدید را در بر می گيرد.بنابر پژوھشھای متعدد، این گونه رنگھا بيانگر احساسات مختلف ھستند که از خوش بينی محض ت

الگوھای رایج کدامند؟

متناسب با فضای خانه از الگوھای ھماھنگ زیر در چيدمان منزل می توان استفاده کرد.

▪ الگوی تک رنگ: در این الگو می توان از یک رنگ برای چيدمان محيط بھره برد.

ی دلخواه ایجاد کرد.▪ شيوه کنتراست: در این روش با استفاده از دو رنگ متضاد نظير آبی و نارنجی می توان فضای

ھای نارنجی بھره بگيرید.▪ الگوی مشابه: در این روش اگر رنگ زرد را انتخاب می کنيد، می توانيد برای تکميل از رنگ

ن روش، ھماھنگی رنگھا دقيق صورت بگيرد تا از نظر▪ استفاده از رنگھای گوناگون: این شيوه گرچه الگویی رایج است، اما باید توجه داشت در ای

زیباشناسی چشم نواز باشد.

● فضاسازی دلخواه

 به این ترتيب که وسایلی به رنگھای گرم (قرمز،اگر اتاق شما کوچک است می توانيد به کمک رنگھای گرم و سرد این فضا را بزرگتر نشان دھيد.

نارنجی و صورتی) را جلوتر از وسایلی که به رنگ سرد (آبی، سبز و...) ھستند، قرار دھيد.

این رنگ معایبی نيز دارد. بنابراین اگر تعداد دیوارھایرنگ سفيد نيز در بزرگ نمایی فضا مؤثر است. مزیت دیگر آن، افزایش نور محيط می باشد. اما 

پاکيزه نگه داشتن آن ھم بسيار اھميت دارد.سفيد رنگ در خانه ای بيش از حد باشد. فضای خانه سرد و ناخوشایند به نظر می رسد. در ضمن 

به این ترتيب، ضمن حذف تأثير ناخوشایند رنگ سفيد مطلق،البته می توان قبل از بھره مندی از این رنگ، اندکی رنگ قرمز یا آبی را به آن افزود، تا 

یا صورتی ترکيب کنند.از ترکيب جدید، رنگی چشمنواز ایجاد شود. برخی نيز ترجيح می دھند سفيد را با رنگھای آبی 

را دلگير می کند. البته توجه به فردی که میاما باید به خاطر داشت این رنگ برای اتاقھای کوچک مناسب نيست؛ چون فضا را سنگين و اتاق 

شتر در این باره خواھيم نوشت.خواھد از اتاق استفاده کند نيز در انتخاب رنگ محيط اھميت دارد که در شماره ھای آینده بي
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تجديد دکوراسيون حمام

برای تجدید دکوراسيون حمام می توانيد با نصب لوازم لوکس مثل سيستم

ھای فشاری اب یا دوش ھای مدرن نمایی زیبا ایجاد کنيد یا برای شروع تنھا

اسپری ھای بدن با جلد زیبا خریده و در محوطه حمام قرار دھيد . حمام را به

محيطی برای ارامش و تمدد اعصاب تبدیل نمایيد . امروزه حتی عده ای افراد

که حام ھای بزرگی دارند تلویزیون و دستگاه پخش سی دی را نيز در حمام

قرار می دھند .

ھنگام تجدید دکوراسيون حمام در ابتدا دقت کنيد تا در صوتر امکان فضای

حمام را افزایش دھيد و بعد از ان به فکر نصب کابينت ھا و قفسه ھای زیبا

در ان باشيد .

بر روی یکی از قفسه ھای دیواری تعدادی از قاب عکس ھای خانوادگی با

وازم ارایشی خود را درون کاسه ھای شيشه ای رنگقاب ھای یکسان یا تعدادی مناظر مشابه اما با قاب ھای یکسان را قرار دھيد . صابون ھا و ل

ارید ھای بدلی رنگی پر نمایيد . در کاسه ھا را زنجيرھااميزی شده ، سفال ھا یا ظرف ھای سنتی و زیبا قرار دھيد و کنار انھا را با شيشه ھا و مرو

 کنار دست شویی شمع ھای زیبا و معطر قرار دھيد . بهو ربان ھای رنگی و زیبا ببندید . در اطراف وان و یا بر روی قفسه ھا و یا بر روی پيشخوان

این ترتيب حمام شما ظاھری رمانتيک پيدا می کند .

ا نيز درون حمام بگذارید . اگر قاب عکسی در حمامدر صورتی که حمام به اندازه کافی بزرگ است می توانيد ميز کوچک یا یک صندلی حصيری زیبا ر

ولتاژھای کم نصب کنيد . ھمچنين سعی کنيد تااویزان کرده اید در با�ی ان یک چراغ نصب نمایيد و در گوشه ھای مختلف حمام چراغ ھایی با 

کابينت ھای دیواری نصب شده در حمام شيشه ای باشند .

 ھا و سایز لوازم . ھنگام تجدید دکوراسيون حمامتجدید رنگ نيز گام موثری است . رنگ روشن برای پس زمينه و رنگ ھای درخشان تر برای کابينت

. یکی از کارھای موثر در تغيير جلوه حمام استفاده ازحتی با تغيير جای لوازم و اضاف کردن چند چيز کوچک دکوری می توانيد نمایی نو ایجاد کنيد 

 از بھترین گزینه ھا باکس ھای گل می باشند . (گلدان ھای گل در حمام است اما سعی کنيد از گلدان ھای زیبا و متفاوتی استفاده کنيد . یکی

کنيم ) یا از گلدان ھای دیواری استفاده کنيد . گلداناین باکس ھا برای نقاط مختلف منزل کاربرد دارند و به زودی راجع به اونھا یک بحث جدا می 

يشخوان یا اطراف وان یا کنار در وردی قرار دھيد .ھا و گل ھای شيشه ای دست ساز نيز منظره زیبایی ایجاد می کند . این گلدان ھا را بر روی پ

استفاده از اینه ھای تراشکاری شده با قاب ھای زیبا نيز تاثير چشمگيری دارد .

یکی از اسان ترین راه ھا برای تغيير نمای حمام تعویض در کابينت ھا و کمدھاست .

P٣٠worldمنبع : 
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تختخواب  برای خانه ھای کوچک

وقتی در خانه ای زندگی می کنيد که به خاطر وسعت کم فضای داخل آن،

یا  یک  قراردادن  امکان  حتی  کوچک ھستندکه  قدری  به  ٢ اتاق خواب ھا 

تختخواب به طور ثابت در آنھا وجود ندارد، مجبور نيستيد از نيازتان به خوابيدن

روی تختی راحت صرف نظر کنيد.

این روزھا نوآوری و ابتکار باعث پدیدآمدن امکاناتی شده  که با استفاده از آنھا

ھمزمان می توان چندین نياز را برآورده کرد. جالب تر اینکه برای دستيابی به

این اھداف، تنھا یک راھکار عملی وجود ندارد بلکه راه ھای مختلفی در قالب

لوازم دکوراسيون کم جا برای حل این مشکل اندیشيده شده است. به طور

کلی، منظور از لوازم دکوراسيونی کم جا، لوازمی است که با اشغال حداقل

اختيار در  قالب  یک  در  را  امکانات  بھترین  و  بيشترین  ممکن،  فضای 

مصرف کننده قرار دھد؛ یعنی درواقع صفت کم جا به معنای اشغال کمترین جا

توسط آن وسيله دکوراسيونی است.

تختخواب شو آشنایی مبل ھای  با  لوازم، فقط  قبيل  این  ميان  ما در  اغلب 

داریم؛ درحالی که این گونه لوازم در انواع و اقسام مدل ھا و برای منظورھای

ین را برگزینيد. به عنوان مثال، باتوجه به اینکه اتاقمختلفی توليد می شوند و تنھا کافی است براساس نياز و شرایط محيط تان، بھترین و مناسب تر

mش، برای استراحت و خواب شبانه یا گاھیخواب ازجمله مھم ترین فضاھای خصوصی است که ھر فرد پس از اتمام یک روز پر از فعاليت و ت

ا باشد، نتيجه بھتر خواھد بود. بنابراین داشتننيمروزی و ھمچنين کسب انرژی مجدد به آنجا پناه می برد، ھرچه امکانات این مکان بيشتر مھي

ر از ذھن ھم نيست؛ پس باید به دنبال راھکارھایتختخوابی راحت در اتاقی کوچک، می تواند یک نياز اصلی به شمار آید که این روزھا چندان دو

مناسب برای دستيابی به این ھدف بود.

رد مبلمان تختخواب شو وجود دارد ولی ما در اینجا قصدھمان طور که پيش از این نيز اشاره شد، برای این منظور، راه ھای متعددی ازجمله ھمان کارب

کمدھا اگرچه ظاھری شبيه به کمد دارند ولی درواقعداریم به ارائه روش دیگری به نام کمدھای تختخواب شو یا تختخواب ھای کمدی بپردازیم. این 

 تختخواب ھا قسمتی از یک مجموعه کمد دیواری راتختخوابی راحت را نيز تشکيل می دھند. البته این حداقل امکان آنھاست؛ زیرا معمو� این مدل

اویر مختلف، نمونه ھایی از این کمدھا و تخت ھا راشامل می شوند که در کنار تختی یک نفره یا حتی دونفره، کاربردھای دیگری نيز دارند. در تص

م رابطه  و امکانات شان،  با خصوصيات  ترکيب ھا  این  از  انتخاب ھرکدام  البته  دارد که کمدمmحظه می کنيد.  نوع کاربرد و فضایی  با  ستقيمی 

تختخواب شو برای آنجا درنظر گرفته شده است.

طح چوبی در کف آن است که از یک سو درگذشته از این مورد، در اصل، سيستم به این ترتيب است که تختخواب شامل یک تشک ابری و یک س

ت و از سوی دیگر در حالت بسته، ھمان نمایحالت باز، این سطح چوبی به ھمراه پایه آن – که ممکن است دسته کمد باشد – ساختار اصلی تخ

ای زمين، تشک آن نيز به پایين آمده و تختخوابی راحتکمد را تشکيل می دھد. درواقع با بازکردن و قراردادن این تخت به ھمراه پایه ھایش در راست
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 فقط فضای اتاق را اشغال کرده است، سطح چوبیبرای استراحت مھيا می شود و به ھنگام روز و در مواقعی که دیگر نيازی به تختخواب نبوده و

بته نحوه قرارگرفتن تختخواب داخل کمد، عmوه بربه ھمراه تشک روی آن به داخل کمد منتقل شده و تنھا نمایی از در یک کمد آشکار می شود. ال

 تختخواب ھای صورت انجام می پذیرد؛ یکی به صورت عمودی و دیگری به صورت افقی که مورد دوم بيشتر مخصوص٢تنوع مدل و فرم کمد به 

یک نفره است ولی مکانيزم کار در ھر دو با اندک تفاوت ھایی، یکسان است.

● مزیت کمدھای تختخواب شو

ق و اشغال کمترین فضا از سطح کف اتاق بهھم ترین مزیت این کمدھا، استفاده از فضای عمودی و سطح بدون استفاده یکی از دیوارھای اتا

نحصر به شب و ھنگام استفاده از تختخواب است وصورت ثابت - آن ھم برای این وسيله جاگير دکوراسيونی – است. البته اشغال این فضا، تنھا م

ددا برای دیگر فعاليت ھای روزانه در اتاق، خالیھنگام روز و اوقات دیگر، انتقال آن به راحتی به داخل کمد عملی بوده و محيط اشغال شده مج

 نفره توليد و عرضه می شوند؛ در نتيجه، مدل یک نفره آنھا برای اتاق  نوجوانان و٢ نوع یک نفره و ٢خواھد شد. در ضمن، کمدھای تختخواب شو در 

 مھم ترین مزیت این گونه کمدھا ( اشغال فضایجوانان و ھمچنين در خانه ھای کوچک مجردی و زندگی ھای دانشجویی نيز کاربردی است. عmوه بر

رایط �زم، از آنھا در فضاھای مختلف خانه واندک ) داشتن نمایی زیبا نيز ازجمله خصوصياتی است که سبب می شود درصورت وجود موقعيت و ش

ای تختخواب شو را مmحظه می کنيد که در ترکيبیحتی اتاق نشيمن نيز بتوان استفاده کرد. در یکی از این تصاویر، شما نمونه ای از این کمدھ

یرتلویزیونی اختصاص یافته است.چندقسمتی واقع شده و در کنار آن بخش ھایی به کتابخانه، بوفه، ویترین، کمد واقعی و حتی ز

 در ضمن، مزیت دیگر این مدل این است که ھریک ازتشکيل چنين ترکيب کاملی در کنار ھم، کاربرد آن را در اتاق نشيمن به راحتی توجيه می کند.

رای ھمه یا حتی بخش ھایی از آنھا در محيط وجوداجزای این ترکيب به صورت مجزا بوده و در زمانی که شرایط ایجاب می کند و فضای کافی نيز ب

رای قراردادن پتو، ملحفه و بالش وجود دارد.نداشته باشد، از ترکيب کاسته خواھند شد. البته معمو� در این ترکيب ھا، قسمت ھای ثابتی ب

● مواقع غيرعملی بودن راھکار

 دليل وجود دارد:٢ودیت، استفاده از این راھکار با تمام مزایای گفته شده، برای ھر اتاقی عملی نيست. برای این محد

آن، فضای کمی با عرض حداقل یک متر برای اطراف )وسعت اتاق باید ظرفيت قرارگرفتن یک یا تختخواب – ھرچندتاشو – را داشته باشد. عmوه بر ١

ه و نمی توان از آن استفاده کرد.تختخواب نيز باید باز باقی بماند در غير این صورت، تخت ھنگام بازشدن با مانع برخورد کرد

ست. ) وجود نداشتن دیوار خالی نيز دليل دیگری برای محدودیت استفاده  از این مدل تختخواب ھا٢

ر شامل تراس، حمام، کمدھای دیواری و حتیبعضی از فضاھا طوری طراحی شده اند که دیوارھای آن یا با درھای متعدد رو به فضاھای ھمجوا

 متر٢وان روی آن، کمد تختخواب شویی با طولی حدود پنجره ھا اشغال شده اند یا آنکه فضای خالی �زم در مقابل دیوار موردنظر وجود ندارد تا بت

نصب کرد.

● یک راھکار جالب  توجه برای شما

 تھيه کرده اید و می خواھيد آن فضا، دوست دانشجو ھستيد و خانه ای متشکل از یک اتاق کوچک و ھمچنين آشپزخانه و سرویس بھداشتی٢اگر 

یی مانند تصاویر زیر است. مان طور که در تصاویرھم اتاق خوابی راحت و ھم اتاق نشيمنی مجھز به مبلمان باشد، پيشنھاد ما استفاده از کمدھا

مبل و ميز ساده مھيا می شود ضمن اینکه با باز کردنمmحظه می کنيد، با بسته بودن در این کمدھا یا درواقع ھمان تختخواب، اتاق نشيمنی با چند 

تخت ھا این اتاق نشيمن به طرز جالبی به اتاق خوابی مناسب برای استراحت مبدل خواھد شد.

بت به این کمدھا اشغال می کند.▪ نکته: مبلمان تختخواب شو در این قبيل شرایط ھمين کاربرد را دارد ولی جای بيشتری را نس
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ترکيب بندی در نصب تابلوھا

كارآییدر ميان اسباب و اثاثيه دكوراسيونی خانه، بعضی از لوازم، اگرچه به لحاظ اھميت و ضرورت، 

 آیند،وسایل دیگر را دارا نيستند و حتی در تقسيم بندی، جزء عناصر صرفاً دكوراسيونی به حساب می

اصلیولی وجود آنھا در چيدمان یك محيط، یك ضرورت دكوراسيونی بوده و در واقع آنھا مكمل لوازم 

 می توانندمحسوب می شوند. تابلوھا نيز از این جمله اند.این عناصر به ظاھر نه چندان باارزش تزئينی،

نقش ھای مھمی را در سيستم دكوراسيونی یك محيط بر عھده بگيرند:

ھای _ بسياری از تابلوھا به جھت آنكه اثر ھنری را در قالب نقاشی، فرش، خط، معرق و دیگر كار١

 اعتباریھنری ارائه می دھند، نه تنھا خود از ارزش بسزایی برخوردارند، بلكه به دكوراسيون فضا نيز

دوچندان می بخشند.

 _ در دكوراسيون داخلی یك محيط برخی وظایف را می توان به تابلوھا سپرد:٢

ينیالف _ چرخش رنگی: تابلوھا گذشته از ارزش ھنری شان، در یك دید كلی و دورنما، لكه ھای رنگ

هدر دكوراسيون فضا محسوب می شوند كه در موضوع چرخش رنگی محيط جایگاه ویژه ای دارند. البت

ماكاناھميت این موضوع در نمای نزدیكتر و رنگ ھای به كار رفته در داخل اثر ھنری قاب شده نيز ك

ھمان ميزان است.

ه این كار از طریق دو روش امكان پذیر است:ب _ خطای بصری: با استفاده از تابلوھا می توان ابعاد فضا را به لحاظ دیداری تغيير داد ك

د تابلو را در زیر ھم و یا در دو ردیف عمودی كنار ھم _ ھنگامی كه تابلویی عمودی با طول زیاد بر روی دیوار نصب می كنيد و یا مجموعه ای از چن١

رده اید كه به جھت ھدایت حركت چشم بيننده ازبه دیوار متصل می كنيد در ھر دو صورت در مبحث دكوراسيون خطی عمودی بر روی دیوار ایجاد ك

ی رسد.با� به پایين سبب خطای دید او شده و ارتفاع سقف و دیوار بيشتر از اندازه واقعی به نظر م

دازه بر روی دیوار به افزایش ظاھری طول دیوار تبدیل كرد. _ ھمان روش افزایش ارتفاع را می توان با در كنار ھم قرار دادن چند تابلوی معمو�ً یك ان٢

لو بر روی دیوار نيز كار ساده ای نيست بلكه برایحال پس از آشنایی با نقش ھای مھم كاربردی تابلو در دكوراسيون باید خاطرنشان كرد نصب تاب

، فاصله نصب تابلو تا سقف، ميدان دید افراد و عواملیاین منظور نيز قوانين خاصی از جمله در نظر گرفتن ابعاد تابلو، وسعت دیوار، ارتفاع دیوار

وار خالی بزرگ، تنھا جای مناسب برای نصب یك تابلویمانند اینھا وجود دارد ولی مھمتر این است كه بسياری از افراد ھمواره گمان می كنند یك دی

ی از چندین تابلو را در یك تركيب بندی صحيح برمتناسب با آن به لحاظ ابعاد است. حال آنكه این تصور نادرست است. شما می توانيد مجموعه ا

در نظر گرفتن شرایط محيطی و به طور كلی ھدف از ایجادروی دیوار خالی مورد نظر نصب كنيد ولی �زم به ذكر است انجام این كار نيز باید ابتدا با 

ست به كار شوید. برای این منظور دو راھكارچنين تركيبی صورت گرفته و سپس با یك نتيجه گيری قطعی و صحيح در شكل و فرم تركيب بندی، د

اصلی وجود دارد:

كه یك كاغذ شطرنجی برداشته و پس از اندازه گيری _ پmن دیوار و نحوه چيدمان مورد نظر برای تابلوھا را بر روی كاغذ بكشيد. به این ترتيب ١

 تابلوھای موجود و یا موردنظر برای خرید را دقيقدقيق ابعاد دیوار بر روی كاغذ به ازای ھر یك متر یك سانتی متر مستطيلی بكشيد. سپس ابعاد

ا می كند، محل و نوع تركيب بندی را با طراحی ھایاندازه گيری كرده و با ھمان مقياس یك صدم ابتدا در داخل این مستطيل كه نقش دیوار را ایف

متعدد انتخاب كرده و پس از كسب نتيجه نھایی برای نصب، دست به كار شوید.

كنار ھم قرار دادن آنھا بر روی دیوار مورد نظر با چسب نواری _ الگوی ھریك از تابلوھای مورد نظر را بر روی روزنامه و یا كاغذ الگو درآورده و با در ٢

 رسيدید، ھر یك از تابلوھا را به جای الگوی آنھاكاغذی، وضعيت آنھا را نسبت به ھم سنجيده و پس از آنكه به یك تركيب بندی مورد نظر و صحيح

به دیوار نصب كنيد.
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منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=10185

تزئيـن خـانه با روشھايی ساده

برای بھتر و دلنشين تر کردن خانه، فقط کافی است نگاھی دقيق به وسایل

زندگی تان بيندازید و کمی ھم سليقه به خرج دھيد. در ضمن مطلب زیر را

ھم بخوانيد:

ـ عکس ھای خانوادگی  خود را در آلبوم ھا انباشته  نکنيد. از یک  قاب  عکس

بزرگ  خالی  یا یک آیينه  استفاده  کنيد و تعدادی  از آنھا را با سنجاق  به  قاب 

وصل  کنيد.

ـ قفسه ھای  کتاب  فقط  برای  کتاب ھا نيستند! بلکه  می  توانيم آنھا را با ھر

تزیين شی دیگری  که  دوست  داریم، به خصوص  ظروف  سفالی  و چوبی  

 کنيم.

ـ از پارچه  ھای رنگی  ندوخته  و بلند یا روسری  به  جای  پرده  استفاده  کنيد و

آنھا را بر روی  ميله  بيندازید.

ـ یک  جام  ورزشی  یا یک  یخدان، می  تواند کار یک  گلدان  را برای  شما انجام  دھد.

که  می خوانيم، قرار دھيم.ـ یک  چھار پایه  چوبی  قدیمی را می توانيم کنار مبل  نشيمن  برای  گذاشتن  کتاب ھایی  

ر جلوه  کند.ـ اسباب  و وسایل  اتاق  نشيمن  را در فاصله  ھای نزدیک  به  ھم  قرار دھيد تا صميمی  ت

فاده  کرد تا تغييری  در نمای  آن  داده  شود. کافی  است  آن  را روی ـ گاھی  می  توان  از پارچه ھایی  که  در منزل  داریم،  به  جای  روکش  مبل  راحتی  است

مبل  پھن  کنيد و گوشه  ھای آن  را �به �ی  درزھا فرو برید.

يد.ـ می  توانيد تعدادی  شمع   در اشکال  مختلف  را جمع  آوری  کنيد و کنار پنجره  قرار دھ

ـ می توانيد روی  یک  تاقچه  را پر از مجسمه  ھای کوچک  زیبا یا بشقاب ھای  قدیمی کنيد.

ـ با�ی  تختخواب، بر روی  دیوار، برای قرار دادن  قاب ھای کوچک  عکس  یا نقاشی  زیباست.

ـ می  توانيد یک  سينی  نقره ای  را روی  ميز کنار تخت  به  عنوان  روميزی  قرار دھيد.

  بيکاری  یادداشت ھا یا نامه  ھای عقب  افتاده  را بنویسيد.ـ یک  جعبه  با پاکت  نامه، تمبر، چسب، کاغذ و... کنار مبل  نشيمن  قرار دھيد تا در وقت

  از حلب  خالی  روغن  درست  شده  است، نمونه ھای  جالبی ـ الزاماً نباید وسایل  تزیينی  را از بيرون  خرید. یک  مجسمهِ کاغذی  یا قاب  عکسی  که

ھستند.

ـ اتاق  بچه ھا را با یک  ستاره  دنباله دار کاغذی  تزیين کنيد.

ـ تختخواب ھا را با روتختی ھای رنگی، بافته  شده  و طرح  دار زیبا کنيد.

  به  خانه  خواھد داد.ـ یک  چراغ  قدیمی، ساعت  یا مجسمه ای  که  از مادربزرگ  به  یادگار مانده  چھره آشنایی
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ـ گلدان ھای سفالی  خود را با نقوش  مختلف  رنگ  آميزی  و تزیين  کنيد.

ـ فضاھای کناری دستشویی و توالت، محل مناسبی برای نگھداری گياھان سبز است.

ازد.ـ مخلوط  صابون ھای رنگی  و گل ھا در شيشه ھای  خالی  سس  و مربا، رنگ ھای زیبایی  می س

ـ یک  فرش  یا نمد رنگی  جلوی  در یا زیر ميز آشپزخانه  بيندازید.

ـ یک  روبان  و پاپيون  زیبا زیر قاب  عکس، شکل  جالبی  ایجاد می  کند.

▪ نور مناسب

  اتاق  را دارا باشند.ـ دقت  کنيد پرده ھا در صورت  لزوم  به  گونه ای  انتخاب  شوند که  قابليت  ورود نور به

ـ می توان  پایه چراغ  روميزی  را ھر از گاھی  با تغيير رنگ، نو و جدید ساخت.

د.ـ از روبان، پارچه  یا تور می توانيد برای  تغيير مدل  کmھک چراغ  روميزی  استفاده  کني

 نور به  طرف  پایين  بيشتر تابانده  شود و فضایی  گرم  و لطيف ـ برای چراغ روميزی از کmھک ھایی  استفاده  کنيد که  در پایين  عرض  زیادتری  دارند، تا

ایجاد شود.

.ـ می  توانيد با چسباندن  کاغذھای طرح و نقش   دار روی  کmھک، فضایی  متفاوت  خلق  کنيد

▪ پرده ھا

  زد.ـ ميله  پرده ھای  کھنه  و قدیمی را می  توان  با اسپری  طmیی  و نقره  ای  دوباره  رنگ

ه  کرد.ـ می توان  از روبان ھای ساده  ھمراه  پارچه ھا و تورھای  رنگی  برای بستن پرده  استفاد

ـ می توان  از یک شاخه بزرگ خيلی  ساده، به  عنوان  ميله  پرده  استفاده  کرد.

  ساده پارچه ای  به  این  امر کمک  می کنند.ـ استفاده  از چندین   پرده  می تواند، شکل  اتاق  را دگرگون  سازد، وا�ن ھا یا آویزھای

تبدیل  کرد.ـ پارچه  ھای ساده  را می توان  با نوارھایی  از پارچه ھای  رنگی  به  پرده ھایی  زیبا 

▪ بالشتک ھا

تک ھا و کوسن  ھا را روکش کنيد.ـ به عنوان  یک  تغيير کوچک، می توانيد با دامن ھایی  که  دیگر استفاده  نمی شوند، بالش

.ـ چند عدد کوسن  را پایين  مبل  روی  فرش  قرار دھيد تا ھنگام  خستگی  به  آن  لم  دھيد

  باشد، زیبا کنيد.ـ بالشتک  اتاق  خود را می توانيد با تکه  دوزی  یا برودری  که  به  شکل  اسم  فرزندتان

▪ روميزی 

  را که  در زیر آن  می گذارید، مخفی  می کند.ـ یک  تکه  دوزی  زیبا می  تواند روکشی  خوب  برای  ميز کنار مبل  باشد. به  عmوه  آنچه

ـ تکه  پارچه ھای  کوچک  را می توان  به  عنوان  وسط  ميزی  استفاده  کرد.

ـ ميز وسط  اتاق  را با یکی  از روسری ھای  بزرگ  و پر از رنگ  خود آرایش  دھيد.

ـ گاھی  می  توان  ميوه ھا را به گونه  ای دیگر چيد.

▪ فضاسازی  در اتاق ھای کوچک 

نيد و در گوشه  ای از اتاق  یا روی  ميز قرار دھيد.در یک  کاسه شيشه ای ميوه ھای  کاج، دانه  ھای گياھان، گل ھای خشک  و رنگی  را مخلوط  ک

يد، یک  صندلی  جلوی  آن  بگذارید. حا� یک  ميز تحریر دارید.ـ جایی  برای  ميز تحریر ندارید؟ یک  قطعه  چوب  مثلث  شکل  را به  کنج  دیوار متصل  کن

تزیين  دارید.ـ گوشه  ای از اتاق  را از کف  تا سقف، قفسه  بزنيد. حا� فضای  زیادی  برای  کتاب ھا و 

ـ از خرید مبلمان  بزرگ، سنگين  و تيره  رنگ  خودداری  کنيد.

مبلمان  چوبی  روشن  و سبک  مطمئناً بھتر و زیباتر است.

ـ یک  تابلوی  بزرگ  در اتاق  نشيمن  بسيار زیباتر از چندین  تابلوی  کوچک  است.

ستفاده  کرد تا از رنگ  آنھا.ـ از بافت  پارچه  ھای مختلف  برای  ایجاد فضای  روشن  و سبک  و راحت  بھتر می  توان  ا

 تقسيم  کنيد.ـ از کمدھایی  استفاده  کنيد که  تعداد کشوی  زیاد دارند. فضای  کشوھا را ھم  می توانيد

ی  شما باشد.ـ گاھی  یک  مبل  راحتی  با طرح  متفاوت  در گوشه ای از اتاق  می تواند نقطه  دنجی  برا
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فضای  اضافی  داشته  باشد.ـ ھنگام  خرید تختخواب  سعی  کنيد، آن  را به  گونه ای انتخاب  کنيد که  در زیر، کشو و 

ـ شاید بتوان  برای  ميزھای  قدیمی خانه، کشو ساخت.

ب  کنيد که  روی  دیوار قرار گرفته  و محکم  شود.ـ اگر جایی  برای  ميز کنار تخت  ندارید، چراغ  مطالعه  را می توانيد به  گونه ای انتخا

▪ انباری 

و غریب  ھستند.ـ جعبه  ھای سيگار، بيسکویت  و... جای  مناسبی  برای  جمع آوری  چيزھای  کوچک  و عجيب  

د. حا� می توانيد ميخ ھا و پيچ ھا را درون  آن  بگذارید.ـ شيشه ھای  مربا و سس  را دور نيندازید، برچسب  روی  آنھا را بکنيد و آنھا را تميز کني

ـ جا کم  دارید؟ تاقچهِ کوچک  کنار پنجره  می  تواند جای  مناسبی  برای  وسایل  باشد.

ـ سبدھا و وسایلی  را که  امکان  دارد، از سقف  آویزان  کنيد.

▪ آشپزخانه  و حمام 

 سينی  چوبی  یا فلزی، گوشه ای  از آشپزخانه  قرار دھيد.ـ وسایل  زیبای آشپزخانه  را پنھان  نکنيد. ظروف  و ليوان ھایی  را که  دوست  دارید، در

ـ از قفسه  ھای چوبی  یا فلزی  بر روی  دیوار استفاده  کنيد.

ـ روی  ميز آشپزخانه  را با دستمال  سفره ھای  زیبا تزیين  کنيد.

دسترس  است  و ھم  می تواند زیبا باشد.ـ احتياجات  روزمره آشپزخانه  را تا حد امکان  درون  یک  سبد حصيری  قرار دھيد. ھم  در 

ـ شيشه اسانس  ليمو، پرتقال  یا کاج  را درون  حمام  قرار دھيد.

 دو پرده  برای  حمام  در نظر بگيرید: پرده زیر پmستيک  و پرده رو به ـ پنجرهِ حمام  را با یک  پرده  توری  که  نوارھای  تک  رنگ  داشته  باشد، تزیين  کنيد.

رنگ  روشن  یا سفيد باشد.

منبع : نوآوران فناوری اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=348581

تزئين اتاق کودک

در باید  که  چيزی  اولين  باشد.  فانتزی  و  مھيج  باید  کودک  اتاق  تزئين 

دکوراسيون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشته باشيد، این است که این

٣تزئينات باید مطابق با سن و روحيه کودکانتان انجام گيرد. نباید اتاق فرزند 

 ساله تان تزئين کنيد. البته منظور این نيست١٣ساله تان را مثل اتاق دختر 

بزنيد. تزئين اتاق او را به ھم  با� رفتن سن فرزندتان  با  که باید ھر سال 

منظور این بود که باید اتاق کودکان را با توجه به گروه سنی آنھا دکوربندی

کنيد.

● رنگ ھای متناسب برای اتاق کودک

ببينيد کودکتان به چه رنگی عmقه دارد. اگر ھنوز سنشان به حدی نرسيده
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که بتوانند به خوبی صحبت کنند، یک جعبه مداد رنگی در جلویش بگذارید تا

خود یکی از رنگ ھا را که دوست دارد انتخاب کند. کودکان بزرگتر خود می

توانند به شما بگویند که دوست دارند رنگ اتاقشان چه رنگی باشد. یادتان

باشد که اولویت با عmقه ی خود بچه ھاست.

سعی نکنيد مدل و رنگ دلخواه خودتان را به زور به بچه ھا تحميل کنيد.

شخصيت آنھا از ھمين سنين شکل می گيرد و اتاقشان می تواند آینه ی

خوبی برای نشان دادن شخصيتشان باشد. البته منظورم طرح و رنگ ھای

غيرمعقول آنھا نيست. باید محدودیت تعيين کنيد اما باز آنھا را در انتخابشان

آزاد بگذارید.

● اتاق کودکتان را با ابتکار تزئين کنيد

 دیوارھای اتاق می تواند به طرز مبتکرانه ای با نقاشیاز تخيل و ابتکارتان استفاده کنيد و از کودکتان نيز برای رنگ کردن اتاق ھا کمک بخواھيد.

 زمينه کمک بگيرید. دکوپاژ نيز برای خلق یک اتاقھای کودکتان تزئين شود. می توانيد از آلبوم ھا و عکس ھای ویژه در مجmت و اینترنت در این

رویایی و خاص برای کودکتان کار جالبی است.

●مبلمان اتاق کودک

تر شده است. می توانيد اتاق دخترتان را مثلبا وجود طراحی ھای جالب و خاص برای مبلمان اتاق کودک موجود در بازار، کار شما کمی ساده 

توموبيل سواران طراحی کنيد که مثmً تختخوابش بهاتاق پرنسس ھا صورتی و رمانتيک تزئين کنيد. می توانيد اتاق پسرتان را شکل قھرمانان یا ا

 باشد. دقت کنيد که بسياری از اثاثيه اتاق راشکل ماشين مسابقه باشد. و یا بسياری طرح ھای دیگر که مطابق با عmقه و روحيه کودکتان نيز

خودتان نيز می توانيد بسازید. پس زیاد تو خرج نمی افتيد!

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=93565

تزئين با آويز ھای کريستالی

یکی دیگر از راه ھای سریع و ساده برای زینت بخشيدن کmھک ھای ساده

آباژور کاربرد منجوق ھا، مليله ھا و به طور کلی سنگ ھای رنگی است.

برای این منظور می بایست مقداری از این خرده ریزھای تزئينی را به رنگ و

مدل دلخواه تھيه کرد و با عبور نخ ھای نامرئی از داخل سوراخ ھای موجود

در آنھا و در نھایت اتصال آنھا به لبه پائينی کmھک، نمایی زیبا و رسمی را

برای آباژور ایجاد کنيد ولی برای این منظور ابتدا بایست بر روی لبه پائينی

کmھک نوار اریپی دوخته و سپس با ایجاد سوراخ ھای بزرگ تر به وسيله
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با دوخت ھای نوار واقع در کmھک،  با�یی  بر روی حاشيه  سوزن ضخيم 

عمودی، آویزھا را از طریق ھمان سوراخ ھا به کmھک متصل کنيد.

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=96209

تزئين پيش بخاری

ميز اصلی وسط اتاق مرکزیت دارد وبه ھمين درھر اتاق نشيمن، معمو�ً 

دليل بقيه فضای اتاق به فراموشی سپرده می شود. اما اگر به دیوارھا نيز

توجه نشان دھيد، محل بسيار مناسبی برای ایجاد بافتی آرایه ای خواھند

نصب برای  خوبی  جای  باشد،  بخاری  پيش  دارای  که  ای  بود.شومينه 

یادگاری یا  تزئينی است. وسائلی ھمچون شمعدان ھا  وقراردادن اشيای 

ھای خانوادگی را می توان روی پيش بخاری درکنار آیينه ای با قاب منقوش

قرارداد. گياھان معطر، گل ھا وحتی شاخ و برگ ھای تازه نيز مناسب اند .

روش ھای بی شماری برای تزئين پيش بخاری وجود دارد که انتخاب شان

به ذوق وسليقه شما بستگی دارد.

▪ گل ھای خشک شده

قرار دادن گل ھا و گياھان خشک شده ای ھمچون فلفل تزئينی می تواند به

پيش بخاری اتاق نشيمن تان جلوه ای چشم گير ببخشد. فلفل ھا را از یک

رشته سيم نازک رد کنيد وبرای محکم شدنشان از اسفنج ھای مخصوص

گلفروش ھا کمک بگيرید. رشته سيم را براساس قابليت گياه خشک شده

می توانيد به شکل ھای دلخواه درآورید وبا چيزھایی مثل اکليل تزئين کنيد.

درمراحل کار، مراقب باشيد که ساقه ھای خشک شده نشکند.

▪ ساده وصميمی

يرید که از ساقه ھای بيد ساخته شده وبا تخم مرغتزیين ھایتان ھرچه ساده تر باشد، صميمی تر جلوه خواھد کرد. مثmً ، این حلقه را درنظر بگ
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نتيجه این ترکيب، فضایی ساده اما دلنشينھای رنگی تزیين شده است. یک جفت شمعدان کامmً معمولی نيز در دو سوی آن قرار گرفته که در

روی این تاقچه کوتاه ایجاد شده است.

 بصری دست یابيد.بنابراین، چنانچه اندکی حوصله به خرج دھيد، می توانيد با کمترین ھزینه به بيشترین تأثير

▪ سادگی طبيعی

عی بر فضای اتاقتان خواھد گذارد. برای مثال، اینایجاد تصاویر الھام گرفته از طبيعت که زیبایی طبيعی را به رخ می کشند، تأثير بسيار مطبو

ای گرفته وتصویری زیبا پدید آورده اند. برگ ھا رابرگھای تازه که دریک گردش خانوادگی جمع آوری شده اند، با ابتکاری ساده درون قابی چوبی ج

اشد ھم رنگی - روی آن قرار دھيد.ابتدا با دقت روی کاغذ یا مقوایی مناسب بچسبانيد وسپس، شيشه ای - که ھم می تواند شفاف ب

▪ گل آرایی پایيزی

 می توانند باغچه تان را دیدنی تر جلوه دھند.گل ھایی مانند رازک ھای پيچان با شکوفه ھای سبزشان که به نظر می رسد ھمواره در رقص اند،

نگيز پایيز قرارداریم، یافتن این متر ھم می رسد وبرای فصل پایيز بسيار مناسب اند. بنابراین، اکنون که درابتدای فصل دل ا٧اندازه این گياه گاھی تا 

ھمچنان در آن زنده نگه می دارد. دراین تصویر،گل یا گل ھای مشابه دیگر غنيمتی گران بھا برای باغچه تان به شمار می آید وشور زندگی را 

نگ طmیی گmبی ھا با رنگ نخودی شمعدانازگmبی ھای فصل که به تازگی چيده شده اند، برای زیباتر ساختن مجموعه استفاده شده است. ر

ھایی که در دو سوی مجموعه قرار گرفته اند، کامmً ھماھنگ است.

▪ رایحه دلپذیر

ھم از ترکيب رنگارنگ گل و گياه لذت ببرید ھم بویازگياھان تازه خوش عطر وبو، برای تزیين گوشه ھای مختلف اتاق نشيمن تان استفاده کنيد تا 

زه شکل گرفته وبه شومينه اتاق ناھارخوری آویزانخوش گل ھای تازه مشام تان را بنوازد. دسته گلی که دراین شکل می بينيد، از رزماری ھای تا

 سازد. در ھرفصلی، از گياھان وگل ھای ھمان فصلشده است. آویختن برگ ھا وبرگچه ھای تازه به این گونه دسته گلھا، جلوه آنھا را زیباتر می

استفاده کنيد تا تازگی درفضای خانه تان ھميشه جریان داشته باشد.

▪ تزیين پيش بخاری

اه، بسيار مناسب اند، زیرا معمو�ً دراتاق ھا بهپيش بخاری ھا ھميشه از مکان ھایی اند که برای اجرای طرح ھای تزئينی، به ویژه با گل و گي

 اشيای روی آن، تعادل �زم برقرار باشد. دستهنوعی نقطه کانونی به شمار می آیند. مسأله این است که باید ميان تصاویر بصری وحجم فيزیکی

ينه ھماھنگ باشد. سعی کنيد دسته گل را بهگلی را با�ی پيش بخاری بگذارید ودقت کنيد نحوه انتخاب شاخه ھای گل آن با رنگ دیوار وشوم

 به کار رفته در دسته گل بيشتر باشد، نمایگونه ای روی پيش بخاری قرار دھيد که سنگينی آن رو به عقب باشد ونيفتد. ھرچه تنوع گل ھای

حاصل دلنشين تر خواھد بود.

بھتر است اسفنج و سينی دروسط پيش) یک اسفنج مخصوص گل سازی بردارید و آن را روی یک سينی کوچک یا طلق پmستيکی قرار دھيد. ١

بخاری نصب شوند.

ھر حال، توازن وتعادل را درچينش شاخه ھای گل) شاخه ھای گل را دراسفنج فرو ببرید وبراساس سليقه تان، آنھا را کنار ھم تزیين کنيد. در٢

. گنجاندن شاخ وبرگ ھای تازه را در �بهرعایت کنيد. طبيعی است که شاخه ھای گل به تدریج رو به جلو به سمت پيش بخاری خم می شوند 

�ی شاخه ھای گل فراموش نکنيد.

آرایی دوچندان شود. ھرچند عمر گلھای طبيعی چندان) پس از انجام این کارھا، دسته گل را با چند شاخه گل زینتی زیبا تزیين کنيد تا جلوه گل ٣

زیاد نيست، اما درعوض، رایحه مطبوع شان ھوش از سر ھر بيننده ای خواھد برد.

P٣٠worldمنبع : 
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تزئين حمام ساده و ارزان

روش ھایی بسيار ساده و ارزان وجود دارد که با به کاربستن آنھا می توانيم

فضاھای زیباتری ایجاد کنم. یکی از قسمت ھای خانه که زیبایی و تميزبودن

آنھا در روحيه افراد خانه بسيار موثر است حمام است.اما چگونه می توانيم

از حمام خود یک محيط پاکيزه زیبا و رویایی بسازیم؟ جھت این کار کافی

است ابتدا به رنگ سراميک ھا و دیوارھای حمام توجه کنيد، بدین صورت که

کف حمام را با کاشی سراميک و سنگ روشنی پوشش دھيد این سنگ

می تواند سفيد، طوسی روشن، کرم یا گل بھی باشد.

تا نيمه با نيز  توانيد جھت بھداشت بيشتر دیوارھای حمام را  سپس می 

تا سقف رنگ پmستيک قابل کاشی یا سراميک بپوشانيد و مابقی آن را 

شستشو بزنيد. البته بھتر است به خاطر بخار آب موجود در حمام از کاغذ

دیواری استفاده نکنيد.

با رنگ روشن ترجيحا در مرحله بعدی کافی است یک دستشویی ساده 

سفيد انتخاب نموده و در قسمت با�ی آن یک آینه ساده نصب کنيد و سپس

جلوی آیينه یک تکه شيشه مستطيل شکل جھت قراردادن مسواک خمير

دندان و سایر وسایل قرار دھيد با یک نورپردازی اصولی می توانيد ھم به

زیبایی محيط کمک کنيد و ھم نور بيشتر و بھتری برای زمان اصmح خود در

آیينه ایجاد کنيد بدین منظور تنھا کافی است دو عدد �مپ مھتابی با نور

فاده بھينه از فضا بھتر است دو شيشه مستطيلگرم که امروزه به نام آفتابی آنھا را می شناسند در دو طرف آیينه نصب نمایيد حال جھت است

 و غيره را روی آنھا قرار دھيد.مرحله بعدی نحوهشکل دیگر ھم در جایی از دیوار نصب کرده و وسایل تزئينی چون شمع ھای زیبا صابون ھای معطر

انتخاب پرده حمام است.

 که در دیوار، کف و سایر وسایل بکار برده اید کنيد.سعی کنيد پرده حمام خود را از یک رنگ روشن انتخاب کرده رنگ ھای حاشيه آن را با رنگ ھایی

سبد چوبی حصيری و یا کنفی را به دلخواهحال کافی است با یک پادری یا موکت مناسب جلوی وان و یا مقابل روشویی را پوشش دھيد و یک 

م بوی جوراب ھا و سایر لباس ھای چرک، فضایبرای لباس ھای کثيف انتخاب کنيد توجه داشته باشيد که بھتر است این سبد در دار باشد تا ھ

حمام را بد بو نسازد و ھم منظره زشتی ایجاد نکند.

 وارنگ ھارمونی رنگ حمام شما را بر ھم خواھد زد.حوله ھای خود را ترجيحا از رنگ ھای روشن و ھماھنگ انتخاب ننمایيد چرا که حوله ھای رنگ و

يد در پایان می توانيد با قراردادن چند شمع تزئينی وشما می توانيد حوله ھا را در جایی به دیوار آویزان کنيد و یا در قفسه ای تا کرده و بچين

خوشبو محيط حمام خانه خود را ھر چه بيشتر رویایی و شاعرانه سازید.

P٣٠worldمنبع : 
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تزئين حمام و دستشويی

● تزئين حمام و دستشویی

به عنوان فضایی کاربردی تنھا  از خانه ھا  بعضی  حمام و دستشویی در 

با این وجود نيست.  شناخته ميشود که شایسته توجه و وقت گذاشتن 

بھسازی اتاقی که ھر روز مورد استفاده تمام اعضای خانواده قرار گرفته و

تقریبا تمام مھمانان آنرا ميبينند ميتواند برای این فضای فراموش شده بسيار

مفيد باشد.

شاید شما از تزئين دستشویی و حمام بدتان نمی آید اما نميدانيد چگونه

تزئين تصميم یا نميتوانيد در مورد چگونگی این  سادگی آنرا حفظ کرده و 

بگيرید، مطلب زیر ميتواند برایتان مفيد باشد.

● نکاتی درباره دکوراسيون

ت. اگر ایده شما شامل وسایل و خرده ریزھا وروشھای متعددی برای آراستن حمام وجود دارد اما کار مشکل، انتخاب تنھا یکی از این روشھاس

، به تناسب و ترکيبات ممکن این موارد فکر کنيد. ممکندیگر وسایل گران قيمت تزئينی است، حتما قبل از قرار دادن تمام اقmم مورد نظرتان در اتاق

ل حمام مانند آینه، قفسه داروھا و…تناسبیاست افزودن یک عنصر تزئينی از نظر شما بسيار عالی باشد، اما تناسب این شیء با باقی وسای

نداشته باشد.

ت. برای مثال دیوارھا نقش و نگاری متفاوت ازیکی دیگر از اشتباھات رایج در تزئين حمام و دستشویی، استفاده از چند طرح و نقش مختلف اس

کننده به وجود می آورد. بھترین راه، استفاده ازحوله ھا و ھردو اینھا متفاوت از پرده حمام و فرش ھستند. چنين کاری تصویری مغشوش و عصبی 

ای حمام است.حداکثر دو نقش متناسب از نظر رنگ، طرح –مثm گل و گياه یا ماھی- و بافت، با یکدیگر در فض

● چند ایده موضوعی

ظر بگيرید که به کلی با فضای باقی خانه متفاوت باشد.شما ميتوانيد برای ایجاد ھماھنگی، حمام را ھم مانند بقيه منزل تزئين کنيد یا تمی را درن

 رنگ دیوارھا را آبی روشن یا بژ-به رنگ ماسه- انتخاب کنيدبرای مثال، اگر به ساحل دریا عmقه دارید، ميتوانيد دریا را موضوع تزئين حمام قرار دھيد.

و برای تقویت موضوع یکی دو عکس به دیوار نصب کنيد.

گ کف، دیوارھا و طاقچه ھاست و در عوض بایدنکته مھم این است که موضوع مورد نظر شما ھرچه باشد، بھترین کار ساده و خنثی نگھداشتن رن

ئينی حمام را تغيير دھيد، خرج زیادی متحمل نخواھيداز لوازم و خرده ریزھای تزئينی استفاده کرد. به این ترتيب اگر بخواھيد پس از مدتی تم تز

شد.

● فوق مدرن

ایل و تکنولوژی بسيار جالب خواھد بود. شيرھایبرای کسانی که به وسایل مکانيکی و مدرن عmقه دارند، روش تزئين و تجھيز حمام با آخرین وس

ظيم تا انواعی که دارای چند خروجی آب ھستند و ازمجھز به چشم الکترونيک، سر دوشھای جالب و مانند اینھا. انواع سردوشھا از مدلھای قابل تن

از دسته مواردی ھستند که واقعا ارزش مخارج تھيهدو یا چند جھت آبفشانی ميکنند، در بازار موجود است. شيرھای آب دارای چشم الکترونيک نيز 
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و نصب دارند و موجب صرفه جویی فراوان در آب ميشوند.

● آرام بخش

ن روحيه باید حمام را با رنگھای روشن تزئيناگر سبک مورد عmقه شما به سمت آرامش و سادگی تمایل دارد، برای ایجاد فضایی متناسب با ای

 حساسيت ندارید، در حمام از خوشبو کننده ھایکنيد. رنگھای روشن فضا را بزرگتر نشان داده و موجب تقویت روحيه شخص ميشوند. اگر به بوھا

طبيعی دارای اسانس �وندر (اسطوخودوس) استفاده کنيد.

ع، ظروف تزئينی با محفظه ای برای اسانس،بوی این گياه بسيار آرام بخش بوده و انواع خوشبو کننده ھای آن به شکلھای مختلف مانند شم

سبز طبيعی یا مصنوعی – نه گلھای مصنوعیصابون و… در بازار موجود است. تزئيناتی با مواد طبيعی مانند چوب و سنگ و ھمچنين گياھان 

درشت قرمز و زرد- نيز به ایجاد فضایی آرام بخش کمک ميکند.

● سليقه کودکانه

را تقویت ميکند و در عين حال شادی و جذابيتتزئين حمام و دستشویی به طوری که برای کودکان جذاب باشد، عmقه آنان به پاکيزگی و نظافت 

. مثm یک کتاب یا داستان خاص را دوست دارند؟خاصی به خانه ميدھد. از فرزندانتان بپرسيد که دیدن چه چيزی بيش از ھمه برایشان جالب است

حوله، پرده حمام و جای صابون و مسواک با تم موردحيوانات و ماھيھا را ميپسندند یا به جنگل عmقه دارند؟ یافتن مواد تزئينی-کاربردی مانند 

از تصاویر آماده استفاده کنيد.عmقه کودکان کار مشکلی نيست. برای تزئين دیوار ھم ميتوانيد از توانایی خود در طراحی یا 

واند نيروی خmقه شما را تحریک کرده و انتخابھایبه یاد داشته باشيد که تماشای چند کاتالوگ و مجله و ھمچنين گشت و گذار در فروشگاھھا ميت

ید که "ھر روز" و "به دفعات" آنھا را ميبينيد، پس بادرست تری در مقابلتان قرار دھد. مھمترین نکته این است که شما وسایلی را برای اتاقی ميخر

تا مدتھا برایتان جذاب باشند.دقت و توجه به سليقه جمعی خانوادھف مواردی را انتخاب کنيد که زود شما را دلزده نکرده و 

منبع : ایران استراليا

http://vista.ir/?view=article&id=89346

تزئين خانه با رنگھای پائيزی

خوش آمدگویی به رنگھای پائيزی بسيار دلپذیر و ھيجان انگيز است. رنگ

زیبای كدو تنبل ھا به ھمان مقدار زیباست و در شما تأثيرگذار كه زیبایی ماه

شب چھارده و تمام طول جاده پر است از باغھای سيب كه شاخه ھای آنھا

با سيبھای حنایی رنگ سنگين شده اند و بزودی برگھای درختان باشكوھی

خاص و رنگی كھربایی شروع به درخشش می كنند.

تمامی دنيا با آمدن پائيز رنگ و رویی تازه می گيرد. بيرون بيایيد و نگاه كنيد،

شما می توانيد این زیبایی ھا را به خانه خود دعوت كنيد.

●رنگ كھربایی

رنگی مانند تشعشع نور خورشيد و عسل، رنگی كه به روزھای سرد و كوتاه
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ی بخشند، شما می توانيد چندین عدد از اینپائيزی گرمی می بخشد، شمعھایی كه دارای رنگ زیبای كھربایی ھستند، زیبایی خاصی به خانه م

دھيد.شمعھا را روی طاقچه با�ی شومينه بگذارید یا این كه به صورت تك در نقاط مختلف خانه قرار 

تزئين دور گلدان یا شمعدانھا استفاده كنيد. اگر میبه دليل اینكه موم به طور طبيعی دارای رنگ كھربایی است، شما می توانيد از موم به عنوان 

مدتی در فضای باز قرار دھيد، ھنگامی كه دانهخواھيد رنگ اصلی و طبيعی كھربایی را ببينيد، كافی است مقداری ذرت را در یك ظرف ریخته و 

خشك شده ذرت در یك كاسه یا ظرف زیبا میھای ذرت خشك بشوند، رنگی پيدا می كنند كه دقيقاً رنگ كھربایی است. حتی از این دانه ھای 

توانيد به عنوان دكور و تزئين خانه استفاده كنيد.

●رنگ قھوه ای و برنز

 را در یك گلدان شيشه ای جمع آوری كنيد و درمی توانيد مجموعه زیبایی از غوزه ھای پنبه و علفھای ھرزی كه دارای رنگ گندمگون می باشند

بادام و فندق برای تزئين قسمت پائين گلدانیك گوشه از خانه نمایش دھيد. حتی می توانيد از پوسته خارجی دانه ھای روغنی مانند گردو، 

استفاده كنيد و مقداری از گلدان را با این پوسته ھا پر كنيد.

●رنگ شرابی یا آلبالویی

ی تاكستانھا زیبایی خاصی به فصل پائيز می بخشد، امااگرچه فصل پایيز مناظر درو و خرمن كوبی را به یاد شما می آورد، اما منظره باشكوه و زیبا

ای مصنوعی و پmستيكی زیبایی را پيدا كنيد كه در یكدانه ھای زیبا و درشت انگور خيلی زود از بين می روند، اما مطمئناً شما می توانيد انگورھ

ای آوردن این رنگ زیبا به خانه تان می توانيد ازظرف زیبا در روی پيشخوان آشپزخانه گرمی و طراوت بسياری را به خانه شما ببخشد، ھمچنين بر

 با ذرت ھای بومی آلبالویی رنگ تزئين كنيد.یك ظرف چوبی كه از سيب ھای قرمز پر شده است، استفاده كنيد. درھا و پيشخوان را می توانيد

●رنگ نارنجی:

اسيون آیينه خانه استفاده كنيد.كدو تنبل نمونه كاملی از رنگ نارنجی در فصل پائيز است. از این ميوه می توانيد برای دكور

 این رنگ به آشپزخانه روحی گرم و تازه می دھد، اگراگر بتوانيد كدو تنبل ھای كوچك پيدا كنيد و آنھا را در گوشه ای از آشپزخانه قرار دھيد و

توان استفاده كرد.نتوانستيد كدو تنبل پيدا كنيد، ازشمعھایی كه شبيه به كدو تنبل ھستند نيز برای تزئين می 

مھسا مقدمی

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=72276

تزئين ساده و ارزان حمام

در اینجا با معرفی روش ھایی بسيار ساده و ارزان به شما یاد می دھيم تا

چگونه از حمام خود یک محيط پاکيزه، زیبا و رویایی بسازید.

جھت این کار کافی است ابتدا به رنگ سراميک ھا و دیوارھای حمام توجه

کنيد بدین صورت که کف حمام را با کاشی سراميک و سنگ روشنی پوشش

باشد. یا گل بھی  می تواند سفيد، طوسی روشن، کرم  این سنگ  دھيد. 
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با نيمه  تا  نيز  را  دیوارھای حمام  بيشتر  بھداشت  سپس می توانيد جھت 

کاشی یا سراميک بپوشانيد و مابقی آن را تا سقف رنگ قابل شست وشو

دیواری از کاغذ  در حمام  موجود  آب  بخار  به خاطر  بھتر است  البته  بزنيد. 

استفاده نکنيد.

در مرحله بعدی کافی است که روشویی ساده با رنگ روشن ترجيحا سفيد

انتخاب نموده و در قسمت با�ی آن یک آینه ساده نصب کنيد و جلوی آینه

یک تکه شيشه مستطيل شکل برای قرار دادن مسواک، خميردندان و سایر

 ھم نور بيشتر و بھتری ایجاد کنيد. تنھا کافی استوسایل قرار دھيد. با یک نورپردازی ساده و اصولی می توانيد ھم به زیبایی محيط کمک کنيد و

تر است دو شيشه مستطيل شکل دیگر ھم در جاییدو عدد �مپ مھتابی با نور گرم در دو طرف آینه نصب کنيد حال جھت استفاده بھينه از فضا بھ

ر دھيد. مرحله بعدی نحوه انتخاب پرده حمام است.از دیوار نصب کرده و وسایل تزئينی چون شمع ھای زیبا،  صابون ھای معطر و... روی آنھا قرا

یی که در دیوار کف و سایر وسایل به کار برده ایدسعی کنيد پرده حمام خود را از یک رنگ روشن انتخاب کرده و رنگ ھای حاشيه آن را با رنگ ھا

 دھيد و یک سبد حصيری یا کنفی را بهھماھنگ کنيد. حا� کافی است با یک پادری یا موکت مناسب جلوی وان یا مقابل روشویی را پوشش

شد تا ھم بوی جوراب ھا و لباس ھای چرک فضایدلخواه برای لباس ھای کثيف انتخاب کنيد. توجه داشته باشيد که بھتر است این سبد دردار با

گ و روشن انتخاب نکنيد چرا که حوله ھای رنگارنگحمام را بدبو نکند و ھم منظره زشتی درست نشود. حوله ھای خود را ترجيحا از رنگ ھای ھماھن

در قفسه ای تا کرده و بچينيد.زیبایی بيشتری ایجاد می کند شما می توانيد حوله ھا را در جایی به دیوار آویزان کنيد یا 

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=96233

تزئينات پنجره

عناصر بسياری را برای تزئين و آراستن پرده، پرده كركره و پانل می توان یافت

كه ھمگی بر جلوه پنجره می افزایند.اگر پنجره خانه شما دارای لبه و تاقچه

برخی می توان  چنانكه  بگيرید.  بسياری  بھره ھای  آن  از  می توانيد  باشد، 

وسایل با گل ھایی را روی آن قرار داد. خود اینگونه وسایل در شمار ارائه ھا و

نور خورشيد جلوه ای درخشان به نمای تابش  تزئينات پنجره ھستند و در 

پنجره می بخشد.

) استفاده از گل:١

اگر به جای پرده ھای معمولی، از پرده كركره استفاده كرده اید، می توانيد

بيارایيد و در عين حال، تزئينی و زیبا  با انواع گل ھای  فضای داخلی آن را 

سادگی طرح اتاق را حفظ كنيد. به یاد داشته باشيد كه گل ھا با سادگی
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ميان، این  در  می افزایند.  آن  زیبایی  بر  اینكه  گو  دارند؛  محيط ھمخوانی 

استفاده از گلدان و ظروف شيشه ای مناسب تر به نظر می رسد. ھمچنين،

در ھر فصل می توانيد نوع گل را مناسب با فصلی كه در آن قرار دارید، انتخاب

كنيد.

) نور:٢

را به كار برید كه نازك باشند، چنانكه نور از آنھا گذر كند و نيزاگر می خواھيد بر ميزان نور اتاقی تاریك بيفزایيد، از این روش استفاده كنيد: پانل ھایی 

ای را در كنار پنجره قرار دھيد. پانل ھای رنگی بهاندازه آنھا را چنان تعيين كنيد كه پایين پنجره اندكی خالی بماند. سپس گلدان ھایی شيشه 

جزئيات طرح می افزایند و در تركيب با پرده، آميزه ای از رنگ ھا را به دست می دھند.

) روبان:٣

وان تغييراتی گذرا و موقت یا حتی فصلی را در اتاقی پوشيدهبا استفاده از روبان و دیگر جزئياتی با رنگ ھای تيره، مانند صورتی یا قرمز پر رنگ، می ت

ن آویخته شده و به آن جلوه ای بھتر بخشيده است.از رنگ سفيد پدید آورد. روبانی كه در تصویر مشاھده می كنيد، در كنار پرده ای به رنگ روش

؛ گو اینكه صميميت و گرمای فضا حفظ نشده است.رشته ھای درخشان:استفاده از آویزھا و رشته ھای رنگی، جلوه این پنجره را دلپذیر كرده است

 را تداعی می كنند. به یاد داشته باشيد كه بھتر است از این الگو برای پنجره ھایی با٨ترتيب آویختن این رشته ھا به گونه ای است كه عدد 

شيشه ھای مشجر استفاده كنيد.

) حاشيه ھا:۴

 بسا كه مناسب باشد طرح ھایی ساده اماحاشيه ھای پرده ھمواره در دید رس ھستند حتی اگر پرده به عقب جمع شده باشد. بنابراین، چه

 زیبا حاشيه دوزی شده كه از این رھگذر، جلوه ای دلپذیر یافتهتاثير گذار را برای آراستن آنھا در نظر گرفت. در این تصویر پرده با استفاده از صدف ھایی

است.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=83127

تزئينات جنبی پرده ھا را زيباتر می کند

▪ آیا می دانيد تزئينات جنبی پرده ھا ، اتاق شما را زیباتر می کند؟

پرده ھا به علل گوناگون، سھم بسزایی در آراستن و دکور یک اتاق دارند.

بررسی ھا به ما نشان داده که مثmً پرده سطح زیادی را در یک اتاق اشغال

می کند یا به محض اینکه می خواھيم به محيط بيرون اشاره کنيم و یا به

ھر نحو با آن رابطه ایجاد کنيم (مثmً پنجره را باز کنيم) ناخودآگاه به سوی

پنجره می نگریم و یا به سوی آن می رویم و به تبع آن پرده در مدنظر ما قرار

می گيرد . نور طبيعی اتاق را از آنجا می گيریم و ھر بار در موارد مختلف با
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پرده مواجه می شویم در حقيقت پرده و یا انواع آن را به عنوان عامل استتار

و جداسازی خانه خود از محيط بيرون قرار داده ایم. در نظری دیگر انسان

بيش از آنکه به زمين یا سقف یک اتاق بنگرد به روبروی خود یعنی سطح

جانبی اتاق می نگرد. خmصه اینکه پرده در نظر ما حضور دائم دارد. از ایام

خيلی قدیمی مردم ایران توجه خاصی به این مسئله مبذول می داشتند و

آن را به عناوین مختلف می آراستند.

وجود پنجره ھای چوبی شکيل و کنده کاری شده، طاق ھای نيم دایره ای

با�ی پنجره، چارچوب ھای آیينه کاری شده، خراطی ھای روی چوب و منبّت

(نوعی در قدیمی که دارای چھارچوب مخصوص کاری ھای ارزنده، اُرُسی 

باز و بسته می شده است) ھا و پنجره ھای با� و پایين رفتن  با  بوده و 

رنگی و استفاده ی پارچه ھای سيمين دوزی و یا زری، حتی ترمه و فرش ،

ھمه و ھمه نشانگر این موقعيت خاص برای پنجره و توجه کردن به آن در

ایران، نوع تزئينات پرده را نيز تحت تأثير قرار دادهدکوراسيون منزل خود است. گذشت زمان، متحول شدن زندگی و تأثير معماری اروپایی بر معماری 

 و تنوع بخشيدن به مدل و جنس ھر یک در شکيلاست. وجود وا�نھای پرده، گل ميخ، دسته پرده(کمر پرده)، یراق، سرپرده ، سرتاج ، ميل پرده

کردن، زیبایی و مخصوصاً در کامل کردن آنھا سھم بزرگ و نقش مھمی را ایفا می کنند.

 نيز به نوبه ی خود در انتخاب و ھماھنگ کردن ایندر اینجا ما با ارائه ی عکس ھای مختلفی شما را با این تزئينات جنبی آشنا می کنيم تا شما

اجزاء با یکدیگر دید بازتری داشته باشيد.

منبع : پرشين وی

http://vista.ir/?view=article&id=100661

تزئينات رنگين با روبان

بی شك شما ھم با دیدن روبان ھای رنگارنگ و زیبایی كه در فروشگاه ھای

لوازم خياطی دیده می شوند در ذھنتان به دنبال مورد استفاده ای برای یك

یا دو مدل از اینھا روبان ھا می گردید. روبان ھا نوارھای پارچه ای رنگارنگ و

زیبایی ھستند كه به صورت ساده یا با طرح ھای مختلف و با عرض ھای

تا چند سانتی متر، عرضه می شوند و گوناگون از چند ميلی متر گرفته 

اغلب با قيمت ھای نه چندان گران می توان چند متر و یا حتی یك توپ از

آنھا را خریداری كرد. اما با این روبان ھا می توان ایده ھای ابتكاری فراوانی را

در خانه اجرا كرد. روبان ھا را می توانيد بر روی سطوح مختلف بچسبانيد،
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بدوزید و یا گره بزنيد و به این ترتيب با روشی ساده، به لوازم و بخش ھای

مختلف منزلتان نمایی نو ببخشيد.

روبان ھا از نظر رنگ، طرح و بافت از تنوع چشمگيری برخوردارند كه ھر یك را

می توان به عنوان مكملی زیبا برای دكوراسيون در بخش ھای مختلف خانه

به كار گرفت. به عنوان مثال روبان ھای باریك و ارزان قيمت در رنگ ھای

پاستلی برای تزئين لوازم اتاق خواب مناسب ھستند و روبان ھای ساتن،

تاق پذیرایی مناسب و ایده آل ھستند.تافته، مخمل و ابریشمی با طرح ھا و رنگ ھای كmسيك برای تزئين كmھك آباژور یا كوسن ھای ا

بی نياز می كند ضمن آن كه به لبه كار نمایی مرتب وھمچنين چسباندن و یا دوختن روبان در لبه وسایل پارچه ای شما را از تميز دوزی لبه پارچه 

تميز می دھد.

ت روبان ھای مخملی به رنگ ھای مختلف و در اندازه ھایدر اینجا چند ایده برای استفاده از انواع روبان در تزئين لوازم منزل ارائه شده است. دوخ

 پارچه مخمل یا ساتن را در نظر بگيرید و روبان ھاییعرضی گوناگون بر روی یك قطعه پارچه ساده آن را به یك روتختی زیبا تبدیل می كند. یك قطعه

 درجه و با فواصل یكسان یا مطابق سليقه خود۴۵زاویه با پھنای مختلف و با تنوع رنگی مورد نظرتان انتخاب كنيد و روبان ھا را به صورت مایل با 

١٠ سانتی متر و به رنگ متناسب با رنگ پارچه زمينه انتخاب كنيد و روبان ١٠روی پارچه زمينه سنجاق كنيد. سپس یك روبان پھن با عرض حدود 

 خود بدوزید و یا می توانيد آنھا را با چسب پارچهسانتی متری را دور كار بر روی انتھای روبان ھا سنجاق كنيد. سپس كليه روبان ھا را در جای

 سانتی متری دو طرف آن را بدوزید.١٠وخت روبان بچسبانيد. ابتدا روبان ھای مورب روی روتختی و بعد روبان حاشيه دور آن را بدوزید. برای د

 استفاده كرد و به این ترتيب می توان یك آكساناز روبان ھای رنگی ساده برای تزئين پارچه ھای گلدار نيز می توان به عنوان یك حاشيه رنگی

ن بر روی كوسن ھا نيز بچسبانيم. ممكن است با دوخترنگی را به رنگ ھای موجود در پارچه افزود. انواع روبان را می توانيم به صورت ھای گوناگو

 ھای دور كوسن استفاده كنيم.این روبان ھا به صورت كادری وسط كوسن را بيارایيم و یا كادری از آنھا را به عنوان حاشيه

تمال سفره ھایی زیبا درست كنيم. از روبان ھا دربا دوخت حاشيه ای از روبان ھای طرح دار بر روی پارچه ھای ساده می توانيم روميزی ھا و دس

رده ھا از قطعات روبان كه در با�ی چوب پنبه به صورتبسياری از موارد دیگر نيز می توان استفاده كرد. به عنوان مثال به جای بندینك برای نصب پ

رب برش دھيد تا تار و پودشان از ھم باز نشود.یكپاپيون گره زده می شوند سود برد، در مواردی كه سر روبان ھا آزاد است آنھا را به صورت مو

ه سبد را می توان با پيچيدن روبان به دورش كامmًروش دیگر برای استفاده تزئينی از روبان به كارگيری آن برای تزئين انواع سبد ھا است. دست

 برای تزئين ساده و سریع لوازم منزلتان با روبانپوشاند و سپس با پاپيون ھایی از ھمان روبان آراست. شما ھم می توانيد روش ھای جالب دیگری

ھای مختلف بيابيد.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=7121

تزيين خانه به ظرافت نياز دارد

گرچه واژه کوسن ریشه فرانسوی دارد اما اصطmحی رایج است و شاید

www.takbook.com

www.takbook.com



بتوان برای آن معادل بالشتک یا به قول ظریفی متکای تزیينی در نظر گرفت.

به ھر روی کوسن ھا و متکاھای تزیينی از جنس مخمل و ساتن گلدوزی

شده یا برودری دوزی شده از ساليان دور ھمواره مورد توجه و عmقه خانم

ھا بوده است و اکنون نيز در بيشتر خانه ھا نمونه ھایی از آنھا پيدا می

بخش ھای در فرھنگ سنتی خودمان در ھر خانه  این و  از  پيش  شود. 

و ھا  کوسن  بود.  خانه  ھای  خانم  مختص  صرفا  که  داشتيم  اندرونی 

متکاھایی که بر روی آنھا سوزن دوزی و گلدوزی می کردند از ھمان ھنگام

در بخش اندرونی جای داشت. معادل ھمين واژه ( اندرونی)، اصطmحی در

)LadiesRoomميان خانم ھای فرانسوی رواج داشت با عنوان اتاق خانم ھا (

وع تزیين چنين مکان ھایی براساس ذوق و سليقهکه در این اتاق ھا انواع زیور آ�ت زنانه و عطرھا و رایحه ھای خوش نگھداری می شد. در مجم

یجاد می شد. در این اتاق ھا، بانوان به انواعخانم ھا انجام می شد و فضایی کامm زنانه و خوشایند ھمراه با بوی خوش انواع گل ھای خشک ا

 ندیمه ھا به امور خانه داری رسيدگی میھنرھای دستی مانند قmب بافی، سرمه دوزی، مروارید دوزی و سایر ھنرھای ظریف می پرداختند و

کردند.

بل و اثاثيه در نشيمن و پذیرایی منزل می افزاید.کوسن ھا و بالشتک ھا با تنوع رنگی و شکلی که ما به آنھا می دھيم بر زینت و نوع چيدمان م

يشتری می بخشد و در عين حال کاری استدوختن پولک و منجوق و مرواریدھای تزیينی به پوشش ھای پارچه ای اتاق نشيمن و خواب جلوه ب

کافی است که به ھماھنگی رنگی پارچه ھا( اعم ازدلپذیر که ارزان ھم تمام می شود. برای تزیين یک اتاق نياز نيست که حتما دکوراتور باشيد 

رانگيز خلق کنيد. کدبانویی که در پی ارزش نھادنپرده، صندلی و مبلمان و …) توجه نشان دھيد تا به نتيجه دلخواھتان برسيد و فضایی تحسين ب

 طرح ھا را می توانيد بيشتر در کارھایبه سنت ھای فرھنگی و بومی غنی کشورمان است حتما از این گونه طرح ھا استقبال می کند. این

به بازارھای سنتی غفلت نکنيد.دستی و سنتی استان سيستان و بلوچستان بيابيد و چنانچه به آن نواحی سفر می کنيد از رفتن 

منبع : روزنامه جوان

http://vista.ir/?view=article&id=98433

تزيين ظرف با گل ھای خشک

 این گلدان ھا از برگ ھای خشک شده ی گل رزچند عدد گلدان سفالی داریم که می توان آن ھا را به شکل ھای مختلف تزیين کرد. برای تزیين

استفاده می کنيم.

کوتاھتر کنيم تا کامل بر روی ظرف بچسبند نمایبدین صورت که برگ ھای خشک شده را با چسب به بدنه ی گلدان ھا می زنيم. ھر چقدر گل ھا را 

 دیگر استفاده کرد.زیباتری خواھند داشت. ھم چنين برای تزیين این گلدان ھا می توان از گل ھای خشک شده ی رنگ

رد. خزه ھا را با چسب داغ یا چسب چوب به بدنه یگلدان ھای سفالی را می توان با خزه پوشاند و یک شاخه ی بيد را در روی بدنه ی آن تزیين ک

ضافه ی شاخه ی بيد را کوتاه می کنيم. طوریگلدان می چسبانيم. و شاخه بيد را ھم به وسيله یک سيم روی کار فرم می  دھيم و قسمت ھای ا
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ی جنگلی از جمله خوشه ھای انگور را به شاخهشاخه ی بيد را روی بدنه ی گلدان وصل می کنيم که حرکت آن کامmً مشخص باشد و چند تا ميوه 

ی بيد آویزان می کنيم.

ام از این آرتی شوھا را با دو تا گل، یک پاپيون و نيزچند عدد آرتی شوی خالی داریم که به عنوان جا شمعی از آن ھا استفاده می کنيم. کنار ھر کد

ميوه ی خشک شده تزیين می کنيم.

▪ تزیين دیگر:

بد را با ميوه ھای کاج تزیين می کنيم.برای تزیين دیگر سبدی را آماده کرده ایم که روی آن را با خزه می پوشانيم و دور تا دور س

م.ھمچنين یک اسفنج مخصوص گل آرایی خشک را با خزه پوشانده و در درون سبد دیگر قرار می  دھي

گل ھای خشک را با رنگ ھای اسپری و پارچه ای، رنگ می کنيم.

یا عد  دقيقه۵سی را در آن فرو برده و به مدت این رنگ ھا که پودری بوده را در داخل آب حل می کنيم و گل ھای خشک مانند سبزه ریزه 

می جوشانيم تا کامmً رنگ بگيرند.

ت که تينر، حmل آن است. بھتر است برای رنگرنگ جوھری، رنگ دیگری است که گل ھای خشک را با آن رنگ می کنيم نام دیگر آن رنگ نجاری اس

کردن گل ھا از رنگ پارچه ای که پودری و بی خطر بوده و آب حmل آن است استفاده کنيم.

دی می کنيم سپس آن ھا را با چسب و سيم بر رویبنابراین فضای اسفنج را با پر کننده ھای عدسی می پوشانيم. البته این عدسی ھا را دسته بن

ی خشک ھستند.اسفنج تزیين می کنيم. عدسی و سبزه ریزه دو پر کننده ی خوب و مناسب برای فضای خالی گل ھا

تاھی که رشد می کند خشک می شود.�له سوزنی از گل ھای خشکی است که در طبيعت به ھمين شکل یافت می شود. یعنی بعد از مدت کو

این گل بومی ایران است. چند دسته از �له زنبوری ھا را در داخل سبد تزیين می کنيم.

رای اینکه ھماھنگی در رنگ داشته باشيم این برگ ھاقبmً برگ ھای سبزی را در گليسيرین خشک و یا اسپری به رنگ طmیی در آورده ایم. بنابراین ب

ز جمله بالنگ و کدو خشک را در سبد تزیينرا در داخل سبد قرار می دھيم و پشت سبد را با شاخه ھای کشيده فرم می  دھيم. ميوه ھایی ا

می کنيم.

اشيد که گل ھای خشک معمو�ً باید چيدماناین سبد تزیين شده را می توان بر روی شومينه یا ستون جلوی آشپزخانه گذاشت. توجه داشته ب

نافرم داشته باشند.

منبع : پارسی فا

http://vista.ir/?view=article&id=86847

تزيينات پنجره

پانل می توان عناصر بسياری را برای تزیين و آراستن پرده، پرده کرکره و 

یافت که ھمگی بر جلوه پنجره می افزایند. اگر پنجره خانه شما دارای لبه و

تاقچه باشد، می توانيد از آن بھره ھای بسياری بگيرید. چنان که می توان

برخی وسایل با گل ھایی را بر روی آن قرار داد. خود این گونه وسایل در
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نور خورشيد جلوه ای تابش  پنجره ھستند و در  تزیينات  شمار آرایه ھا و 

درخشان به نمای پنجره می بخشد.

● استفاده از گل

اگر به جای پرده ھای معمولی، از پرده کرکره استفاده کرده اید، می توانيد

فضای داخلی آن را با انواع گل ھای تزیينی و زیبا بيارایيد و در عين حال،

سادگی طرح اتاق را حفظ کنيد. به یاد داشته باشيد که گل ھا با سادگی

ميان، افزایند. دراین  زیبایی آن می  بر  دارند؛ گو این که  محيط ھمخوانی 

رسد. می  نظر  به  تر  مناسب  ای  شيشه  ظروف  و  گلدان  از  استفاده 

ھمچنين، در ھر فصل می توانيد نوع گل را مناسب با فصلی که در آن قرار

دارید.

● نور

اگر می خواھيد بر ميزان نور اتاقی تاریک بيفزایيد، از این روش استفاده کنيد:

ا را چنان تعيين کنيد که پایين پنجره اندکی خالی بماند. سپسپانل ھایی را به کار برید که نازک باشند، چنان که نور از آنھا گذر کند و نيز اندازه آنھ

د و در ترکيب با پرده، آميزه ای از رنگ ھا را به دستگلدان ھایی شيشه ای را در کنار پنجره قرار دھيد. پانل ھای رنگی به جزئيات طرح می افزاین

می دھند.

● روبان

وان تغييراتی گذرا و موقت یا حتی فصلی را در اتاقیبا استفاده از روبان و دیگر جزئياتی با رنگ ھای تيره، مانند صورتی یا قرمز پر رنگ، می ت

رنگ روشن آویخته شده و به آن جلوه ای بھتر بخشيدهپوشيده از رنگ سفيد پدید آورد. روبانی که در تصویر مشاھده می کنيد، در کنار پرده ای به 

است.

● رشته ھای درخشان

يت و گرمای فضا حفظ نشده است. ترتيب آویختن ایناستفاده از آویزھا و رشته ھای رنگی، جلوه این پنجره را دلپذیر کرده است؛ گو این که صميم

ه ھای مشجر را تداعی می کنند. به یاد داشته باشيد که بھتر است از این الگو برای پنجره ھایی با شيش٨رشته ھا به گونه ای است که عدد 

استفاده کنيد.

● آوبزھای کریستالی

رای انشعاباتی است، برگزینيد و در مقابل پنجرهآویختن شاخه ھای کریستالی و زیبا که بازتاب دھنده نور ھستند. شاخه ای کریستالی را که دا

زید.بياویزید. این شاخه ھا را می توانيد با نخ ھای نقره ای یا نخ نایلون در جای مناسب بياوی

● حاشيه ھا

 بسا که مناسب باشد طرح ھایی ساده اماحاشيه ھای پرده ھمواره در دیدرس ھستند، حتی اگر پرده به عقب جمع شده باشد. بنابراین، چه

ی زیبا حاشيه دوزی شده که از این رھگذر، جلوه ای دلپذیرتأثير گذار را برای آراستن آن ھا در نظر گرفت. در این تصویر پرده با استفاده از صدف ھای

یافته است.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=93568
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تعادل، تقارن، سادگی

به باشد و  به سفتی سنگ  بازی در دکوراسيون داخلی می تواند  قواعد 

نرمی موم. اما اگر اصول اوليه این فن را یاد بگيرید، اولين قدم را برای موم

کردن این سنگ برداشته اید.

● این ھم چند تا از این اصول اوليه:

▪ پmن اوليه و ساده ای از منزل یا محل کارتان را شخصاً تھيه کنيد و ابعاد

اتاق، سالن و پنجره ھا و محل قرارگيری شان را دقيقاً یادداشت نمایيد. ببينيد

بيرون زدگی ھای خانه را از پریز ھای برق کجا قرار گرفته است. تورفتگی و 

قلم نيندازید. حا� که پmن اوليه تان را آماده کرده اید، ھر کجا که برای خرید

می روید آن را ھمراه داشته باشيد.

▪ سعی کنيد بفھميد که سبک منحصر به فرد و شخصی مورد عmقه تان

چيست. برای این کار باید حتماً وقت بگذارید. جراید، برنامه ھای تلویزیونی و

اینترنت می تواند منبع خوبی برایتان باشد. در برنامه ھای تلویزیونی مختلف،

زیر می روید،  کجا که  و خmصه ھر  و آشنا  دوست  منزل  در  مغازه ھا،  در 

چشمی ھم که شده نحوه چينش وسایل را در نظر داشته باشيد. ببينيد

کدام سبک و رنگ بيشتر از بقيه توجه تان را به خود جلب می کند.

قرار گرفتن نظرتان را دقيقاً مشخص کنيد. محل   مورد  نقاط خاص محل   ▪

کمد ھای و  شده  کارگذاشته  پيش  از  دیواری  آینه ھای  تاقچه،  شومينه، 

 قرارگيری شان را مد نظر قرار داد.دیواری، ازجمله مناطق تعيين کننده ای ھستند که باید ھنگام چينش دیگر وسایل، آن ھا و محل

 جزئيات بنویسيد. نوشتن جزئيات خيلی مھم است.▪ سبک و طرح مورد نظرتان را که برای یکی از اتاق ھا در نظر گرفته اید روی کاغذ و با ذکر

 که رگه ھای روشن درشتی داشتهکلی گویی نکنيد که مثmً «یک دست صندلی راحتی». بنویسيد «یک دست صندلی راحتی چوبی خودرنگ

باشد».

 قاب عکسی با سليقه خاص خودتان، یک ظرف سفال▪ چيزی را انتخاب کنيد و طراحی تان را حول محورآن به انجام برسانيد. مثmً یک قالی محلی،

mقه تان را به نوعی در خود داشته باشد. این طورییا چينی، حتی یک کارت پستال کوچک که البته ھر یک باید رنگ و طرح و قالب کلی طرح مورد ع

 در محل بچينيد.شما برای شروع، چيزی در اختيار دارید و می توانيد بقيه چيزھا را مطابق آن انتخاب کنيد و

رھا و پرده ھا را در نظر داشته باشيد.▪ قبل از این که دست به یک خرید حسابی و جانانه بزنيد، حتماً ھماھنگی بين کف، پوشش دیوا

ه حساب می آیند. باقی آن چه که می خرید باید از نظر طرح و▪ برای خرید، اول از بزرگ ترھا شروع کنيد. فرش، پرده و مبلمان از جمله  این بزرگ ترھا ب

رنگ در ھماھنگی کامل با اجزای بزرگ تر باشند.

، چھارخانه، راه راه، ھندسی، ساده.▪ ترکيبی از طرح ھا و الگوھا را برای دکوراسيون اتاقتان مورد توجه قرار دھيد: درشت، ریز

 رسيدن به نقاط مختلف خانه به واسطه طراحی شما▪ جلوی راه را سد نکنيد. یعنی چيدمان را طوری انجام دھيد که منطقی ترین و ساده ترین راه

دمان تان طوری باشد که آدم برای رسيدن به کمدکور یا دور نشود. ھنگام چينش لوازم، محل ھای رفت و آمد را در نظر داشته باشيد. نباید چي

دیواری مجبور شود کلی اسباب و اثاثيه را دور بزند.

 نظر داشته باشيد. مثmً اگر اتاق ناھار خوری تان قرار است▪ قبل از این که دست به ھرگونه چيدمانی بزنيد، عملکرد اتاق و نحوه  استفاده از آن را در
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 در نظر داشته باشيد.نقش اتاق مطالعه را نيز ایفا کند، پس باید جایی ھم برای ميز تحریر، کتابخانه و امثال آن

ده ھا، رنگ و طرح چوب، پوشش کف، پارچه ھا و▪ عواملی را که باعث ھمگونی ھر چه بيشتر دکوراسيون منزلتان می شود از یاد نبرید. رنگ پر

بافت ھای به کار رفته در منزل از جمله این عوامل ھستند.

ممکن است انتخابتان حمل بر کج سليقگی یا تنبلی▪ از اصل تکرار استفاده کنيد. اگر فقط یک نوبت از یک عنصر قرمزرنگ استفاده کرده باشيد، 

و دیگر توی ذوق نزند.ذھن شود، اما تکرار ھمين رنگ در چند جای دیگر اتاق می تواند به طراحی رنگ اتاق کمک کند 

کليدھای برق دایمری استفاده کنيد تا تنظيم ميزان نور به▪ برای این که بتوانيد از ھنر نورپردازی حداکثر استفاده را ببرید، پيشاپيش سعی کنيد از 

دست خودتان و به آسانی صورت گيرد.

 دھد خرج کنيد. کيفيت این جور چيزھا در طول زمان▪ برای خرید مبلمان و دیگر وسایل منزل، سعی کنيد تا حداکثر ممکنی که بودجه تان اجازه می

خودشان را نشان خواھند داد.

منزل در مقابل پس زمينه ای با رنگ متضاد، باعث می شود▪ برای ھر چه جذاب تر کردن محيط، از تضاد استفاده کنيد. قرار دادن مبلمان و دیگر لوازم 

آن ھا بيشتر به چشم بيایند.

و پارچه ھای به کار رفته در ھر اتاق را در ترکيب ھای متفاوت  در▪ بين اتاق ھای تان نوعی ارتباط متقابل برقرار کنيد. برای این کار باید رنگ ھا، طرح ھا 

اتاق دیگر تکرار کنيد.

 داشته باشيد. مثmً برای برقراری تعادل در مقابل یک▪ از ایجاد حس تعادل غافل نشوید. برای این کار باید به مقياس و نيز وزن بصری عناصر توجه

شومينه سنگی بزرگ، یک کاناپه یا گنجه بزرگ قرار می دھيم.

 فوت مربع چيده شود.١٨ تا ٨▪ نواحی ای را که برای نشستن و ھم صحبتی درنظر گرفته اید، باید حتماً در مساحتی بين 

 لوازم منطقه ای، سطوح خالی را به سطح ھای▪ چنان چه سطح زیادی از کف محل خالی است، با استفاده از قاليچه ھا و کف پوش ھای کوچک یا

تعریف شده و کوچک تر تقسيم کنيد.

چراغ ھا استفاده کنيد تا ھم جایی برای قرار دادن▪ در قسمت ھای نشيمن، چيدمان را به صورتی دوتایی انجام دھيد و از ميزھای کناری و انواع 

نوشيدنی ھا، کتاب و غيره وجود داشته باشد و ھم نور کافی برای مطالعه.

 لوازم جفت استفاده کنيد تا بر تقارن و تعادل محيط▪ از لوازمی استفاده کنيد که باعث تأکيد روی رنگ و زمينه طراحی اتاق می شود. ترجيحاً از

تأکيد به عمل آید.

است چيدمان تا حد امکان غير متقارن باشد.▪ در اتاق ھای رسمی، چيدمان متقارن را در نظر داشته باشيد. در اتاق ھای غير رسمی، بھتر 

▪ بر عناصر اصلی اتاق تأکيد کنيد و از نقش عناصر کم اھميت و غير جذاب بکاھيد.

نوع باشند: صاف، ناھموار، درخشان، تيره و . . .▪ برای ھر چه جذاب تر به نظر رسيدن اتاق، بھتر است بافت ھای به کار رفته تا حد امکان مت

و محيط را آرام نشان می دھند. خطوط عمودی، اتاق را▪ برای تأکيد روی سبک طراحی اتاقتان از خطوط استفاده کنيد. خطوط افقی، اتاق را طویل تر 

محيط می بخشند.بلندتر و ھمچنين خطوط اریب، اتاق را حجيم تر نشان می دھند و یک حس پویایی و سرزندگی به 

.▪ با استفاده از لوازم فرعی و جزئی، بر سبک طراحی اتاق تأکيد ھر چه بيشتری به عمل آورید

▪ در یک اتاق ساده مکعب شکل، تا می توانيد از لوازم جزئی استفاده کنيد.

 خانه توجه بسيار داشته باشيد.▪ ھنگام چيدمان منزل، به محلی که خانه تان در آن قرار گرفته و نيز به سبک معماری و ساخت

طمئن باشيد که در ھيچ پروژه ای، این به▪ به یاد داشته باشيد که قوانين دکوراسيون، اصو�ً برای این وضع شده است که شکسته شود! م

خود، به نوعی تمرکز و تأکيد دلپذیر دست پيدااصطmح قوانين، موبه مو رعایت نمی شود. ھر چند که با پيروی از اصول کلی طراحی در چيدمان 

می کنيد که با چيدمان اتفاقی نمی توان به آن رسيد.

ا می تواند ھزار و یک نوع تنوع داشته باشد. ابتدا لوازم خانه،▪ نباید ابتدا دیوارھا را رنگ کنيد و بعد به دنبال خرید پارچه و بافت باشيد. رنگ دیوارھ

پوشش کف و پرده ھا را نشان کنيد، بعد در مورد رنگ دیوارھا تصميم بگيرید.

منبع : پيک تندرستی
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تغيير دکور بدھيد

به این نتيجه رسيده اید که خانه تان احتياج به تغيير دکور دارد اما چطوری آن

را طراحی می کنيد؟ ممکن است در مغازه ھا پارچه ھای شيک و مبلمان ھای

به شما نمی گویند که دقيقاً چگونه تمامی زیبایی دیده باشيد اما معمو�ً 

این اجزا را ترکيب کنيد تا به نتيجه ای که دوست دارید برسيد.

در این مقاله پيشنھادات طراحان بزرگ را برای طراحی ھر اتاق جمع کرده ایم

تا به شما کمک کنيم از نظرات آنھا برای تغيير خانه تان استفاده کنيد.

با از وسایل قدیمی  مرواریدی و مخلوطی  پارچه ھای  زیبا شامل  مناظر  ـ 

نمونه ھای معاصر است. مبلمان چرم و آینه ھای طmیی دوام زیادی نيز دارند.

ـ پارچه ھای نخی بخرید و آنھا را با استيل، نقره سياه و سفيد مخلوط کنيد

تا طراحی جاودانه ایجاد کنيد.

بيرون جذب می کند و منظره  به سوی  نظرات را  پنجره  روکش ھای جالب 

طرح ھای رنگارنگ یک اتاق ساده را پشت دری کرکره ای کامل می کند.

برای داخل مد روز که  با کرکره ھای  پرده ھای سنگين و جمع شدنی را  ـ 

پارچه وال برای ظاھر ھواگير یا از  تغيير دھيد  تاقچه پنجره مناسب است 

استفاده کنيد.

ـ پارچه ھای سبک را که با رنگ ھای پرده تفاوت دارند دو برابر کنيد یا آنھا را به

ھم وصل کنيد و بگذارید با چين ھای مmیم تا کف اتاق بياید.

 کنيد و از بست ھای زیبا برای نگه داشتن پرده ھا در جایـ ميله ھای پرده ای با تزئيات مروارید یا چسب ھای رنگی و شيشه ای بخرید تا اتاق را زیبا

خودشان استفاده کنيد.

ل آشپزخانه و اتاق مطالعه نور زیاد و برای اتاق خواب وبه این مساله فکرکنيد که در خانه تان چقدر و کجا به نور احتياج دارید در محل ھای کار مث

غذاخوری نور کم �زم است.

رار می دھم زیرا نور مmیم و مطبوعی ایجاد می کنند.با �مپ ھای رو ميزی و سقفی اتاق را زیباتر کنيد من چراغ ھای ایستاده را در گوشه تاریک ق

منبع : روزنامه تھران امروز
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تغيير دکوراسيون

باید به تردید  تغيير دھيد بی  وقتی تصميم می گيرید دکوراسيون منزل را 

عوامل و عناصر متعددی در یک اتاق بيندیشيد و برنامه ریزی قابل اجرا و

مناسبی جھت مقابله با محدودیت ھای گوناگونی که در برابر شما وجود

دارند داشته باشيد. عmوه بر یافتن راه حلی عملی برای ھر یک از موانع،

باید در فکر ھماھنگی و رابطه صحيحی ميان این راه حل ھا نيز باشيد تا در

آخر، نتيجه کار شما مجموعه ای درھم، شلوغ و ناھمگون نباشد. از این رو

از زمان و انرژی که جھت برنامه ریزی اوليه برای تغيير دکوراسيون یک اتاق

صرف می کنيد پشيمان نخواھيد شد.

مخارج مادی و ھمچنين محدودیت ھای ناشی از ویژگی ھای معماری یک

اتاق، اغلب دو محدودیت اصلی در تغيير دکوراسيون محسوب می شوند.

محدود بودن بودجه گرچه مانعی در جھت انتخاب بسياری از وسایل و روش

ھای تغيير دکوراسيون است اما از آنجا که شما را به فکر وامی دارد تا به راه

حل ھای کمی دور از ذھن تر نيز بيندیشيد خود می تواند بخشی از لذت

به باشند. زمانی که شما مبلغ مشخصی را  منزل  تغييرات در  این  ایجاد 

عنوان بودجه مورد نظر برای اجرای تغييرات دکوراسيونی منزلتان در نظر می

گيرید �زم است این بودجه را ميان عوامل مختلفی که قرار است تعویض

 به بھترین شکل و بيشترین ميزان بھره ببرید.شوند و یا به شکلی تغيير یابند تقسيم کنيد و به راه ھایی بيندیشيد که از بودجه مورد نظر

ق و ميزان نورگيری آن است. مثmً بزرگی و کوچکی یکیکی دیگر از عوامل ثابت و تأثير گذار در دکوراسيون، ویژگی ھای معماری غيرقابل تغيير اتا

ا فقط می توانيد با انتخاب صحيح رنگ ھا و سایراتاق یا نورگيری خوب یا تاریکی آن ویژگی ھایی ھستند که به راحتی قابل تغيير نيستند و شم

لوازم دکوراسيونی تأثيرات بصری بر روی آنھا داشته باشيد.

 کامmً متفاوت یافته است. در این فضا که به عنواندر تصاویر اتاقی را بعد از تغييرات دکوراسيونی آن مmحظه می کنيد که پس از تغييرات نمایی

سباب بازی ھم جای گرفته است. مبلمان اتاق بااتاق نشيمن مورد استفاده قرار می گيرد عmوه بر مبلمان راحتی و تلویزیون یک جعبه محتوی ا

پارچه صورتی پررنگ پوشانده شده است و پنجره نيز پرده ای از ھمان پارچه دارد.

عبه محتوی اسباب بازی جای داده شده اند. رنگ کرمپنجره کوتاه چھارگوش در فرورفتگی دیوار قرار گرفته است و در این فرورفتگی یک مبل و یک ج

دیوارھا در کنار موکت سبز تيره و مبلمان صورتی ترکيبی کسالت آور یافته اند.

يير داده است. انواع سایه ھای رنگ زرد، رنگیطراح پيش از ھرچيز رنگ دیوارھا را از کرم به زرد روشن و کفپوش موکت را به کفپوش چوبی تغ

 بھره مند است که حتی تاریک ترین و کسالتمناسب برای پوشش دیوار در اغلب فضاھای منزل ھستند. زیرا این رنگ از انرژی و شادابی خاصی

.آورترین اتاق ھا را نيز روشن و پرانرژی می کند ضمن آن که به فضا، گرمی و صميميت می بخشد

 ) و با تعدادی شمع و یک گلدان گل سبز زینت یافته و به کانون توجھی در١شومينه در این جا با رنگ تيره رنگ آميزی شده است ( عکس شماره 

روش ھای مناسب استفاده تزیينی از شومينه دراتاق تبدیل شده است. پرکردن شومينه با برگ ھای سبز طبيعی یا مصنوعی و یا انواع شمع، از 

سود برده است و با ساخت و نصب جعبه ھایفصل گرماست. در دو طرف شومينه دیوار کمی عقب نشينی دارد که طراح به بھترین شکل از آنھا 
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ریف که باید از محوطه بازی بچه ھا دورچوبی در این بخش از دیوار فضای کافی و مناسب را جھت به نمایش گذاشتن وسایل دکوراسيونی ظ

ده اند. این جعبه ھا در اندازه ھای متفاوت و از چوبباشند تأمين کرده است. عmوه بر این وسایل، جعبه ھای چوبی تلویزیون را نيز در خود جای دا

Mdf سانتی متر) و سپس بدون رعایت ترتيب خاص و قرینه ای در۶٠ تا ٣٠ ساخته شده اند و با رنگ کرم رنگ آميزی شده اند (با ارتفاع بين 

ينه نوعی بافت و جذابيت بصری بر روی اینفرورفتگی دیوار در دو سوی شومينه نصب شده اند. ترتيب غيرمنظم این جعبه ھا در دو طرف شوم

بخش از دیوار ایجاد می کند و خطوط صاف و ھندسی این جعبه ھا نمایی مدرن به اتاق می بخشد.

نه تنھا اسباب بازی ھای با ابعادی به اندازه عقب نشينی دیوار در محل قرار گرفتن پنجره ساخته شده است این جعبه Mdfیک جعبه دیگر از 

ده که ضمن افزایش جای نشستن در اتاق، اسبابکودکان را در خود جای داده بلکه با یک تشک ابری و چند کوسن به یک نيمکت دو نفره تبدیل ش

انده شده تا ھنگامی که در جعبه باز و بستهبازی ھا را نيز به روشی ھوشمندانه در خود پنھان کرده است. تشک ابری به در جعبه چوبی چسب

می شود از آن جدا نشود.

چوبی یا فلزی مبلمان شما ھنوز محکم و سالممبلمان راحتی قبلی با تعویض روکش، نمایی جدید یافته است. در بسياری از موارد اگر اسکلت 

ت با صرف ھزینه بيشتر کل مبلمان را عوض کنيد.است تنھا با عوض کردن پارچه روکش آن می توانيد صاحب مبلمانی نو و جدید شوید و نيازی نيس

شسته و تميز شود. به خصوص این ویژگی برایممکن است حتی روکش مبل را به صورتی بدوزید که مثل پيراھن مبل از آن جدا شود و به راحتی 

برای مبلمان انتخاب شده که با فضای روشنمبل ھایی که روکش روشن دارند راھکاری مناسب و کارآمد است. در این جا روکش کرم رنگ ساده 

اتاق ھماھنگی کامل دارد.

ز بریده شده و به جای آن دو لوله فلزی نقره ای رنگميز دو طبقه وسط اتاق نيز با تغيير کوچکی در ميان اتاق جای داده شده است. طبقه پایين ني

ین بافت در جاشمعی ھای روی ميز و ھمچنينبه صورت متقاطع در زیر ميز نصب شده اند. رنگ ميز ھم به آن بافتی شبيه سنگ بخشيده است. ا

قاب ھای چوبی نصب شده به دیوار تکرار شده است.

ر با فرم پنجره این اتاق مشکل است از سایبان یابرای پوشش پنجره ھا به جای پرده ھای بلند و معمولی که نصبشان بر روی پنجره ھای زاویه دا

شستن و استفاده از نيمکت داخل فرو استفاده شده که تنھا روی قاب پنجره را می پوشانند. انتخاب سایبان به جای پرده، امکان نshadeشيد

رفتگی پنجره را نيز فراھم می کند ضمن آن که نمایی مدرن به اتاق می بخشد.

اق و مجموعه رنگی به کار رفته در آن است. ھمچنينھمانطور که می دانيد بيشترین تأثير گذاری در این تغيير دکوراسيون شامل تغيير رنگ کلی ات

انند عقب نشينی دیوارھا- به بھترین نحو استفاده شدهبا یک برنامه ریزی صحيح بدون صرف ھزینه بسيار زیاد از ویژگی ھای غير قابل تغيير اتاق -م

و آنھا را به ویژگی ھای چشمگير اتاق تبدیل کرده است.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=93563

تغيير دکوراسيون با کمترين ھزينه

یا دست کم و  را عوض کنيم  منزلمان  مایليم دکوراسيون  ما  از  بسياری 

به بودجه نياز  ایجاد کنيم. اما  تغييراتی در جھت زیباتر شدن فضای منزل 
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گزاف اغلب ما را از این فکر منصرف می کند. حال آنکه تغيير دکوراسيون

لزوماً نياز به خرید لوازم و وسایل جدید، لوکس و گرانقيمت ندارد و در خيلی

از موارد می توان تنھا با ایجاد ھارمونی جدید و بسيار جذاب تر از قبل در آن

آفرید. در حقيقت ایجاد زیبایی در دکوراسيون یک خانه نيازمند خرید مبلمان

به وجود با  بلکه کافی است  لوکس نيست،  لوازم دکوراسيونی  نفيس و 

آوردن ھماھنگی ميان لوازم موجود و احياناً حذف یا افزودن برخی از جزئيات و

لوازم ساده اما متناسب با بقيه اجزا نمایی چشم نواز به اتاق بدھيم. ایجاد

ھماھنگی گاه با حذف بعضی از وسایل و گاه تنھا با تغيير دادن رنگ لوازم

حاضر امکان پذیر است. مثmً تغيير دادن رنگ دیوارھا که بزرگترین سطوح یک

اتاق را تشکيل می دھند خود به تنھایی تاثير بسزایی در نمای آن دارد.

برای تغيير دکوراسيون در اتاقی که در تصویر مmحظه می فرمایيد دکوراتور

بيش از ھر چيز، دیوارھای اتاق را با استفاده از تکنيک پتينه و دکوپاژ دچار

تغييراتی چشمگير کرده است. یک دراور در کنار پنجره قرار داده شده و از

زرد رنگ طبيعی و ھمچنين شاخه ھای بيدسطح روی آن برای به نمایش گذاشتن ظروف تزئينی استفاده شده است. استفاده از شاخه ھای گل 

فرمی در گوشه و کنار اتاق نيز بر زیبایی آن افزوده است.

سایلی که در سایر اتاق ھای خانه و حتی در انباریھنگامی که یک پالت رنگی خاص را برای دکوراسيون اتاقی انتخاب می کنيد، با در نظر گرفتن و

ر انتقال دھيد تا ھم به عنوان زینت آن اتاق موردمنزل دارید، ممکن است وسایلی متناسب با این پالت رنگی بيابيد و آنھا را به اتاق مورد نظ

استفاده قرار گيرند و ھم خود در بستری مناسب زیباتر جلوه کنند.

 برای دوختن چنين پرده ھایی است. سپس پرده ھایپرده سبز زیتونی پنجره دوختی بسيار ساده دارد. توانایی کار با چرخ خياطی تنھا مھارت �زم

ه از چند کوسن به رنگ ھای سبز ھمرنگ با پردهحریر رویی به سادگی گره زده شده اند که خود به مدلی برای پرده تبدیل شده است. با استفاد

ف ھزینه ھا صرفه جویی کنيد حتی ممکن استحریر و روکش کاناپه چمنی رابطه �زم ميان آنھا ایجاد شده است. در مواردی که مایليد در صر

ین کار به راحتی با رنگ ھای پارچه امکان پذیرپارچه ھای ساده سفيدی که در منزل دارید را برای ھماھنگی با دکوراسيون جدید رنگ کنيد و ا

فاده قرار داد.در آخر با افزودن ظرایفی از قبيلاست، حتی ممکن است پرده سفيد قبلی پنجره را با رنگ مورد نظر رنگ کرده و دوباره مورد است

 افزوده شده است. با بستن شاخه ھایظروف شيشه ای سبزرنگ در اشکال و پرده ھای رنگی متفاوت به تنوع و در عين حال ھماھنگی فضا

مایی منحصر به فرد و ھمچنين جدید یافته اند و بدونخشک بيد به دور پایه آباژورھا و چسباندن گلبرگ ھای خشک به دور لبه کmھک آنھا آباژورھا ن

می کنيد بسياری از تغييرات ایجاد شده درصرف ھزینه بيشتر برای خرید آباژورھای جدید با دکوراسيون ھماھنگ شده اند. چنان که مmحظه 

 محدود و در اندک زمان امکان پذیر ھستند. شما نيز میدکوراسيون این اتاق و یا تقریباً تمام آنھا توسط صاحب خانه قابل اجرا و با صرف ھزینه ای

 دکوراسيون بھره مند شوید.توانيد با ھمين روش تغييراتی مشابه را در منزلتان ایجاد کنيد و از نتایج نشاط آور تغيير

منبع : بيرتک
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تغيير دکوراسيون بدون تغيير مبلمان

عوض کردن مبلمان یک تغيير بسيار پرھزینه و شاید پرھزینه ترین بخش در

تغيير دکوراسيون یک اتاق باشد، از سوی دیگر عوض کردن رنگ دیوارھا، چه

به قالب نقاشی و چه از طریق پوشش ھای دیگر مثل کاغذ دیواری  در 

نسبت از ھزینه کمتری برخوردار است، ضمن آنکه در تغيير نمای اتاق نيز

تاثير بسياری دارد.

بنابراین اگر می خواھيد دکوراسيون اتاق را تغيير دھيد اما مبلمان اتاق ھنوز

نو و سالم است به سراغ دیوارھا بروید و برای ایجاد نمای جدید رنگ آنھا را

تغيير بدھيد. البته این امر عmوه بر این که نوعی تغيير دکوراسيون کم ھزینه

است برای شروع طراحی دکوراسيون در یک فضا نيز می تواند روشی مفيد

باشد.

در این صورت می توانيد ابتدا مبلمان مورد نظرتان را یافته و خریداری کنيد و

مبلی پارچه ھای  زیرا  کنيد  انتخاب  آن  مبنای  بر  را  دیوارھا  رنگ  سپس 

یا انتخاب  این رو  از  به رنگ ساختمانی دارند.  بيشتری نسبت  محدودیت 

ساخت رنگ دیوار بر مبنای رنگ مبل بسيار آسان تر از یافتن پارچه مبلی

براساس رنگ دیوارھای اتاق خواھد بود.

 ھر یک حالت خاصی را در فضا ایجاد می کنند.ھر پارچه ای با ھر رنگ و طرحی می تواند دست کم سه رنگ برای دیوار به شما پيشنھاد دھد که

 تان وجود داشته باشد - اعم از آرامش و سکون،وقتی رنگ ھای پيشنھادی پارچه را شناسایی کردید با توجه به حالتی که مایليد در فضای اتاق

سی که در ما در برابر رنگ ھای خاص ایجاد می شودگرما و صميميت، انرژی و بشاشيت - یکی از آنھا را انتخاب کنيد، البته نوع عکس العمل احسا

نيز در افراد مختلف متفاوت است.

گيرد این انتخاب بھتر است به صورت مشارکتی انجامبنابراین اگر فضا توسط افراد دیگری مانند سایر اعضای خانواده نيز مورد استفاده قرار می 

می دانند و رنگ ھای سرد مثل انواع سبز و آبی راگيرد. تحقيقات نشان می دھند مردم اغلب رنگ ھای گرم مانند قرمز و زرد را محرک و پرانرژی 

آرامش بخش می یابند. اما غلظت و قدرت رنگ می تواند بر روی این نتایج تاثير بگذارد.

ایی کارساز نيست بلکه در سایر اتاق ھا مثل اتاقیافتن رنگ ھای مناسب برای یک اتاق از روی رنگ پارچه مبلمان فقط برای اتاق نشيمن یا پذیر

تاً بزرگی از اتاق را به خود اختصاص می دھند به ھمانخواب نيز امکان پذیر است. در اینجا شما می توانيد از پرده ھا یا روتختی اتاق که سطح نسب

ترتيب کمک بگيرید.

رنگ ھای موجود در طرح پارچه را انتخاب کنيد. دروقتی پارچه طرح دار است؛ زمانی که پارچه مبلمان شما طر ح دار است ابتدا سه رنگ از ميان 

ر دھيد و تاثير ھر رنگ را در کنار پارچه بررسی کنيد. بناصورتی که یک قطعه اضافی از این پارچه داشته باشيد آن را در کنار کارت ھای نمونه رنگ قرا

mوه بر حالت فضا به ویژگی ھای دیگری که انتخاب ھر یکبه حالتی که مایليد بر فضای اتاق تان حاکم باشد یکی از این ویژگی ھا را انتخاب کنيد. ع

نگ روشنی در ميان رنگ ھای پارچه را انتخاب کنيد.از این رنگ ھا در پی دارد نيز توجه کنيد به عنوان مثال اگر اتاق کم نور باشد بھتر است ر

 سبز پارچه نباشد مشکلی ایجاد نمی شود و باز ھمچنانچه مثmً رنگ سبزی که از ميان رنگ ھای پارچه برای دیوار انتخاب کرده اید دقيقاً ھمان

سان با یکی از رنگ ھای پارچه باعث ایجاد ھماھنگیھماھنگی در ميان پارچه مبلمان و رنگ دیوارھا وجود خواھد داشت اما انتخاب رنگی دقيقاً ھم

رنگی یکدستی می شود که در نھایت حس وسعت در فضا را به ما انتقال می دھد.

 ای قرمز روشن است. ھر یک از این رنگ ھا میپارچه طرح داری که در تصاویر روی مبلمان مشاھده می کنيد شامل رنگ ھای سرخابی، بژ و قھوه

 رنگ روشن تر به دليل غالب بودن روشنی در پارچهتوانند برای پوشش دیوار به کار گرفته شوند. چنان که در تصاویر مmحظه می کنيد استفاده از
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 با روشنی حاکم بر مبلمان موجب ایجاد کنتراستمبلمان نمایی یکدست تر و یکنواخت تر به اتاق می دھد. اما رنگ تيره تر روی دیوار در تضاد

بيشتر شده و در کل نمایی دراماتيک به فضای اتاق می بخشد.

، رنگی که روی کارت نمونه رنگ می بينيد چنانچهھنگامی که رنگ دیوار را انتخاب می کنيد به خاطر داشته باشيد اگر رنگی تيره را می پسندید

دیوارھا را بپوشاند چند پرده تيره تر به نظر خواھد رسيد.

 روی دیوار به رنگ دلخواه شما دیده شود. بالعکس رنگبنابراین ھميشه نمونه رنگی دو تا سه پرده روشن تر از رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنيد تا

 مانند کارت نمونه رنگ دیده می شود، به نظرھای روشن و خنثی در سطوح بزرگ مثل دیوارھا کم رنگ تر و ضعيف تر از آنچه در سطوح کوچک تر

گی تيره تر در نظر می گيرید بھتر است سقف و قاب در ومی رسند. بنابراین باید رنگی چند درجه قوی تر را انتخاب کنيد اما اگر رنگ دیوارھا را رن

پنجره ھا را با سفيد رنگ آميزی کنيد تا چشم مجال استراحت بيابد.

ناگون را برای ھمراھی و ھمنشينی با رنگ آن دروقتی پارچه ساده است؛ اگر پارچه مبلمان ساده باشد ناگھان شما دامنه وسيعی از رنگ ھای گو

ی را که در ھارمونی با رنگ پارچه مبلی ھستند پيدابرابر خود خواھيد داشت. برای رسيدن به بھترین نتيجه از چرخه رنگ استفاده کنيد و رنگ ھای

 ساده و مغزی دوزی قرمز را مmحظه می کنيد. ازکنيد. سپس با توجه به روحيات خودتان یکی را انتخاب کنيد.در تصویر یک کاناپه با روکش آبی

 استفاده شده است که با آبی در یک طرف چرخه رنگبھترین رنگ ھا برای ھمراھی با آبی زرد نارنجی و زرد سبز ھستند. در اینجا از رنگ زرد سبز

ارزش رنگی برابر با آبی خاص پارچه رومبلی انتخابقرار دارد اما به دليل وجود رنگ زرد در آن رنگی گرم و بشاش است. ھمچنين رنگ زرد سبز با 

شده است.

نگ با آن وجود دارد ضمن اینکه با توجه بهاغلب وقتی پارچه مبلی شما ساده باشد امکان ایجاد کنتراست ميان رنگ پارچه و رنگ ھای ھماھ

وید.افزایش تعداد رنگ ھای ھماھنگ با پارچه بيشتر می توانيد به سوی رنگ ھای مورد عmقه خود بر

از رنگ ھای ھمجوار و ھمسایه آن یا رنگبه اشکال مختلفی می توان برای رنگ ھای ساده در خط رنگ یک ھمنشين مناسب یافت. می توانيد 

ر گوشه و کنار اتاق در قالب لوازم دکوراسيونی، کوسنھای مقابل آن در چرخه رنگ استفاده کنيد. پس از انتخاب رنگ و اجرای آن روی دیوار آن را د

د تا رنگ ھای مجزای اتاق درھم ادغام شوند.یا کفپوش تکرار کنيد. این کار را با رنگ ھای موجود در پرده نيز در اطراف اتاق انجام دھي

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=267193

تغيير دکوراسيون منزل

خيلی از شما خانم ھای خانه دار دلتان می خواھد دکور منزلتان را تغيير دھيد

باید ھزینه زیادی را متقبل شوید در برای این  کار  اما گاھی می بينيد که 

حالی که شما دوست دارید با حداقل امکانات، اقدام به چنين کاری کنيد اما

واقعيت این است که این کار ھزینه زیادی دربرخواھد داشت. شاید گاھی

نتوانيد آنچه را که می خواھيد برای منزلتان اوقات به فکر جيبتان باشيد و 

تھيه کنيد، از این رو چند ایده به شما خانم ھای ایرانی می دھيم تا با توجه
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به مقتضيات، دکور منزلتان را تغيير دھيد...

▪ �مپ ھا و لوسترھا از جمله وسایلی ھستند که خيلی زود شما را خسته

رھای پذیرایی را تغيير دھيد.و چيدمان خانه تان را قدیمی می کند، پس بھتر است، ھر دو سال یکبار لوسترھا به ویژه لوست

 شان، اگر ھر چند وقت یکبار عوض شوند، اتاق▪ از کوسن ھای تزیينی استفاده کنيد، بالش ھای کوچک و کوسن ھای تزیينی به خاطر رنگ پارچه

پذیرایی تان را زیباتر جلوه می دھند.

ا در گوشه ای از منزلتان که مورد توجه است، یکجا جمع▪ مجسمه ھا را در یک جا جمع کنيد، مجسمه ھا و وسایل تزیينی که با یکدیگر ارتباط دارند ر

کنيد.

داشته باشيد ھنگام آویزان کردن تابلو ھا، آنھا را در گوشه ای از▪ تابلو ھا را آویزان کنيد، سعی کنيد از قالب ھای تزیينی  و زیبا استفاده کنيد، به یاد 

خانه جای دھيد که از ھر قسمت خانه قابل دیدن باشند.

به گل و گياه ندارید، می توانيد از انواع مصنوعی آن▪ گل و گياه می تواند به خوبی حال و ھوای خانه را تغيير دھد، اگر حوصله ای برای رسيدگی 

توان آنھا را از گل ھای طبيعی تشخيص داد، بهاستفاده کنيد، چرا که کيفيت گل ھای مصنوعی در چند سال اخير بسيار خوب شده و به سختی می 

 ویژه برگ ھای مصنوعی...

  قيمت یا حتی گليم باشند. در انتخاب رنگ آن ھا▪ قاليچه ھای محلی وسيله ای بسيار خوب برای اتاق ھای شما ھستند، حتی اگر ماشينی و ارزان

دقت کنيد که با اسباب و لوازم اتاقتان ھمخوانی داشته باشند.

 تختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھای مختلف در بازار به▪ لحاف ھا و رو  اندازھا مانند کوسن ھا، به اتاق ھای خواب زیبایی دو چندانی می دھند، رو

وفور یافت می شوند، سالی یکبار اگر آنھا را عوض کنيد، بد نيست.

 آنھا را که در معرض توجه ھستند به رنگ دلخواھتان▪ اگر از لحاظ مالی فشاری متحمل نمی شوید، بھتر است یکی از دیوارھا را رنگ کنيد، یکی از

درآورید و تابلو و آینه و لوازم ھنری را به آن نصب کنيد.

زوایای جدید تری بچينيد، برای مثال قرار دادن کاناپه به صورت▪ چيدمان وسایل را تغيير دھيد، مبلمان را از کنار دیوار برداشته و سعی کنيد آنھا را در 

کج در یک اتاق نشيمن کوچک باعث می شود که اتاق وسيع تر به نظر بياید.

● اتاق خواب بچه ھا

ی آنھا را ببيند، به ویژه اسباب بازی  ھایش را... چرا▪ وسایل اتاق خواب فرزندتان را طوری بچينيد که زمانی که کودک شما روی تختش است، به راحت

خه، اسباب بازی، روتختی، روبالشی، رنگ کمدھاکه این وسایل به او، احساس آرامش و امنيت می دھد. رنگ وسایل اتاق خواب بچه از جمله دوچر

و پرده اتاق را از رنگ ھای صورتی و آبی رنگ، ليمویی و دیگر رنگ ھای شاد انتخاب کنيد.

گری در فضایی تنگ قرار می گيرد.▪ از تخت خواب ھای طبقه ای خودداری کنيد؛ چرا که یک کودک خيلی به سقف نزدیک می شود و دی

بچه ھا در جریان رشد به سرعت تغيير می کنند، ماه به ماه▪ اتاق  بچه ھا، باید ساده، راحت و مملو از نشانه ھا و امکاناتی برای خيالپردازی باشد، 

اب پيدا کند. حداقل بھتر است دو سال یکبار اثاثيه راعوض می شوند، بنابراین روشن است که آنھا نياز دارند این روند در محيط اطرافشان نيز بازت

تغيير دھيد یا چيدمان آن را عوض کنيد.

و به شمال بوده و نور کمی دریافت  کند، رنگ  آبی▪ به اتاق خواب کودکتان توجه کنيد. رنگ آبی ممکن است خيلی سرد باشد، به ویژه اگر اتاق ر

بی سرد با رنگ ھای گرم تر، به خاطر احتياج کودک بهممکن است، کودک را درون گرا کند، رنگ دیوار و پارچه ھای به کار رفته که ترکيبی است از آ

ثبات و نظم مناسب تر است.

راحتی آن را روشن کند.▪ آباژور یا چراغ مطالعه را در نزدیکی تخت قرار دھيد، تا کودک ھر وقت بخواھد بتواند به 

ن رو است اسباب بازی ھایشان را داخل چادر بگذارید تا▪ خيلی از کودکان از چادرھای بزرگی که در اتاق شان می گذارند، احساس ترس می کنند، از ای

چادر مواجه شود، این تصویر ذھنی را دارد که داخلاو با دیدن چادر به خصوص در شب ھراسی به دل راه ندھد در این صورت اگرکودک در تاریکی با 

آن چادر اسباب بازی ھایش است نه چيز دیگر.

▪ اگر فرزندتان دختر است، رنگ لباس  عروسک ھای او بھتر است صورتی یا آبی کمرنگ باشد.

، در این صورت کودک شما با آن ارتباط بيشتری▪ اگر فرزندتان پسر است، بھتر است، ماشينی که برای او می خرید، رنگ ھای تيره داشته باشد
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 رنگ مشکی استفاده نکنيد.برقرار می کند، رنگ ھایی از جمله قرمز تيره، نارنجی پررنگ، سرمه ای و سبز سير... اما از

منبع : دوستان

http://vista.ir/?view=article&id=301035

تغيير دکوراسيون؛ تغيير فصل

باید به تردید  تغيير دھيد بی  وقتی تصميم می گيرید دکوراسيون منزل را 

عوامل و عناصر متعددی در یک اتاق بيندیشيد و برنامه ریزی قابل اجرا و

مناسبی جھت مقابله با محدودیت ھای گوناگونی که در برابر شما وجود

دارند داشته باشيد. عmوه بر یافتن راه حلی عملی برای ھر یک از موانع،

باید در فکر ھماھنگی و رابطه صحيحی ميان این راه حل ھا نيز باشيد تا در

آخر، نتيجه کار شما مجموعه ای درھم، شلوغ و ناھمگون نباشد. از این رو

از زمان و انرژی که جھت برنامه ریزی اوليه برای تغيير دکوراسيون یک اتاق

صرف می کنيد پشيمان نخواھيد شد.

مخارج مادی و ھمچنين محدودیت ھای ناشی از ویژگی ھای معماری یک

انعی در جھت انتخاب بسياری از وسایل واتاق، اغلب دو محدودیت اصلی در تغيير دکوراسيون محسوب می شوند. محدود بودن بودجه گرچه م

کمی دور از ذھن تر نيز بيندیشيد خود می تواندروش ھای تغيير دکوراسيون است اما از آنجا که شما را به فکر وامی دارد تا به راه حل ھای 

جه مورد نظر برای اجرای تغييرات دکوراسيونیبخشی از لذت ایجاد این تغييرات در منزل باشند. زمانی که شما مبلغ مشخصی را به عنوان بود

د و یا به شکلی تغيير یابند تقسيم کنيد و به راهمنزلتان در نظر می گيرید �زم است این بودجه را ميان عوامل مختلفی که قرار است تعویض شون

ھایی بيندیشيد که از بودجه مورد نظر به بھترین شکل و بيشترین ميزان بھره ببرید.

ق و ميزان نورگيری آن است. مثmً بزرگی و کوچکی یکیکی دیگر از عوامل ثابت و تأثير گذار در دکوراسيون، ویژگی ھای معماری غيرقابل تغيير اتا

ا فقط می توانيد با انتخاب صحيح رنگ ھا و سایراتاق یا نورگيری خوب یا تاریکی آن ویژگی ھایی ھستند که به راحتی قابل تغيير نيستند و شم

لوازم دکوراسيونی تأثيرات بصری بر روی آنھا داشته باشيد.

عبه محتوی اسباب بازی جای داده شده اند. رنگ کرمپنجره کوتاه چھارگوش در فرورفتگی دیوار قرار گرفته است و در این فرورفتگی یک مبل و یک ج

دیوارھا در کنار موکت سبز تيره و مبلمان صورتی ترکيبی کسالت آور یافته اند.

يير داده است. انواع سایه ھای رنگ زرد، رنگیطراح پيش از ھرچيز رنگ دیوارھا را از کرم به زرد روشن و کفپوش موکت را به کفپوش چوبی تغ

 بھره مند است که حتی تاریک ترین و کسالتمناسب برای پوشش دیوار در اغلب فضاھای منزل ھستند. زیرا این رنگ از انرژی و شادابی خاصی

.آورترین اتاق ھا را نيز روشن و پرانرژی می کند ضمن آن که به فضا، گرمی و صميميت می بخشد

 ) و با تعدادی شمع و یک گلدان گل سبز زینت یافته و به کانون توجھی در١شومينه در این جا با رنگ تيره رنگ آميزی شده است ( عکس شماره 

 روش ھای مناسب استفاده تزیينی از شومينه دراتاق تبدیل شده است. پرکردن شومينه با برگ ھای سبز طبيعی یا مصنوعی و یا انواع شمع ، از
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سود برده است و با ساخت و نصب جعبه ھایفصل گرماست. در دو طرف شومينه دیوار کمی عقب نشينی دارد که طراح به بھترین شکل از آنھا 

ریف که باید از محوطه بازی بچه ھا دورچوبی در این بخش از دیوار فضای کافی و مناسب را جھت به نمایش گذاشتن وسایل دکوراسيونی ظ

ده اند. این جعبه ھا در اندازه ھای متفاوت و از چوبباشند تأمين کرده است. عmوه بر این وسایل، جعبه ھای چوبی تلویزیون را نيز در خود جای دا

MDF سانتی متر) و سپس بدون رعایت ترتيب خاص و قرینه ای در۶٠ تا ٣٠ ساخته شده اند و با رنگ کرم رنگ آميزی شده اند (با ارتفاع بين 

ينه نوعی بافت و جذابيت بصری بر روی اینفرورفتگی دیوار در دو سوی شومينه نصب شده اند. ترتيب غيرمنظم این جعبه ھا در دو طرف شوم

بخش از دیوار ایجاد می کند و خطوط صاف و ھندسی این جعبه ھا نمایی مدرن به اتاق می بخشد.

چوبی یا فلزی مبلمان شما ھنوز محکم و سالممبلمان راحتی قبلی با تعویض روکش، نمایی جدید یافته است. در بسياری از موارد اگر اسکلت 

ت با صرف ھزینه بيشتر کل مبلمان را عوض کنيد.است تنھا با عوض کردن پارچه روکش آن می توانيد صاحب مبلمانی نو و جدید شوید و نيازی نيس

شسته و تميز شود. به خصوص این ویژگی برایممکن است حتی روکش مبل را به صورتی بدوزید که مثل پيراھن مبل از آن جدا شود و به راحتی 

برای مبلمان انتخاب شده که با فضای روشنمبل ھایی که روکش روشن دارند راھکاری مناسب و کارآمد است. در این جا روکش کرم رنگ ساده 

اتاق ھماھنگی کامل دارد.

ز بریده شده و به جای آن دو لوله فلزی نقره ای رنگميز دو طبقه وسط اتاق نيز با تغيير کوچکی در ميان اتاق جای داده شده است. طبقه پایين ني

ین بافت در جاشمعی ھای روی ميز و ھمچنينبه صورت متقاطع در زیر ميز نصب شده اند. رنگ ميز ھم به آن بافتی شبيه سنگ بخشيده است. ا

قاب ھای چوبی نصب شده به دیوار تکرار شده است.

ر با فرم پنجره این اتاق مشکل است از سایبان یابرای پوشش پنجره ھا به جای پرده ھای بلند و معمولی که نصبشان بر روی پنجره ھای زاویه دا

شستن و استفاده از نيمکت داخل فرو استفاده شده که تنھا روی قاب پنجره را می پوشانند. انتخاب سایبان به جای پرده، امکان نSHADEشيد

رفتگی پنجره را نيز فراھم می کند ضمن آن که نمایی مدرن به اتاق می بخشد.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=105306

تغيير فضا با رنگ

نتيجه ای مطلوب نوع کار عملی، وجود  ھمواره �زمه د ریافت  انجام ھر  از 

اینجا سعی شد ه است اطmعات و آگاھی �زم تئوری د ر آن زمينه است. د ر

. اطmعاتی د ر ارتباط با ھمين موضوع و ھد ف ارائه شود

: یابند رنگ ھا د ر د و بستر اصلی د ر محيط حضور می

.کف، سقف و د رھا ) پوشش ھای اصلی فضاھا شامل د یوار،١

د ر مقام مقایسه.غيره  لوازم د کوراسيون شامل مبلمان، پرد ه ھا، فرش و(٢

محيط، د ر  د کوراسيونی  نقش  لحاظ  به  قالب  د و  از این  فضا  پوشش ھای 

ثابت تر بود ه و اھميت بيشتری برخورد ارند ، زیرا نسبت به لوازم د کوراسيونی
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می کنند اجرا  لوازم  آن  برای  را  زمينه  پس  نقش  ميان. به گونه ای  این د ر 

ویژه ای جایگاه  فضا،  د ر  وسعت حضورشان  به جھت  د یوارھا  پوشش ھا، 

تأثيرگذاریشان بر د یگر لوازم د کوراسيونی بسيار چشمگيرترد اشته و ميزان 

لوازم محيط، د یوارھا و انتخاب است. گذشته از موضوع تأثير بر روی د یگر 

.بسيار مؤثر است رنگشان د ر تغيير وسعت و نور فضا نيز

سفيد  رنگ ھای خنثی و رنگ ●

رنگ سفيد  القاکنند ه آرامش، صفا و آسایش است. سفيد  یکی از کاربرد ی ترین .و صلح است سفيد  سمبل خلوص، بی گناھی، پاکی، آرامش

قابل ترکيب است. (منظور از ترکيب د ر این مباحث، کنار ھم قرارگيری رنگ ھا د ر رنگ ھا د ر طراحی د کوراسيونی یک فضا است زیرا که با ھمه رنگ ھا

پوشش ھای اصلی، آن مکان را روشن تر و بزرگتر جلوه به کارگيری رنگ سفيد  د ر فضا به خصوص برایکمپوزسيون (ترکيب) رنگی د ر فضا است). یک

کوچک و کم نور انتخاب اید ه آلی است. می د ھد . بنابراین برای فضاھای

 د رمی شود ، یک رنگ گرم را ایجاد  می کند  ولی د ر زیر نورھای مصنوعی به نظر سرد  می رسد . سفيد  خالص ھنگامی که با نور طبيعی نور پرد ازی

فلورسنت و یا افزود ن لوازمی به یک و یا چند  رنگ یاد  شد ه د ر محيط نتيجه با اضافه کرد ن نورھای زرد ، قرمز و قھوه ای د ر کنار نور مصنوعی مانند 

فضا تغيير می کند .

با عناصر معماری قد یمی و یا جھت ایجاد  ھماھنگی رنگ ھا از کيفيت سفيد  نمی کاھند  بلکه آن را گرم تر می کنند . رنگ سفيد  برای فضاھایی این

بسيار اید ه آل است. بين سبک ھای کامmً مجزای معماری

ھای خنثی و بافت ھای طبيعی مانند  چوب استفاد ه کرد  و برای ایجاد  تضاد ھایبرای حفظ آرامش فضایی با سطوح سفيد  می توان از لوازمی با رنگ

. زیبا، تعد اد ی رنگ ھای د راماتيک نيز به این ترکيب افزود ظریف و

خنثی رنگ ھای ●

اوليه و ثانویه متمایل نيستند . با این تعریفرنگ ھایی ھستند  که از ميزان زیاد ی سفيد  برخورد ار بود ه ولی به ھيچ یک از رنگ ھای  رنگ ھای خنثی،

حساب آبی آسمانی جزو رنگ ھای خنثی محسوب نمی شوند  ولی رنگ کرم یکی از رنگ ھای خنثی به رنگ ھای کم مایه مانند  صورتی کم رنگ یا

می آید .

می کند . رنگ ھای خنثی د ر بسياری از مواد  طبيعی مانند  ھمين مسأله د ر مورد  خاکستری روشن که از مشکی نشأت گرفته است نيز صد ق

غيره د ید ه می شوند . حصير، شن و امثال اینھا و یا د ر برخی از موارد  مصنوعی مانند  فلز، شيشه، سيمان و سنگ ھا، خاک، زمين، چوب،

و کاربرد ی ھستند . خنثی بود ن آنھا به این معناست که می توانيد  به راحتی رنگ ھای خنثی د ر د نيای د کوراسيون از اھميت بسياری برخورد ار بود ه

مناسب د ر فضا ایجاد  کرد . با توجه به آنکهرنگ د یگری بد ون احتمال وجود  از د ست رفتن زیبایی ھای ھر یک به خصوص رنگ ھا، ترکيبی  د ر کنار ھر

و کاغذی، پرد ه ه خوبی برای نصب تابلو، نوارھای چاپیاین رنگ ھا نيز آرام بخش و مmیم ھستند ، با پوشش د یوار با یکی از آنھا می توان پس زمين

ھا و به طور کلی د یوارکوبھا فراھم آورد .

د ر محيط با حفظ ھمان وسائل، لد کوراسيونی پر شد ه باشد  که احساس آرامش را بر ھم بریزد ، یکی از راھھای ایجاد  تعاد  اگر فضا به قد ری از لوازم

رومبلی، پرد ه و غيره به یکی از رنگ ھای خنثی است.  رنگ آميزی سطوح اصلی یا تعویض پوشش ھای ثانویه مانند

کلی ھر وسيله ای که طورمانند  یک د یوار، د ر، پنجره و یا حتی خرد ه ریزھایی مانند  د ستگيره، چوب پرد ه و به  ھنگامی که قصد  د ارید  قسمتی از فضا

  از رنگ ھای خنثی رنگ آميزی کرد ه و یا رنگ خنثی را د ر انتخابد ر محيط وجود  د ارد ، به محض ورود  بينند ه به د اخل، جلب توجه نکند ، آنھا را به یکی

. آنھا د ر نظر بگيرید

 عنوان مثال با رنگ آميزی بخشی ازھای خنثی برای رفع عيوب معماری و شکستگی ھا و فرورفتگی ھا می توان بھره زیاد ی برد . بهاز این خاصيت رنگ

توانيد  آن را د رخواھيد  فوری مورد  توجه بينند ه قرار بگيرید ، با یکی از رنگ ھای خنثی به راحتی میفضا که د ارای مشکل ساختاری است و شما نمی

. گوناگون د کوراسيونی صورت می گيرد نظر اول بپوشانيد . به کارگيری رنگ ھای خنثی د ر محيط نيز با اھد اف

خنثی انتخاب شد ه است، می تواند  رنگ زرد ، با خاصيت گرم د ر فضایی که اغلب پوشش ھا و لوازم د کوراسيونی آن از رنگ ھای نصب تابلویی به

: د ارای د و ھد ف باشد
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.تابلو که د ر اینجا با نورپرد ازی این تأکيد  را بيشتر کرد ه است جلب نظر بينند ه به طرف اثر ھنری (١

د ارند  و به لحاظ سبک آميزی گرمتر و پرانرژی تر. رنگ ھای خنثی د ر پرد ه ھای مختلف از روشن تا تيره وجود تغيير فضای یکنواخت با عنصری با رنگ (٢

. ھستندجزو ترکيبات رنگی مورد  استفاد ه د ر سبک کmسيک 

یا ترکيبی از چند  رنگ گرم را د ر  ود اخلی به لزوم جلوه د اد ن فرورفتگی د ر کنار پنجره و پله تأکيد  د اشت، به طور قطع یک به عنوان نمونه اگر طراح

ترتيب نظر ھر بينند ه د ر حال عبور از آن محيط را به خود  جلب کند . کنار رنگ ھای مmیم و خنثی به کار می برد  تا به این

که فــرد ی از پایين به میانتخاب اغلب پوشش ھای محيط به رنگ ھای خنثــی مقصود ی برعکس د اشته است و ممکن است ھنگا ولی اکــنون با

با� آمد ه و یا از پله ھا به طبقه پایين می رود ، بد ون د ید ن این فضا از آنجا بگذرد .

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=332165

تغييری دومنظوره در فصول سرد سال

ر ھمين راستا حتی آن دسته از افرادی كه به دليلھرچه ھوا سردتر می شود، نياز به اضافه كردن لوازم گرمازای كمكی در خانه بيشتر می شود. د

ينه به عنوان لوازم گرمازای فرعی در خانه صرف نظردوده حاصل از لوازم گرم كننده، از روشن كردن تعدادی از رادیاتورھا و یا حتی بخاری و شوم

گی ترجيح داده اند. در واقع مسئله این است كهكرده بودند نيز تغيير عقيده داده و مشكل كثيفی لوازم را به احتمال مبتm شدن به سرماخورد

 پوششی از دوده حاصله، بر روی لوازم و وسایلحرارت ناشی از منابع گرمازا، ھوای اطراف و ھمچنين گردوغبارھای موجود در آن را سوزانده و

كوراسيونی پارچه ای مشكل بيشتری را به ھمراه خواھدموجود ایجاد می كند. وجود این �یه دوده ای گذشته از نياز به نظافت مكرر، بر روی لوازم د

 پياپی و در فواصل كم زمانی وجود ندارد، بلكهداشت زیرا نه تنھا امكان شست وشوی این قبيل لوازم شامل پرده، روكش مبلمان و فرش به صورت
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نجاميد. از آنجایی كه پارچه ھای مورد استفاده برایكاربرد مواد پاك كننده به كھنه شدن زودرس و از دست رفتن رنگ و لعاب اوليه پارچه خواھد ا

ت بيشتری برخوردار بوده و تعویض آنھا حتی ھرروكش مبلمان و پرده ھا به خصوص در بخش پذیرایی خانه معمو�ً نسبت به بقيه مكان ھا از قيم

ن شرایطی بھترین راه، كاربرد پيراھن مبل است بهچند سال یك بار نيز برای ھمه خانواده ھا امكان پذیر نيست، باید فكر چاره ای بود. در چني

واره ھنگامی كه موضوع استفاده از پيراھن مبلخصوص در صورتی كه رنگ پارچه مبلمان روشن باشد كه این نياز بسيار ضروری خواھد بود ولی ھم

چيت) و محيطی سرد و بی روح كه حاصل كاربرد آنھامطرح می شود، ذھن اغلب افراد به پيراھن ھای با پارچه ساده و كم ارزش ملحفه ای (چلوار و 

 نوع پارچه ساده و طرح دار كه با یكدیگر بهاست معطوف می شود. حال آنكه شما می توانيد برای پيراھن سرویس مبلمان خود دو و یا حتی سه

نند، تھيه كرده و آنھا را به صورت تلفيقی بدوزید.لحاظ طرح و رنگ ھماھنگی دارند و از نظر كيفيت نيز در برابر شست وشوھای مكرر مقاومت می ك

دی را به طور كلی ساده انتخاب كنيد یا در صورت مجزا بودنبه این ترتيب كه به عنوان مثال پيراھن كاناپه اصلی را از پارچه طرح دار و تك مبل ھای بع

 می توانيد با توجه به سليقه و نوع كاربردتان این تلفيق را باتشك ھای كف، می توانيد آنھا را طرح دار و بدنه اصلی را از پارچه ساده بدوزید. البته شما

 و حتی مدل ھا و الگوھای موجود برای دوخت پيراھنروش ھا و مدل ھای مختلف انجام دھيد. امروزه نيز با تنوع موجود در جنس و طرح در پارچه ھا

ده كنيد و ھمچنين پيراھن مبل شما با دقت و درستمبل، دست شما بسيار باز است. اگر از پارچه ای با جنس مرغوب و زیبا برای این منظور استفا

برنداشته  نيز  داشتن مھمان  با وجود  را  آنھا  مبل دوخته شود، شما می توانيد حتی  اندازه  تغييربه  برای فصول سرد سال  ترتيب  این  به  و 

تی طرح دار بودن و یا ساده بودن پارچه انتخابی برایدكوراسيونی در محيط ایجاد كنيد. ولی یادآوری این نكته ضروری است، انتخاب نوع طرح و یا ح

پارچه روكش آن می بایست با توجه به خصوصيات و شرایط فضا شامل وسعت نيز مانند  پالت رنگی محيط و سبكپيراھن مبل  ، تعداد لوازم، 

 پارچه آن ھم با طرح ھای درشت و در ھم و رنگدكوراسيونی موجود صورت گيرد. به عنوان مثال در فضاھای كوچك و پر از لوازم، طرح دار بودن

ه كردن پيراھن مبل، نظم دكوراسيون موجود درآميزی تند و شاد، فضایی شلوغ و نامطلوب را سبب می شود و از آنجا كه شما قصد ندارید اضاف

مان دقت قبلی انجام دھيد. نكته: اگر به رغم شرایط وخانه را كه با زحمات فراوان به نتيجه مطلوبی رسيده است، بر ھم زند، این كار را نيز با ھ

می توانيد پيراھن مبل را از پارچه ساده دوخته ولیمحدودیت ھای موجود در به كار بردن پارچه طرح دار در سيستم جدید دكوراسيونی اصرار دارید 

پارچه طرح دار را در قالب كوسن ھای متعدد بر روی آن داشته باشيد.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=9277

تفکيک اتاق با پاراوان

اگر مایليد بخشی از فضای یك اتاق را بدون نياز به ساخت و ساز جدا كنيد

یكی از بھترین راھكارھا استفاده از پاراوان یا دیوارك است.

پاراوان یا دیوارك یكی از تفكيك كننده ھای ساده و زیبا است كه به راحتی

می توان به وسيله آن بخشی از فضای یك اتاق را جدا كرد. ضمن اینكه

متحرك بودن پاراوان این امكان را به ما می دھد كه در مواقع �زم آن را جمع

كنيم و یا جای آن را تغيير دھيم. برای ساخت یك پاراوان به وسایل زیر نياز
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داریم:

- چھار قطعه پانل چوبی یك اندازه با ابعاد دلخواه١

 عدد لو�ی ظریف٩- ٢

- ميخ و چكش٣

- پارچه ای با طرح شاد و رنگ متناسب با مبلمان و دكوراسيون اتاق مورد۴

نظر به اندازه كافی برای پوشاندن سطح روی پاراوان

- پارچه ساده یا طرح دلخواه برای روكش كردن پشت پاراوان۵

- صابون خياطی و قيچی۶

- پشم شيشه نازك به اندازه كافی برای پوشاندن روی پاراوان٧

- ماشين منگنه٨

- نوار قيطان یك سانتی متری به اندازه محيط پانل ھا٩

- چسب حرارتی١٠

دھيم و با صابون خياطی طرح دور آن را بر روی پارچه می- یكی از پانل ھا را بر روی پارچه اصلی كه برای رویه پاراوان در نظر گرفته ایم قرار می ١

 سانتی متر فاصله از خطی كه رسم كرده ایم می بریم.١٠كشيم. پارچه را با در نظر گرفتن 

پارچه اصلی و سپس از پارچه پشت پاراوان می بریم و سپس- با استفاده از پارچه ای كه بریده ایم به عنوان الگو به تعداد پانل ھای پاراوانمان از ٢

با ھمين الگو به تعداد پانل ھای پاراوان قطعاتی به شكل الگو از پشم شيشه می بریم.

اراوان را بر روی پشم شيشه قرار داده و لبه- یك �یه پشم شيشه را بر روی یكی از پانل ھا قرار می دھيم و سپس یكی از روكش ھای اصلی پ٣

تصل می كنيم. ھنگام منگنه كردن پارچه و پشمھای پارچه و پشم شيشه را خوب كشيده و به طرف زیر پانل می بریم و با منگنه به زیر پانل م

شيشه آنھا را خوب از ھمه طرف می كشيم تا سطح روی پانل صاف و بدون چين باشد.

. در گوشه ھای پانل برای سانتی متر از یكدیگر می زنيم و دور تا دور پارچه را با منگنه به پانل چوبی نصب می كنيم۵/٢- منگنه ھا را به فاصله ۴

 درجه تا می كنيم و خوب می كشيم و به طرف پشت پانل می بریم این مراحل را برای روكش۴۵تميزتر شدن كار پارچه را به صورت مورب با زاویه 

كردن پانل ھای دیگر نيز انجام می دھيم.

 چھار طرف لبه ھای پارچه را درست از لبه پانل به- پانل ھا را برگردانده پارچه پشت پانل را روی سطح بدون پوشش آنھا قرار می دھيم و از ھر۵

 پانل منگنه می كنيم.طرف زیر پارچه تا می كنيم و با منگنه به پانل متصل می كنيم. كل دور پارچه پشت را نيز به

لبه پارچه پشت پانل ھا می چسبانيم. حا� پانل ھا را- برای پوشاندن منگنه ھا با چسب حرارتی یك نوار قيطان را بر روی ردیف منگنه ھا در كنار ۶

با استفاده از لو�ھا و ميخ به ھم متصل می كنيم.

ی توانيم تصاویر دلخواه خود را فتوكپی كرده و پسپاراوان ما آماده است. یك روش ساده تر برای ساخت پاراوان رنگ كردن پانل ھای چوبی است. م

م.از بریدن بر سطح پانل ھای چوبی رنگ شده بچسبانيم و سپس چند �یه وارنيش بر روی آنھا بزني

منبع : مجله صبح بخير ایران

http://vista.ir/?view=article&id=70389
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تکنيک ھای رنگ آميزی ديوار

● چاپ به وسيله مُھر

یکی از تکنيک ھای چاپ بر روی دیوار، استفاده از مُھر است. مھرھا به طور

کلی قالب ھای برجسته و بافت داری ھستند که در اشکال گوناگون طراحی

می شوند و مورد استفاده قرار می گيرند.

رایج ترین انواع آن، مھرھایی ھستند از جنس پmستيکی مخصوص و با توجه

به صورت سفارشی بخواھد  نوشته، فرم و شکلی که مصرف کننده  به 

ساخته می شوند که ھمه شما با نمونه ھای آن به خوبی آشنایی دارید،

مُھر شرکت ھا و نویسی چک،  مُھرھای پشت  پزشکان،  مُھرھای  مانند 

ادارات، مُھر جایگزین امضاء و غيره. بستر کليه این مُھرھا کاغذ است. یعنی

ھمه آنھا پس از آغشته شدن به جوھر موجود در استامپ شکل و نوشته

مورد نظر را بر روی کاغذ چاپ می کنند.

نوع تزئينی و سرگرم کننده این مُھرھا نيز وجود دارند که برای بازی بچه ھا

توليد شده و معمو�ً به جای کاربرد استامپ که برای بچه ھای کوچک ممکن

است مضر و سمی باشد، دارای مخزن کوچکی ھستند که از آن طریق رنگ

در مُھر  از  فوق،  کاربردھای  از  گذشته  یابد.  می  انتقال  مُھر  سطح  به 

لوازم کف،  دیوارھا،  پوشش  شود.  می  استفاده  نيز  داخلی  دکوراسيون 

دکوراسيون چوبی یا پارچه ای ، بسترھای خوبی برای چاپ به وسيله مُھر ھستند.

ھای سفارشی و رایج دارای ابعاد بسيار بزرگتر واز آنجا که مُھرھایی که برای موارد دکوراسيونی مورد استفاده قرار می گيرند نسبت به مُھر

ه ساخت مُھر می کنند. شما نيز می توانيد ایناشکال متنوع و متفاوت تری ھستند؛ طراحان داخلی با توجه به ھدف مورد نظرشان، خود اقدام ب

کار را خودتان انجام دھيد.

 روی کاغذ است. سپس دور طرح و یا حتی) مرحله اول که در ساخت کليه مُھرھا مشترک است، طراحی طرح مورد نظر برای مُھر، آن ھم بر١

س مورد نظر برای ساخت مُھر را انتخاب کنيد و مراحلداخل آن را به وسيله قيچی یا کاتر ببرید. پس از آنکه الگوی طرح مُھر آماده شده ابتدا جن

بعدی را انجام دھيد.

اره می شود:برای ساخت ھر، جنس ای مختلف و راه ھای گوناگونی وجود دارد که به برخی از آنھا در ذیل اش

الف) لينولئوم یا مکالئوم

بوده و به عنوان کفپوش در قسمت ھایھمان طور که می دانيد لينولئوم و مکالئوم پوشش ھای �یه ای از جنس پmستيک ھستند که ضدآب 

ریده می شوند. بنابراین شما می توانيد طرحمختلف ساختمان قابل استفاده ھستند. این �یه ھای پmستيکی به راحتی با تيغ ھای موکت بری ب

وم متناسب با ابعاد طرح قرار دھيد و با تيغ موکت بُریمورد نظر را که در قالب الگوی کاغذی پيش از این آماده کرده بودید، بر روی یک تکه لينولئ

وده و امکان استفاده از آنھا به صورت مُھر به تنھاییخطوط و مکان ھای معين شده را ببرید. به دليل آنکه این �یه ھا دارای قطر چند ميلی متری ب

ازه مُھر آماده کنيد و با ميخ و چسب چوب به ھموجود ندارد نيازی به دسته ای دیگر است. بنابراین دو تکه چوب عمود بر ھم و متناسب با اند

ودی به عنوان دسته مُھر استفاده کنيد. حالمتصل کنيد. سپس �یه مُھر را با چسب صنعتی به سطح تکه چوب افقی بچسبانيد و از تکه چوب عم

 را انجام دھيد.با آغشته کردن سطح مُھر به رنگ به وسيله غلتک و یا قلم مو، مھر را به دیوار بزنيد و چاپ

لی در مواردی که قرار است چاپ بر روی چاپ دیگر▪ توضيح: نوع رنگ مورد استفاده برای چاپ با مُھر ، معمو�ً رنگ ھای روغنی ساختمانی است و

ده می شود.انجام گيرد و یا به طور کلی سرعت خشک شدن چاپ مورد اھميت است، از رنگ ھای آکریليک استفا
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ب) ساخت مُھر با ميوه جات

 می توانيد یک سيب، گmبی، پرتقال یا نارنگی یا ھربرای ساخت مُھر با ميوه جات راه ھای بسيار راحت و ابتکاری وجود دارد. به عنوان مثال شما

برای چاپ فرم ميوه انتخابی با انتقال ھمان بافت ميوهميوه دیگری مانند آنھا را به دو نيم تقسيم کنيد و از سطح داخلی ھر نيمه به عنوان مُھری 

استفاده کنيد.

اپ با چند رنگ و به وسيله قلم مو رنگ آميزیھمانطور که در تصویر مmحظه می کنيد، نکَته جالب توجه این است، که سطح مقطع گmبی آماده چ

وع چاپ می شود که پس از اتمام کار با قلمشده است. بنابراین ھنگامی که با سطح روی پارچه تماس پيدا می کند شکل گmبی رنگ آميزی متن

 کردید، برای انجام چاپ مُھر، لزومی به انتخابمو به طور مستقيم برگ و انتھای ساقه نيز طراحی شده است. ھمانطور که در تصاویر فوق مmحظه

تفاده کنيد. تنھا �زمه به کارگيری چنين تکنيکی،دیوار، کف یا سقف نيست بلکه شما می توانيد از لوازم دکوراسيونی چوبی یا پارچه ای نيز اس

مسطح بودن بستر چاپ است.

P٣٠worldمنبع : 
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تکنيکھايی برای تزيين ديوارھا

تکنيک ھای متعدد و متنوعی برای تزیين دیوارھا وجود دارند. برخی از این

روش ھا به اندازه ای ساده و آسان ھستند که نيازی به تبحر و مھارت خاص و

فوق العاده برای اجرای آنھا نيست و خود شما نيز می توانيد در یک تعطيmت

تبحری در اگر  اجرا کنيد حتی  منزلتان  دیوارھای  بر روی  را  آن  آخر ھفته 

نقاشی ساختمان نداشته باشيد. به این ترتيب می توانيد نمایی نو و زیبا

به ھر یک از اتاق ھای منزلتان ببخشيد بی آنکه نيازی به صرف ھزینه ھای

قابل توجه برای نقاشی ساختمان باشد. یکی از ساده ترین این تکنيک ھا

آزاد دستی است. البته در این روش اغلب با رسم خطوط  آراستن دیوار 

بخشی از ارتفاع دیوار با رسم چنين خطوطی طرح دار می شود. ھمچنين

نيز دیوارھا  شدن  دیده  بلندتر  موجب  دیوار  روی  عمودی  خطوط  ایجاد 

 ارتفاع حدود یک متری از زمين دیوار به دو بخشمی شود. برای اجرای طرحی که در تصویر مmحظه می کنيد ابتدا با نصب یک ردیف زھوار چوبی در

از رنگ آميزی اصلی دیوار انجام شده باشد تاتقسيم شده است و سپس زھوار چوبی به رنگ دیوار رنگ شده است. البته بھتر است این کار قبل 

 ھمين ارتفاع و در امتداد ھم نصب کنيد. یک رنگ متناسبتفاوت رنگی ميان زھوار چوبی و دیوار وجود نداشته باشد. این زھوار را دور تا دور اتاق در

اده شده است. رنگ را با حmل مناسبش رقيق کنيد تابا رنگ زمينه دیوار انتخاب کنيد. در اینجا برای دیوارھای زرد خردلی از رنگ قھوه ای استف

با رنگ ھای پmستيک ساختمانی که حmل آنھا آبھنگام رسم خطوط قلم به راحتی بر روی دیوار حرکت کند. انجام کارھای تزیينی بر روی دیوار 

ت وشو نيستند بسياری از افراد رنگ ھای روغنیاست بسيار ساده تر و تميزتر انجام پذیر است اما از آنجا که رنگ ھای پmستيک اغلب قابل شس
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ھا است به ميزان کافی رقيق کنيدرا ترجيح می دھند. اگر با رنگ روغنی کار می کنيد �زم است آن را با تينر که حmل این رنگ 

يک ھستند و کيفيت و خلوص رنگشان با�تر ازھمچنين در صورت تمایل می توانيد از گروه دیگری از رنگ ھای محلول در آب که رنگ ھای آکریل

ر از رنگ ھای ساختمانی ھستند اما به دليل ميزانرنگ ھای ساختمانی است نيز برای رسم این خطوط استفاده کنيد. این رنگ ھا اگرچه گرانقيمت ت

 نقاشی ھنری و با دست خطوط عمودیکم مصرف در چنين طرح ھایی قابل استفاده ھستند. پس از رقيق کردن رنگ با یک قلم موی متوسط

نيد. به طور طبيعی این خطوط مانند خطوط رسم شده باآزادی را از زیر زھوار چوبی تا زمين یا چنانچه دیوراھا قرنيز دارند تا سر قرنيزھا رسم ک

ا بخشی از زیبایی این روش رنگ آميزی محسوباستفاده از خط کش کامmً صاف و یک دست و دقيقاً عمود بر زمين نيستند اما این امر در اینج

 ا�ضmع و قطعه دیگری را به شکل عددمی شود. پس از رسم این خطوط و خشک شدن رنگ آنھا یک قطعه اسفنج را به شکل یک مثلث متساوی

ی ا�ضmع بزرگتر از اسفنج ببرید و سپس از فارسی ببرید، در حقيقت مثلث کوچکتر از اسفنج دیگر است و می توانيد ابتدا یک مثلث متساو٧

 درجه٩٠ با ٧د طرح مثلث و طرح عدد  سانتی متری لبه دو ضلع آن، یک مثلث دیگر ببرید. از این اسفنج ھا به صورت مھر برای ایجا۵/١فاصله حدود 

کنيد.چرخش در یک خط به موازات زھوار چوبی بر روی دیوار استفاده کنيد. اسفنج را به رنگ آغشته 

 مورد نظر را روی دیوار مھر کنيد. اسفنج را با دقت درابتدا برای گرفتن رنگ اضافی اسفنج یک بار آن را روی یک قطعه کاغذ باطله بزنيد و سپس طرح

م فشردن یا برداشتن اسفنج، روی دیوار کشيدهجای مناسب روی دیوار قرار داده و فشار دھيد و سپس به آرامی بلند کنيد. دقت کنيد که ھنگا

 ًmدر این صفحه اشاره کرده ایم مانند استفاده از نوارھاینشود. روش ھای متعدد دیگری نيز برای تزیين دیوارھا وجود دارند که به برخی از آنھا قب

د و یا ایجاد نقوش گوناگون به روش استنسيل و یاحاشيه کاغذ دیواری با طرح ھای مختلف که می توانند در ارتفاع ھای مختلف از دیوار نصب شون

 زمان کوتاھتری نيز قابل اجرا ھستند.ساخت انواع مھر که به مھارت و تبحر کمتری نسبت به رنگ آميزی کل دیوارھا نياز دارند و در

http://vista.ir/?view=article&id=89838

تلفيق سنت و مدرنيته

در واقع  خانه وسيع شان  گرفتند  تصميم  برون  آقای  و  خانم  که  ھنگامی 

مزرعه ای روستایی را ترک کنند، مطمئن بودند که به خانه ای کوچک و جمع

و جور نياز دارند؛ چون حا� دیگرفرزندان شان بزرگ شده و ازدواج کرده بودند و

آن دو بيش از این توان رسيدگی به مزرعه و فضای بزرگ خانه را نداشتند.

بنابر این، ترجيح می  دادند در جایی زندگی کنند که وسعت آن به اندازه ی

نيازشان باشد، و در ضمن بتوانند نزدیک دو فرزندشان سکونت کنند. خانه

جدیدی که این زوج ميانسال انتخاب کردند، یک خانه ویmیی و شھری بود که

خانه نيز کوچک محسوب نمی شود، اما تقریباً نصف متراژ فضای درونی خانه

قبلی را دارد. منزل فعلی چشم اندازی از شھر و کوه ھای اطراف را به نمایش

می گذارد و دلباز اما دنج است.

خانم و آقای برون قصد داشتند تمام لوازم باارزش و اشيای ھنری از جمله

تابلوھا، مجسمه ھا و مبلمان عتيقه خود را که اغلب جزو ميزاث خانوادگی

www.takbook.com

www.takbook.com



بود، به منزل تازه منتقل کنند تا در این جا فضایی زیبا و ھنرمندانه خلق کنند.

آن ھا احساس می کردند که ابتکار و نوآوری در این است که از ھمان لوازم و

ن رو، به فکر خرید اسباب و اثاثيه ی نو نبودند، بلکهمبلمان ساده و قدیمی خود استفاده کنند و این وسایل را با فضای جدید ھماھنگ سازند. از ای

رند.سعی کردند با کمک مشاور و طراح داخلی، محيطی دلنشين و ارضاء کننده برای خودشان فراھم آو

 دیوار بين دو اتاق خواب، اتاق پذایریی و ناھارخوریدر اولين قدم، به پيشنھاد طراح داخلی، در خانه تغييراتی به وجود آوردند و پس از برداشتن

در نظر گرفتند تا پس از اسباب کشی، کاناپه ھا ووسيعی در طرف دیگر خانه ایجاد کردند. یکی از سرسراھای منزل را نيز به عنوان اتاق نشيمن 

گری برای قرار دادن ميز تلویزیون و دور ھم جمعميل ھای راحتی را در آن جای دھند. بدین ترتيب دارای دو اتاق نشيمن شدند، یکی خصوصی و دی

د تا نور بيش تری به اتاق نشيمن و پذیرایی راه یابدشدن ميھمانان خودمانی. ھم چنين در دیوارھای شمالی خانه پنجره ھای بزرگ و قدی تعبيه کردن

که با بتون پوشيده شده بود مورد توجه آن ھا قرارو از درون منزل بتوان به راحتی منظره ی چشم نواز کوه ھای مقابل را مشاھده کرد. کف خانه 

نياز داشت بتون ریزی مجدد شد.گرفت و ھر دو ترجيح دادند به ھمان صورت باقی بماند؛ بنابراین فقط محل ھایی که به تعمير 

یافتن اتاقی بود که لوازم موردپس از منتقل کردن لوازم و اثاثيه به خانه ی جدید، یکی از مشکmت عمده ای که پيش روی آنان  قرار گرفت، 

 دو، اتاق نشيمن خصوصی را که کوچک تر است وعmقه شان در آن جای گيرد، به شکلی که مجبور نباشند زود به زود تغيير دکوراسيون دھند. آن

را نيز به دست آوردند.فضایی روشن دارد، برای چيدن اثاثيه ی قدیمی انتخاب کردند و به نظر خودشان بھترین نتيجه 

ر چيدمان لوازم منزل و در تمام اتاق ھا به کارسرانجام، خانه با رویکردی مدرن سر و سامان گرفت و تلفيقی از دو سبک سنتی غربی و مدرن، د

گرفته شد.

P٣٠worldمنبع : 
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تنوع در دکوراسيون خانه

قبل از شروع به چيدن مبلمان و اثاثيه و طراحی دکور خانه تان، سعی کنيد

که از شر عيب و ایرادھای چشمگير موجود در ظاھر خانه خmص شوید.

یا گچبری ھای تزیينات قدیمی، چون طاقچه  دیوارتان  و  در  اگر  مثال  برای 

قدیمی و از مد افتاده دارد، اگر عmقه خاصی به آنھا ندارید، بھتر است فوراً

آنھا را خراب کنيد.

البته اگر خانه تان ایرادھای اساسی دارد، بھتر است قبل از اقدام به انجام

بنای باسابقه یا  ھر کاری از جانب خودتان از نظرات یک مھندس معماری 

کمک بگيرید و دیواری را بدون مشورت خراب یا جابه جا نکنيد.گاھی اوقات

از دیوارھای جداکننده می توانيد بعضی  با خراب کردن و جا به جایی  تنھا 

اتاق و ارتباط اتاق ھا با ھم را در نظر بگيرید.ظاھری زیبا و مدرن تر به خانه بدھيد و برای این منظور باید فضای خانه، مورد استفاده ھر 
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و نوعی طرح جلوه داد. مثm آویزان کردن یک کوزهمی توان عيب موجود روی دیوار، سقف یا ھر جای دیگر خانه را به نوعی در چيدمان دکور عمدی 

زیبا به محل شير گاز.

شکل موجود ممکن است ھزینه و ميزان کار و زحمتیشما ھر دیواری را می توانيد براساس تئوری ھای موجود خراب کنيد و پایين بياورید و تنھا م

و تفکيک ھای خانه، فضا و گنجایش بيشتری خواھيمباشد که برای این کار �زم است. البته واضح است که با خراب کردن دیوار بين بعضی اتاق ھا 

داشت و بھتر می توانيم به طراحی دکور بپردازیم.

 صورت امکان بعضی دیوارھا را جابه جا کرد و البته بازالبته در مورد خانه ھایی که نقشه بدی دارند، ھيچ کاری نمی توان انجام داد مگر این که در

ھم عيب ھای اصلی ساختمان کمتر حل خواھد شد.

ھا، فضاھای تفکيک شده و مفيدتری را در خانهگاھی ھم وجود فضاھای بزرگ در خانه یک مشکل است که شما می توانيد با افزودن اتاق و راھرو

ایجاد کنيد.

ر و پنجره رفع کرد و مجبوریم که آن عيب را با توجه بهبعضی عيب و ایرادھا وجود دارد که نمی توان آنھا را با خراب یا جا به جا کردن دیوار یا د

بودجه ای که در نظر گرفته ایم، به نوعی تعمير یا ترميم کنيم.

ری و لکه گيری ھا، آن عيب را مخفی کنيم. به عmوهمثmً می توانيم با استفاده از سقف ھای کاذب یا دیوارھای پيش ساخته، کابينت یا کاغذ دیوا

 وجود بياورید.شما می توانيد گاه با تکرار آن ایراد با ترک خوردگی روی سقف یا دیوار نوعی طرح و مدل به

 کاغذ دیواری روی آن از بين ببرید یا برخیشما به کمک حقه ھا و روش ھای ساده ای می توانيد برخی ترک خوردگی و عيب ھا را با چسباندن

 یا دیگر روشنایی ھا به نوعی رفع کنيد.ایرادھای اسکلتی و نقشه ای را با استفاده از نورپردازی ھای خاص با انواع �مپ ھای ھالوژن

 و با کمک گرفتن از تنوع رنگ، بافت یا طرح و اثاثيهالبته پيشنھادما این است که سعی کنيد حتی ا�مکان کمتر درگير کارھای بنایی و معماری شوید

متنوع و طرح دار، فضاھا را تغيير دھيد و عيب ھا را کم رنگ تر جلوه دھيد.

 حتی ا�مکان ایرادھایی را که نمی توانيد از شر آنھاالبته نقاشی کردن ھم بسياری از ایرادھا را ھمانند نورپردازی می تواند رفع کند. سعی کنيد

خmص شوید، پنھان کنيد.

تيشن ھم رنگ دیوار کناری در کنار ستون یا تبدیلمثmً می توانيد ستون وسط یک اتاق که دوست ندارید دیده شود را خيلی ساده با ساختن یک پار

آن قسمت به یک کمد دیواری یا اتاقک شيشه ای یا پاسيو به آن ستون ھدف دھيد.

پوشاندن عيب یا تکرار آن موجب کمتر جلوهھميشه برای پنھان کردن یک عيب در فضای داخل ساختمان �زم نيست که آن را بپوشانيم. گاھی ن

کردن آن ایراد می شود.

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=120223

تنوع رنگ در آشپزخانه

نگھداری نکته در آشپزخانه اینست که کابينت و دیگر فضاھای  مھمترین 

وسایل و مواد غذایی فراوانی داشته باشد تا نمای آن آشفته و درھم ریخته
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به نظر نرسد. بدین ترتيب، جای بيشتری برای قرار دادن لوازم مفيد و زیبا

خواھيم داشت.

فعاليت ھای بخش ھای ھر خانه است که  مھمترین  از  یکی  آشپزخانه 

بسياری در آن انجام می شود. بنابراین، با اطمينان خاطر می توانيد از رنگ

ھای روشن و درخشان که احساس انرژی را با خود به ھمراه می آورند، در

بر روی ھر یک از از چند رنگ  نيستيد که  آن استفاده کنيد. اگر عmقمند 

دیوارھا بھره ببرید، تنھا یک رنگ را به کار برید. با این ھمه، استفاده از چند

.رنگ، آن جا که تقابل ھایی ميان رنگ ھا پدید آید، می تواند منظره ی آشپزخانه را مدرن کند

آورده اند.رنگ ھای نارنجی، قرمز، زرد و سبز، حس زنده بودن و شکوه را برای آین آشپزخانه به ارمغان 

 در آشپزخانه دارید، به آسانی می توانيد برخیاین حس حاصل تقابل رنگ ھای دیوارھا و وسایل است. ھرگاه احساس کنيد که نياز به روحی جدید

از خرده وسایل را عوض کنيد و به جای آنھا جایگزین ھایی با رنگ جدید تھيه کنيد .

● طـــــــرح چـــھار خـــانه

شته باشيد. گھگاه می توان چنين طرح ھایی را ازبرخی از شما ممکن است به طرح ھای چھارخانه یا راه راه بر روی دیوارھای آشپزخانه عmقه دا

ت به کار شوید و الگوی مورد نظر را پدید آورید.ميان کاغذھای دیواری یافت. اما اگر طرح دلخواه خود را نيافتيد، نااميد نشوید. خودتان دس

 ھا به درستی صورت گيرد و سطح دیوار صاف و▪ نخست کل دیوارھا را به رنگ سفيد یا کرم بسيار روشن در آورید. دقت کنيد که زیرسازی رنگ

یکدست باشد. سپس، نوارھای باریکی از کاغذ تھيه کنيد و درون آنھا را با تيغ ببرید.

ه ی اصلی کرم رنگ است، می توانيد برای نوارھا از رنگ▪ این نوارھا را بر روی دیوارھا قرار دھيد و درون شان را رنگ آميزی کنيد. مثmً اگر زمين

سفيد استفاده کنيد.

وی دیوار پدید آورید. برای این که خطوط صاف و موازی▪ پس از این که رنگ خشک شد، نوارھا را به صورت افقی قرار دھيد تا خطوط افقی را نيز بر ر

 سانتی متری١٠ و پایين دیوار را به فاصله ھای باشند، دقت بسياری �زم است. برای این منظور، می توانيد مثmً برای کشيدن خطوط عمودی، با�

عmمت گذاری کنيد تا بتوانيد نوارھا را دقيقاً موازی ھم قرار دھيد.

ی جلوگيری از سادگی بيش از حد، رنگ ھایی رااگر سراسر آشپزخانه سفيد باشد، احساس خواھيد کرد که در بيمارستان ھستيد. از این رو، برا

نيز به طرح خود بيفزایيد.

● آبی آشپزخانه

ان آورید. یکی از رنگ ھای جذاب در آشپزخانه، رنگبا رنگ ھا و شيوه ھا و طرح ھای مختلف رنگ آميزی، جذابيت را برای آشپزخانه ی خود به ارمغ

آبی است. کاشی ھای آبی نيز می توانند ھمين جلوه را پدید آورند.

ضا افزوده می شود. از این رو، سعی کنيد طرحی رااگر در زمينه ی اصلی رنگ دیوارھا یا کاشی ھا، طرح ھا و خطوطی نيز دیده شود، بر جذابيت ف

برگزینيد که بافت آن نيز به دلنشين کردن فضا کمک کند.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113394
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تنھا در آشپزخانه

مسير حال  این  با  می كنيم.  آشپزی  آن  در  كه  است  مكانی  آشپزخانه 

كوچكی كه در وسط اغلب آشپزخانه ھا وجود دارد، یادآور این موضوع است

كه آشپزخانه فضایی فراتر از محل طبخ غذاست. مطبخ ھای سنتی امروزه

تبدیل به فضا ھای زنده و پرشور شده است...

سال ھا پيش وقتی ھنوز فضایی در خانه ھا به نام آشپزخانه وجود نداشت،

به وسط را  این آتش  بعدھا  آماده می شد.  آتش  باز روی  غذا در فضایی 

كلبه ھا انتقال دادند و از آنجا كه در فصل سرما این آتش ھم تنھا گرمابخش

خانه بود و ھم وسيله طبخ غذا، تمامی اھل خانه برای ساعتی ھم كه

پيدایش خانه با  می كردند.  گفتگو  و  می شدند  آن جمع  دور  تا  دور  شده 

سنگی، این آتش ھای روباز تبدیل به كوره شد، كمی بعد مكان ھایی به نام

 از جمله مھم ترین فضاھای خانه شمرده می شدندآشپزخانه به وجود آمد. در قدیم آشپزخانه و سالن غذاخوری از ھم جدا بودند ولی با این حال

چون تنھا مكان ھایی بودند كه تمامی اعضای خانواده در ساعتی معين در آن جمع می شدند.

● آشپز و آشپزخانه

مروزه در خانه ھای مدرن، آشپزخانه دیگر فضایی دور ازدر خانه ھای قدیمی به طور معمول آشپزخانه فضایی جدا از اتاق ھا و بسيار بزرگ  بود اما ا

ا در محفظه ای فرورفته در داخل دیوارھا نمی سازنددید مھمان ھا نيست بلكه تقریبا تبدیل به مركز و محور خانه ھا شده است. امروز دیگر آتش ر

بلكه گاز به مكانی در وسط آشپزخانه انتقال یافته است.

 مھمان ھا در اتاق پذیرایی استراحت می كنند، وی دربه این ترتيب آشپز به راحتی با تمامی افراد خانه  ارتباط برقرار می كند و در عين حال كه

 نه تنھا تمامی خانه بلكه بيرون را٢١ای مدرن قرن آشپزخانه ای كه به اصطmح امروزی به آن اوپن می گویند، آشپزی می كند. آشپز در آشپزخانه ھ

به سمت بيرون باز شده تا آشپز یا دیگر اعضای خانوادهھم می تواند ببيند. در بيشتر ساختمان ھای نوساز، از آشپزخانه  و سالن غذاخوری پنجره ای 

بتوانند با محيط بيرون ارتباط برقرار كنند.

● زیبایی در كنار كارآمدی

يشتری را در آنھا می گذرانيم، طوری باشد كهبيشتر اوقات ما تmش می كنيم تا فضایی كه در آن زندگی می كنيم، به خصوص فضاھایی كه مدت ب

عmوه بر زیبایی و كارآمدی، خسته كننده نباشند. آشپزخانه از جمله ھمين فضاھا است.

فاده از اینوكس یا فلزھای اكسيد نشدنی ھمچناناز آنجایی كه در خانه ھای امروزی، آشپزخانه در دیدرس كامل است باید كامm زیبا باشد، است

ه كار رفته در آشپزخانه كامm متضاد با رنگ دیگرازجمله پرطرف دارترین موادی است كه در ساخت دكور آشپزخانه ھا به كار می رود. گاھی رنگ ب

اتاق ھا است.

بایی این وسایل نيز برای ھمگان مmك است.امروز دیگر افراد تنھا به كارآمدبودن لوازم گازی و برقی داخل آشپزخانه فكر نمی كنند، زی

 بخشی از سرمایه انسان ھا است، افراد به ابزاری توجهكارآمد بودن ابزار یعنی سازگاری آنھا با امكانات انسانی. از آنجایی كه در عصر مدرن، وقت

می كنند كه بتواند سریع و راحت نياز آنھا را برطرف كند.

● فضا در آشپزخانه مدرن

آشپزخانه ھای مدرن به طور معمول دارای سه فضا ھستند:

معمول آشپزخانه تميز جلوی دید و كثيف در جاییـ فضای پخت و پز: فضای پخته و پز به دو بخش آشپزخانه كثيف و تميز تقسيم می شود. به طور 

 آماده، چای و قھوه به كار می رود. آشپزخانهدور از دیدرس قرار گرفته است. آشپزخانه تميز فضای كوچكی است كه بيشتر برای تامين غذاھای

كثيف نيز مكانی برای پخت و پزھای طو�نی تر و شست و شوی ظروف است.
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اشين  ظرف شویی است.ـ �ندری یا رختشویخانه: �ندری فضایی برای جادادن ماشين لباس شویی، لباس ھای چرك و حتی م

 خانه ھا �ندری و انبار یكی می شود.ـ انبار كوچك: انبار نيز فضای كوچكی برای جادادن مواد فاسدنشدنی است كه البته در بسياری

 عمومی و از نورھای مصنوعی برای ایجاد توجه دراز نظر نورپردازی، آشپزخانه باید دارای نور طبيعی باشد. از نور سقفی برای تامين روشنایی

ت ھا و رنگ  كف با ھم ھم خوانی داشته باشد تا یكقسمت ھایی خاص مثل كانتر یا اوپن می توان استفاده كرد. توصيه می شود رنگ چراغ ھا؛ كابين

تركيب مكمل رنگی ایجاد شود.

من از سراميك است. سراميك كف پوش  اغلب  امروزه  كه  آشپزخانه ھاست  درباره كف  دیگر  مھم  نيست.نكته  آشپزخانه ھا  برای كف  اسبی 

دارند و مثل است كه به وفور با رنگ ھای زیبا در بازار یافت می شود. این روكش ھا سطح اصطكاك بيشتری PVCمناسب ترین كف پوش روكش ھای 

سراميك ليز نيستند و به راحتی نيز تميز می شوند.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=268071

تو فکر يک سقفم ...

در نھاد ھر آدمی «خانه» به عنوان مکانی برای استراحت، گفت و گو و مھم

تر از آن ایجاد یک رابطه صميمانه و محبت آميز بين خویشاوندان، از گذشته تا

به امروز مطرح بوده است. این موضوع حتی در کودکان که ھنوز مجالی برای

راه یافتن به اجتماع پيدا نکرده اند نيز به چشم می خورد. آنھا در نقاشی

ھایشان خانه را یک چھاردیواری ترسيم می کنند که زیر سقف آن پدر و مادر

به گفت وگو ميز  یا پشت یک  با فرزندانشان در حال غذا خوردن ھستند 

مشغولند.

به رغم تمام اھميتی که خانه در ایجاد ارتباط و شکل گيری شخصيت افراد

دارد ولی متاسفانه در سال ھای اخير به دليل مشغله ھای اجتماعی و روند

ی خود را از دست داده و تنھا به مکانی برایزندگی که ميزان کارکردن در اجتماع را برای کسب درآمد بيشتر، افزوده است، خانه چھره قدیم

 سال ھا شاید تنھا وسيله ای که توانسته حتی در مدتخوابيدن بدل شده است البته در این ميان نباید از حضور تلویزیون در خانه غافل شد. در این

انه ھای امروزی ھرجا که تلویزیون وجود دارد مرکزیتزمان اندک اعضای خانواده را دور ھم بکشاند ھمين جعبه جادویی است. با توجه به اینکه در خ

ی چيدمان اتاق نشيمن از اھميت ویژه ای برخوردارخانه در آنجا شکل می گيرد و افراد بيشترین ساعات خود را در آن مکان سپری می کنند، چگونگ

ی مثبت در آن محل خواھد داشت. به قول رابرتاست و ایجاد تغيير و تحول در آن تاثير چشمگيری در تغييرروحيه ساکنين خانه و افزایش انرژ

آدم را به سمت خودش می کشد.فراست، شاعر آمریکایی، خانه ھمان جایی است که وقتی قرار است به آن برگردیم، ھمه اجزایش 

ده و با روحيه شادتری خود را برای شروع یکدور ھم جمع شدن اعضای خانواده و گپ زدن کمک می کند افراد خستگی ھای روزانه را فراموش کر

ادل نظر در امور منزل بپردازند و فرزندان مشکmت وروز دیگر آماده کنند ضمن اینکه در این محيط است که اعضای خانواده می توانند به بحث و تب
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عمده مشکmت خانواده امروزی نداشتن زمانی برایمسائل خود را در محيطی آرام و فضایی بدون دغدغه با والدین خود در ميان بگذارند. یکی از 

صر امروز اصو�ً پدر و مادر به دليل حجم با�یصحبت کردن و در ميان گذاشتن مسائل پيش آمده و آزار دھنده است.ھمان طور که گفته شد، در ع

ی صرف غذا و استراحت بوده که با تماشایکار و مشغله ھای اجتماعی کمتر در خانه حاضر می شوند و اگر ھم حضور داشته باشند تنھا برا

ر برقراری نشاط و آرامش و ایجاد نمایی صميمی برایتلویزیون ھمراه است. بنابراین اصmح دکوراسيون اتاق نشيمن که تلویزیون در آن قرار دارد د

توجه تعویض مبلمان منزل، خرید آباژور نو، دور ریختنگفت وگو بی تاثير نخواھد بود. عموماً وقتی صحبت از تغيير دکوراسيون می شود، ذھن افراد م

 نياز دارد، غافل از اینکه توجه به نکته ھای کوچک،تابلو ھای قدیمی و خرید پرده جدید می شود که ھمگی به زمان و مھم تر از آن صرف ھزینه با�

نتایج خوب و بزرگی به دنبال دارد.

گ جلوه دادن محيط و نيز آشنایی با رنگ ھا در چگونگیآگاھی از چيدمان ھای مختلف و متناسب با متراژ اتاق به منظور استفاده بھينه از فضا و بزر

 و تحول در فضای خانه بدون صرف ھزینه نامتعارفبھتر استفاده کردن آنھا در تغيير دکوراسيون عوامل موثری است که می تواند در ایجاد تغيير

ی دکوراسيون منزل است. به خصوص اگرسھم بسزایی داشته باشد. تعيين محل وسایل و مبلمان منزل یکی از مھم ترین تصميمات در طراح

تا قطعات مبلمان و وسایل دیگر، راه رفت و آمد رافضای کوچکی در اختيار داشته باشيم، باید برای چيدن وسایل بيش از پيش ظرافت به خرج دھيم 

را در ذھن خود از ھم تفکيک کنيد و کاربرد ھر کدام رامسدود نکنند. قبل از اینکه به چيدمان ميز و مبل و صندلی فکر کنيد فضاھای موجود در خانه 

راد خانه توجه کنيد. ابتدا برای از بين بردن یکنواختیجداگانه در نظر بگيرید. به ميزان نورگيری و روشنایی طبيعی اتاق و ھمچنين سليقه تک تک اف

 نزدیک کنيد و یک قطعه فرش یا گليم به صورت قطری پھنمرکز توجه خانواده را تغيير دھيد. مبل ھا را به جای اینکه به دیوار تکيه دھيد کمی به ھم

برداشته اید.کنيد با این کار ھم فضایی خودمانی و گرم ایجاد کرده اید و ھم تمام توجه را از تلویزیون 

به اتاق ھای خودشان پناه برند، نبود فضای گرم وھمان طور که گفته شد یکی از مواردی که باعث می شود افراد خانواده از ھم فاصله بگيرند و 

من حذف کنيد. تلویزیون را به جای قرار دادن در کنجصميمی برای گفت وگو است البته این بدان معنی نيست که تلویزیون را به طور کل از اتاق نشي

د در انتھای اتاق دو طبقه چوبی نصب کنيد و از آن به عنوانبه مرکز دیوار بياورید به گونه ای که در فاصله ميانی دو کاناپه قرار گيرد. حتی می تواني

 بيش از حد از یکدیگر دور نگذارید تا مھمانان شما بتوانندميز تلویزیون، کتابخانه و حتی قراردادن اشيای زینتی استفاده کنيد. صندلی ھا و مبل ھا را

د. در صورت امکان در نزدیکی ھر مجموعه مبل، یکبه راحتی با یکدیگر صحبت کنند. محل ميز را طوری انتخاب کنيد که در دسترس تمام افراد باش

 سانتيمتر با۴۵ تا ٣۵در نظر بگيرید. کافی است این دو بين چراغ پایه دار یا آویز بلند قرار دھيد. بين ميز کوتاه قھوه خوری و کاناپه جای پای کافی 

کنار آن قرار دارد، باشد.یکدیگر فاصله داشته باشند ارتفاع ميزھای عسلی باید حداکثر تا دسته صندلی یا مبلی که در 

 اشيای ارزشمندی که در خانه دارید ھرچهاستفاده از نورپردازی صحيح در خانه کمک می کند فضای رسمی و غير رسمی از ھم تفکيک شوند و

 خانه به تثبيت می رسد. شرط اول موفقيت دربيشتر در معرض دید و توجه قرار بگيرد، فضای خانه درخشان تر به نظر می رسد و با�خره، سبک

آر و  امنيت  ایجاد  نورپردازی عمومی،  از  با کاربری فضا است. ھدف  نور  نوع  تناسب  نورینورپردازی،  منابع  در حالی که  امش در فضا است 

یکی از عناصر مبلمان را به عھده دارند. اتاقغيرمستقيم وظيفه تفکيک فضا ھا، گرما بخشيدن و خصوصی کردن فضا، برجسته کردن تابلو ھا یا 

م دارند. روشنایی عمومی معمو�ً توسط لوسترھانشيمن و پذیرایی به دليل اینکه محل چندین نوع فعاليت مختلف ھستند، چند نوع منبع نوری �ز

خفی در سقف ھای کاذب و... نيز منبع نوری غيرتامين می شود. چراغ ھای با�تاب، پایين تاب، چراغ ھای دیواری، نورھای لکه ای، چراغ ھای م

غان آورد عنصر رنگ یکی از ضروریات به شمار میمستقيم به حساب می آیند.در طراحی یک محيط آرام که لحظاتی بدون دغدغه را برای فرد به ارم

ھا می تواند شادابی و سرزندگی مضاعف دررود.استفاده از رنگ ھای روشن مثل سبز، آبی و صورتی برای پرده، رومبلی، کوسن و حتی دیوار

 و پایداری و طبيعت ابدی را به نمایش می گذارد.انسان ایجاد کند. سبز فيروزه ای بيانگر شفافيت فکر و اندیشه است. آبی چھره ای از واقعيت

 فيروزه ای رنگ ھایی معنوی ھستند؛ اما قرمز متوسطھمچنين اندیشه بلند را القا می کند و فضا را آرام نگه می دارد. به طور کلی دو رنگ آبی و

می گيرد.در زمينه نارنجی، بيانگر محيطی است که دارای قدرت درونی است و زیربنای دنيای مادی قرار 

تفکر و سکوت به وجود آورده اند. انواع سایهدر اتاق نشيمن طيفی از رنگ ھای خاکستری تيره، سياه و سفيد در کنار ھم فضایی مناسب برای 

ری را بيان می کنند. رنگ قرمز معنای حرکت وروشن خاکستری از تيره گرفته تا متوسط رنگ ھایی طبيعی اند و ھمانند سنگ، استقامت و استوا

ت. رنگ بنفش بيانگر دوستی و عشق است وقلب و زندگی را در خود نھفته دارد یا صورتی متوسط که تداعی گر احساس پاکی و بی گناھی اس

ی فيروزه ای برای رویه مبلمان منظره ایطmیی عmمت پایداری و رنگ بنفش یاسی الھام بخش و باطنی است. ترکيب این رنگ با آبی و اندک
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نار ھم منظره ای بسيار خوب و دلنشين ایجاد میمعنوی و مليح به وجود آورده است. رنگ ھایی که پایه طبيعی دارند نظير بژ و قھوه ای، در ک

 ھای آن قرار گيرد، آرامش بخشی آن بيش ترکنند. رنگ قھوه ای احساس راحتی را منتقل می کند به خصوص وقتی در کنار رنگ کرم سایه روشن

و عرش را تداعی می کند و استفاده ازمی شود. چنانچه به این ترکيب، رنگ سفيد ھم اضافه کنيم خيلی جالب خواھد بود. سفيد ملکوت 

 این صورت، افزودن قدری قرمز، مثmً چندمشکی بيانگر سکوت است. اتاقی را تصور کنيد که با دو رنگ سفيد و مشکی تزیين شده باشد؛ در

دو رنگ مشکی و سفيد در کنار ھم، یک نيروی قویشاخه گل رز قرمز رنگ، لحظه ھایی از تفکر و آرامش را به ارمغان می آورد ضمن اینکه ترکيب 

معنوی را تداعی می کند.

ی توانيد ارغوانی تيره یا روشن را ھمراه با طmیی بهچنانچه بخواھيد در فضایی آرامش ایجاد کنيد در ضمن از رنگمایه ای متفاوت استفاده کنيد، م

نيز می توانيد به کار گيرید مانند سبز که فضا را غنی ترکار برید تا حالت ابدیت و پایداری معنوی را بيشتر متجلی کنيد. در این ميان رنگ سومی را 

عث دلزدگی می شود اما ھمين رنگ اگر با آبیمی کند. رنگ سبز با زمينه تيره ھميشه آرامش بخش خواھد بود. استفاده مداوم از رنگ زرد با

ه دليل ایجاد کنتراست باعث نشاط می شود. ترکيبھمراه شود جلوه بيشتری خواھد داشت. مثmً انتخاب رنگ زرد برای دیوار و آبی برای مبلمان ب

زرد و سبز نيز ھمين خاصيت را دارد.

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=324931

توالت فرنگی درون حمام

امروزه حتی در اکثر حمام ھای ایرانی یک توالت فرنگی نيز نصب می شود .

این دست شویی ھا در دو نوع قدیمی تر و بزرگتر یا مدرن تر و ساده تر وجود

دارند .

مھم ترین انتخاب در باب دست شویی ھا محل نشستن ان است که به

صورت گرد یا دراز باشد . دست شویی ھای گرد ارزان تر و کوچک تر ھستند

اما استفاده از دست شویی ھای کشيده اسان تر است .

بعضی از دست شویی ھا یکپارچه ھستند و درزی بين کاسه و تانک انھا

نيست . این دست شویی ھا بيشتر بو و کثيفی را در خود جمع می کنند .

سایز و اندازه دست شویی متفاوت می باشد . در انتخاب انھا به اندازه

حمام خود دقت نمایيد .

بعضی از دست شویی ھای امروزی ھم امکانات مختلفی مثل اب به ھمراه

ھوای گرم دارند . قسمت نشيمنگاه دست شویی ھای جدید دارای دستگا

ھایی برای تنظيم حرارت نيز می باشد . بعضی از انھا نيز قبل از نشستن

فرد صندلی را اندک گرم نگه می دارند . و عده ای داری ھواکش ھای متصل
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نيز ھستند .

توالت ھایی که تانک اب انھا درون دویار قرار می گيرد زیبایی بيشتری دارند .

 ضد باکتری که تميزتر و بھداشتی تر است استفادهمی توانيد صندلی ھایی با روکش ھای براق و رنگ ھای زیبا بيابيد اما بھتر است از روکش ھای

نمایيد .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=115834

توصيه ای برای اتاق نشيمن

برای این که مبلمان چرمی تان تميز و نرم بماند. مرتب آن را گرد گيری کنيد و

گاه به گاه سطح آن را با واکس مخصوص چرم مالش دھيد.

در ضمن، آن را از رادیاتور و آتش روباز (شومينه) که چرم را خشک و شکننده

می کند، دور نگه دارید.

● در یک نگاه:

این اتاق، با کاناپه چرمی آنتيک و مجموعه ای از نقاشی ھا و پرتره ھای

خانوادگی، فضایی بسيار باشکوه به خود گرفته است.

▪ رنگ

سبز تند دیوارھا با رنگ شاه بلوطی کاناپه، زردھای روشن تر و سفيدھا و

 سبز تند حالت سنتی شدیدی به اتاق میطmیی ھای قاب ھا در تضاد است. سبز دیوار گرچه رنگی غليظ است، ولی دلگير نيست. در این جا

دھد، ضمن اینکه به قدری شاداب است که برای استفاده در اتاق نشيمن مناسب است.

▪ مبلمان:

ر از چرم کھنه چاره ساز نيست. این چرم ھا، مثلاگر می خواھيد اتاق تان نشانی از دنجی و امنيت گذشته را در خود داشته باشد، ھيچ چيز بھت

ه دست دوم آنتيک بھترین گزینه است. ھمراه ایننيم چکمه ھای قدیمی، با گذشت سالھا کيفيت خود را به خوبی حفظ می کند. بنابراین یک کاناپ

اقھای نشيمن امروز، صندوقچه ھای قدیمی، ضمن اینکاناپه می توانيد از مبلمان چوبی بزرگی که با رنگ چرم ھماھنگ باشد، استفاده کنيد. در ات

 جلوی مبل دارند.که فضای وسيعی برای انبار کردن وسائل مھيا می کند، نقش متفاوت و تزئينی ھم به عنوان ميز

▪ وسایل جانبی:

ه برای روشنایی اتاق است. اما استفاده خmقانه تر ازبرای بسياری از ما، یک لوستر تنھا که نور محيطی اتاق را تأمين می کند، ھنوز بھترین گزین

ميز، آویزان شده اند، آن را غرق در نور کرده است و بهنور می توان جو واقعاً متفاوتی به اتاق بدھد. یک جفت چراغ که در ارتفاع پایين، در با�ی 

دازند.منطقه نشيمن حالت خودمانی تری می دھند. در ضمن سایه ھای زیبایی ھم روی وسایل اتاق می ان

▪ نور:
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دارند. گياھان پربرگ مکمل دیوارھای سبز ھستند وتعدادی عکس که مانند گالری ھا چيده شده اند، تأثير بيش تری از یک یا دو عکس، به تنھایی 

کوسن ھای طرح دار با رنگھای روشن شان، لکه ھای نارنجی، زرد و مشکی به اتاق می افزایند.

● در یک نگاه:

ز این اتاق رنگھای سرد، اما آرامش بخش است.روشن ترین توناليته ھای کرم و سبز مریم گلی جو لطيف و با شکوھی پدید می آورند. چشم اندا

با رو انداز بافتنی و لوازم بافت دار، اندکی گرمای طبيعی به اتاق افزوده شده است.

▪ رنگ:

. سبز مmیم تصویر و سایه ھای شاخ و برگ ھا را دردر اتاقی که به باغچه دید دارد، تزئينات با رنگ سبز طبيعت بيرون را به درون دعوت می کند

تایی مدرن می نماید و چشم انداز کلی اتاق راطول دیوار منتشر می کند، اما رنگ غالب در اتاق کرم است که بيش تر طرح را به جای سبک روس

يار جزئی و ته رنگ از سبز خيلی کم رنگ درروشن نگه می دارد و به شخصيت سنتی رنگ سبز و نيز حال و ھوای مدرن می دھد. جدا از طرح بس

 از یکنواختی در می آورند.دو کوسن ، تنھا مmیم ترین توناليته ھای رنگی خنثی و نيز بافت ھای طبيعی ھستند که طرح را

▪ بافت:

 است، بر عھده بافت خواھد بود. موکت اتاق طرحدر یک محيط با رنگھای مmیم و کم ترین ميزان طرح، ایجاد جذابيتی که ھر اتاقی به آن محتاج

ترکيبی از بافت کبریتی و حاشيه مخملی قھوه ای است،ھای شطرنجی دارد و پارچه کاناپه با راه راه ھای طرح دار خود، بافتنی روانداز را که خود 

ه محيط می افزاید.در ھم می آميزد. یک سبد در دار از جنس الياف و گياھان دریایی نيز بافت مواجه طبيعی را ب

▪مبلمان:

 تزئينی با دسته کشوھای برنجی منحنیکاناپه ای مدرن با خطوط ساده، به راحتی با سادگی این اتاق ھماھنگ می شود. ميز کنسول ھای

ای مدرن جای خود را باز می کنند، بنابرایننشانه ھایی از تجمل سبکی سنتی ھستند. مبلمان کmسيک به رنگ سفيد یا کرم، به زیبایی در فض

 شان است.وقتی قطعات چوبی با اشکال قدیمی جذاب دارید، رنگ آميزی آنھا شيوه خوبی برای مد روز کردن

http://nobelak.blogfa.com/post-١٧٩.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=103897

توصيه ھا و پيشنھاداتی در امر دکوراسيون

) اگر در بين لوازم دکوراسيون منزلتانشی قدیمی و ارزشمندیوجود دارد، به١

ھنگام چيدمان لوازم به صورتی عمل کنيد که شی و یا اشياء مورد نظر،

مرکز توجه قرار گيرند . در ضمن می توانيد با "نورپردازی" این جلوه و مرکزیت

را مضاعف کنيد.

) برای کفپوش سراميک فضایی کوچک، از سراميک ھایی با ابعاد بزرگ٢

برای فضاھای استفاده نکنيد. ھمان طور که کاربرد سراميک ھای کوچک 

بزرگ جایز و مناسب نيست. در واقع وسعت فضا با ابعاد سراميک مورد نياز
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رابطه مستقيم دارد.

) از قرار دادن گياھان و به خصوص گل ھای طبيعی بودار و معطر در اتاق٣

خواب خود و کودکانتان بپرھيزید. استراحت شما به مدت چندین ساعت در

بروز احتمال  پراکنده است،  آن  در  تنفس ھوایی که عطر گل  و  فضا  این 

برای افرادی که دارای زمينه حساسيت را افزایش می دھد، به خصوص 

بروز حساسيت ھستند. در این شرایط به جای گل ھای برای  مساعدی 

طبيعی از انواع گل ھای مصنوعی استفاده کنيد.

، باید تأثير ناشی از این عناصر در محيط را در نظر) پيش از ایجاد اشکال معماری در قالب سقف ھای کاذب، آرک، گچ بری ھا، دیوارکوب ھا و غيره۴

یادی ھم برخوردار نيست، نه تنھا زیبا به نظر نمی آید،بگيرید. به عنوان مثال ساخت سقف کاذبی با ابعاد بزرگ و مدل دار در فضائی که از ارتفاع ز

بلکه سقف موجود را از آنچه که ھست کوتاه تر نشان می دھد.

) از پرده ھایی که از لحاظ طرح و رنگ با محيط مورد نظر ھماھنگ نيستند، استفاده نکنيد.۵

ازم، دکوراسيون پارچه ای و حتی سطوح کف) گستردن یک تخته فرش خوش نقش و نگار برای فضایی که ھمه ی رنگ ھا مmیم بوده و بر روی لو۶

 جا محسوب می شود.، اثری از طرح ھا و نقوش چندان به چشم نمی خورد ، تنوع خاصی به وجود آورده و انتخابی به

ت دارند کاری ( به لحاظ دکوراسيونی و روحی روانی) کاربرد رنگ ھای تند برای فضاھایی که افراد به منظور انجام کار در آنجا حضوری طو�نی مد٧

) نادرست است.

د. نصب چراغ در با� و پائين ھر مجموعه پله کافی خواھد) در پروژه نورپردازی داخل خانه برای حفظ ایمنی بيشتر، نورپردازی پله ھا را از یاد نبری٨

بود.

کوراسيون بزرگ و حتی خرده ریزھا انجام پذیر) ایجاد یک پالت رنگی مناسب در فضای آشپزخانه، با چرخش رنگ ھای انتخابی در قالب لوازم د٩

است.

زیرا در مجاورت مستقيم با آب کنده می شوند.) از کفپوش ھای پmستيکی مانند مکالئوم و لينولئوم برای پوشش کف آشپزخانه استفاده نکنيد ١٠

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=106048

توصيه ھای فنگ شويی در مورد آينه ھا در منزل!!

● کدام رنگھا برای درب اصلی بھترین می باشند؟

رنگ ھای فنگ شویی را با دقت انتخاب کنيد تا بھترین کيفيت انرژی را جلب

مورد فنگ شویی درب از کاربران در  یکی  به سوا�ت  مقاله  کنيد.در این 

ورودی خانه و پاسخ متخصصين می پردازیم و در ادامه توصيه ھایی در مورد

آینه ھا و نوع کاربری آن در منزل را برای شما عنوان می کنيم. با ما ھمراه
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باشيد.

▪ برای درب اصلی خانه کدام رنگ ھا را استفاده کنيم؟

ـ ضد و نقيض ھای زیادی در فنگ شویی وجود دارد که من را بيش از پيش

است که رنگ درب جلویی خانه باید طبقگيج کرده است. خانه من شمالی است و درب جلویی آن رو به جنوب می باشد. در بعضی کتب آمده 

محل قرار گرفتن خانه رنگ شود.

ابراین اگر معيار،محل قرار گرفتن خانه باشد، بایداز طرفی در بعضی دیگر می خوانيم که رنگ این در باید طبق سمتی که روی آن است رنگ شود. بن

می باشد باید رنگ ھای قرمز، بنفش و نارنجی(حتیرنگ ھای مشکی و آبی را استفاده کنيم. و اگر معيار، سمتی که در رو به آن قرار گرفته است 

رنگ سبز)را به کار ببریم.

زه بفرمایيد تا شما را از سر در گمی نجات بدھم تاامکان دارد به من در این زمينه کمک کنيد تا تصميم بگيرم؟ پاسخ: سوال خيلی خوبی است. اجا

و نقيض است و مناسبات فنگ شویی متفاوتی بهبتوانيد رنگ فنگ شویی مناسبی را برای درب اصلی خانه انتخاب کنيد. ھر چند که پاسخ ھا ضد 

رنگ خانه را با جھت ساختن آن، بعضی دیگر رو بهکار گرفته می شود تا فنگ شویی خانه را تجزیه و تحليل کند. بعضی از رایزن ھای فنگ شویی، 

د ھمان رو به چه سمتی بودن، می باشد.مھمچه سمتی قرار گرفته انتخاب می کنند. ھر دو این موارد صحيح می باشند، اما معمول ترین مور

باید رنگ ھای فنگ شویی را با دقت انتخاب کنيم تانيست کدام مورد به کار گرفته شود. بنابراین اگر درب رو به جنوب باشد، بدین معنی است که 

عنصر آتش در فنگ شویی قرمز، نارنجی، بنفش وانرژی کلی را به بھترین نحو به کار بگيریم. عنصر فنگ شویی جنوب، آتش می باشد و رنگ ھای 

 عنصر۵ه کنيد. چون که چوب در بر ھم کنش صورتی پر رنگ می باشند. حا�،ھمچنين می توانيد رنگ ھای عنصر چوب(سبز و قھوه ای)را استفاد

. چون که از طریق درب اصلی، خانه انرژیفنگ شویی، آتش را تغذیه می کند. درب ھای اصلی در فنگ شویی از اھميت ویژه ای بر خوردارند

عمومی را جذب می کند.

را جذب می کند و خانه ای را که در آن زندگیدر فنگ شویی، درب اصلی خانه به منزله دھان می باشد. درب فنگ شویی مناسب، بيشترین انرژی 

را پيشرفت بدھيد. ھمچنين عاقmنه است که خانه را بامی کنيد، تغذیه می کند. از این رو بھترین انرژی را برای شما فراھم می کند تا زندگی خود 

ن انرژی ورودی دارای قدرت می باشد. اگر خانهرنگ درب عقبی خانه یا محل قرار گرفتن آن قدرت ببخشيم، و به این صورت خانه برای نگه داشت

 آب می باشد.شمالی باشد، می توانيد از رنگ ھای آبی و سياه استفاده کنيد، چون که عنصر فنگ شویی شمال،

 عنصر فنگ شویی، آب را به وجود می دارد)یا آب استفاده کنيد. یا دیوار قرار۵برای مثال، می توانيد درب عقبی را از رنگ ھای فلز(فلز در رابطه با 

 انرژی عنصر فنگ شویی فلز یا آب به نمایش بگذارید. درگرفته در عقب خانه را با این رنگ ھا مزین کنيد .به طور تناوبی، شما می توانيد ھنر را با

دارد. از رایزن فنگ شویی خود برای راھنماییروابط فنگ شویی پيشرفته تر مmحظه می کنيد که چندین راه دیگر برای جذب انرژی بيشتر وجود 

ھای بيشتر کمک بگيرید.

● بعضی از کاربردھای آینه در فنگ شویی:

) آینه در فنگ شویی انرژی آب را به ھم دارد.١

) آینه ھا به فضا وسعت می بخشند٢

نندبه صورت پر شور جریان انرژی را در ھر فضایی) آینه ھا در صورت درست قرار گرفتن به عنوان آسپيرین در فنگ شویی می باشند. آنھا می توا٣

تغيير دھند.

 آینه ھا احساس تازگی و آرامش می بخشند۴● 

 مقوله در رابطه با آینه ھا در فنگ شویی وجود دارد:٣معمو� 

▪ آینه ھای معمولی:

 یک فرم طmیی می تواند در ناحيه جنوبی شرقی ھربه وسيله شکل و فرم آنھا متمایز می شوند(بيضی،گرد،مربع،غيره) برای مثال، یک آینه گرد با

فضایی در خانه به کار برود.

▪ آینه ھای مقعر:

ورند.این آینه ھا در بيرون فنگ شویی به کار می روند و یک انعکاس وارونه و فشرده به وجود می آ
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▪ آینه ھای محدب:

 می شوند، اگر چه می توانيد در درون ھم آنھا راکيفيت ھای حفاظتی دارند، و به عنوان چشم نگھبان عمل می کنند. در بيرون فنگ شویی استفاده

استفاده کنيد، به ویژه اگر دارای فرم خوبی باشند.

● بھترین نواحی در خانه برای استفاده از آینه ھا:

)شرق(خانواده و سmمتی)١

)شمال(شغل و گذر در زندگی)٢

)جنوب شرقی(ثروت و دارایی)٣

● مکان ھایی در فنگ شویی که نباید آینه را در آنجا قرار داد:

) جنوب(شھرت و آوازه)١

) روی دیواری که به طرف درب اصلی می باشد.٢

) روی دیواری که به طرف تختخواب می باشد.٣

تی تا انعکاس و.... انسانھا قرن ھاست که از آینهآینه ھا دارای ویژگی فوت و فن، دانش بشری و نوع بشری زیبا می باشد. از استفاده ھای حفاظ

روع شده است. آب آرام، عميق و پاک ھميشه بهھا استفاده می کنند. فکر می کنيد که ریشه آینه در کجاست؟ البته از نگاه کردن ما به آب ش

عنوان انعکاس ھر چيزی بوده است.

منبع : سایت سيمرغ

http://vista.ir/?view=article&id=351344

تھيه ی پارچه ی پرده ای

● تھيه ی پارچه ی پرده ای :

با توجه به مکانی که استفاده می کنيد و ابعاد پنجره پرده ی مورد نظر را

عرض  به  معمو�  ای  پرده  ھای  پارچه  کنيد  می  یا ٣خریداری  (و٢   

 ھستند معمو� عرض آنھا به قد پرده٣کمتر)ھستند پرده ھایی که به عرض 

می افتد مثل پرده ھای حاشيه دار و متراژی که شما خریداری می کنيد به

اندازه ی دوبرابرو نيم (یا سه برابر برای پارچه ھای توری)و یا دو برابر طول

ميل پرده است.

پرده ھایی که عرض کمتری دارند دو حالت دارند یا پرده ھایی برای پنجره

می اینکه شما  یا  کنيم)و  می  با� عمل  مثل  که   ) کوتاه ھستند  ھای 

قد پنجره و یا قد پرده ای است که می خواھيد (بایستی مثm برای یک ميل پرده ی دو متری سه تخته خریداری کنيد که ھر تخته پرده به متراژ 

 قد برای پرده ی بلند در نظر می گيرند)٢.٨٠معمو� برای ميل پرده ھای سقفی در 

www.takbook.com

www.takbook.com



رای درست ایستادن پرده روی ميل پرده استفادهمعمو� برای بزرگ نشان دادن فضای درونی خانه ھا ميل پرده ھا را به صورت سقفی می زنند و ب

از ردیف پایين نوار پرده برای نصب گيره ھا مناسبند

 سانت اضافه بگيرید (اگر امکان داشت ) و٢٠ تا ١٠ بين برای تعيين اندازه ی پارچه ی مورد نياز برای پرده حتما ميل پرده را از ھر طرف قاب پنجره

 سانت زیر قاب پنجره٣٠ر پنجره باشد و اگر چيزی نبور حداقل ارتفاع پرده را ھم اگر کوتاه می گيرید تا جایی اندازه بزنيد که مماس با مثm رادیاتور زی

ذارید ویا سرب رد کنيد تا منظم بایستد در ھرحال طولباشد برای این پرده ھا اگر پارچه شما طوری است که لبه آن تو باید برود لبه را پھن تو بگ

٢ برابر ميل پرده را باید پارچه بگيرید و اگر پارچه ضخيم بود کمتر از ٣ تا ٢.۵ميل پرده را اندازه بگيرید و برای پردھای ظریف مانند حریر و تورھای نازک 

برابر نگيرید

 کردن اوليه سخت جمع می شن نوار پرده ھاینوار پرده ھای ابریشمی بدليل نایلون زیادی که دارند قدری خشک به نظر می رسند و موقع جمع

ود و برای پرده ھایی که زیر کار ھستند نوارھایمعمولی معمو� مناسبترند برای پرده ھایی که روی کار ھستند نوار ھای چھار نخ استفاده می ش

تدونخ ھم جوابگوست برای جمع کردن نوار پرده اگر از دو طرف استفاده کنيد تنظيم راحت تر اس

 زدن اونه ( یا قبل از نوار دوزی یا ھمزمان با نواربرای صاف دو ختن نوار پرده یکی از راه ھایی که استفاده می شه سانت زدن لبه ی پرده و کوک

است که در این صورت با کمک این خط اتو شما مستقيمادوزی ) راه دیگه برای پارچه ھایی که اتو خوب بر می دارند سایز زدن و خط انداختن با اتو 

نوار پرده را چرخ می کنيد

 دوم را ھم از ھمان سر شرع کنيد تا فاصله ی بينبرای چرخ کاری نوار پرده اگر مثm از سمت راست به چپ دوختيد بھتره دوباره برگردید و دوخت

 معمو� برای نوارھای چھار خط سه ردیف دوخت داریم(دوخت ھایتان پف نکند البته اگر با حوصله و دقت چرخ کنيد می توان از این کار صرف نظر کرد

وط نخ ھا دوخته می شود برای مھار کردن یک طرف نوارالبته اگر بخواھيد ميل پرده ی معمولی استفاده کنيد) که در ابتدا و انتھای نوار و بين خط

رده چند بار دوخت می روند( این دوسانت را در ھنگامپرده لبه ی آن را دو سانت بيشتر می گيرند و از زیر تا می کنند و روی آن را در عرض نوارپ

خرید نوارپرده لحاظ کنيد)

رفت برای این کار نوار پرده را می توان روی یک �یبرای ميل پرده ھایی که از وسط پرده عبور می کنند باید فضای مناسب برای عبور را در نظر گ

 کرده (پشت برگردانيد) و به پرده وصل کنيد (از ھمانپارچه دوخت ( لبه ی پرده را در نظر بگيرید دو سانت فاصله نوار را بدوزید )وبعد آن را تا

دوسانتی که تا لبه فاصله گذاشتيد چرخ کنيد

پرده به اندازه ی ميل پرده که از وسط پرده رد می شودمجددا یک دوخت ھم از بين خطوط نوار پرده برید ( فاصله ی این دوخت تا لبه ی پایينی نوار 

باید باشد دقت کنيد روی نخ ھای نوارپرده را ندوزید که جمع نمی شود .

http://www.hoonar.blogfa.com/post-١٠١.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=106278

جايگزينی برای پاتختی

پاتختی تنھا یک تخت وجود دارد و  اگر در ترکيب سرویس تختخواب شما 

برای آن در نظر گرفته نشده است- با توجه به کاربرد پاتختی برای قرار دادن

لوازمی مانند ساعت، چراغ مطالعه، چند جلد مجله و کتاب، ليوان آب و...
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نياز به آن ھمواره احساس می شود- بنابراین شما می توانيد از لوازم دیگر به

برای این منظور نيز  برای پاتختی استفاده کنيد. جعبه ھا  عنوان جایگزینی 

نمونه از آنھا می پردازیم:٢مناسب ھستند که در زیر به 

MDF وجھی از نئوپان یا ۵ یا ۴▪ پاتختی ھای ثابت: شما می توانيد جعبه ای 

روکش شده و با ابعاد دلخواه و متناسب با ارتفاع تختخواب، درست کرده یا

وجه به سبک دکوراسيون اتاق، چھارپایه چوبی یاسفارش دھيد. حا� برای اینکه پاتختی فرمی زیباتر داشته و از حالت جعبه ای خارج شود، با ت

فلزی (مانند تصویر زیر) در سطح زیرین آن وصل کرده و در کنار تخت خوابتان قرار دھيد.

زی کنيد.ـ نکته: در صورتی که جعبه شما نئوپانی است، آن را به رنگ دیگر لوازم چوبی اتاق، رنگ آمي

 تان را در موقعيتی قرار دھيد که امکان گذاشتن▪ پاتختی ھای متحرک: گاھی به جھت محدودیت مکانی موجود در اتاق خواب، مجبورید که تختخواب

جا دادن جعبه ای به اندازه یک پاتختی کوچک می توانپاتختی ثابت در کنار تخت وجود ندارد ولی از طرفی، در اتاق، گوشه ای ھرچند کوچک را برای 

یافت.

ا می توانيد پاتختی متحرکی تھيه کنيد و شب ھابنابراین در این شرایط، �زم نيست از داشتن پاتختی در کنار تختخواب تان صرف نظر کنيد؛ شم

ز اتاق انتقال دھيد. در چنين شرایطی، جعبه ای مانندپيش از خواب، آن را در کنار تختخواب قرار داده و صبح ھا به جای خالی موجود در گوشه ای ا

 عدد چرخ کوچک تعبيه کنيد. به این ترتيب حمل و نقل و۴نمونه قبلی آماده کنيد با این تفاوت که زیر سطح این جعبه، به جای نصب پایه ھای ثابت، 

جابه جایی ھر روزه آن به راحتی انجام خواھد گرفت.

▪ دو پيشنھاد قابل توجه:

وشه ای از اتاق قرار می گيرد، بالشتکی متناسب با) ھمين طور که در تصویر زیر مmحظه می کنيد، با توجه به اینکه این پاتختی ھنگام روز در گ١

 صندلی ميز توالت نيز قابل استفاده خواھد بود.سطح روی آن بدوزید و از آن به عنوان صندلی کوچک متحرک استفاده کنيد؛ این صندلی به عنوان

دیواره ھای طرفين آن نصب کرده و به این ترتيب جایی ) با توجه به جھت قرارگيری این جعبه به عنوان پاتختی در کنار تخت، ميله ای روی یکی از ٢

برای روزنامه و مجmتی که قبل از خواب مطالعه می کنيد، فراھم کنيد.

منبع : ھمشھری آنmین

http://vista.ir/?view=article&id=100342

جايی برای آرامش

لذت بخش و ھيجان انگيز است. اما مھمترین آراستن اتاق کودک بسيار 

نکته درباره تزئين اتاق کودک این است که سن او را در نظر بگيریم. ھيچ گاه

 ساله تزئين نکنيد.١٣ ساله را مثل فرد ٣اتاق یک کودک 

اتاق کودک باید جایی باشد که او بازی می کند، به موسيقی گوش می

دھد و یا زمان ھایی از روز را دوست دارد تنھا باشد. بنابراین اگر دوست دارید
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از روش ھای زیر توانيد  فرزند خود درست کنيد می  برای  اتاق جالبی را 

استفاده کنيد.

اگر می خواھيد در انتخاب رنگ او راحت تر تصميم بگيرید، می توانيد یک

جعبه مداد رنگی به او نشان دھيد و از او بخواھيد رنگ مورد عmقه خود را

انتخاب کند. سپس از آن رنگ می توانيد برای رنگ اتاق او استفاده کنيد. اما

 ساله باشد قطعا می تواند در تصميم رنگ اتاقش به٧ یا ۶اگر فرزند شما 

شما کمک کند.

ه اگر گفت دوست دارد تمام دیوارھای اتاقش سياه باشدھيچ گاه اتاق او را با رنگ ھایی که دوست ندارد تزئين نکنيد. البته این بدان معنا نيست ک

وار اتاق کودکتان نقاشی بکشيد.شما موافقت کنيد. اگر دوست داشته باشيد می توانيد از ذھن خmق خود استفاده کنيد و روی دی

رد که نقاشی بسيار زیادی را به شما توصيهمثm روی سقف اتاقش شکل ھم بکشيد. در زمينه طراحی اتاق کودک کتاب ھای بسياری نيز وجود دا

می کند.

اشی سقف می تواند لذت و ھيجان را به اتاقبيشتر والدین ھنگام رنگ آميزی اتاق کودک خود سقف اتاق را فراموش می کنند. در حالی که نق

نيد ستاره ھای نورانی را به سقف اتاق او آویزانکودک اضافه کند و از حالت بی روحی و معمولی آن را درآورد. اگر کودک شما دختر است می توا

کنيد که جلوه بسيار جالبی را در شب دارد.

 خوابيدن اختصاص یابد و قسمت دیگری برایحتما توجه داشته باشيد که اتاق او برای اھداف مختلفی استفاده شود. مثm قسمتی از اتاق به

سه ھای چوبی برای کتاب و لباس ھایش تعبيه کنيد.بازی کردن و کتاب خواندن در نظر گرفته شود. فراموش نکنيد حتما باید در اتاق فرزندتان قف

تر است چون خطر را از بين می برد. رنگ پرده اتاقشسعی کنيد پنجره ھای اتاق او سرتاسری و بلند نباشد، پنجره ھای کوتاه برای اتاق کودکان بھ

ا پارچه ھایی که طرح کارتونی دارند می توان استفاده کرد.را نيز از ميان رنگ ھایی انتخاب کنيد که دوست دارد برای این کار از پرده ھای گل دار و ی

 کافی باشد، به خصوص در زمان ھایی که می خواھدرنگ بالش، چراغ خواب و روتختی اتاق او را می توانيد با ھم ھماھنگ کنيد. نوراتاق او باید

mقه کودک را نيز می توان به خوبی به کار گرفت.کتابی را ورق بزند و یا بازی خاصی را انجام دھد. برای تزئين اتاق اسباب بازی ھای مورد ع

حوصله به زوایای مختلف اتاق فرزندتان بيندیشيد تا اوبه خاطر داشته باشيد که مقداری سليقه می تواند جبران ھزینه زیاد را بکند، پس با توجه و 

لحظه ھای شاد و سرشاری را در اتاق خودش تجربه کند.

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=82184

جايی برای خرد ه ريزھا

د ر ھر خانه ای وجود  فضای کافی برای نگھد اری از وسایل خرد  و ریز نه تنھا

د ر جای مرتب شد ن فضای زند گی و جمع شد ن وسایل گوناگون  موجب 

مخصوص خود  می شود  بلکه د سترسی به آنھا د ر زمان نياز را نيز ممکن و
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سھل می سازد . با مجموعه ای از جعبه ھای کوچک مخصوص کفش بچه ھا

می توانيد  کشوھای جاد ار و مفيد ی بسازید  که تقریباً د ر ھمه اتاق ھای خانه

کارآمد  باشند . د ر اتاق کود کان از این مجموعه کشوھا که با رنگ ھای شاد  و

بازی ھای کوچک تفکيک اسباب  برای نگھد اری و  زند ه رنگ آميزی شد ه اند ، 

آنھا سود  ببرید  و یا از آن برای نگھد اری از وسایل خياطی، لوازم التحریر و یا

وسایل د یگر استفاد ه کنيد . د ر صورت نياز می توان برای ساختن کشوھای

بزرگتر از جعبه کفش ھای بزرگسا�ن بھره گرفت. برای ساخت این کشوھا

به وسایل زیر نياز د ارید :

 عد د  جعبه کفش کوچک و یک اند ازه٩ـ 

ـ مقد اری مقوای ماکت سازی

ـ چسب چوب

ـ سوزن ته گرد 

ـ رنگ آکریليک یا گواش د ر سه رنگ سبز، آبی و بنفش

 عد د  د ستگيره گرد  چوبی با پيچ و مھره٩ـ 

ـ پيچ گوشتی

ـ مقد اری مقوا

ـ خط کش فلزی

ـ کاتر

ـ قلم موی متوسط نقاشی

ـ چسب حرارتی

س طول جعبه ھا را اند ازه بگيرید  و به ھر یک از اند ازه ھایی که اکنونابتد ا ارتفاع و عرض جعبه ھا را اند ازه بگيرید  و ھر یک از آنھا را سه برابر کنيد . سپ

 قطعه از مقوای ماکت را با استفاد ه از خط کش و کاتر ببرید :٨سانتی متر اضافه کنيد . ١د ارید ، 

 برابر ضخامت مقوای ماکت سازی برای با� و زیر د راور.٢د و قطعه با ابعاد  برابر با سه برابر طول و سه برابر عرض جعبه ھا به عmوه 

 برابر ضخامت مقوای ماکت سازی برای طبقات افقی.٢ قطعه با ابعاد  برابر با سه برابر طول و سه برابر عرض جعبه ھا به عmوه ٢

 برابر قطر مقوا د ر طول جعبه ھای کفش به عmوه د و برابر ضخامت مقوا.٢ قطعه برای د یواره ھای عمود ی با ابعاد  سه برابر ارتفاع به عmوه ۴

ید . حال ابتد ا کmف د ور د راور را با نصب د و قطعه با� وھر یک از قطعاتی که برای طبقات افقی برید ه اید  را به سه قسمت مساوی تقسيم کرد ه و ببر

زیر آن به د و قطعه از مقواھایی که برای د یواره ھای عمود ی برید ه اید ، بسازید .

نی و د ر آخر طبقات افقی را نصب کنيد . جعبه ھا وبرای نصب قطعات مقوا به ھم از سوزن ته گرد  استفاد ه کنيد . سپس د یواره ھای عمود ی ميا

د رھایشان را به رنگ سبز د رآورید  و بگذارید  تا کامmً خشک شوند .

د اشته باشد ، پس از خشک شد ن د ست اول یک بار د یگرد ر این فاصله اسکلت د راور را نيز با رنگ آبی رنگ بزنيد . اگر یک د ست رنگ پوشش کافی ن

آن را رنگ بزنيد . بگذارید  تا رنگ کامmً خشک شود .

ه ھا را روی وجه کوچکتر جعبه ھا مشخص کنيد .د ستگيره ھای چوبی را نيز به رنگ آبی د رآورید . پس از خشک شد ن رنگ ھا محل نصب د ستگير

د ستگيره ھا را با استفاد ه از پيچ و مھره و پيچ گوشتی روی جعبه ھا نصب کنيد .

 تزیين د راور، روکشی از مقوای پليسه روی آن بچسبانيد .حا� می توانيد  د ر جعبه ھا را بسته و آنھا را د ر خانه ھای خالی د راور بگذارید . برای

با رنگ بنفش رنگ بزنيد  و پس از خشک شد ن روی د راور بچسبانيد ، د ر قسمت   ًmل فرم د ھيد  ومقوا را قبmبا�ی د راور مقوا را به صورت سه ھ

تا ھmل ھا تشکيل شوند .د رست د ر با�ی د یواره ھای عمود ی ميانی و د ر امتد اد  آنھا با چسب حرارتی بچسبانيد  

بچسبانيد . این د راور را به روش ھای د یگر مثل نقاشی ھای د ستی،د ر زیر د راور مقد اری از مقوا را لوله کنيد  و به صورت د و پایه غلتک شکل د ر زیر آن 
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شابلون و یا چاپ ھای د ستی نيز می توانيد  تزئين کنيد .

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=98690

جايی برای زندگی

فصل تابستان از آن جھت که بيشتر کودکان و نوجوانان بيشترین اوقات خود

را در خانه و در اتاق ھایشان می گذرانند، زمان خوبی برای تغيير دکور و

چيدمان اتاق خواب آنھاست. این کار عmوه بر اینکه در روحيه آنھا تاثير مثبت

می گذارد و باعث شادمانی و نشاط در آنھا می شود به طوری که ترجيح

می دھند بيشتر از گذشته در اتاق شخصی شان بمانند، این امکان را نيز

فراھم می کند که آنھا بتوانند نظرات و ایده ھای خود را به راحتی درميان

با سmیق خود بيشتر آشنا کنند. این امر در گذاشته و پدر و مادرشان را 

بيان نوجوانان که به تازگی وارد اجتماع شده اند و به دنبال فرصتی برای 

تمایmت درونی و ھمچنين به تماشا گذاشتن حس استقmل احساسات، 

. بر اساس آنچه در مقا�ت و کتب روانشناسیطلبی خود ھستند، از اھميت ویژه ای برخوردار است و کمک بزرگی به تکوین شخصيت آنھا می کند

آمده، رشد کودک در سال ھای ابتدایی زندگی، از عوامل بسياری تاثير می پذیرد.

، رشد شخصيتی و اجتماعی او را شکل می دھد.فعاليت و بازی یکی از ارکان اصلی رشد و یادگيری ھر کودک است که در ارتباط با فضا و محيط

اطفی و اجتماعی آنان باشد. از این رو درفضاھای مرتبط با فعاليت کودکان، باید دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد جسمی، ذھنی، ع

ا�ن اھميتی خاص پيدا می کند. برای دستيابیطراحی فضاھای مناسب برای کودکان، از جمله اتاق آنان، شناخت روحيات و عmقه مندی ھای نونھ

اق برای کودکان مفھوم قلمرو شخصی دارد.به این امر باید از طرح ھایی استفاده کرد که منطبق با شرایط جسمی و روانی کودک باشد. ات

ه در واقع ھست، مثmً اتاق خود را ھمچون رویایآنھا در دنيای تخيلی خود، دنيا را آن طور که دلشان می خواھد، مجسم می کنند نه آن گونه ک

بينند که بتوانند به راحتی در رویای خود بازیخویش؛ یک کاخ یا یک قلعه یا یک سفينه فضایی یا یک کشتی مجسم می کنند و آنجا را جایی می 

سائل کودکان می تواند چاره ساز باشد. ما تاکنند. شناخت شخصيت و جنبه ھای روانی کودک یکی از مھم ترین مواردی است که در برخورد با م

مش وقت خود را به بازی، تفریح، استراحت و مطالعهکودک خود را نشناسيم، به راحتی نمی توانيم فضای مورد نياز او را که بتواند در آن با آرا

بردن به تصورات ذھنی اوست. با کودک مشورتبگذراند، طراحی کنيم. قدم اول در تغيير دکوراسيون اتاق کودکان، صحبت کردن با کودک و پی 

 چيزھایی لذت می برد. از صفات منحصر به فرد او بهکنيد. با کودک خود صحبت کنيد و فعاليت ھای مورد عmقه او را بيابيد و توجه کنيد او از چه

ورد عmقه او برای کمک بھتر به طراحیدقت مطلع شوید و بيابيد که دوست دارد محيطش چگونه آراسته شود. ھمين طور شخصيت کارتونی م

 گونه آنھا یاد می گيرند مسووليت پذیر بوده و برایاتاقش و رنگ مورد عmقه وی مطلع شوید. کودکان باید کمک کنند محيط خود را بيافرینند، بدین

 بازی و مطالعه است. فراموش نکنيد کهبه ثمر رساندن کيفيت استعداد وجودی خود کوشش کنند. قدم دوم اختصاص فضایی جدا برای خواب،
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ودک و کوچک است و احتياج به فضای کمتری داردکودکان نسبت به والدین فضای حرکتی بيشتری دارند. پس تنھا به این تکيه نکنيم که چون او ک

ن که ھمراه با تکنولوژی روزبه روز پيشرفت می کند،باید کوچک ترین اتاق خانه را به او اختصاص دھيم. این فرضيه با شرایط، ھوش و ذھنيت کودکا

ژگی ھای رشد آنان دارد. خصوصيات جسمی وھمخوانی ندارد. طراحی فضای منطبق با شرایط کودکان به طور قطع بستگی به شناخت کافی از وی

ا و عناصر آن متناسب با اندازه ھای کودکان باشد،روانی کودکان در مراحل مختلف رشد، اساس برنامه ریزی، فضا و طراحی برای آنان است. اگر فض

 این ھدف اتاق کودک باید به طریقی چندمنظورهآنھا به سادگی می توانند از فضا ھا و وسایل مربوط به خود استفاده کنند. برای دستيابی به

طراحی شود.

اده می کنند، تقسيمات و قلمرو ھای خاص و مشخصاز آنجایی که کودکان از اتاق شان برای بسياری از فعاليت ھا در کنار استراحت و خواب استف

ند. فضای بازی باید در کنار فضای خواب وخود را از قبيل فضایی برای مطالعه و بازی ھای مھيج و ھمچنين فضایی برای سرگرمی طلب می ک

طراحی اتاق کودکان دارد، رنگ است. رنگ ھایاستراحت کودک و در ارتباط مناسب با آن طراحی شود. از دیگر مواردی که نقش بسيار مھمی در 

د. رنگ ھای شاد و شفاف و آزاد، تصور کودکانهروشن به چشم بچه ھا باشکوه ھستند. معمو�ً کودکان رنگ ھای تابناک و درخشنده را دوست دارن

اق کودک در نظر می گيریم، باید با مقطع سنی کهرا برمی انگيزند و آنان را به آفرینش و خmقيت تشویق می کنند. رنگی که برای دکوراسيون ات

ن بھترین انتخاب ھستند، چرا که نوزاد به نور وکودک در آن قرار دارد، متناسب باشد. در طول سال اول زندگی رنگ ھای مmیم برای اتاق کودکا

 ھای روشنی مانند سفيد و کرم یا رنگ ھای زرد،سایه بيشتر توجه نشان می دھد تا تفاوت رنگ ھا. از این رو اتاق خواب نوزادان باید با رنگ

 شاد و درخشان در اتاق می توان فضاییصورتی، آبی یا سبز روشن رنگ آميزی شود. ھرچه کودک بزرگ تر می شود با به کارگيری رنگ ھای

ھای شاد که مورد پسند کودکان بوده و موجباتجذاب و سرشار از انرژی و تحرک برای او فراھم آورد.اگرچه استفاده از رنگ ھای روشن و طرح 

 کرد دکوراسيون اتاق کودکان در عين بشاشيت وتحریک خmقيت آنھا را فراھم می آورند، در اتاق کودکان توصيه می شود، اما ھمواره باید دقت

شادی، بيش از اندازه شلوغ نباشد تا موجب بی قراری و سلب آرامش کودک نشود.

 کاربرد دارند چرا که کودک در این سندر رده سنی زیر ھفت سال نيز بيشتر رنگ ھای مmیم آبی، ليمویی، خاکستری روشن یا بنفش یاسی

ند مثmً یک دیوار یا سقف آبی روشن که با ابردوست دارد شخصيت ھای کارتونی یا نقش خورشيد، ماه و آسمان را روی دیوار یا سقف اتاقش ببي

يد زرد تابان یا نصب ماه و ستاره روی سقفآغشته به رنگ سفيد لکه ھایی ایجاد کرده و نشان دھنده ابر در آسمان است یا کشيدن یک خورش

نی مملو از رنگ ھای صورتی، سفيد، بنفش،برای او بسيار خوشایند است. در سنين با�تر دخترھا معمو�ً رنگ ھای گرم و مmیم و دکوراسيو

در به اعمال سليقه خود در انتخاب رنگ و دکوراسيوننارنجی و ليمویی و پسران رنگ ھای آبی و سبز را می پسندند. در ميان کودکان بزرگ تر که قا

ایه و شاد با کنتراست بيشتر را ترجيح می دھند.اتاق شان ھستند بسياری از دختران فضایی رویایی و دخترانه و بسياری از پسران رنگ ھای پرس

راست بيشتر ترجيح داده می شود. توجه بهدر دکوراسيون اتاق دختران ھارمونی و ھماھنگی بيشتر و در اتاق پسران رنگ ھای متضاد و کنت

رار بگيرد.وضعيت روشنایی از دیگر نکاتی است که باید در چيدمان اتاق کودکان و نوجوانان مورد توجه ق

 اتاق ھای تاریک با نور مصنوعی و نامناسب اثرطبق نظر کارشناسان طراحی داخلی فضاھایی با نور طبيعی و شفاف اثر مثبت بر کودکان دارند و

کند و تاثير مھمی در خواندن و نوشتن ومنفی در پی خواھند داشت. نور مناسب فضا را جھت محيطی آرام و مناسب جھت مطالعه محصور می 

کر شد، توجه به تغييرات جسمی و روحی آنان اھميتایجاد آرامش و تمرکز آنان دارد.در تغيير دکوراسيون اتاق نوجوانان عmوه بر آنچه در با� ذ

م در طلب نيازھای کودکی شان ھستند و ھم میبيشتری می طلبد. آنھا در این سن در فاصله ميان کودکی و بزرگسالی قرار دارند و به نوعی ھ

ھر چيز درصدد پاسخگویی به حس استقmل طلبیخواھند رفتاری درخور شخصيت یک بزرگسال از خود ارائه دھند. نوجوانان در این سنين بيش از 

خود به دست گيرند. حتی در نحوه دکوراسيون اتاقخود ھستند و از این رو می کوشند اختيارات ھر آنچه به آنھا تعلق دارد را طبق ميل و تفکر 

، از نوارھای موسيقی، فيلم و کتاب گرفته تا عکس ھاشان نيز می خواھند خود تصميم گيرنده باشند و به آزادی از ھر آنچه به آن تعلق خاطر دارند

دی و پيش پا افتاده است، نگھداری کنند.و پوسترھای ورزشکاران و ھنرپيشگان مورد عmقه شان که جمع آوری آنھا در این سن یک مورد عا

منبع : روزنامه سرمایه
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جذابيت روی سطح ميز

ایجاد تغيير در دکوراسيون اتاق ھا ھميشه مستلزم عوض کردن مبلمان یا

حتی نقاشی و تغيير رنگ دیوارھا نيست؛ بلکه می توان فقط با تغيير مدل

موجود اتاق  در  قدیمی که  از وسایل  بعضی  بازسازی  یا  چيدمان وسایل 

ھستند نيز به یک نمای نو دست یافت.

بازسازی و آراستن وسایل اتاق با روش ھای آسان و کم ھزینه از عملی

یک از  بخشی  معمو�ً  ميزھا  است.  دکوراسيون  تغيير  راھکارھای  ترین 

سرویس مبلمان در اتاق نشيمن ھستند و از آنجا که ميز اغلب در وسط

اتاق قرار می گيرد و به دليل نوع کاربردی که دارد در برابر دید و مورد توجه

نتيجه تواند  می  مختلف  اشکال  به  آن  آراستن  است،  اتاق  ساکنين 

چشمگيری در تغيير حال و ھوای کلی فضا داشته باشد.

تصور اغلب ما از یک ميز سطحی دایره، مستطيل یا مربع شکل است که با

 پایه روی زمين قرار می گيرد. در حالی که ميز می تواند اشکال متنوع۴

دیگری نيز داشته باشد.

به عنوان مثال یک جعبه چوبی ساده با یک صندوق قدیمی ھم که فرمی به

شکل مکعب دارند، می توانند به خوبی نقش یک ميز را در اتاق نشيمن

 در اتاق نشيمن را نيز فراھم می کنند. صندوقشما ایفا کنند ضمن آنکه فضای قابل توجھی جھت نگھداری از سایر وسایل و خرده ریزھای معمول

نند به یک ميز جذاب تبدیل شوند، اما اگر میھای قدیمی خود دارای نمایی زیبا ھستند و با قرار دادن یک قطعه شيشه روی سطح آنھا می توا

ود دارند که به بعضی از آنھا اشاره می کنيم .خواھيد جعبه چوبی ساده ای را به ميز تبدیل کنيد روش ھای بسيار متنوعی برای آراستن آن وج

● با رنگ

و به ميزھای مختلف ببخشند . استنسيل باتکنيک ھای مختلف رنگ آميزی و طرح دار کردن سطوح صاف یا تکنيک استنسيل می توانند نمایی ن

استفاده از شابلون و رنگ طرح مورد نظر را روی سطح چوب انتقال می دھد.

ر است رنگی باشند با کاتر بریده و از طلق یادر این روش طرح موردنظر را روی طلق یا مقوا رسم می کنند. سپس بخش ھایی از طرح را که قرا

تفاده از روش ھای مختلفی می توان قسمتمقوا جدا می کنند. طلق حاصل طرح روی سطح ميز چسبانده و ثابت می شود. در این مرحله با اس

پری می توان با استفاده از ضربه زدن با سر قلمھای خالی شده شابلون را رنگ کرد. ساده ترین روش استفاده از اسپری رنگ است. به غير از اس

این روش ھا طرح بافت خاص و ویژه ای پيدا می کند.استنسيل یا اسفنج یا پنبه آغشته به رنگ بخش ھای مورد نظر را رنگ زد. البته در ھر یک از 

ھرھا را می توان با وسایل مختلفی از جنسیکی دیگر از تکنيک ھای تزئين سطوح با رنگ استفاده از چاپ دستی به صورت انواع مھر است. م

خت دارند ساخت. مھرھا در اشکال و اندازهاسفنج، �ستيک و مواد �ستيکی ھمانند صفحات لينولئوم یا حتی ميوه ھا و سبزیجاتی که بافت س

ھای مختلف به صورت آماده ھم عرضه می شوند.
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ف از جنس کاغذ بریده شده و روی سطح ميز چسباندهدر تصاویر نتيجه استفاده از تکنيک دکوپاژ را مmحظه می کنيد. گل ھایی در اندازه ھای مختل

يش پوشانده شود تا در برابر اصطکاک و فرسایششده اند. در این روش پس از چسباندن تصاویر �زم است سطح دکوپاژ شده با دو تا سه �یه وارن

محافظت شود.

ذھای دیواری یا کاغذ کادو بریده شده باشند.تصاویری که برای دکوپاژ به کار می برید ممکن است از پوستر ھا، کتاب ھا، مجmت یا حتی کاغ

ا به ميزان مھارت و سليقه خودتان این نقاشی ھااگر در نقاشی مھارت دارید می توانيد روی سطح ميز را با نقاشی ھای دستی نيز بيارایيد. بن

ر و خشک شدن رنگ ھا پوشاندن سطحممکن است فقط سطوح رنگی و فرم ھای ھندسی یا نقوشی ظریف باشند. در ھر حال پس از پایان کا

ميز با دو تا سه �یه وارنيش برای محافظت از آن ضروری است.

● پوشش کامل

ز چسباندن موزایيک ھای کوچک بر روی آناگر سطح ميز سالم نيست و قدیمی و کھنه شده است یک روش ایده آل برای پوشاندن کامل سطح مي

انيد و سپس فضای خالی ميان آنھا را با دوقاباست، موزایيک ھا را می توانيد در طرح ھای مختلف با مخلوطی از مل و چسب چوب روی ميز بچسب

پر کنيد.

● پایه ھای ابتکاری

تن یک ميز استفاده کرد و تنھا محدودیت شمااز ھر شیء محکمی که بتواند یک قطعه شيشه ضخيم را بر روی خود نگاه دارد می توان برای ساخ

 بزرگ را مmحظه می کنيد که به عنوان پایه ای برایدر این امر مرز ھای تخيل تان است.به تخيل تان پر و بال بدھيد. در تصاویر یک گلدان سفالی

ين گلدانی را ممکن است با برگ ھای سبز یایک ميز شيشه ای گرد مورد استفاده قرار گرفته است و داخل گلدان با گل ھای خشک پر شده. چن

يشه ضخيم که لبه ھای آن با ابزار مخصوصگل ھای مصنوعی نيز پر کرد که ھرکدام نمایی خاص به ميز می بخشند. با قرار دادن یک قطعه ش

فلزی، پایه ھای گچی و سنگی می توانيدکامmً صاف شده است بر روی وسایل مختلفی ازجمله یک نيمکت چوبی، گلدان ھای بزرگ سفالی یا 

 جذابيت نمای ميز خواھد داشت. با کمی ابتکار وميز ھای جالب و زیبایی بسازید.عmوه بر فرم ميز آنچه روی آن می چينيد ھم تاثير بسزایی در

ک شال زیبا یا شال گردنی با طرح یا رنگ متناسب بانوآوری می توانيد روش ھای کم ھزینه و جذابی برای آراستن ميزھایتان بيابيد. استفاده از ی

يد. از سوی دیگر برای پذیرایی ميوه ھا و تنقmتفضای اتاق به عنوان یک رانر یا روميزی می توان نمایی زیبا به یک ميز قدیمی و معمولی بخش

چيدن چند عدد سيب در یک ميوه خوری، سيب ھامختلف را در ظروف غيرمعمولی ریخته و روی ميز بچينيد. در تصویر مmحظه می کنيد که به جای 

در یک ردیف ظرف کوچک پایه دار و یک شکل چيده شده اند.

منبع : روزنامه شرق
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جزيره آرامش ميان آشپزخانه

کابينت با  را  آشپزخانه  اطراف  دور  تا  دور  که  این است  بر  عادت  عموماً 

بين در  را  موردنياز  وسایل  و سينک وخmصه ھمه  گاز  اجاق  و  بپوشانند 

قسمتھای مختلف کابيت جاسازی کنند. اما آشپزخانه را به ترتيب دیگری نيز
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می توان چيد که به مراتب زیباتر و راحت تر باشد. این ایده بخصوص می

تواند برای آشپزخانه ھایی که پنجره ھای بزرگ وسرتاسری دارند و یا راھی

به تراس دارندعالی باشد چرا که باعث می شود فضای دسترسی به پنجره

موردنياز در یک محل کم تمام وسایل  باشد. درعين حال  آزاد  در  یا  و  ھا 

وسعت جمع شده و بقيه فضای آشپزخانه آزاد خواھد بود. به این ترتيب این

بخش به قلب آشپزخانه تبدیل خواھد شد. توجه به شماره گذاریھای روی

شکل به آشنایی بيشتر شما با این طرح کمک خواھد کرد.

) محلی که اجاق گاز را در آن قرار داده اید نياز به تھویه دارد. حتماً موافقيد١

که نمی توان یک دستگاه تھویه کوچک برای این کار تعبيه کرد. بنابراین می

د بخواھيد در جزیره راحتی خود یک سينکتوان گفت که بر روی اجاق گاز باید یک ھود قيفی شکل که از سقف آویزان می شود نصب شود.شای

ی که روی اجاق به خاطر پخت و پز کثيف شده اندظرفشویی نيز داشته باشيد. بھتر است این سينک فضای کنار اجاق گاز را اشغال کند تا ظرفھای

 باشد که قابلمه ھای بزرگ را ھم بتوانيد در آنھابه راحتی به داخل آن منتقل شود. ھمچنين مراقبت کنيد سينکی که انتخاب می کنيد آنقدر بزرگ

ار دھيد.بشویيد و نيز ارتفاع آن به اندازه کافی بلند باشد تا بتوانيد یک سطل آشغال در زیر آن قر

 سانتيمتر پوشانده شود.٣۵) ھر کدام از انتھاھای این جزیره باید با نئوپان یا استيل به پھنای حداقل ٢

روی سطح آن. این کار از ایجاد شوکھای الکتریکی در ) در نظر داشته باشيد پریزھای برق را در دیواره ھای اطراف این جزیره کار بگذارید و نه ٣

مکانھای خيس جلوگيری می کند.

ر دادن کتابھای آشپزی و یا روزنامه ھای یوميه) دیواره ھای این جزیره را می توانيد طوری طراحی کنيد که دارای قفسه ھای کوچکی برای قرا۴

رار می گيرند، بشقابھای دم دستی و یا شوینده ھاباشد. ھمچنين می توانيدجایی برای قرار دادن قابلمه ھای کوچک که به تکرار مورد استفاده ق

 راحتی بتوانند برای گرم کردن غذاھای فوری و آماده بهدر نظر بگيرید. حتی بخشی از این فضا را می توانيد به ماکروفر اختصاص دھيد. تا بچه ھا به

آن دسترسی داشته باشند.

ف آن بنشينيد پس بھتر است یا فضای سطح آن را ) اگر می خواھيد در اطراف جزیره ای که ساخته اید صندلی بگذارید و برای صرف غذا در اطرا۵

به طرف بيرون گسترش دھيد و یا کابينتھای بخش دیگر آشپزخانه را کمی به عقب بکشيد.

۵٠خواھند نشست یک فاصله حداقل ) اگر چنين قصدی دارید پس سعی کنيد بين اجاق گاز و سينک و لبه ھای سطح که افراد دور آن ۶

سانتيمتری در نظر بگيرید.

 برای کودکان خطرناک ھستند. ) گوشه ھا را گرد درآورید تا از برخورد افراد با آنھا جلوگيری شود. گوشه ھای تيز بخصوص٧

ی نيست سعی کنيد بين آن و دیگر قسمتھای آشپزخانه ) اگر روی این جزیره راحتی خود را با نئوپان یااستيل یا ھر ماده دیگری می پوشانيد نياز٨

ھماھنگی ایجاد کنيد. کافی است طراحی این بخش با طرح کلی فضای خانه ھمخوانی داشته باشند.

اق گاز قرار بگيرد مثmً نئوپان مخصوص مورداستفاده قرارمثmً می توانيد دیواره ھای آن را از گرانيت بسازید و برای بخشی که قرار است در اطراف اج

دھيد در حالی که شاید به کار گرفتن استيل برای اطراف سينک ممکن است مناسب به نظر برسد.

د.) از چراغھای منفردی که به سقف نصب می شوند برای روشن کردن محوطه این جزیره استفاده کني٩

منبع : پی سی وب

http://vista.ir/?view=article&id=107796
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جعبه ای به جای کابينت

یا مجموعه ای می توانند چاره ای برای جعبه ھا به صورت ھای مختلف تکی 

از یکی  روی  اگر  بنابراین  باشند  نيز  آشپزخانه  فضای  در  کابينت  کمبود 

به رغم کمبود و  مانده  باقی  دیوارھای آشپزخانه شما ھنوز فضای خالی 

فضای کافی، کابينتی برای آن قسمت در نظر گرفته نشده و در ضمن تھيه

کابينتی دیگر مستلزم صرف ھزینه گزافی است، از این جعبه ھای معجزه آسا

کمک گرفته و ھمزمان چندین کاربرد را از آنھا داشته باشيد.

بنابراین با توجه به موقعيت مکانی دیوار و ھمچنين سيستم آشپزخانه و

دیگر کابينت ھا، ابعاد و شکل جعبه یا جعبه ھای مورد نظر را محاسبه کرده و

سفارش ساخت آنھا را به نجار بدھيد یا خودتان دست به کار شوید.

کاربرد آن افزایش می یابد. در تصویرزیر نمونه ای از جعبهدر صورت تمایل، از نجار بخواھيد که فضای داخل جعبه را نيز طبقه بندی کند؛ به این ترتيب 

رده اند بلکه با نصب چند گيره در زیر جعبه، جایی برایجایگزین کابينت را مmحظه می کنيد که نه تنھا از خود جعبه برای قراردادن لوازم استفاده ک

اینکه با رنگ آميزی فضایی به شکل مستطيل و به رنگآویزان کردن فنجان ھا و ليوان ھای دسته دار فراھم شده است. عmوه براین، ابتکار جالب تر 

 و موارد مورد نياز تبدیل کرده اند.مشکی روی دیواره جعبه، آن قسمت را به تخته سياھی برای نوشتن نکات ضروری و یادآوری لوازم

منبع : ھمشھری آنmین

http://vista.ir/?view=article&id=100343

جعبه ای در ورودی خانه

این از  دیگر  یکی  نيز  خانه  ورودی  در  نزدیک  جعبه ھا  قبيل  این  نصب 

پيشنھادھاست. به این ترتيب، جایی برای قراردادن کليدھا، قبوض آب و برق

و تلفن، نامه ھا، پوشه کاری و بسياری لوازم دیگر که می خواھيد ھنگام ورود

یا خروج از خانه در دسترس باشند، فراھم می شود.

در ضمن شما می توانيد آن را به رنگ دلخواه و متناسب با فضای ورودی

رنگ آميزی کرده و درصورت تمایل برای زیباترشدن آن، از تکنيک ھای مختلف

این جعبه ھا از  یکی  تصویرزیر  در  مثال  به عنوان  رنگ آميزی استفاده کنيد؛ 

نشان داده می شود که به رنگ نارنجی متمایل به قرمز روی زمينه زرد دیوار
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ورودی نصب شده و روی دیواره جعبه را با تکنيک استنسيل طرح دار کرده اند.

عmوه بر این، با چسباندن نواری از آھن ربا قسمت با�ی دیواره جعبه را برای

نصب عکس، کارت پستال و یادداشت اختصاص داده اند.

امکان تقسيم بندی فضای داخل آن با نئوپان وجود ندارد،در ضمن، نکته قابل توجه این است که باتوجه به اینکه به خاطر کوچک بودن ابعاد این جعبه، 

يم، آنھا را به صورت عمودی داخل جعبه جایمقواھای محکمی را متناسب با ابعاد داخلی جعبه بریده و پس از روکش کردن با کاغذ کادوی ضخ

داده اند. به این ترتيب، فضای داخل جعبه به بخش ھای کوچک تر تقسيم شده است.

نصب چند گيره روی لبه نما یا یکی از دیواره ھای طرفين این▪ پيشنھاد: اگر تمایل دارید چنين جعبه ای را برای دیوار ورودی خانه تان فراھم کنيد، با 

جعبه، ھمزمان جایی برای آویزان کردن کليدھا نيز تعيين کنيد.

منبع : ھمشھری آنmین

http://vista.ir/?view=article&id=100344

جلوه دادن به اتاق در سال نو با طرح ھايی شکوھمند

▪ اتاق خواب رویایی خود را طراحی کنيد

بتوانيد اتاق خواب از مکان ھایی در خانه است که دوست دارید در آنجا 

اتاق داشتن  ببرید و کامmً استراحت کنيد.  یاد  از  را  روزانه  فشارھای کار 

خوابی که از استراحت در آن لذت ببرید، کمک می کند که در صبح ھنگام ،

احساس طراوت کنيد و تا شامگاه سرحال باشيد. برای شروع ، این آرامش

را با رنگ ھای مmیم و سایه ھای آرامش بخش پدید آورید و تختخواب دلخواه

خود را با رویه ای از کتان زیبا و اثاثيه نرم و راحت در این مجموعه قرار دھيد.

"آشفته نبودن" اتاق خواب بسيار ضروری است؛ از این رو، وسيله و جای

کافی برای لوازم اضافی خود فراھم آورید و اگر اتاق خواب تان کوچک است،

با استفاده از وسائل چند کاره تا از فضا حداکثر بھره را ببرید.

▪ طرحی با رنگ ھای ھماھنگ

اتاق خواب خود را با رنگ ھای مmیم و آرامش بخش تزیين کنيد تا فضایی

تأثيری آبی روشن که  و  از سبز  آورید. سایه روشن ھایی  فراھم  راحت 

 رو به شمال دارند، این رنگ ھا ممکن است حسآرامش بخش به ارمغان می آورند ، برای چنين اتاقی بسيار مناسب اند. در اتاق خواب ھایی که

سرما بيافرینند.

 دوستانه کنيد: رنگ ھایی مانند صورتی پر رنگ و آجریبنابراین ، بھتر است رنگ ھای گرم تر و سرخ فام را بيازمایيد تا بدین ترتيب فضا را گرم و

مرجانی و مmیم.
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از رنگ ھای روشن( مانند زرد) که ممکن است به جای آرامش، نشاط بيافرینند، اجتناب کنيد.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=101148

جنس ھای قديمی در چيدمان نو

نيز برای اتاق خوابتان  لوازم قدیمی در خانه تان عmقه مندید و  اگر به کاربرد 

تختی قدیمی با فرم لوله ای شکل در تاج و پایين تخت انتخاب کرده اید به طور

قطع می دانيد که معمو�ً این قبيل تختخواب ھا پاتختی ندارند، بنابراین باید

�اقل برای یک طرف تخت به فکر جایگزینی مناسب برای پاتختی باشيد؛

زیرا وجود پاتختی در کنار تختخواب گذشته از موضوع زیبایی ظاھری دارای

پاتختی ھا دارای دو مزیت اصلی است؛ اول آنکه با توجه به اینکه معمو�ً 

یا دردار ھستند، شما می توانيد از محفظه ای دربسته به شکل کشویی 

فضای داخل آنھا برای قرار دادن بسياری از وسایل و خرده ریزھایتان استفاده

کنيد و دوم آنکه سطح روی پاتختی کنار تخت محل مناسبی برای قرار دادن

لوازمی ھمچون ساعت، کتابی که پيش از خواب آن را مطالعه می کنيد،

چراغ مطالعه، ليوان آب (برای آن دسته از افرادی که عادت دارند در نيمه ھای

زیورآ�ت مچی،  ساعت  عينک،  مانند  لوازم شخصی  بنوشند)،  آب  شب 

مانند قاب عکس، شمعدان و گلدان است تزئينی  لوازم  خانم ھا و با�خره 

ولی حا� که تختخواب شما فاقد چنين امکاناتی است چه باید کرد؟.

برای این منظور راھکارھای بسياری وجود دارد ولی پيش از آن باید توجه کرد

که برای اتاق خوابی که تختخواب آن از نوع قدیمی انتخاب شده پاتختی ای

اب متناسب و ھماھنگ باشد.تھيه شود که آن نيز متعلق به ھمان دوران بوده یا �اقل به لحاظ سبک و شکل ظاھری با تختخو

mقه تان نيز ھست ولی از آنجا که تختخواب ھای فلزیپيشنھاد ما برای این منظور قرار دادن یک صندوقچه قدیمی است که احتما�ً جزو لوازم مورد ع

ترسی به لوازم داخل آن صندوقچه در آن بایدقدیمی معمو�ً از ارتفاع بيشتری نسبت به تخت ھای معمولی برخوردار ھستند و در ضمن برای دس

زم و خرده ریزھا در فضای داخل آن دارد ولی استفاده ازمرتب باز و بسته شود، قرار دادن صندوقچه روی زمين اگرچه کارایی �زم را برای جا دادن لوا

سطح روی آن برای اھداف ذکر شده امکان پذیر نيست.

 سانتيمتر و در٧٠ الی ۶٠ سانتيمتر و طولی متناسب با فاصله تختخواب با دیوار یا حداکثر ٣٠ الی ٢۵بنابراین کافی است طبقه ای به عرض 

م مورد نظر روی آن نيز فراھم می شود.ارتفاعی کاربردی روی دیوار کنار تختخواب نصب کنيد. به این ترتيب جا برای قرار دادن لواز

م داخل آن را در نظر داشته باشيد تا احتمال برخورد● نکته؛ به ھنگام نصب طبقه فاصله �زم برای باز و بسته کردن در صندوقچه و دسترسی به لواز
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با طبقه و لوازم روی آن وجود نداشته باشد.

ی از اتاق از سطح روی صندوقچه به عنوان جایگاھیدر ضمن شما می توانيد به ھنگام خواب، پس از  تا کردن روتختی به جای قرار دادن در گوشه ا

برای روتختی تا شده استفاده کنيد.

ياز به رنگ آن را به رنگی متفاوت با پس زمينه اشتوضيح؛ با توجه به اینکه ساليان سال است که از عمر این قبيل تختخواب ھا گذشته در صورت ن

یعنی دیوار رنگ آميزی کنيد.

دیوار را به رنگ زرد رنگ آميزی کنيد که البته برای حفظبه عنوان مثال رنگ تختخواب را سفيد انتخاب کنيد و برای ایجاد جلوه بيشتر برای تختخواب، 

فاده کنيد که ھر دو رنگ را داشته باشند.این ارتباط رنگی و ھرچه جذاب تر شدن این دکوراسيون باید از سرویس ملحفه و روتختی ای است

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=96886

جھت تخت خواب

▪ نحوه خوابيدن باید طوری باشد که پا به سمت در ورودی اتاق نباشد

▪ اگر در اتاق خواب حمام ھست پا به سمت در حمام ھم نباید باشه

▪ تخت رو جایی باید قرار بدیم که با�ی سرمون یه دیوار صاف و بدون پنجره

باشه

ھرگز نزدیک پنجره نخوابيد...اگه مجبورید بخوابيد فاصله تخت با پنجره خيلی

بلنده ١مھمه ...اگه پنجره زیاد بلند نيست   متر...در ھر حال٢ متر ...اگه 

ترجيحا شبھا پنجره رو ببندید و پرده رو بکشيد..حتما می پرسيد ھمه جا که

شد نه پس کجا باید خوابيد؟؟به مورد بعد توجه کنيد

بھترین حالت برای قرار دادن تخت جوریه که در آن تخت نسبت به در ورودی

زاویه اش مورب باشه مثm شکل زیر خوبه

اصm تخت رو کج قرار ندین(البته گمون نکنم کسی ھمچين کاری بکنه

بھتره که در حالتی که در پشت سرتون ھست نخوابيد(بھتره جوری باشه

که در رو ببينيد..زیرا اگر قادر به دیدن شخصی که وارد اتاق می شود نباشيد

ھميشه احساس ناخوشایندی خواھيد داشت)

 تشک مجزا٢ نفره ٢ ضمن روی تخت اگر تخت خواب دو نفره ھست باید از دو سمت امکان دسترسی به تخت خواب وجود داشته باشد..در

 تا یکنفره ھست بينش یه پاتختی قرار بدید٢نيندازید..اگه تخت

 سانت فاصله بھش بدیم۶٠▪ کm تخت را بھتره به دیوار نچسبونيم ..حدود 

▪ نباید تخت رو زیر قسمتی از سقف که تاسيسات رد شده قرار بدیم...یا تانک یا منبع آب
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نيد جاش رو تغيير بدید سعی کنيد شب قبل از خواب▪ آینه تو اتاق خواب زیاد مطلوب نيست....خصوصا اگر تصویر تخت تو آینه باشه...اگه نمی تو

و اتاقتون ھست شبا روشو بپوشونيد...(.کm قضيه اینه کهروشو بپوشونيد....اگه یادتون باشه این مطلب در مورد تلویزیون و کامپيوتر ھم بود...اگه ت

و که می گم تصور کنيد ببينيد چقدر با ھم فرقھر فضایی فقط و فقط کار خودشو انجام بده که انرژی ھای مثبت و منفی با ھم قاطی نشن...این

 و خرت و پرتاتون توشه و از اتاق خوابتون جداست...توی اتاق خوابتون ھمtvداره...فرض کنيد که شما یه اتاق مخصوص کار دارید که کامپيوتر و 

 و ...کلی از خودشون اشعه و امواج پراکنده میtvر و فقط تخت خواب و کمد و یه آباژورو یه گلدون و چه ميدونم از این جور چيزاست...خود کامپيوت

رو ترک می کنيم و وارد اتاق خوابمون میکنن و ما ھم که کلی پشت کامپيوتر و ...خmصه خسته و کوفته...حا� که کارمون تموم شد اونجا

ھا و شلوغ پلوغی و ریخت و پاشھا....یه تختشيم....واقعا خيلی حس بھتری داره نسبت به اینکه تو ھمون فضای قبلی با ھمه در ھم ریختگی 

ھم باشه که روش بخوابيم....مسلما فردا که پا ميشيم تازه خسته تر ھم ھستيم

يد▪ اگه اتاق خوابتون رو به یک خيابان پر سر و صداست...حتما بيرون پنجره یه بادزنگ نصب کن

ببرید....در ضمن وقتی از پایين نگاش می کنيدنصب پنکه سقفی تو اتاق خواب کار درستی نيست...ولی اگر ھست بھتره تاثير منفيش رو از بين 

باید در جھت عقربه ھای ساعت بچرخه

▪ بابا زیر تختتو تميز کن دیگه!!!!انباری نيست که اون زیر

اب نباید تبدیل به زباله دانی بشه و انباشتگیاین یکی از مھم ترین توصيه ھای فنگ شویی تو اتاق خوابه...که می گه ھيچ فضایی در اتاق خو

ایجاد کنه....وقتی زیر تختمون اونجوری باشه انگار که شبا رو آشغال می خوابيم

 کنيد حتما ھر روز این کارو بکنيد) روتختی رو بزنيدعmوه بر خالی کردن زیر تخت ..تميزش ھم باید بکنيم...ھر وقت پنجره اتاق رو باز کردین(سعی

با� که ھوا زیر تخت جریان پيدا کنه و این در داشتن خواب بھتر فوق العاده موثره

 داشتبعد از انجام این کارا و موارد بعدی که ھنوز باقيمونده حتما خواب بسيار راحت تری خواھيد

منبع : زن روز

http://vista.ir/?view=article&id=117623

چـيـدمـان راھـرو

اغلب راھروھای ورودی فضایی باریک ھستند. با استفاده از رنگ ھای روشن

و سرد می توانيد این فضا را بازتر و وسيع تر از آنچه که ھست نمایان کنيد.

استفاده از رنگ ھای آبی روشن، سفيد و سبز بسيار روشن موجب القای

فضای وسيع به شما می شود.

کمد ھای و  کنسول  از  می توانيد  دارد،  وسيعی  راھروی  شما  خانه  اگر 

جاکفشی و جالباسی استفاده کنيد تا وسایل مھمان ھا در کمد قرار گيرد و

از به ھم ریختگی و شلوغی در این فضا جلوگيری شود.

استفاده از کنسول در این فضا به شما این امکان را می دھد که از وسایل
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به آن استفاده کنيد و فضای صميمی  مانند گل ھای خشک روی  تزیينی 

ھنگام ورود به خانه به شما القا شود.

استفاده از آثار ھنری، مانند تابلوھای نقاشی و مجسمه ھا از دیگر عناصری

 در این مسير استفاده کنيد.ھستند که بر مھمان نوازی شما تاکيد می کنند،عmوه بر این، می توانيد از عکس ھای خانوادگی

روشنایی کافی و مخصوص به این فضا از نکاتی است که حتما باید رعایت شود.

اریک و باریک را به مکانی نورانی و وسيع تبدیلاستفاده از چراغ ھای سقفی و دیواری در مسير راھرو به شما این امکان را می دھد که فضای ت

.کنيد، در ضمن موجب می شود که به ھنگام ورود و خروج به خانه روشنایی کافی ھم داشته باشيد

د سراميک و یا سنگ را برای این فضا انتخاب کنيدبه علت تردد و رفت وآمد بسيار در این مکان، بھتر است کف پوش بسيار مقاوم و بادوامی مانن

چراکه این نوع کف پوش  ھا در برابر گرد و غبار، تردد و فرسایش مقاوم ھستند.

فضا را به مکانی وسيع و نورانی تبدیل کنيد.اگر فضای راھروی داخلی خانه تان باریک و تاریک است، بھتر است با نصب آینه ھای بلند این 

 شيوه آرایش و دکور راھروھای بيرونی و داخلی خانه،اگر ورودی خانه راھرویی بزرگ و بلند است، با انواع گياھان و گل ھای خشک آن را بيارایيد.

بيان کننده دیدگاه و چگونگی برقراری ارتباط شما با دیگران است.

ھرچه این محيط آرام تر و زیباتر باشد، د�لت بيشتری بر مھمان نوازی شما خواھد داشت.

 پاکيزگی آن ھم در سطح مطلوبی باشد.پوشش دیوارھای فضای بيرونی خانه باید از مقاومت با�یی برخوردار باشد و قابليت نگھداری و

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=123326

چاپ به وسيله ُمھر

 و بافت داری ھستند که در اشکال گوناگون طراحییکی از تکنيک ھای چاپ روی دیوار، استفاده از مُھر است.مھرھا به طور کلی قالب ھای برجسته

می شوند و مورد استفاده قرار می گيرند.

ی یا پارچه ای، بسترھای خوبی برای چاپ بهاز مُھر در دکوراسيون داخلی نيز استفاده می شود. پوشش دیوارھا، کف، لوازم دکوراسيون چوب

وسيله مُھر ھستند.

ھای سفارشی و رایج دارای ابعاد بسيار بزرگ تر واز آنجا که مُھرھایی که برای موارد دکوراسيونی مورد استفاده قرار می گيرند نسبت به مُھر

ه ساخت مُھر می کنند. شما نيز می توانيد این کاراشکال متنوع و متفاوت تری ھستند؛ طراحان داخلی با توجه به ھدف مورد نظرشان، خود اقدام ب

را خودتان انجام دھيد.

کاغذ است. سپس دور طرح و یا حتی داخل آن رامرحله اول که در ساخت کليه مُھرھا مشترک است، طراحی طرح مورد نظر برای مُھر، آن ھم روی 

برای ساخت مُھر را انتخاب کنيد و مراحل بعدی را انجامبه وسيله قيچی یا کاتر ببرید. پس از آنکه الگوی طرح مُھر آماده شده ابتدا جنس مورد نظر 

دھيد.

اشاره می شود:برای ساخت مھر، جنس ھای مختلف و راه ھای گوناگونی وجود دارد که به برخی از آنھا در ذیل 
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الف) لينولئوم یا مکالئوم

 بوده و به عنوان کفپوش در قسمت ھای مختلفھمان طور که می دانيد، لينولئوم و مکالئوم پوشش ھای �یه ای از جنس پmستيک ھستند که ضدآب

می شوند. بنابراین شما می توانيد طرح مورد نظر راساختمان قابل استفاده ھستند. این �یه  ھای پmستيکی به راحتی با تيغ ھای موکت بری بریده 

عاد طرح قرار دھيد و با تيغ موکت بُری خطوط و مکان ھایکه در قالب الگوی کاغذی پيش از این آماده کرده بودید، روی یک تکه لينولئوم متناسب با اب

ده از آنھا به صورت مُھر به تنھایی وجود ندارد نيازی بهمعين شده را ببرید. به دليل آنکه این �یه ھا دارای قطر چند ميليمتری بوده و امکان استفا

و با ميخ و چسب چوب به ھم متصل کنيد. سپس �یهدسته ای دیگر است. بنابراین دو تکه چوب عمود بر ھم و متناسب با اندازه مُھر آماده کنيد 

ُھر استفاده کنيد. حال با آغشته کردن سطحمُھر را با چسب صنعتی به سطح تکه چوب افقی بچسبانيد و از تکه چوب عمودی به عنوان دسته م

مُھر به رنگ به وسيله غلتک و یا قلم مو، مھر را به دیوار بزنيد و چاپ را انجام دھيد.

ب) ساخت مُھر با ميوه جات

 می توانيد یک سيب، گmبی، پرتقال یا نارنگی یا ھر ميوهبرای ساخت مُھر با ميوه جات راه ھای بسيار راحت و ابتکاری وجود دارد. به عنوان مثال شما

چاپ فرم ميوه انتخابی با انتقال ھمان بافت ميوهدیگری مانند آنھا را به دو نيم تقسيم کنيد و از سطح داخلی ھر نيمه به عنوان مُھری برای 

 گmبی آماده چاپ با چند رنگ و به وسيلهاستفاده کنيد.ھمان طور که در تصویر مmحظه می کنيد، نکته جالب توجه این است، که سطح مقطع

mبی رنگ آميزی متنوع چاپ می شود که پس ازقلم مو رنگ آميزی شده است. بنابراین ھنگامی که با سطح روی پارچه تماس پيدا می کند شکل گ

ر تصاویر فوق مmحظه کردید، برای انجام چاپ مُھر،اتمام کار با قلم مو به طور مستقيم برگ و انتھای ساقه نيز طراحی شده است. ھمان طور که د

 پارچه ای نيز استفاده کنيد. تنھا �زمه به کارگيریلزومی به انتخاب دیوار، کف یا سقف نيست بلکه شما می توانيد از لوازم دکوراسيونی چوبی یا

چنين تکنيکی، مسطح بودن بستر چاپ است.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=92951

چاشنی خMقيت در آشپزخانه

برای خانم ھای خانه دار آشپزخانه به ميزان بوی غذای دلپذیری که ھر شب

نيست. خانم ھای خانه دار و دلنشين  بيرون می آید، مطبوع و  فضا  این  از 

مادران شاغل ساعت ھای طو�نی در روز در فضای آشپزخانه می چرخند تا

غذای خانواده را طبخ کنند و به ھمين دليل دکوراسيون آشپزخانه خيلی زود

برای آنھا تکراری و عادی می شود. از طرف دیگر دود و دم ناشی از طبخ غذا

عمر وسایل آشپزخانه را کم می کند و اثاث آشپزخانه خيلی زودتر از مبل و

تلویزیون و... زیبایی و جلوه خود را از دست می دھند. آشپزخانه زودتر از

برای نوسازی آن احتياج بازنگری و صرف ھزینه ای  سایر فضاھای خانه به 

 آشپزخانه بکشيد. دکوراسيون مجدد و نوسازیدارد. اگر بيش از پنج سال است که در این خانه ساکن شده اید، حتما باید دستی بر سر و روی
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ای دکوراسيون آشپزخانه سر بزنيد، از ميان آلبوم ھا وآشپزخانه را با حداقل و حداکثر ھزینه می توان انجام داد. می توانيد به یکی از فروشگاه ھ

ونی صاحب یک آشپزخانه نو شوید. اگر آشپزخانه شما بازنمونه ھای موجود، طرح جدیدی از کابينت، گاز و... را انتخاب کنيد. با صرف ھزینه چند ميلي

تر و با کمی خmقيت نيز می توان رنگ تازه ای بهباشد، این نوسازی در تغيير حال و ھوای خانه نيز موثر خواھد بود. اما با صرف ھزینه محدود

وانيد. اگر جيب شما خالی یا جيب شما پر است، بهآشپزخانه داد. رھنمودھایی برای ھر دو روش نوسازی آشپزخانه را می توانيد در این گزارش بخ

ھر حال این فرصت را دارید که آشپزخانه تان را نو کنيد.

● با جيب پر

ی و نيمی رنگ است. آن بخشی از دیوار که رنگدیوارھای آشپزخانه را رنگ کنيد. در اغلب خانه ھای ایرانی نيمی از دیوارھای آشپزخانه کاش

 ھای مmیمی چون ليمویی برای آشپزخانه مناسبند.است را نو کنيد و این بار رنگ متفاوتی انتخاب کنيد. رنگ ھای شادی چون نارنجی، زرد و رنگ

بر اساس روان شناسی رنگ، این رنگ ھا اشتھا را افزایش می دھند.

زمان بيشتر می خواھد و شما را چند روزی درگيردر یک قدم بلندتر می توانيد کاشی ھا را عوض کنيد. تعویض کاشی ھا در کنار ھزینه بيشتری، 

يد. کاشی ھای دیوار و کف بھتر است روشن وتعميرات می کند. اگر دست به تعویض کاشی ھای دیوار زدید، کاشی یا سراميک کف را ھم عوض کن

ل کاشی ھا زود چشم را خسته می کنند. چند عدد ازتيره یک طيف رنگ یا از دو رنگ مکمل باشند. در انتخاب کاشی ھای طرح دار دقت کنيد، این مد

ی تعویض کنيد.کاشی مورد نظرتان به ویژه کاشی یا سراميک کف نگه دارید تا در صورت شکستگی آن را به راحت

ت قدرت انتخاب گسترده ای دارید. این روزھا کابينت ھا تنوعاگر از این ھم بودجه بيشتری در اختيار دارید،  کابينت ھا را عوض کنيد. برای تعویض کابين

دید، آلبوم ھا را ببينيد و بھترین و مناسب ترین نمونه راچشمگيری دارند. انتخاب کابينت به حوصله و زمان بيشتری احتياج دارد تا فروشگاه ھا را بگر

یا یکانتخاب کنيد. شما کافی است انتخاب کنيد، چه سبک آشپزخانه ای دوست دارید تا انتخاب کابين ت راحت تر شود؛ یک آشپزخانه مدرن 

با ت با حال و ھوای قدیمی. در انتخاب کابينت ھای تازه به این نکته دقت کنيد که  غيير نحوه چيدمان کابينت ھا باید تغييراتی ھم درآشپزخانه 

نيد، لوله کشی مجدد گاز و آب ھزینه چندانی نيست.لوله کشی گاز و آب ایجاد کنيد. البته وقتی ھزینه چشمگير تعویض کابينت ھا را پرداخت می ک

صد تعویض و نوسازی یکی از اینھا را دارید. در طراحیدر تمام این مراحل به ھماھنگی رنگ دیوارھا، کاشی ھا و کابينت ھا دقت کنيد به ویژه اگر ق

کمل جذاب ترند.داخلی مدرن �زم نيست تمام اینھا را از یک رنگ یا یک طيف رنگ باشند. این روزھا رنگ ھای م

● با جيب خالی

کراری آشپزخانه را نو کنيد.اگر بودجه کmن با حداقل شش صفر برای نوسازی آشپزخانه ندارید، با خmقيت خود حال و ھوای ت

m کاشی ھای تزئينی کوچکی در بازار موجود استبه دنبال محصو�ت ارزان قيمتی بگردید که جایگزین کا�ھای گران قيمت و پرھزینه می شوند. مث

یجاد کنيد. این کاشی ھای کوچک عموما در رنگ ھایکه می توانيد با استفاده از طرح ھا و نقش ھای آنھا، نقشی تازه روی کاشی ھای قدیمی خود ا

مانند گل است، می توانيد روی این نقش ھا ازتند و تيز و با طرح ھای مختلف ھستند. اگر کاشی ھای آشپزخانه شما دارای چند طرح پراکنده 

کار نصب این کاشی را خودتان ھم می توانيد انجامکاشی ھای گفته شده، استفاده کنيد. این کار کاشی ھا را در چشم بيننده نو و تازه می کند. 

نی را بيشتر از فروشگاه ھای کاشی و سراميک، ازدھيد، فقط از فروشنده روش دقيق کار و چسب مورد نياز آن را سوال کنيد. این کاشی ھای تزئي

فروشگاه ھای لوازم تزئينی می توانيد خریداری کنيد.

از فروشگاه ھای کا بدھيد.  دیوارھای آشپزخانه  به  تازه  نوار رنگی می توانيد رنگ  یک  نصب  مختلفبا  بخواھيد، طرح ھا و رنگ ھای  دیواری  غذ 

موجود است و شما می توانيد با توجه به سبکنوارھایشان را به شما نشان دھند. از طرح ھا و نقش ھای اسپرت تا کmسيک در این مجموعه ھا 

و باشد. این نوارھا را معمو� در یک سوم با�یی دیوارخانه تان  انتخاب کنيد. چون این نوار برای آشپزخانه است، حتما از نمونه ھای قابل شست وش

يقه شما و ارتفاع کاشی ھای آشپزخانه بستگیآشپزخانه یا در ارتفاعی که پشتی صندلی ھا قرار دارد، نصب می کنند ولی مکان نصب ھا به سل

دارد.

ا�یی کابينت ھا را با گلدان ھای کوچک گل تزئين کنيد واگر از کابينت ھا خسته شده اید و ھزینه تعویض آنھا برای شما سنگين است. می توانيد لبه ب

کوچک گل مصنوعی مناسب است اما اگر گل مصنوعیسبزی و شادابی گل ھا را به آشپزخانه خود بياورید. برای لبه کابينت آشپزخانه، گلدان ھای 

 که در با�ی کابينت ھا کار سختی است. دستگيرهدوست ندارید، مناسب ترین نمونه زنده، کاکتوس است چون سایر گل ھا به مراقبت احتياج دارند

ير می دھد و ھم اینکه دستگيره کابينت زودتر از خود آنکابينت ھا را ھم با ھزینه اندکی می توانيد عوض کنيد. چون این کار ھم ظاھر کابينت را تغي
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خراب و شکسته می شود.

ی آشپزخانه نزنيد، تغيير جای گاز و چيدمان کابينت ھااگر بودجه محدودی برای انجام تغييراتی در آشپزخانه در نظر گرفته اید، دست به ساختار اصل

ناگھان ھزینه تغييرات و تعميرات شما را چند برابر می کند.

نيازھا، وسایلی ھستند که وجودشان در آشپزخانهپيش از ھر اقدامی، فھرستی از نيازھا، خواسته ھا و آرزوھایتان برای آشپزخانه تھيه کنيد. 

ضروری است.

ا چندان سخت نيست.خواسته ھا مواردی ھستند که به آشپزخانه شما زیبایی و جذابيت بيشتری می دھند و تامين آنھ

ا شروع کنيد، قدم به قدم جلو بروید، زودتر از زمانی کهآرزوھا، آن ایده ھایی ھستند که شما در رویاھا برای آشپزخانه تان تصور می کنيد. از نيازھ

حدس می زنيد به آرزوھایتان می رسيد.

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=123841

چشم و چراغ خانه

به پرده  تا وقتی که  انگار که خالی است،  ندارد،  پرده  تا وقتی که  خانه 

را خوب چيده اثاث خانه  و  مبلمان  نيست، ھرچقدر ھم که  پنجره ھایش 

باشيم و وسایل زیبا داشته باشيم، باز ھم به چشم نمی آید.

پس برای آنکه زیبایی خانه و وسایلتان به چشم بياید، به پرده ھا توجه ویژه

داشته باشيد.

امروز در ستون خانه بانو، نکاتی را در خصوص پرده به شما آموزش خواھيم

داد.عناصر بسياری را برای تزئين و آراستن پرده، پرده کرکره و پانل می توان

یافت که ھمگی بر جلوه پنجره می افزایند. اگر پنجره خانه شما دارای لبه و

می توان چنانکه  بگيرید.  بسياری  بھره ھای  آن  از  می توانيد  باشد،  تاقچه 

برخی وسایل یا گل ھایی را روی آن قرار داد. خود اینگونه وسایل در شمار

ارائه ھا و تزئينات پنجره ھستند و در تابش نور خورشيد جلوه ای درخشان به

نمای پنجره می بخشد.

▪ استفاده از گل:

اگر به جای پرده ھای معمولی، از پرده کرکره استفاده کرده اید، می توانيد

 را حفظ کنيد. به یاد داشته باشيد که گل ھا با سادگیفضای داخلی آن را با انواع گل ھای تزئينی و زیبا بيارایيد و در عين حال، سادگی طرح اتاق

و ظروف شيشه ای مناسب تر به نظر می رسد. ھمچنين، درمحيط ھمخوانی دارند؛ گو اینکه بر زیبایی آن می افزایند. در این ميان، استفاده از گلدان 

ھر فصل می توانيد نوع گل را مناسب با فصلی که در آن قرار دارید، انتخاب کنيد.
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▪ نور:

ا به کار برید که نازک باشند، چنان که نور از آنھا گذر کند و نيزاگر می خواھيد بر ميزان نور اتاق تاریک بيفزایيد، از این روش استفاده کنيد: پانل ھایی ر

ای را در کنار پنجره قرار دھيد. پانل ھای رنگی بهاندازه آنھا را چنان تعيين کنيد که پایين پنجره اندکی خالی بماند. سپس گلدان ھایی شيشه 

جزئيات طرح می افزایند و در ترکيب با پرده، آميزه ای از رنگ ھا را به دست می دھند.

▪ روبان:

وان تغييراتی گذرا و موقت یا حتی فصلی را در اتاقی پوشيدهبا استفاده از روبان و دیگر جزئياتی با رنگ ھای تيره، مانند صورتی یا قرمز پر رنگ، می ت

ن آویخته شده و به آن جلوه ای بھتر بخشيده است.از رنگ سفيد پدید آورد. روبانی که در تصویر مشاھده می کنيد، در کنار پرده ای به رنگ روش

▪ رشته ھای درخشان:

 و گرمای فضا حفظ نشده است. ترتيب آویختن ایناستفاده از آویزھا و رشته ھای رنگی، جلوه این پنجره را دلپذیر کرده است؛ گواینکه صميميت

ه ھای مشجر را تداعی می کنند. به یاد داشته باشيد که بھتر است از این الگو برای پنجره ھایی با شيش٨رشته ھا به گونه ای است که عدد 

استفاده کنيد.

▪ حاشيه ھا:

ه بسا که مناسب باشد طرح ھایی ساده اماحاشيه ھای پرده ھمواره در دید رس ھستند، حتی اگر پرده به عقب جمع شده باشد. بنابراین، چ

تاثير گذار را برای آراستن آنھا

رھگذر، جلوه ای دلپذیر یافته است.در نظر گرفت. در این تصویر پرده با استفاده از صدف ھایی زیبا حاشيه دوزی شده که از این 

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=92341

چطور آشپزخانه سبز داشته  باشيم؟

آیا تا به  حال گياھی سبز برای آشپزخانه تان خریده اید؟!

ھر چقدر ھم که سليقه برای دکوراسيون خانه تان صرف کنيد و تھيه لوازم و

نحوه چيدمان تک تک آنھا را با ھدف و برنامه ریزی قبلی و روی اصول انجام

نگرفته درنظر  گياه  برای گل و  ترکيب چيدمانی، جایی  این  در  اگر  دھيد، 

باشيد، فضای خانه شما باوجود ھمه لوازم ریز و درشت کاربردی و تزئينی،

سرد و بی روح خواھد بود.

رنگ سبز حاصل از گياھان، صفا و نشاط خاصی را در محيط ایجاد می کند که

به ھيچ وجه قابل جایگزینی با چيز دیگری نيست ولی متاسفانه این روزھا به

دليل مشکmت حاصل از نگھداری و پرورش گياھان آپارتمانی طبيعی، بعضی

افراد ترجيح می دھند که برای راحتی بيشتر و از طرفی حضور این رنگ - آن
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آنھا استفاده کنند؛ درحالی که انواع مصنوعی  از   - از طریق گياھان  ھم 

گياھان طبيعی به عنوان موجودات زنده، منابعی از انرژی مثبت ھستند.

این انرژی به قدری است که اگرچه برای افرادی که به طور دائم در آن مکان

حضور دارند ممکن است به طور مستقيم ملموس نباشد ولی یکی از د�یل

پر از گل و گياه به طور قطع حضور در فضایی  شادابی و سرزندگی آنھا، 

طبيعی است. عmوه بر اینھا شما ھمواره با تغييرات در موجود زنده ای مواجه

ھستيد که وضعيت آن، حاصل مراقبت ھا یا حتی بی توجھی ھای شماست.

مmت انرژی دوطرفه است. تحقيقات نشان داده است کهبنابراین گياه نيز مانند ھر موجود زنده دیگری به رفتار شما پاسخ می دھد. درواقع این تعا

رند، تمام حا�ت و روحيات افراد آن محيط را بهگياھان موجودات بسيار حساسی ھستند که به خصوص وقتی در فضایی بسته مانند خانه قرار می گي

 باوجود شرایط خوب محيطی به لحاظ نور، نوعخوبی درک کرده و نسبت به آن واکنش نشان می دھند و به ھمين دليل است که در بعضی مکان ھا،

 با وجود کمبودھایی در مواد �زم، گياه ھمچنانخاک، آب و... ، گياه عمر طو�نی نداشته و به سرعت پژمرده می شود ولی در بعضی محيط ھا حتی

سرزنده و شاداب است.

 ھای مصنوعی در دکوراسيون منتفی است بلکه برایالبته �زم به ذکر است طرح این موضوع به این معنا نيست که به طور کلی کاربرد گياھان و گل

به جز استفاده از گل ھا و گياھان مصنوعی وجودبعضی محيط ھا به خصوص مکان ھای عمومی پررفت و آمد و حتی قسمت ھایی از خانه نيز چاره ای 

ضوع در محيط ھای اصلی خانه چندان قابل توجيه نيست؛ندارد ولی باتوجه به تنوع موجود در ميان گياھان آپارتمانی و نيازھای مختلف آنھا، این مو

ی و نگھداری از آ نھا کمی زمان صرف کنيد. از ھمهتنھا �زم است براساس شرایط مکانی موجود، مناسب ترین گياھان را انتخاب کرده و برای رسيدگ

کنيم، معمو� محيط ھای عمومی شامل ھال واینھا گذشته، اغلب ما وقتی تصميم می گيریم که برای فضای خانه مان تعدادی گياه سبز تھيه 

ک تک فضاھای خانه برای رسيدن به تعادل، به انرژیپذیرایی را درنظر گرفته و به دنبال گياھان مناسب برای آن مکان ھا می گردیم، درحالی که ت

امون کاربرد گياھان طبيعی در محيط آشپزخانه بپردازیم.حاصل از گل و گياه نياز دارند؛ به ھمين دليل قصد داریم این بار به ارائه پيشنھاداتی پير

جره ای ھرچند کوچک بھره مند ھستند و ھمين امرخوشبختانه باتوجه به فرھنگ پخت و پز در کشورمان، در اغلب ساختمان ھا، آشپزخانه ھا از پن

ایجاد فضایی مرطوب برای ھرچه شاداب ترشدنمحيط را برای پرورش گياه در این فضا مساعد می کند. در ضمن بخار حاصل از پخت غذا نيز به 

گياھان کمک می کند.

● دیوارکی با گياھان سبز:

) است ولی اشراف محيط مجاور آشپزخانه - شاملOpenاگر سيستم آشپزخانه شما نيز مانند بسياری از خانه ھای امروزی باز یا ھمان اوپن (

ه می آزارد و اگر از سطح پيشخوان به عنوانپذیرایی یا غذاخوری - به فضای داخل و به خصوص سينک ظرفشویی مقابل پيشخوان، شما را ھموار

ان بلند و کوتاه، دیوارکی از گياھان سبز درست کنيد.ميز غذاخوری یا سطح کار در آشپزخانه استفاده نمی کنيد، با قراردادن چند گلدان حاوی گياھ

ی دید و اشراف مھمانان بر فضای داخل آشپزخانه نيزبه این ترتيب ھمزمان با کاربرد گياھان سبز در محيط آشپزخانه و فضای مجاور آن، مانعی برا

ایجاد می شود.

شد، مکان مناسبی برای قراردادن چند گلدان▪ نکته: سطح کابينت در بعضی قسمت ھای دیگر آشپزخانه نيز به شرط اینکه کاربردی نداشته با

ه اینکه احتمال برخورد دست یا دیگر لوازم بااست؛ تنھا �زم است گلدان ھای انتخابی به لحاظ اندازه به ھم شبيه باشند. در ضمن باتوجه ب

دارد بچه ھا وجود  به خصوص  افراد خانواده و  توسط  آنھا روی زمين  افتادن  به چنينگلدان ھا و ھمچنين  کابينت  از  ، ھنگام اختصاص سطحی 

یا فرورفته، مناسب تر است.مجموعه ای، موارد ایمنی را نيز درنظر بگيرید. برای این منظور معمو� سطح کابينت ھای کنج 

● باغچه ای روی کابينت:

ر نتيجه یا توسط تاجی به سقف آشپزخانه چسبيده یااین روزھا برای استفاده بھينه از فضا، کابينت ھای دیواری معمو� ارتفاعی تا سقف دارند؛ د

زخانه شما به صورتی است که کابينت ھای دیواریاینکه فاصله چندانی برای قراردادن چيزی باقی نمانده است. ولی اگر سيستم کابينت بندی آشپ

ردادن گلدان کوچکی حاوی سانتی متری دارند، به جای قراردادن لوازم مصرفی آشپزخانه، روی کابينت دیواری را با قرا٣٠با سقف فاصله ای حتی 

یوار وجود ندارد – می توانند به صورت آویز به کار بردهگياھان سبز پر کنيد. این گياھان در قسمت ھای انتھایی کابينت - در جایی که مانعی مانند د
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شوند.

● طبقاتی برای گياھان:

نصب طبقات می توان استفاده کرد. یکی از کاربردھای ایندر اغلب آشپزخانه ھا، دیوارھایی خالی از کابينت ھای دیواری وجود دارند که از آنھا برای 

یز باشند که چه بھتر؛ زیبایی خاصی به محيط و بهطبقات، قراردادن گلدان ھای حاوی گياھان سبز است. حا� اگر بعضی گياھان انتخابی از نوع آو

نمایش گذاشتن لوازم تزئينی و حتی ظرف ھای زیبایتانطبقات خواھند بخشيد. در ضمن شما می توانيد در کنار این گلدان ھا، از این طبقات برای به 

نيز استفاده کنيد.

● سکوھای پشت پنجره:

اده کنيد. نور حاصل از فضای بيرون، شرایط را برایاگر پنجره آشپزخانه شما سکوی کوچکی دارد، از آن برای قراردادن گلدان ھای گل و گياه استف

پرورش اغلب گياھان ميسر می کند.

 به یکی از سفال فروشی ھا زده و چند گلدان سفالی بادر ضمن انتخاب گلدان ھای فانتزی برای این منظور، فضا را زیباتر خواھد کرد؛ بنابراین سری

اشکال متفاوت تھيه کنيد.

● طبقه بندی روی پنجره:

ی سانتی متر عقب تر از دیوار ھاست. این فاصله، فضای خوبی برای نصب طبقه ھایی شيشه ای، رو١٠در بعضی آشپزخانه ھا،  قاب پنجره حدود 

ه ای را که به طولی برابر با عرض پنجره تھيهپنجره است. شما می توانيد با نصب گيره ھای دیوارکوب به دیوارھای طرفين پنجره، طبقات شيش

زه ھای تزئينی روی این طبقات بچينيد.شده اند، در مقابل پنجره نصب کنيد و گلدان ھای کوچک متعددی را به ھمراه لوازم و خرده ری

 مگر اینکه پنجره از نوع کشویی باشد.▪ نکته: توجه داشته باشيد با نصب این طبقات، دیگر امکان بازکردن پنجره وجود نخواھد داشت

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=307256

چطور اتاق خواب کودک را بچينيم؟

اگر باشيد؟  داشته  باھوش  و  درسخوان  بچه ھایی  می خواھد  دلتان 

می خواھيم انسان ھایی موفق و فھميده به جامعه و به دنيا تحویل دھيم

اول از ھمه باید محيطی سالم و امن برای رشد کودکمان فراھم بياوریم.

یکی از مھم ترین نکاتی که در تاریخچه دکوراسيون داخلی به آن اھميت داده

شده نحوه چيدمان اتاق خواب است. طراحی اتاق خواب کودکان بسيار مھم

است.

شاید باورتان نشود اما چيدمان اتاق خواب کودک دلبند شما، از محل قرار

گرفتن تخت گرفته تا انتخاب بھترین وسایل تزیينی و دیوارکوب ھا و...، تاثير

مستقيم در رفتار خوب و درسخوان شدن او در آینده دارد. متاسفانه معمو�
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والدین به این نکات اھميت زیادی نمی دھند.

 نکته مھم در مورد نحوه چيدمان اتاق خواب کودک اشاره می کنيم:۶به 

) قاب عکسی از چھره خندان والدین را در اتاق خواب کودک بگذارید. این١

دید کند، مصون می دارد، بلکه موجب می شود تاکار نه تنھا کودک را از بسياری از مشکmت روحی و عاطفی که ممکن است او را در بزرگسالی تھ

 او را تشکيل می دھند، در مقابل خود ببينيد.کودک ھر زمان چشم باز می کند چھره خندان پدر و مادر خود را که در واقع ارکان اصلی زندگی

تش در اتاق را ببيند. بھتر است دیواری که برای) تخت کودک را به عریض ترین دیوار اتاق خواب تکيه بدھيد. مراقب باشيد که کودک از روی تخ٢

کودکتان را به مخاطره بيندازد.تکيه دادن تخت کودکتان انتخاب می کنيد، مقابل دستشویی یا حمام نباشد چون می تواند سmمت 

ان نياز دارند فضای باز و راحتی با�ی سرشان داشتهاگر دو فرزند دارید بھتر است از تخت ھای دو طبقه تا حد ممکن استفاده نکنيد، چرا که کودک

ن موضوع می تواند در آینده باعث فشار عصبی در اوباشند و تخت ھای دو طبقه این امکان را از کودکی که در طبقه اول می خوابد، می گيرد و ھمي

 دارد احساس ناامنی می کند و ھمين حسشود. کودکی که در طبقه با� می خوابد نيز از آنجا که یک فضای خالی در زیر محل خوابش وجود

می تواند در بزرگسالی تاثيرات بدی در روحيه اش بگذارد.

ود ميز و صندلی و چراغ مطالعه ای بگذارید و به او) گوشه مناسبی از اتاق را به مکانی برای مطالعه اختصاص دھيد. در گوشه ای از اتاق کودک خ٣

ی دھيد که چقدر درس خواندن و مطالعه برایتانبفھمانيد که مکان مناسب برای مطالعه و درس خواندن، ھمان است. به این ترتيب به او نشان م

اھميت دارد.

ی آب می تواند محيط ناسالمی ایجاد کند و در آینده) اتاق خواب کودک را به محيطی سالم تبدیل کنيد. تصاویر آب و دریا، آکواریوم یا وجود صدا۴

موجب بروز بيماری آسم در کودک شود.

 اتاق خواب کودک را ھميشه تميز و مرتب کنيد.) محيط و فضای اتاق خواب کودک را ھمواره تميز و جمع و جور کنيد. کمدھای دیواری و کشوھای۵

بيشتری خواھد داشت و خmقيت و قدرت تخيلھر چه فضای اتاق خواب باز و خالی از به ھم ریختگی باشد کودک به ھمان ميزان احساس آرامش 

ھا استفاده ای نکند به چشم او استراحت بدھيد.او افزایش می یابد. با جمع کردن وسایلی که ممکن است کودکتان تا یک یا دو ماه دیگر از آن

اتاق خواب کودک باید به او روحيه ای شاداب) با استفاده از نور، رنگ و آثار ھنری مثل نقاشی محيطی شاد برای کودک خود فراھم آورید. ۶

 رنگ آبی نزنيد چرا که این رنگ موجب افسردگیببخشد. اطمينان حاصل کنيد که نور اتاق کافی باشد. سعی کنيد دیوار اتاق خواب کودک خود را

 سبز روشن می تواند انتخاب خوبی برای رنگدر کودک شما می شود و انرژی او را تحليل می برد. رنگ ھای روشن ھمچون زرد، صورتی کمرنگ و

ر دادن تصاویر حيوانات وحشی و درنده کامm بپرھيزید.دیوار اتاق کودک باشد. یکی از نکات مھم در مورد تزئين اتاق خواب کودک این است که از قرا

در عوض عکس ھایی را انتخاب کنيد که حس خmقيت و آرامش را در او تقویت کند.

منبع : ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=89714

چطور حمامی زيباتر داشته باشيم؟

حمام ازجمله مکان ھایی است که شاید توجه چندانی نسبت به زیبایی و
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نظم و ترتيب آن نمی شود.

بيدار با عجله از خواب  برایتان اتفاق افتاده که صبح ھا  بارھا  بارھا و  حتماً 

شدید و پس از دوش گرفتن به سرعت از خانه خارج شدید و حمام و بسياری

از وسایل به ھم خورده باقی مانده است. برای نظم دادن به این نقطه از

خانه این راه ھا را امتحان کنيد. مانند ھر کاری و مرتب کردن ھر قسمتی،

خارج کردن و دور ریختن وسایل به درد نخور داخل حمام می تواند کمکی

باشد برای اینکه شما نظم را به حمام برگردانيد.

▪ رنگ: سفيد معمو�ً بھترین رنگ برای حمام است. علت آن ھم این است

با ھمه چيز ھماھنگ می شود. در ضمن باعث می شود تا که به آسانی 

شما به راحتی و به سرعت آلودگی ھا را ببينيد و برای پاک کردن آن اقدام

کنيد. برای دیوار ھا می توانيد از کاشی ھای روشن استفاده کنيد که در این

صورت فضا بزرگ تر به نظر می رسد.

دارد. ھم در خانه وجود  توالت  و  برای کف حمام  مھم  نکته  دو  زمين:   ▪

بھداشت اھميت زیادی دارد و ھم سmمتی و امنيت. کف ھای سراميک و

البته چوبی ھم امنيت و بھداشت را حفظ می کنند و ھم باعث می شوند

حمام شما بزرگ تر جلوه کند.

ود ھم حمام را بزرگ تر جلوه می دھد و ھم▪ نور: استفاده از نور کافی در حمام که توسط �مپ ھای کوچک در قسمت ھای مختلف ایجاد می ش

نده نور در حمام ھا استفاده کنيد.اینکه در مواقع مختلف کارایی دارد. سعی کنيد از چند کليد متفاوت و یا حداقل از کنترل کن

 دقيقه باز بگذارید.برای اینکه حمام را سریعاً خوشبو کنيد روی حباب چراغ حمام چند۵پيش از پاک کردن کاشی ھای حمام، بھتر است آب داغ را 

قطره عطر بزنيد.

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=88010

چطور کمد اتاق مان را ساماندھی کنيم؟

مرتب کردن کمد به ھم ریخته اتاق مان به علل مختلف به تعویق می افتد در

حالی که ...

در حالی که خود می دانيم علت اصلی آن عاجز بودن ما از مرتب کردن

است. پس سؤال اصلی این است که:

▪ چطور باید کمد اتاق خود را مرتب کنيم؟
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ما معمو�ً چيز زیادی از ساماندھی کردن به شکل درست نمی دانيم. شاید

علتش عدم اطmعات کافی باشد، اما به ھرحال این مشکل باعث می شود

در برخی موارد دچار مشکل شویم. د�یل و تفکرات غلط ما در طول زمان

باشد. تصورات و حقایق در مورد کمدھا باید روشنباعث می شود که کمدھا تبدیل به فجایعی شوند که مواجه شدن با آنھا برایمان بسيار دردناک 

شوند.

● خرافات و حقایق

شم، نمی توانم کمدم را ساماندھی کنم.▪ تصورات: من به جای بيشتری برای وسایلم احتياج دارم. تا زمانی که جای بيشتری نداشته با

▪ حقيقت: اگر درست ساماندھی کنيد، جای بيشتری خواھيد یافت.

اخ ھا ھم کمکی به شما نمی کنند.▪ تحليل: اگر شما نتوانيد از پس مرتب گذاشتن وسایلتان بر آیيد، به مرور زمان بزرگترین ک

اگر منزلتان جایی برای لباس ھاتان نداشتهمھم نيست که شما چقدر فضا دارید، مھم آن است که چطور از آن استفاده کنيد. در حقيقت حتی 

باشد نيز باید بتوانيد برای خود راھی پيدا کنيد.

▪ تصورات: من لباس ھای بھاره ام را جمع کرده ام، پس مشکلی در ساماندھی لباس ھایم ندارم.

چ ارتباطی به ساماندھی کمد ندارد.▪ حقيقت: با یک بار ساماندھی کردن باید برای ھميشه از آن پيروی کنيد و جمع کردن فصلی ھي

باعث می شود که شما نظم بگيرید و از قانون▪ تحليل: با یک بار ساماندھی کردن درست مشکل شما برای ھميشه حل خواھد شد، زیرا این کار 

پيروی کنيد.

▪ تصورات: برای کمدم طبقات بيشتر گذاشته ام، اما باز به ھم ریخته است.

ست عمل نکنيد، طبقات جدید کمکی به شما▪ حقيقت: شما کمدتان را ساماندھی نمی کنيد، بلکه مدل آن را عوض می کنيد. تا زمانی که در

نمی کنند.

ما نمی کند و مشکmت ھمان مشکmت سابق▪ تحليل: مدل جدید دادن به کمدتان تا وقتی نتوانيد آن را درست ساماندھی کنيد، کمکی به ش

است.

 برای پيدا کردن لباس دلخواھم از من می▪ تصورات: حتماً من لباس زیادی دارم که مشکmتم حل نمی شود. به ھم ریختگی کمدم وقت زیادی

گيرد و ھزینه خشکشویی سرسام آور شده است.

آنھا آسان تر است و چروک نمی شوند.▪ حقيقت: اگر لباس ھاتان را درست و با استفاده از چوب لباسی ھا مرتب بچينيد، پيدا کردن 

ن آسان تر است. دیگر �زم نيست که پول تان را برای یک▪ تحليل: اگر شما بتوانيد آنچه را که دارید درست ببينيد، خرید تکه ھای دیگر لباس برایتا

احب یک دست لباس نو شوید.دست کامل لباس خرج کنيد، بلکه می توانيد با ھماھنگ کردن یک بلوز جدید با شلوار قدیمی، ص

ز لباس ھا احتياج به شستن دارند.مرتب کردن باعث می شود که ھر روز مجبور نباشيد به کمدتان خيره شوید و فکر کنيد کداميک ا

 سال است که وضع ھمين طور است.١۵▪ تصورات: واقعاً دلم می خواھد که به لباس ھایم سر و سامان دھم اما 

جات پيدا کنيد.▪ حقيقت: سال ھا سھل انگاری اوضاع را بدتر کرده است. پس کمی وقت بگذارید و از این وضع ن

تر کنيد. کمدتان را به شکل بھتری طبقه بندی▪ تحليل: وضعيت کmفه کننده ای است، اما سعی کنيد با نگه داشتن لباس ھای �زم اوضاع را بھ

کنيد که کارایی بھتری داشته باشد و از ھر نقطه ای بيشترین استفاده را ببرید.

● چطور ساماندھی کنيم؟

م که به شما یادآور می شویم، می تواند بهسخت ترین قسمت تصميم گيری است. اگر این کار را بکنيد، بقيه مسائل آسان است. چند نکته مھ

شما کمک زیادی در تصميم گيری کند.

● دو راه

▪ برای تصميم گيری درست، دو راه وجود دارد:

- یا خودتان دست به کار شوید .

تب کردن کمدھا را انجام نمی دھند. پس بھترین راه آن است- و یا از دکوراتورھا و افراد خبره بخواھيد به شما کمک کنند. که معمو� این افراد کار مر
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ا از جایی آغاز کنيد که استرس و کار کمتری برایکه خودتان دست به کار شوید. نقاطی را که احتياج به ساماندھی دارند مشخص کنيد. کار خود ر

 باشد. اگر کار ساماندھی کردن را به افراد دیگریتان دارد. از گوش دادن به پيشنھادھای خوب غافل نشوید و بدانيد که ممکن است برایتان مفيد

دن لوازم تان راضی باشيد. به این افراد در مواقعسپرده اید به یاد داشته باشيد که تصميم گيرنده نھایی شما ھستيد و باید از قابل دسترس بو

لزوم تذکر دھيد تا ھمه چيز ھمان طور که برای شما راحت تر است، اتفاق بيفتد.

● نقشه حساب شده

د پس از مدت ھا کار، در نھایت ھمه چيز را دوبارهبدانيد که موفقيت تان در گرو داشتن یک طرح واضح است. اگر این کار را نکنيد متوجه می شوی

 روی زمين، وحشت شما را صد چندان خواھد کرد.بيرون می ریزید و مجبور می شوید از نو مرتب کنيد و عmوه بر این، ریخته شدن تمام لباس ھا

ر چه در مورد این نقشه بيشتر فکر کنيد ھنگام چيدناما اگر در مورد نقاط مختلف کمدتان فکر نکنيد، کار برای تان پيچيده تر می شود، بدانيد ھ

لباس ھا وقت کمتری مصرف می کنيد و در آینده برای خرید لباس ھای جدید راحت ترید.

● نکات مفيد

زند از آن استفاده کنيد. مھم ترین اصل آن است که▪ آسان سازی: مھم است که نقاطی را خالی نگه دارید، اما اگر می بينيد به کارتان لطمه می 

کارھایتان را به ھر شکلی آسان تر کنيد.

باید طوری طراحی شود که با مراجعه ھر▪ ثبات: مھم ترین ھدف آن است که روشی را در پيش بگيریم که ھميشگی باشد. مرتب سازی کمد، 

روزه به آن ھمچنان پایدار و در دسترس و استفاده باشد.

 تواند در برخی فضاھای دیگر مفيد باشد. نقاط▪ ميانه روی: سعی کنيد که ميانه روی داشته باشيد. گاھی اوقات گذشتن از برخی از فضاھا می

مختلف مانند قطعات پازل می توانند مکمل یکدیگر باشند.

ا توجه کردن به تبليغات، کار خود را سخت نکنيد و پس▪ تبليغات: کارخانه ھای مختلف توليدات بسياری را برای ساماندھی کمدھا توليد کرده اند. ب

از مدتی فکر بھترین وسایلی که در ساماندھی به شما کمک می کنند را انتخاب کنيد.

يار مھم است. وسایل شما باید طوری قرار گيرند▪ یکنواختی: اینکه اشيای ھمجنس و اشکال شبيه به ھم را خيلی مرتب در کنار ھم بگذارید، بس

که چشم نواز باشند و شما به راحتی بتوانيد آنھا را بردارید.

 اگر این کار را به یک نفر دیگر بسپارید تا برای تاندر حالت کلی، «بودجه» یکی از خصيصه ھایی است که در این پروژه احتياج به ميانه روی دارد.

اشيد، ھزینه ھا بسيار کمتر است.انجام دھد، احتما� مبلغ ھنگفتی باید بپردازید اما مقایسه کنيد که اگر خودتان مسئول آن ب

 این ساماندھی را به بھترین شکل انجام دھيد.اگر خود می خواھيد این کار را انجام دھيد به این فکر کنيد که چه وسایلی احتياج دارید تا

جه خراشيدگی ھا و خرابی ھای کمد خود میمورد دیگری را که مھم است بدانيد این است که معمو�ً پس از بيرون ریختن اجناس یک کمد متو

د را ترميم کنيد.شوید. بھتر آن است که از قبل فکر این موضوع را بکنيد و قبل از گذاشتن دوباره لباس ھا کم

می توانيد برای ھميشه یک کمد مرتب داشتهبه یاد داشته باشيد که ممکن است مرتب کردن کمدتان کار مشکلی باشد، اما با یک نقشه درست 

باشيد.

منبع : بيرتک
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چطور نور اتاق خواب کودک را تنظيم کنيم؟
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یکی از مسائل مھمی که در اتاق خواب کودک باید به آن توجه شود، وضعيت

نور اتاق است.

البته کودک درس خوان شما باید در اتاق خصوصی خود که معمو� تکاليف

مدرسه را ھم در آنجا انجام می دھد، نور کافی داشته باشد اما اھميت نور،

فراتر از خصوصيات فردی و شخصيتی کودک است. نور، عنصر �زمی است

که ھيچ کودکی - چه درس خوان و چه تنبل - نباید از آن محروم بماند و ھر

انسانی - چه کودک و چه بزرگسال - برای ادامه حيات به آن نياز دارد.

نيازھای خاص این به لحاظ  نور اتاق خواب کودکان  به طور کلی، وضعيت 

بزرگسا�ن خواب  اتاق  به  نسبت  بيشتری  حساسيت  و  توجه  سنين، 

اتاق خواب داشته در  نوری  باید  بزرگسال،  فرد  مانند  نيز  می طلبد. کودک 

باشد که ھنگام روز، انجام کارھایی از قبيل پوشيدن لباس و پيداکردن اشيا

برای و  بدھد  او  به  را  امکان تشخيص رنگ ھا  امکان پذیر کند،  به خوبی  را 

کارھایی ھمچون نقاشی و مطالعه و نوشتن تکاليف درسی، مقدار کافی و

جھت مناسبی داشته باشد؛ مثm جھت تابش نور – چه از پنجره و چه از

که جھت خط فارسی زبان ھا  برای  تحریر  ميز  به  نسبت   – مطالعه  چراغ 

نوشتاری آنھا از راست به چپ است، باید از چپ به راست باشد. ھنگام

شب نيز باید آنقدر نور در اتاق باشد که کودک، ھم بتواند خوب استراحت

توانایی نيمه شب،  در  تختخواب  از  برخاستن  به  نياز  کند و ھم در صورت 

تشخيص اشيای پيرامون خود را داشته باشد.

ت. در مورد خردسا�ن و نوزادان، به نور کم شدتیمھم ترین نکته ای که در مورد نور مصنوعی اتاق کودک باید مورد توجه قرار بگيرد، ایمنی اس

 را عوض کنيد یا او را بخوابانيد، توانایی دید کافی را دراحتياج دارید که در طول دفعات فراوانی که به کودک سر می زنيد تا به او غذا بدھيد، پوشکش

ولت) استفاده کنيد.١٢اژ آن زیاد نيست(حداکثر اختيارتان بگذارد. از یک چراغ خواب دوشاخه دار یا یک چراغ کوچک حباب دار با �مپی که ولت

● این نکات ایمنی را در اتاق خواب کودک در نظر داشته باشيد:

داغ چراغ برسد یا به سيم کشی برق نزدیک شود.- مطمئن شوید که انگشتان کودک کنجکاوتان نمی تواند روکش قطعات برقی را بردارد، به حباب 

دگی واژگون شوند.- از �مپ ھایی استفاده کنيد که به دیوار نصب می شوند. چراغ ھای پایه دار ممکن است به سا

ی مطلق به صفحه مونيتور یا تلویزیون خيره شود. برای چشم کودک- اگر کودک تان کامپيوتـــر یا تلویزیـــون در اتاقـــش دارد، اجــازه ندھيد در تاریــک

مکن است یک �مپ قابل تنظيم سقفی یا چراغبھتر است که ھنگام نگاه کردن به تلویزیون، چراغ کم نوری در اتاق، روشن باشد. این چراغ م

مطالعه ای باشد که شعاع آن از سقف به ميز تحریر می تابد.

ده می کنند.چراغ ھای دیمردار برای اتاق کودک عالی ھستند. این چراغ ھا ذھن کودک را برای خوابيدن آما

 عmیق او نيز در حال تغيير است؛ بنابراین طرح نوردر مورد طرح نور اتاق کودک، به یاد داشته باشيد که کودک شما مدام رشد می کند و نيازھا و

وراتيو چراغ از ھواپيما تا چرخ وفلک و «سيندر�» و «شرک»اتاق او نيز باید قابليت تغيير مداوم را داشته باشد. برای سنين مختلف، انواع طرح ھای دک

را می توانيد پيدا کنيد.

منبع : بيرتک
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چطور نورپردازی خوب در خانه داشته باشيم؟

اتاق در  نور  و  نور طبيعی  نور خوب،  اتاق ھا،  داخل  در  نورپردازی  مبانی 

باید به آن بپردازیم، یکی از اصولی است که در چيدمان خانه  بزرگسا�ن 

اھميت داده شود.

● نورپردازی مناسب

نورپردازی درست و اتاق خواب تان  در  آیا  موضوع که  این  شاید تشخيص 

اصولی وجود دارد یا نه، در وھله اول، کار چندان راحتی نباشد اما به راحتی از

تبعات آن می توان به این مطلب پی برد. اگر صبح ھا با سردرد از خواب بيدار

مردمک اطراف  قرمزرنگ  می سوزد، ھاله ای  چشم ھایتان  می شوید، 

چشم ھایتان دیده می شود یا اگر از ھمان اولين ساعات شروع روز، عادت به

نورپردازی نشانگر جای خالی  دارید، ھمه و ھمه  پرخاشگری  بدخلقی و 

مناسب در اتاق تان است؛ چرا که نورپردازی خوب موجب می شود در خانه

خود احساس آرامش و امنيت داشته باشيد.

راه حل تمامی  این مشکmت، ایجاد یک شمای انعطاف پذیر نوری است به

حالتی خوشایند ببخشد. نورپردازی باید به گونه اینحوی که برای تمامی  ساعات روز مناسب باشد و به اتاق ھای شما در ھر لحظه از شبانه روز، 

کنيد و مثmً اتاق خود را از یک اتاق نورانی، به یک اتاقطراحی شده باشد که با فشاردادن یک کليد ساده، به راحتی بتوانيد نور اتاق را زیاد یا کم 

آرام با نوری رمانتيک که برای خوردن یک شام دونفره با ھمسرتان مناسب است، تبدیل کنيد.

● نور طبيعی

ر ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی بهنور طبيعی، یکی از ویژگی ھای مثبتی است که یک خانه می تواند داشته باشد اما کيفيت نور د

ان در عرض و طول جغرافيایی بيندازیم.جھت اتاق ھا دارد. شاید بد نباشد نگاھی به نحوه نور اتاق ھا با توجه به جھت قرارگرفتن ش

ه آنھا نمی تابد. ھنرمندان نقاش معمو�ً اتاق کار خود رااتاق ھای رو به شمال: این اتاق ھا سرد ھستند، نور زننده ای دارند و نور مستقيم خورشيد ب

 بدھند.رو به شمال انتخاب می کنند تا در نور آن، بھتر بتوانند رنگ ھا و طيف ھای مختلف را تشخيص

 شرق ھستند اما بعد از گذشت چند ساعت از زمانـ اتاق ھای رو به شرق: اولين اتاق ھایی که با طلوع خورشيد روشن می شوند، اتاق ھای رو به

ر خورشيد در این اتاق ھا نيست. بھتر است برای تعدیل طلوع، سایه ای بلند و طو�نی مدت بر این اتاق ھا سایه می افکند و طی روز دیگر خبری از نو

با این کار می توان در اواسط روز نيز تا حد ممکن، نورنور شدید و خيره کننده آفتاب در زمان طلوع، در این اتاق ھا از نور مصنوعی استفاده شود. 

 کارآیی دارد.طبيعی روز را به نوعی در این اتاق ھا ایجاد کرد. این تمھيد برای اتاق ھای رو به شمال ھم

البته ممکن است طی روز و در فصل ھای مختلف، کيفيت وـ اتاق ھای رو به جنوب: نور و گرمای خورشيد در تمام مدت روز در این اتاق ھا وجود دارد؛ 

زیادی را طی روز در آنجا می گذرانيد، رو به جنوبميزان آن اندکی تغيير کند. بھتر است آشپزخانه، اتاق نشيمن و ھر جایی که معمو� مدت زمان 

باشد.
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 که نور شدید است، چشم را آزار می دھد. بعدازظھرھا دراتاق ھای رو به غرب: در گرم ترین ساعات روز، نور خورشيد به این اتاق ھا می تابد و زمانی

این اتاق ھا سایه می افتد و نور خورشيد، مmیم تر می شود.

▪ نور اتاق خواب بزرگسا�ن

ابـــی راحــت داشته باشيد. البته این را فراموش نکنيدنور خوب در اتاق خواب، به شما این امکان را می دھد کــه بعد از یــک روز سخــت کاری، خو

بح روز بعد برای پوشيدن لباس مشکل پيدا می کنيدکه منظورمان این نيست که اتاق خواب باید تاریک باشد تا خوب بخوابيد، چون در این صورت، ص

و ممکن است با جوراب ھای لنگه به لنگه سر کار بروید!

وب است و حتی اگر ھم اتاقی شما بخواھد بخوابد،بھترین نور برای اتاق خواب، نور کنار تختخواب است که برای مطالعه و حتی دیدن تلویزیون خ

ستفاده کنيد یا نوری را در قسمت با�یی تخت خود تعبيهچشمانش را آزار نمی دھد. می توانيد برای نور کنار تختخواب تان از آباژورھای کنار تختی ا

کنيد یا روشنایی ھای دیوارکوب در اتاق خود نصب کنيد.

منبع : ھمشھری
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چگونه با رنگ، خانه را بزرگ کنيم

رنگ ھای روشن و ساد ه مانند  خانواد ه رنگ ھای خنثی و یا رنگ ھای طبيعی،

بھترین انتخاب برای اتاق ھای بسيار کوچک ھستند ...

اما اگر اتاق شما خيلی کوچک نباشد ، می توانيد  تنوع رنگی بيشتری د ر آن

اتاق برای  مmیم  بخش و  آرامش  اگرچه ھمواره رنگ ھای  باشيد .  د اشته 

باید  با خواب ھا توصيه می شوند  اما اتاق خواب فضایی خصوصی است و 

سليقه صاحب آن رنگ آميزی شود .

البته عmوه بر سليقه شخصی، اطmع از بعضی اصول د ر انتخاب رنگ مفيد 

است. به یاد د اشته باشيد  رنگ ھای سرد  مانند  آبی ھا و سبزھا، رنگ ھایی

این رو از  نشان می د ھند ،  آنچه ھستند   از  را عقب تر  ھستند  که سطوح 

 ه» معروف ھستند ، جلوتر به نظر می رسند  و د ر نتيجهفضاھای کوچک را بزرگ تر می نمایانند ، د ر حالی که رنگ ھای گرم که به «رنگ ھای پيش روند

د ، اما بھتر است برای طراحی رنگ د ر یک اتاق کوچک ازفضا را کوچک تر نشان می د ھند . جوانان اغلب به رنگ ھای پرانرژی و زند ه عmقه مند  ھستن

عنوان بومی سفيد  برای معرفی سطوح رنگی کوچک تر بااین رنگ ھا د ر سطوح کوچک و به عنوان آکسان استفاد ه کنيد . از د یوارھای روشن اتاق به 

رنگ ھای د رخشان و مورد  عmقه تان بھره بگيرید .

عوض این حسن را د ارند  که به شما امکان می د ھند  ھر ازد یوارھای سفيد  یا کرم روشن شاید  برای جوانان کمی کسل کنند ه به نظر برسند ، اما د ر 

 تغيير د ھيد.چند  گاه یک بار رنگ سایر وسایل اتاقتان را بد ون نگرانی از ھماھنگی آن با رنگ د یوارھا

ی پرد ه اتاق را ساد ه و ھمرنگ د یوار انتخاب کنيد . تاثيربرای بزرگنمایی اتاق ھای کوچک بھتر است د رھا و پنجره را به رنگ د یوار رنگ بزنيد  و حت
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می است، ضمن اینکه با بازتاب نور فضا را نيز بزرگ تر از آنچهآینه ھا د ر بزرگنمایی را فراموش نکنيد . وجود  یک آینه قد ی د ر اتاق یک جوان نيازی حت

ا بازتاب نور طبيعی تاثير بيشتری د اشته باشد . نصب آینهھست، نشان خواھد  د اد . د ر صورت امکان آینه را روی د یوار مقابل پنجره نصب کنيد  تا ب

. نورپرد ازی نيز از اصولی است که باید  به آن توجه شود .روی د ر کمد ھا نيز عmوه بر بزرگنمایی و گرد ش نور د ر اتاق به آن نمایی مد رن می بخشد 

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=129815

چگونه پنجره ای با پوشش زيبا داشته باشيم ؟

چقدر نور می خواھيد؟آیا تاكنون در انتخاب نوع پرده خود به این فكر كرده اید

كه چقدر نور می خواھيد؟ .

پارچه، رنگ، طرح و مدل پرده، نوع  بر مشخصات  پرده عmوه  از دید شما 

ھزینه، دوام و…به چه عوامل دیگری بستگی دارد؟ آیا تاكنون فكر كرده اید كه

برده اید اما در طراحی با قاب و شيشه زیبا در خانه خود به كار  پنجره ای 

دكوراسيون تمامی زیبایی آن را زیر پرده ای ضخيم پوشانده اید؟ پنجره عmوه

نيز خانه  داخلی  دكور  در  بيرون  دنيای  به  است  اندازی  اینكه چشم  بر 

جایگاھی خاص دارد. به ھمان نسبت پوشش پنجره ھم نقش مھمی در

نور آفتاب دارد. پوشش پرده خلوت سازی حریم خصوصی خانواده و تنظيم 

می تواند نمایانگر دكوراسيون اتاق باشد. شاید شما از دسته افرادی باشيد

بياورند یا شاید ترجيح می دھيد با آویختن پارچه ھایكه دوست دارند با آویختن پرده ھای تور زینتی حال و ھوای سبك روستيك فرانسوی را به خانه 

لخت و مزین به تخته وا�ن یا نقوش برجسته سبك كmسيك و سنتی داشته باشيد.

● شكل پذیری و انعطاف پرده ھای پارچه ای

ی آورند. اگر در انتخاب رنگ و اندازه پرده آگاھانه عملاز بھترین ویژگی ھای پرده ھای پارچه ای این است كه آنھا نقش و رنگ را با خود به ھمراه م

م یكی نيست و ھماھنگی چندانی بين آنھا وجود ندارد می توانيدكنيد می توانيد در اندازه پنجره ھا تاثير گذار باشيد یعنی اگر اندازه پنجره ھایتان با ھ

ستفاده از پرده ھای لخت و كم چين با وا�ن سادهبه كمك پرده آنھا را ھم اندازه و ھماھنگ جلوه دھيد. در كنار بسياری از دكورھای امروزی ا

فكر كنيد كه آنھا در برابر نور خورشيد و گرد و غبار تا چهمی تواند بھترین انتخاب ممكن به حساب بياید. در انتخاب پرده ھای پارچه ای به این موضوع 

عت به آفتاب واكنش نشان می دھند. اليافی مانندحد مقاوم ھستند. الياف ابریشمی، استات، نخ، نایلون و كتان از نوع اليافی ھستند كه به سر

گرفتن پارچه ھای پرده نيز به مقاوم سازی پرده كمكپلی استر و اكریليك به راحتی با نور خورشيد كنار می آیند و بادوام تر ھستند البته آستر 

ند، بھتر است چوب پرده را به گونه ای انتخاب كنيدمی كند. برای انواع پنجره ھای به اصطmح فرانسوی كه معمو� به بيرون می چرخند و باز می شو

داشته باشد و در باز و بسته شدنش مشكلی ایجادكه از دو طرف قاب پنجره بيرون بزند تا پرده ھنگام جمع شدن در دو سوی پنجره از آن فاصله 

 زیبایی دكور اتاق و پنجره می افزایند. استفاده از وا�ن ھانكند. وا�ن ھای پارچه ای با كمترین متراژ، بيشترین آراستگی را عرضه می كنند. وا�ن ھا بر
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ن ھا وجود دارد كه آنھا را با ھر دكوری كامm ھماھنگباعث می شود ریل پرده و نوار پرده در معرض دید قرار نگيرد. تنوع بسيار در رنگ و طرح وا�

ع پنجره ھا، پنجره ھای زاویه ای می گویند. در این سبك بھترمی كند. پنجره ھای زاویه ای بعضی از پنجره ھا در زاویه ای متفاوت قرار دارند. به این نو

یوار و قرینه سازی پوشش دو پنجره، می توانيد فضایاست برای ھر دو پنجره یك نوع پوشش انتخاب كرد. به این ترتيب با در نظر گرفتن زاویه دو د

ف جمع می شود، بھتر است در آن سمت پنجره جمعبزرگ تر و ھماھنگی را خلق كنيد. اگر پرده ھای مورد استفاده از آن نوعی باشد كه به یك طر

نيد و از رایج ترین انواع آنھا می شود، به مدل «ميكرو» باشوند كه از آن زاویه دورتر است. اندازه پرده كركره را می توانيد به دلخواه خود انتخاب ك

 سانتی متر اشاره كرد. پرده ھای كركره ای در انواع فلزی،۵ ميلی متر و پرده ھای پھن با پھنای ٢۶ ميلی متر، پرده «مينی» با عرض ١٣عرض 

ای كشویی مناسب است. پرده ھای كركره ای به خوبیچوبی، پارچه ای و وینيلی در دسترس قرار دارد. انواع كركره ھای افقی برای درھا و پنجره ھ

ن می باشند، این سبك پنجره ھا در معماریبسته و موجب صرفه جویی در انرژی می شوند. بعضی از پرده ھا متعلق به سبك موسوم به پا�ریا

يشتر در طراحی فضای داخلی خانه به كار می رفتهسنتی دیده می شود و ھم در معماری مدرن. سبك پا�ران از قدیم برای ایجاد تفاوت و زیبایی ب

است.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=256290

چگونه تابلوھا را بچينيم

بسياری  از ما پس  از نقل  و انتقال  به  خانه  جدید، بی  درنگ  مبادرت  به  نصب 

تابلو روی  تمام  دیوارھا و به  عبارتی  پر کردن  منزل  می  کنيم. این  کار اگرچه 

به  ایجاد روحيه  خانگی  و جا افتادن  منزل  کمک  می  کند، اما انتخاب  شتابزده 

تابلوھا و تعجيل  در انتخاب  تزیين  دیوار معمو�ً به  صرف  ھزینه  محل  نصب  

بيشتر و کم  شدن  رضایت  از نتيجه  می  انجامد.

● موارد زیر نکاتی  است  در مورد تابلو و تزیين  دیوار

ـ برای  تزیين  نيازی  به  تابلوھای  گران  قيمت  یا اصل  نقاشی  نيست، تعدادی 

پوستر ساده  نيز اگر با حداقل  یک  ویژگی  مشابه  نظير اندازه، رنگ  قاب، نوع  و

رنگ  حاشيه  به  طور متمرکز استفاده  شوند چشم  انداز جذابی  را به ویژه 

تنوع  در رنگ  قاب ھای  فلزی  روحيه  برای  دیوارھای  رنگی  ایجاد می  کنند. 

شادتر و جوان تری  را در این  مورد عرضه  می  کند.

ـ رنگ  سفيد حاشيه  به  طور کلی  باعث  تعدیل  گرمای  رنگ  موضوع  و پر رنگ

تر دیده  شدن  آن  می  شود. رنگ  سياه  موجب  فروغ  بيشتر و گرمای  بيشتر

رنگ ھای  موضوع  می  شود. حاشيه  گذاری  پيرامون  موضوع  حتی  یک  عکس 

اداری  را به  موضوعی  برای  تزیين  تبدیل  می  کند.
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نصب  تابلو راھکاری  برای  جدید و نو کردن  فضای  منزل  بدون ـ استفاده  از یک  شبکه  یا سطح  چوبی  پرداخت  شده  برای  ایجاد یک  زمينه  قوی  جھت  

خرید تابلوھای  جدید است. به  این  ترتيب  تابلو مستقيماً روی  دیوار نصب  نمی  شود.

ی  رنگی  و اندازه) مشترک ھستند به  جای  این که  آنھا راـ اگر تعدادی  عکس، پوستر و نظایر آن  دارید که  حداقل  در یک  نکته (موضوع ، زمينه  ھا

 و فاصله  مناسب  بين  آنھا قاب  کنيد. تقدیر نامه ھای  مدرسه،جداگانه  قاب  کنيد بھتر است  آنھا را به  صورت  یک  مجموعه  و با در نظر گرفتن  حاشيه 

.عکس  مراحل  ازدواج، مراحل  رشد فرزندان  و.... برای  این  کار نمونه  ھای  خوبی  ھستند

بنابراین  تا بلوھای  بزرگتر از مقياس ھای  متداول  چشمگيرتر ازـ رنگ ھای  اصلی  غالب  و چشمگير تابلوھا مھم تر از طرح  و نقاشی  آنھاست. 

و صنایع  دستی  گوناگون  ( مانند پته  دوزی، سوزن  دوزی  وتابلوھای  اصيل  تر کوچک  است. پوسترھایی  با رنگ ھای  قوی  و پارچه  ھایی  نظير ترمه  

  ایجاد روحيه  و ھویت  ایرانی  در محيط  منزل  می  شوند.سرمه  دوزی) عmوه  بر این  که  به  لحاظ  زیبایی  شناختی  و تعریف  فضا ارزشمندند، باعث

اعث  ایجاد تأکيد بيشتر روی  موضوع  می  شود. رنگ  پاسپارتو باـ استفاده  از پاسپارتو (حاشيه  اطراف  تصویر) در قاب  کردن  تصویر، عکس، پارچه  و... ب

 موضوع  تابلو تضاد زیادی  دارند، استفاده  از رنگ  سفيد برای توجه  به  جلوه  گری  بيشتر موضوع  روی  آن  باید انتخاب  شود. اگر رنگ  دیوار زمينه  و

 شود. رنگ  سفيد حاشيه  به  طور کلی  باعث  تعدیل پاسپارتو تضاد موجود را کاھش  می  دھد و حتی  موجب  آشتی  رنگ ھای  ناسازگار با ھم  می 

و گرمای  بيشتر رنگ ھای  موضوع  می  شود. حاشيه  گذاری گرمای  رنگ  موضوع  و پر رنگ تر دیده  شدن  آن  می  شود. رنگ  سياه  موجب  فروغ  بيشتر 

پيرامون  موضوع  حتی  یک  عکس  اداری  را به  موضوعی  برای  تزیين  تبدیل  می  کند.

اده  نيز اگر با حداقل  یک  ویژگی  مشابه  نظير اندازه، رنگ  قاب،ـ برای  تزیين  نيازی  به  تابلوھای  گران  قيمت  یا اصل  نقاشی  نيست، تعدادی  پوستر س

دیوارھای  رنگی  ایجاد می  کنند. تنوع  در رنگ  قاب ھای  فلزی نوع  و رنگ  حاشيه  به  طور متمرکز استفاده  شوند چشم  انداز جذابی  را به ویژه  برای  

روحيه  شادتر و جوان تری  را در این  مورد عرضه  می  کند.

راساس  حداکثر فاصله  از دیوارھای  فضا ( درجه  با�ی  خط  افق  است، بنابراین  ارتفاع  محل  نصب  تابلوھا به  طور معمول  باید ب٧نقطه  تمرکز دید انسان  

 سانتيمتر)١۶۵ تا ١۵٠ سانتيمتر) و در حالت  ایستاده  (بين  ٨۵ تا ٧٠طول  و عرض ) و با توجه  به  ارتفاع  چشم  انسان  در حالت  نشسته  (حدود 

 متر از کف  مناسب تر است.٣٠/٢ تا۵/١ متر مربع  نصب  تابلو و تزیينات  دیوار ھا در ارتفاع  ميان  ۶۶تعيين  شود. برای  مثال  برای  یک  فضای  

 نصب  شود. این  در حالی  است  که  خالی  نگاه  داشتن  یک  دیوارـ معمو�ً رسم بر این  است  که  در ھر یک  از تقسيمات  دیوارھای  فضا ، تابلو و تزیينات 

م  موجب  جذابيت  بيشتر در فضا می  شود و ھم  روحيه  صميمیو انباشتن  سطح  دیوار دیگر با تابلو، آویز، قاب  عکس  و... به  طور منظم  یا نامنظم، ھ

  نشيمن  معمو�ً مناسب  است. تری  را در فضا ایجاد می  کند. اختصاص  یک  دیوار به  قاب  عکس ھای  خانوادگی  در قسمت

  نيست  که  آن  تناسبات  عيناً در ترکيب  بندی  تکرار شود. نادیده  گرفتن ـ توجه  به  تناسبات  دیوار زمينه  برای  ترکيب  بندی  تزیينات  روی  آن  به  این  معنی

  تمرکز روی  آن  نقطه  و ایجاد کنجکاوی  و توجه  در بينندگان  میآگاھانه  تناسبات  و قرار دادن  تابلوھا یا قاب ھا در محلی  به جز مرکز ثقل  دیوار موجب

 شود.

  قرار داد و در یک  منظر مناسب  مکان  یابی  کرد. روحيه  راحت  وـ بسياری  از تابلوھا را می  توان  بدون  نصب  بر دیوار، مستقيماً روی  سه  پایه  نقاشی

ھنری  فضا نيز از این  طریق  تشدید می  شود.

 قاب  و... در کنار ھم  قرار گيرند، بيننده  به  لحاظ  تشخيص ـ اگر تابلوھایی  با سبک ھای  مختلف  به  لحاظ  نوع  موضوع ، تکنيک  ھنری ، نوع  و سبک 

  ميزان  کافی  فضای  خنثی  (دیوار خالی  از تزیينات) وجودھویت  و روحيه  فضا سردرگم  می  شود. بھتر است  بين  فضاھایی  با روحيه ھای  متفاوت  به

داشته  باشد.

P٣٠worldمنبع : 
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چگونه حياط خانه ھايمان راآماده کنيم؟؟؟

به کنج خانه ھا بخزند و شبھای سرمای زمستان باعث می شود ھمه 

طو�نی زمستان را در کنار بخاری ھا و شومينه ھا سپری کنند. فعاليتھای

زمستانی معمو�ً طوری ساماندھی می شوند که در داخل خانه و به دور از

فضای سرد بيرون انجام شوند. اما، با آمدن بھار و گرم شدن تدریجی ھوا

حال و ھوایی دیگر بر خانه ھا و ساکنان آنھا حکمفرما می شود. افراد اکنون

مایلند بيشتر از فضای آزاد و زیبایی ھای طبيعت اطراف خود برخوردار شوند،

بھاری و لطافت ھوای  بيشتر در معرض  را  بنابراین سعی می کنند خود 

ظرافت چشم اندازھای اطراف قرار دھند. بااین اوصاف، اگر حياط کوچکی در

منزل خود دارید آن را طوری تجھيز کنيد که بتوانيد ھر چه بيشتر در فضای

خارج از ساختمان خانه اوقات خود را سپری کنيد.

▪ پيشنھادھای زیر شاید برای شما جذاب باشند:

ً در ماکروفر آماده می شوند. اما یقيناً برای ما ایرانيھاشاید ميليونھا دستور غذایی وجود داشته باشد که بر روی اجاق خوراکپزی یا فر و حتی اخيرا 

ی توانيد یک اجاق کوچک اما شيک در بخشی از باغچهچند نوع از محبوبترین و لذیذترین غذاھا روی آتش تھيه می شوند. برای تھيه انواع کبابھا م

، گل رس، فرفورژه و یا چوب انتخاب کنيد. اما توصيهخانه خود بسازید. می توانيد پایه این اجاق کوچک اما پرکاربرد را برحسب سليقه خود از سنگ

ز کردن آنھا نيز ساده است. عmوه بر آن، در فصل سرما میمی شود آلومينيوم یا استيل به کار ببرید زیرا این دو فلز در برابر آب مقاوم ھستند و تمي

سراغ آنھا می روید آنھا را دست نخورده و سالم در ھمانجایتوانيد آنھا را در باغچه به امان خود رھایشان کنيد و آنگاه وقتی دوباره در فصل گرما به 

ن کاری بسازید بھتر است یک سکوی سيمانی نيزسابق خود پيدا کنيد. اگر قصد دارید این اجاق و یا در واقع منقل زیبا را در وسط محوطه چم

راف منقل اجتماع کنند. نيازی به یادآوری نيست کهبسازید تا خود و مھمانان عزیزتان بدون صدمه زدن به گياھان باغچه روی آن ایستاده و در اط

ل نظافت باشد.قسمت با�یی این سازه زیبا خالی و قابل حمل است تا فضایی که ذغال در آن ریخته می شود قاب

روی آن دراز بکشيد و ھم چندین نفر ھمزمان روی آنحتی می توانيد در حياط خانه خود یک نيمکت حصيری یا چوبی دراز تعبيه کنيد تا بتوانيد ھم 

ز کوچک درست به اندازه ای که چند کتاب یا ليوانبنشينند چرا که یک انتھای نيمکت قابل تا شدن است. حتی می توانيد در زیر این نيمکت یک مي

ای پر شاخه و برگ انتخاب کنيد تا در سایه درخت ازنوشابه و حتی چند صفحه روزنامه را در خود جای دھد تعبيه کنيد. محل نيمکت را نزدیک درختھ

 شاھد خواھيد بود که اعضای خانواده تمایل مفرطی ازگرما و نور زیاد در امان باشيد. پس از آنکه چنين نيمکتی را در باغچه و حياط خود ساختيد،

 انجام دھند.خود نشان خواھند داد تا بسياری از کارھای روزانه خود را بر روی این نيمکت و در فضای باز

برگھای مزاحم خmص شوید و ھم در روزھای آیندهانباشته شدن برگھای زمستانی بر روی ھم منظره چندان خوبی ندارد. برای آنکه ھم از شر این 

ک نایلون بزرگ بيندازید تا از انباشته شدن برگھا رویباغچه و حياط خود را پاکيزه ومرتب نگھدارید بھتر است یک سطل بزرگ تھيه کنيد و داخل آن ی

نقاشيھای متنوع و رنگارنگ بکشيد و یا اطراف آنھم جلوگيری کنيد. برای اینکه سطل منظره زیبای باغچه شما را خراب نکند می توانيد روی آن 

انواع گلدانھای کوچک و یا بوته ھای گل تزیين کنيد.خاک و سنگ انباشته کنيد تا تپه ای دردورتادور آن ایجاد شود و شما ھم روی این تپه را با 

و مجتمع ھای مسکونی استفاده می شود. این جعبهمعمو� ًاز جعبه ھای گل در طرحھای متنوع به عنوان گلخانه ھای کوچک و سيار در آپارتمانھا 

د حياط به ارمغان می آورند. اما این جعبه ھا درھا که عموماً در پشت نرده ھای پنجره ھا جاسازی می شوند شادابی و زیبایی برای ساکنان فاق

باغچه از قسمتھای دیگر حياط که در آنھا تردد صورتحياط خانه شما نيز می توانند کاربرد داشته باشند، به این ترتيب که برای جدا کردن محوطه 

رنگھا در این جعبه ھا کمک شایانی به زیباتر شدنمی گيرد می توان از آنھا استفاده کرد. به ھر ترتيب، کاشتن گلھای متفاوت با رعایت تناوب 

www.takbook.com

www.takbook.com



ھا و شيوه ای که آنھا را در حياط می چينيد، طرحھایباغچه و در نتيجه افزودن به جذابيت حياط می کند. حتی می توانيد با استفاده از این جعبه 

دلربا و قابل توجھی در محوطه حياط خود ایجاد کنيد.

ه می کارند و در برخی دیگر آنھا را روی دیوارھا میشما به ھر حال محوطه حياط خود را روشن می کنيد. در بسياری از حياط ھا چراغھا را در باغچ

 به شکلھای متنوع و زیبا آراست. مثmً در شبھایی کهکوبند. در ھر کدام از حالتھا می توان روی حباب چراغ ھا را به شيوه ھای بسيار و بدون خرج

ود در منزل که کاربرد مشخصی ندارند روی حباب رانور ماه درخشان و فراوان است، می توانيد با استفاده از مقوای رنگی و یا وسایل اضافی موج

ستند به راحتی می توانيد این سرپوش دستبه شکلھای مختلف بپوشانيد تا نور چراغ بدون خاموش کردن کم شود. در شبھایی که تاریک تر ھ

ساز خودتان را بردارید.

http://nobelak.blogfa.com/post-١٧٧.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=103901

چگونه خانه خود را بزرگ تر کنيم

بسياری از ما از کوچکی خانه ھایی که داریم و آن را مشکلی حل نشدنی

به با  که  دارد  وجود  راه ھایی  که  دانست  باید  اما  گله مندیم  می دانيم، 

کاربردنشان می توان تا حدی از کوچکی خانه کاست. افرادی که خانه ھایی

به اندازه کوچک یا متوسط دارند، بيشتر سعی می کنند از ھر سانتی متر

فضای خانه بيشترین استفاده را بکنند، ولی باید تmش کرد که این استفاده

کامmً مفيد و صحيح باشد. در واقع، به قول یکی از کارشناسان دکوراسيون

داخلی منزل، یکی از مزیت ھای خانه ھای کوچک این است که ما مجبور

می شویم درباره طراحی داخل منزل خود بيندیشيم و روش ھای خmقانه ای

به کار ببریم.

 ) در خانه ھای کوچک بھتر است به جای اسباب و اثاثيه عریض از انواع١

بلند آن استفاده کرد.

صب کرد و ظرف ھا و کتاب ھا را درون آنھا قرار داد. )در بسياری از موارد می توان به جای استفاده از کمد یا بوفه، قفسه ھایی را روی دیوار ن٢

ھتر است انواع چندکاره آنھا را انتخاب کنيد. ) اگر می خواھيد برای خانه خود وسایلی نظير بوفه، کتابخانه، ميز تلویزیون و... بخرید ب٣

تيل استفاده کنيد. ) اگر خانه شما کوچک است دليلی ندارد از سرویس ھای مبلمان بزرگ و جاگير نظير مبلمان اس۴

) وسایل غيرضروری را داخل چند کارتن مقوایی قرار دھيد و  آنھا را در جایی پنھان کنيد.۵

اب یکی از جاگيرترین وسایل خانه است. شما ) معمو�ً خانه ھای کوچک، اتاق خواب ھایی بسيار کوچک دارند و ھمانطور که می دانيد تختخو۶

 در اتاق نشيمن قرار دھيد.می توانيد با یک تير دو نشان بزنيد و مبل ھایی بخرید که تبدیل به تخت می شوند و آنھا را

) برای اتاق کودک نيز حتی ا�مکان از وسایلی کوچک ولی جادار استفاده کنيد.٧
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در زمان خرید اثاثيه منزل انواع چرخدار آنھا را انتخاب ) از آنجا که در خانه ھای کوچک ھنگام رسيدن چند مھمان باید مدام وسایل را جابه جا کرد ٨

کنيد.

ا و مجسمه ھای بزرگ استفاده کنيد، ناراحت باشيد، با نصب ) شاید شما از اینکه نمی توانيد از انواع و اقسام وسایل تزئينی مانند آباژور و گلدان ھ٩

ارگيری انواع و اقسام وسایل دکوری جاگير نيست.چندتابلوی زیبا به دیوارھا، خانه را بيارایيد و مطمئن باشيد تاثير این کار کمتر از به ک

 جلوه می  دھد.) نکته آخر را حتماً می دانيد نصب آینه ای بزرگ بر روی دیوار، خانه را بزرگ تر و زیباتر١٠

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=87968

چگونه خانه را تزئين کنيم

به این نتيجه رسيده اید كه خانه شما احتياج به تغيير دكور دارد اما چگونه آن

را طراحی می كنيد؟ ممكن است در مغازه ھا پارچه ھای شيك و مبلمان ھای

زیبایی دیده باشيد، اما معمو� به شما نمی گویند كه دقيقا چگونه تمامی

این اجزا را تركيب كنيد تا به نتيجه ای كه دوست دارید برسيد.

اگر روش ھای تزئين را از متخصصان یاد بگيرید، ھر اتاق را می توانيد به طور

از در آخر ھفته  ایده  برای گرفتن  افراد  از  بسياری  حرفه ای طراحی كنيد. 

نمایشگاه ھا دیدن می كنند و اكثرا قصد خرید ندارند. فقط می خواھند ببيند

چگونه یك طراح دكوراسيون حرفه ای یك خانه ساده را به جای زیبایی برای

زندگی تبدیل می كند. طراحان مثل تمامی افراد دیگر مشكmتی در این راه

دارند مثل: ایجاد شكل آسمان در یك اتاق كوچك، تقسيم كردن یك اتاق

بزرگ و اتاق ھای نشيمن مختلف و انتخاب طرح و رنگی كه واقعا مناسب

باشد.

ایده ھای مختلف در این زمينه و روش ھای عجيب و غریب را امتحان آنھا 

كند فضای خانه را تغيير دھيد. مثm روش ھای مختلفمی كنند، بنابراین اگر از نمایشگاھی دیدن می كنيد دنبال ایده ھای عملی باشيد كه كمك می 

رده ھا و كف و انواع گوناگون مبلمان و تركيبات رنگی كه تزئين دیوارھا (بعضی از طراحان به جای رنگ یا كاغذ دیواری از پارچه استفاده می كنند) پ

پيش از آن به آنھا فكر نكرده اید.

 كنيم از نظرات آنھا برای تغيير خانه استفاده كنيد.در این مقاله پيشنھادھای طراحان بزرگ را برای طراحی ھر اتاق جمع كرده ایم تا به شما كمك

 معتقدJeff Banksند و نور را منعكس كنند. جف بانكز ) كف اتاق را به صورت روشن و براق درآورید تا كمك كند اتاق ھای كوچك بزرگ تر به نظر برس١

است باید از كفی ھای براق �فيت در اتاق خواب و اتاق ھای طبقه پایين استفاده كرد.

اناپه به نظر برسد) را به محل اتاق استراحت) - تختخواب اضافی مھمان در یك اتاق اضافی (آن را كوسن و پشتی بپوشانيد به طوری كه یك ك٢
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ید كه می توانيد در طول روز برای نشستن یا درس خواندنروزانه تبدیل كند و از آن دو منظوره استفاده كنيد. بدین ترتيب یك جای راحت ایجاد كرده ا

از آن استفاده كنيد.

 می گوید دوست دارم قفسه ھای شيشه ای را در پذیرایی بگذارم در حالی كهZiboh Interiors) كورنيا ساند گرن از شركت طراحان داخلی زیبو ٣

زم است نور را به حداكثر برسانيد از انواع مختلفميزھای شيشه ای كمك می كنند نور زیادی به داخل بتابد و اتاق روشن و ھواگير شود. ھر جا �

شيشه دردرھا استفاده كنيد.

ل اضافه استفاده می شود. به این ترتيب احساس) آشپزخانه ھای مستقل منظره زیبا و جدیدی با فضایی در زیر خود دارند كه برای ذخيره وسای۴

می شود كه كف آشپزخانه بزرگ تر است و می توان بعدا از آن استفاده كرد.

سند؟ این آینه ھا را برای برگرداندن نور دور اتاق می گذارند) دقت كرده اید كه اتا ق ھایی كه در نمایشگاه ھا آینه ھای زیادی دارند چطور به نظر می ر۵

مام برای احساس روشنی و نورگيری از آنھا استفاده كنيد.كه باعث می شود اتاق بزرگتر به نظر برسد. آینه ھای بلند را در پذیرایی قرار دھيد و در ح

د قرار نگيرد.) به مبلمان خودتان فكر كنيد و طوری آن را بچينيد كه صندلی ھا و ميز در سر راه رفت و آم۶

رح مطلوب خود را كم كم كامل كنيد.) در طراحی از ھر سبكی كه با سmیق شما سازگار است بھره گيری كنيد. سبك نيوانگلند باشد ط٧

 آشپزخانه اتاق غذاخوری یا مطالعه و اتاق كار در) از انواع مختلف طرح ھای كف برای جدا كردن فضا در ھمان اتاق استفاده كنيد برای مثال یك٨

شود خریداران فكر كنند با پولی كه می دھنداتاق نشيمن. این مساله وقتی كه بخواھيد خانه تان را بفروشيد ھم به نفعتان است. باعث می 

فضایی دو برابر در اختيارشان قرار می گيرد.

نيد یك كاناپه یا ميز در وسط اتاق قرار دھيد تا احساس) از اتاق ھایی كه طرحی باز و بزرگ دارند اجتناب كنيد. مبلمان اتاق نشيمن را با دقت بچي٩

راحت تری به شما دست دھد، بھتر از این است كه ھمه چيز را به دیوار تكيه دھيد.

كر كنيد. بنابراین می توانيد نتيجه آخر را تصور كنيد كه) وقتی طرح ھا و مبلمان رنگی انتخاب می كنيد نه فقط برای اتاق ھا بلكه برای تمام خانه ف١٠

باید با بقيه اجزا ھماھنگی داشته باشند.

 می گوید دوست دارم با طرحی قوی تر رنگ ھای كرم روشن و طmیی روشن راNew man Interiors) كارول نيومن مالك شركت طراحان داخلی ١١

روی دیوار استفاده كنم.

آینه ھای طmیی می گوید مناظر زیبا شامل مخلوطی از وسایل قدیمی با نمونه ھای معاصر است. مبلمان چرم و Lipnne shillon) ليپن شيلتون ١٢

دوام زیادی نيز دارند.

ی جاودانه ایجاد می گوید پارچه ھای نخی بخرید و آنھا را با استيل، نقره سياه و سفيد مخلوط كنيد تا طراحCathetrine soaper) كاترین سوپر ١٣

كنيد.

نگ یك اتاق ساده را معتقد است روكش ھای جالب پنجره نظرات را به سوی منظره بيرون جذب می كند. طرح ھای رنگارJeff Banks) جف بانكز ١۴

پشت دری كركره ای كامل می كند.

ت تغيير دھيد یا از پارچه وال برای ظاھر ھواگير) پرده ھای سنگين و جمع شدنی را با كركره ھای مد روز كه برای داخل تاقچه پنجره مناسب اس١۵

استفاده كنيد.

 كنيد و بگذارید با چين ھای مmیم تا كف اتاق بياید.) پارچه ھای سبك را كه با رنگ ھای پرده تفاوت دارند دو برابر كنيد یا آنھا را به ھم وصل١۶

ا كنيد و از بسته ای زیبا برای نگه داشتن پرده ھا در) ميله ھای پرده ای با تزئينات مروارید یا چسب ھای رنگی و شيشه ای بخرید تا اتاق را زیب١٧

جای خودشان استفاده كنيد.

مثل آشپزخانه و اتاق مطالعه نور زیاد و برای اتاق خواب و) به این مساله فكركنيد كه در خانه تان چقدر و كجا به نور احتياج دارید در محل ھای كار ١٨

غذا خوری نور كم �زم است.

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد

http://vista.ir/?view=article&id=251633
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چگونه در آپارتمانھای کوچک زندگی کنيم

جای ھيچ شکی نيست که فضاھای کوچک و دست پاگير ما و به خضوض

زنان خانھدار را با مشکmت عدیده ای روبرو می کند . این مسئله موجب می

شود ما ھمواره روی یک سری از لوازم مورد نياز خطبکشيم. آخرین باری که

اثاثيه و  توجه کنيد که اسباب  بياورید و  به خاطر  را  اسباب کشی کردید 

زندگی شما در حال کم شدن ھستند. به ھر حال اگر می خواھيد از فضای

کوچک اطرافيانتان بھترین و شایسته ترین بھره ھا را ببرید بھتر است به این

مطالب توجه داشته باشيد چو بی تردید نکات طmیی در آن خوابيده است.

● طرح چند سوال

از خود پرسيده اید چرا به خانه ای آمدید که فضای کمی دارد؟ ایا این یک

با نظرتان درباره زندگی در یک خانه آن ھم  نه؟  یا  بوده  تصميم اقتصادی 

فضاھای کم و دست و پاگير چيست؟

حال که این پرسش ھا را از خود مطرح کردید به دنبال پاسخ ھایی برای آنھا

باشيد تا بدین ترتيب نگرانی ھا و ناراحتی ھا یی که از علت روی دادن چنين

مشکmتی داشته اید, برایتان اشکار شود.

ھمه فضاھای داخل منزل را در فھرستی ثبت کنيد.

 فضای خالی و ميزان اسباب و اثاثيه است.گام نخست برای مقابله با فضای کوچک و در عين حال اسباب و اثاثيه فراوان , مشخص کردن حجم

شرح دقيق فضاھای خالی را بنویسيد مثل: چند کابينت بزرگ و چند کابينت کوچک دارید؟

ھمه بيشتر مورد نياز ھستند؟ فکر می کنيد کجا بایدبا خود فکر کنيد کدام یک از وسایل آشپز خانه ضروری و کدام غير ضروری ھستند؟ کدام یم از 

 فکری را داشته باشيدو .اضح است که برخی از مواردقرار بگيرند؟ درباره تمام وسایل آشپزخانه و سایر لوازم موجود در اتاق ھای دیگر نيز چنين

يد! و سعی نکنيد تنھا جابه جا کننده باشيد.کامm غير ضروری است ودست و پا گير باید از منزل خارج شوند. این کار را با جرات انجام دھ

ر این منزل کوچک ھستيد؟ شاید روزی به خانه ایاما پيش از آنکه از شر وسيله ای خmص شوید, حتما این سوال را از خود بپرسيد تا چه زمان د

را در یک محل جداگانه انبار کنيدبزرگتر بروید. پس بھتر است که با ظبقه بندی کردن این لوازم غير ضروری چند مورد از آنھا 

شر ھر وسيله ای که به آن احتياج نداریدبد نيست کمی ھم حس فداکاری و از خود گذشتگی داشته باشيد. �زم نيست که اگر می خواھيد از 

را تحویل می گيرند, ارائه کنيد تا دیگر افرادی که به آنھاخmص شوید , حتما آن را از بين ببرید بلکه می توانيد آن را به اماکنی که این گونه وسایل 

 واقع این وسایل در یک زندگی جدید استفاده کرده ایدنياز دارند, بتوانند با پرداخت پول کمی آنھا را به خانه خود بياورند. با این کار خود در

● چند راھکار دیگر

ده است تا با طبقه بندی و جابه جایی مختصریحال که توانستيد با جرات خاصی از شر بسياری از لوازم اضافی خود خmص شوید نوبت به آن رسي

که ابزار مربوط به آرایش خود را تماما در یک کيفدر لوازم باقی مانده در منزل فضاھای خالی بيشتری برای خود دست و پا کنيد.. مثm بد نيست 

www.takbook.com

www.takbook.com



يار دارید و ھم آنکه جای جای مناسبی را برای ان پيدا کردهکوچک ریخته و آن را به ميخی در زر ميز خود آویزان کرد. به این ترتيب ھم لوازمتان در اخت

اید.

ای بيشترقفسه ھا و قفسه بندی را ھرگز فراموش نکنيد. قفسه ھا می توانند نقش حياتی را در خلق فضاھ

 این کار مزایایخالی در منزل ایفا کنند. روی این قفسه ھا می توانيد ھزاران جسم کوچک و بزرگ قرار دھيد .

ا گير نباشند.خاض خود را دارد. ھم می توانيد آنھا را در جلوی چشم خود قرار دھيد و در عين حال دست و پ

 راحتیپشت درھا جاھای خوبی برای قرار دادن لوازمی ھمچون لباسھا ھستند این وسایل را می توان به

پشت درھا آویزان کرد, بدون آنکه مانعی در سر راه باز و بسته شدن درھا ایجاد شود.

http://nobelak.blogfa.com/post-١٩٣.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=103868

چگونه در کنار اتاق نشيمن، فضای غذاخوری ھم داشته باشيم؟

این روزھا، دیگر خانه ھا چندان بزرگ نيستند. خانه ھایی كه اتاق ھای متعدد

با كاربری ھای متفاوت داشته باشند، این  روزھا كمتر پيدا می شود. بيشتر ما

در آپارتمان ھای كوچك و جمع وجور زندگی می كنيم و چندین فضای متفاوت را

با كاربری ھای گوناگون در یك اتاق كوچك طراحی و تفكيك كرده ایم. و این در

واقع یكی از مھم ترین اصول دكوراسيون داخلی است یعنی استفاده بھينه و

نتيجه بخش از یك فضای كوچك. مثm اینكه در اتاق نشيمن فضایی را برای

مطالعه در نظر بگيریم و یا این كه در اتاق خواب، فضایی را برای رسيدگی به

كارھای شخصی فراھم كنيم.

ھمان طور كه در تصویر اول مشاھده می كنيد، در یك اتاق واحد، دو كاربری

متفاوت طراحی شده است. در این اتاق، فضای نشيمن و غذاخوری در كنار

یكدیگر قرار دارد. شما ھم می توانيد به ھمين سادگی در خانه ھای كوچك

امروزی این دو فضا را در كنار یكدیگر و در یك اتاق درنظر بگيرید. با كمی دقت

در این تصویر متوجه می شوید كه رنگ زمينه اتاق از طيف رنگ ھای خنثی

 پرده ھا ھم به رنگ سفيد ھستند. در این شرایطاست؛ یعنی رنگ دیوارھا به رنگ خاكستری ميانه و رنگ پوشش كف به رنگ قھوه ای بسيار تيره و

كاناپه راحتی دقت كنيد. رنگ نارنجی كاناپه برای ھمينبرای تغيير رنگ زمينه، باید از رنگ ھای تند و متضاد در وسایل اتاق استفاده شود. به رنگ 

منظور و به خاطر رنگين كردن فضا مورد استفاده قرار گرفته است.

انند تصویر، استفاده از رنگ ھای تند و متضاد در كناراستفاده از پس زمينه ای با طيف رنگ ھای خنثی، فضایی آرام و آرامش بخش را خلق می كند و م

ی توانيد مبلمان حصيری را ببينيد كه سبك غيررسمی رااین رنگ ھای خنثی رنگ و نشاط را به این فضا اضافه می كند. در كنار كاناپه بزرگ نارنجی م
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 كه برای غذا خوردن از آن استفاده می شود.به فضای نشيمن داده است. در پشت این فضای نشيمن، ميز مستطيل چھارنفره را مشاھده می كنيد

ھم ساخته اند. تابلوھای روی دیوار ھم از دیگرصندلی ھای اطراف این ميز ھم حصيری ھستند كه فضایی راحت و بی آ�یش را برای غذا خوردن فرا

ابل مبلمان نشيمن قرار دارد ـ پدید آورده اند.عناصر دكوراتيوی ھستند كه ھماھنگی را مابين اجزای ميز غذاخوری و ميز قھوه خوری كه در مق

 نورپردازی از با�ی ميز غذاخوری و توسط چراغ ھاییكی از اصولی ترین كارھا در ایجاد فضای غذاخوری، نورپردازی صحيح است. در اتاق مورد بحث،

 طور كامل روشن كنند. شما می توانيد از این منابع نوری درآویزان پایين تاب انجام گرفته است. این نوع چراغ ھا می توانند سطح ميز و اطراف آن را به

چراغ ھا به این گونه است كه فاصله سطح ميز با �مپآشپزخانه ھا و بر روی ميزھای غذاخوری استفاده كنيد. نحوه استفاده استاندارد از این نوع 

 تا آنجایی پایين بياورید كه نورِ مستقيم �مپ به سانتی متر باشد. اگر �مپ این نوع چراغ ھا پيدا و قسمت زیرین چراغ باز باشد، باید آن را٧۵باید 

 سانتی متر كمتر از قطر ميز زیر چراغ باشد. رعایت ھمه۶٠چشم كسی كه پشت ميز نشسته است نتابد. قطر چراغ آویخته باید دست كم حدود 

این جزئيات برای این است كه توازن و تناسب در چيدمان اتاق رعایت شود.

مھرنوش پاك اندام

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=77614

چگونه دکور خوبی برای خانه داشته باشيم

ھنگامی که فضایی از وسعت کمی برخوردار بوده و صرفنظر از کارایی، به

به کارگيری راھکاری نظر می رسد،  به  دلگير  نيز کوچک و  لحاظ ظاھری 

بسيار ساده و کاربردی دکوراسيونی آن قدر می تواند تاثيرگذار و مفيد فایده

بزرگتر باشد، گویی که دیوارھا به عقب رانده شده و فضا به طور واقعی 

شده است. پيشنھادات ارائه شده در ذیل از آن جمله اند:

● رنگ

برای از جمله مھمترین اقدامات  انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذکور 

وسيع تر کردن آن به لحاظ ظاھری است. این موضوع تنھا به انتخاب رنگی

برای دیوارھا و سقف محدود نمی شود بلکه کفپوش انتخابی و ھمچنين

از نيز  برای فضا  نظر  مورد  یا  و  موجود  لوازم دکوراسيونی و کاربردی  رنگ 

دیوارھا درست است که  محيط،  یک  در  زیرا  برخوردارند  بسزایی  اھميت 

بيشترین و بزرگترین سطوح را تشکيل می دھند ولی بخش زیادی از آنھا با

قرارگيری لوازم در مقابلشان و ھمچنين نصب دیوارکوب ھا و تابلو ھا پوشيده

دیوارھا و سقف فضایی کوچک از یک رنگ روشنشده و در واقع این وظيفه به عناصر دکوراسيونی یادشده منتقل می شود. بنابراین برای پوشش 
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ص گرم، دیوارھا را نزدیک تر به نظر می رساند. اینو یا �اقل از تناليته ھای مختلف ھمان رنگ بھره گيرید. به کارگيری رنگ ھای تيره و به خصو

تر باشد، وسعت کف محيط کوچک تر به نظرموضوع در مورد پوشش کف نيز به ھمان ميزان حائز اھميت است. ھرچه کفپوش انتخابی شما تيره 

نيز به ھمراه دارند، سبب بزرگتر جلوه دادنمی آید برعکس کفپوش ھای روشن و به خصوص صيقلی مانند سنگ و سراميک که بازتابی از نور را 

کف محيط می شوند.

● طرح

رھا و کف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده درعmوه بر رنگ، طرح نيز در این جریان، نقش مھمی را عھده دار است. این موضوع، از پوشش دیوا

چه کاربرد طرح کمتر باشد، فضا از وسعتلوازم دکوراسيونی مانند پرده، رومبلی، روتختی و غيره ھمگی را شامل می شود. به طورکلی ھر

بيشتری به لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.

● نور

افزایش دھد در افزایش ظاھری وسعت نيز کارساز خواھدفضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراین انجام ھر اقدامی که نور موجود در محيط را 

ر این قبيل رنگ ھا است. لذا اگر در فضای موردبود. یکی از د�یل پيشنھاد به کاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نيز موضوع انعکاس نور بيشت

 کرده تا از حداکثر ميزان نور طبيعی بھره گيرید. درنظر پنجره ای دارید که با پرده نسبتاً ضخيمی پوشيده شده است، پرده ای نازکتر را جایگزین

دن فضا، به جز دریافت حداکثر ميزان ممکن از نورنورپردازی یک فضا با نور طبيعی و در نتيجه دستيابی به ھدف مورد نظر یعنی بزرگتر جلوه کر

ما می توانيد با انتخابی صحيح از لوازم نورپرداز،خورشيد راه مھم دیگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غيرطبيعی، دست باز است. ش

ن تر باشند، فاصله شان از یکدیگر بيشتر نشان دادهفضایی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشته باشيد. به عنوان مثال در یک فضا ھرچه دیوارھا روش

ت. این روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقفشده و فضا بزرگتر جلوه می کند. این کار نيز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امکان پذیر اس

ن چراغ ھای ھالوژن تعبيه شده است.فضاھای عمومی مانند اتاق نشيمن و پذیرایی حاشيه ای از سقف کاذب طراحی می کنند که داخل آ

ھای ریلی نيز عملی است. در مبحث افزایش نور محيطبنابراین کافی است این چراغ ھا را به سمت دیوار ھدایت کنيد. البته این کار توسط ھالوژن 

 ای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دیوار نصبچه حاصل از یک منبع طبيعی و چه منبع مصنوعی، آینه نقش بسزایی دارد. برای این منظور آینه

کرده و از بازتاب نور توسط آن، برای نورانی تر کردن فضا استفاده کنيد.

● ابعاد

ظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچهھرچه در محيط از لوازم دکوراسيونی و کاربردی بزرگ و عظيم الجثه تری استفاده کنيد بخش اع

فضای خالی کمتری وجود داشته باشد، محيط کوچک تر به نظر می رسد.

● خطوط افقی

صر دکوراسيونی، یکی از راه ھای افزایش وسعت آنایجاد خطوط افقی بر روی یک و یا چند دیوار فضای کوچک مورد نظر آن ھم از طریق کاربرد عنا

- با چسباندن کاغذدیواری نواری بر روی یک و یا دو دیوار مھم از١دیوار و در نتيجه فضا خواھد شد. برای این منظور روش ھای بسياری وجود دارد:

 را بزرگتر جلوه دھيد. البته توجه داشته باشيد کاربردیک فضا و یا ایجاد نواری چاپی با استفاده از تکنيک استنسيل یا مھر دیوارھای اصلی یک فضا

- نصب ھر گونه٢ھست کمتر نشان می دھد.این کاغذھا بر روی کليه دیوارھای فضا، محيطی بسته و محدود را سبب شده و فضا را از آنچه 

ا طول دیوار، روش دیگری برای ایجاد خطوط افقی مورددیوارکوب در قالب تابلو، آینه، طبقه، زوار و غيره به صورت افقی در طولی بلند و متناسب ب

 دیوار است. به این ترتيب به جای آنکه چشمنظر است. به طور کلی در کليه راھکارھای فوق، ھدف ھدایت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی

عاملی برای طویل تر نمایاندن طول دیوار در ذھنطول یک دیوار را با سرعت گذر کند، وقفه ای حتی چند ثانيه ای داشته و ھمين مدت زمان کم، 

می شود.

منبع : کلوب

http://vista.ir/?view=article&id=109418
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چگونه ديوار متحرک (پاراوان) بسازيم

در شرایطی که خيلی از ما فکر خانه دار شدن یا اجاره خانه ای متناسب با

بودجه مان ھستيم، طبيعی است که زیاد دخالتی در طراحی و نقشه خانه

محل سکونت مان نداشته باشيم. اما خب این دليل نمی شود دست روی

دست بگذاریم و فکر کنيم: «چقدر حيف که این اتاق کمی بزرگتر نيست!» یا

«کاش می شد یک دیواری این وسط کشيد» بله، مثmً ھمين دومی، قبول

کنيد یک وقت ھایی آدم به دو فضای مجزا احتياج دارد که مثmً یک اتاق بزرگ

نمی تواند آن نياز را برآورده کند، در این صورت حتماً �زم نيست که بفرستيم

سراغ اوستا بنا و ھمکارانش تا مشکل مان حل شود، حتی �زم نيست به

تومانی باشيم، آن دیوارھای کاذب چند ده ھزار  پارتيشن ھا و  فکر خرید 

دیوارھای نصف و نيمه و متحرک بعضی از این ادارات را دیده اید؟ بله داریم از

دیوارک یا «پاراوان» صحبت می کنيم که شما می توانيد با ھزینه اندکی آن

را مطابق با ذوق و سليقه خودتان تھيه کنيد. پس چھار قطعه پانل چوبی

(فرقی نمی کند تخته سه �یی، فيبر یا ھر جنسی که خودتان ترجيح می

 عدد لو�ی ظریف و پارچه با رنگی متناسب با مبلمان و دکور اتاق٩دھيد) با 

تھيه کنيد و از روی راھنمای ما پيش بروید.

 سانتی متر ببرید.١٠ز و شکل با در نظر گرفتن اول پانل چوبی تان را در سایز مورد نظر ببرید و آماده کنيد بعد پارچه را ھم در ھمان سای

 بود آن را جمع یا جایش را عوض کنيم. حا� به تعدادمی دانيد که یکی از مزایای پاراوان متحرک بودن آن است که به ما امکان می دھد ھر وقت �زم

ه ھمان تعداد پارچه ای از جنس ارزان تر ببرید و آمادهپانل ھای پاراوان از روی پارچه ای که آماده کردید روکش ھای دیگر را آماده کنيد و درست ب

کنيد تا به عنوان آستر از آنھا استفاده کنيم.

کی از آسترھا را روی آن بکشيد. وقتی لبهاصلی ترین قسمت کار این جاست، با دقت یک �یه پشم شيشه روی قطعه چوبی قرار بدھيد و بعد ی

ھای پارچه و

نيد، فقط مواظب باشيد سطح روی پانل صاف وپشم شيشه را خوب کشيده و به طرف زیر پانل بردید با منگنه آنھا را روی چوب محکم و فيکس ک

نگنه ھای مرتب (مثmً با فاصله ھای سه سانتیبدون چين باشد وقتی ھمين کار را با پشت پانل کردید، روکش اصلی را روی آنھا بکشيد و با م

متری) آن را محکم کنيد.

 درجه تا کنيد و خوب بکشيد و به طرف پشت پانل ببرید،۴۵برای این که کار شيک تر شود در گوشه ھای پانل پارچه ای را به صورت مورب و با زاویه 

وار قيطانی کشيد و با چسب چسباند. این کار رااینطوری دیگر منگنه ھا ھم دیده نمی شوند، برای محکم کاری حتی می توان روی منگنه ھا یک ن

برای ھر تعداد پانل که �زم بود تکرار کنيد و بعد با ميخ و لو� آنھا را به ھم وصل کنيد.

▪ پاراوان یا دیوارک متحرک ما آماده است، انصافاً چيز شيکی شده، نه؟

P٣٠worldمنبع : 
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چگونه فضای اتاق خواب را بزرگتر نشان دھيم ؟

بزرگتر١ اتاق  را  از کمدھای  آینه  دار استفاده  کنيد، چون   ) در فضای  اتاق  

نشان می دھند.

) برای  انعکاس  منظره  بيرون، آینه  را درست  مقابل  پنجره  قرار دھيد.٢

) آینه  انعکاس  و جلوه  نور را مضاعف  می  کند، پس  برای  روشنایی  بيشتر از٣

جلوه  آن  به خوبی  استفاده  کنيد.

) آینه  می  تواند یک  فضای  تاریک  را به  فضایی  دلباز و روشن  مبدل  کند.۴

) آینه  به  فضای  اتاق  ھویتی  خاص  می  بخشد. پس  چرا از آن  بھره  نبرید؟۵

) سعی  کنيد از رنگ ھای  روشن  برای  فضای  اتاق  خواب  استفاده  کنيد،۶

چون  این  رنگ ھا فضای  اتاق  را بزرگتر نشان  می  دھند.

) برای  اتاق  خواب، کاغذ دیواری  با طرح  و نقش  ظریف  انتخاب  کنيد.٧

) اتاق  را با موکت طرح ساده کفپوش  نمایيد.٨

) وسایل  خود را با ھماھنگی  بچينيد تا اتاق  خيلی  شلوغ  نشود.٩

) از انتخاب  رنگ ھای  تندی  مثل  نارنجی  و قرمز تند خودداری  کنيد، چون ١٠

ایند. رنگ ھای  روشن  و شادی  مثل  آبی  کمرنگ  و سبز روشن، این  رنگ ھا دیوارھا را به ظاھر به  ھم  نزدیک  می  کنند و فضای  اتاق  را کوچک  می  نم

فضا را بزرگتر نشان  می  دھند.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=94112

چگونه فضايی دلنشين برای نشيمن خود بسازيم ؟

آیا اتاق نشيمن شما فقط جایی برای خوردن و نوشيدن است و یا دیدن

که است  شایسته  ھم  اتاق  این  در  اما  آنھا!  دوی  ھر  یا  و  تلویزیون 
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دکوراسيونی شيک آنطور که مطلوب شماست در نظر بگيرید.

) ترکيب رنگھا:١

اینکه از  بنابراین  معيشت.  است:  چيز  یک  برای  تنھا  نشيمن  اتاق  یک 

مبلمانتان در حاشيه اتاق قرار بگيرد صرف نظر کنيد و آنھا را به ھم نزدیک

تا فضایی برای گفتگویی بھتر خلق کنيد. سعی کنيد رنگ دیوارھا و کنيد 

باشند و در وسایل دیگر ميتوانيد وسایل حاشيه ای رنگی خنثی داشته 

مطابق شکل از رنگ زرد و نارنجی استفاده کنيد با استفاده از این رنگھا در

مبلمان و کوسنھا و پرده و ... نشاط و سرزندگی را در اتاقتان ایجاد کرده اید.

) فرمولی ساده:٢

اساس یک اتاق نشيمن بزرگ تعدادی کاناپه راحت،یک ميز برای کتابھا و غذا

شن ميزھای کناری مبل دو نفره به رنگھایو لوازمی که خصوصيات شخصيتان را منعکس می کند می باشد. اما فرمول ساده:در اینجا قرمز رو

با�ی شومينه آورده شده است. استفاده ازخنثی در این اتاق اضافه شده است و کلکسيونی از جام ھای شيشه ای به صورت فشرده در طاقچه 

چنين ترفند ھایی فضای اتاق شما را از سادگی در می آورد.

) خارج از کادر:٣

است بسيار جذاب کرده و انتخاب رنگھای پر قدرت درتناليته ای از رنگ قھوه ای و سبز زنده و سفيد، این اتاق نشيمن را که در بيرون شھر واقع 

 وسایل که خارج از کادر اصلی و ھميشگی ھستندرنگ آميزی فرش و کوسنھا اتاق را سرزنده و زیبا ساخته است. حالت قرار گيری کاناپه و سایر

بسيار جالب است. البته کاناپه به صورتی قرار نگرفته که ورود و خروج از اتاق را سخت کند.

) خطوط را ه راه:۴

 قھوه ای در دیوارھا استفاده شده است. ایندر این اتاق از ترکيب رنگ ھای خنثی مثل قھوه ای برای روکش چرمی مبلھا و خاکستری مایل به

ز و طاقچه با�ی شومينه سرزندگی و ھيجان را به اتاقرنگھا به تنھایی جلوه ای ندارند به این ترتيب قرارگيری کوسن ھای راه راه و لوازم روی مي

داده است.

) صندليھا:۵

وه ای روشن صندليھا و لوازم فلزی اتاق را ازدر دکوراسيون این اتاق از چندین گروه صندلی در خلق فضایی برای گفتگو استفاده شده است.قھ

ی شود که باعث ھماھنگی در این اتاقحالت جفت جفت خارج کرده است. قسمتھای سفيد چوبی و نارنجی دیوارھا در کوسنھا ھم مشاھده م

شده است.

) تطبيق وسایل:۶

یواری سنتی در کنار ھم یک سبک کامmً شخصیبدرستيکه آميختن صندليھای فلزی با خطوط کامmً صاف با یک کاناپه بزرگ معمولی و یک آویز د

 که ھمه ی وسایل با ھم در ارتباط باشند.می باشد که بسيار ھم زیبا و جذاب است. استفاده از رنگھای خنثی در این اتاق باعث شده است

) بودجه کم:٧

ون آن صرف شده، تمام مبلمان و وسایل، دست دومگرچه این اتاق نشيمن به نظر گران قيمت می آید اما در واقع بودجه بسيار کمی برای دکوارسي

انه جدید ھستند روح تازه ای به آن داده اند.خریداری شده اند و تنھا کاری که انجام شده است رنگ آن تجدید شده, اما چون وسائل دراین خ

) سبز و سبز:٨

يد، مثل این اتاق که از رنگ سبز در آن استفاده شدهاگر در انتخاب رنگھای متعدد در کنار ھم مشکل دارید می توانيد تنھا از یک رنگ استفاده کن

اده است.است و با قرار گيری تناليته ھایی از رنگ سبز در کنار رنگھای خنثی زیبایی خاصی به اتاق د

) کmسيک ومدرن:٩

ده شده است، مبلمان و وسایل ھمگی کmسيکدر دکوراسيون این اتاق نشيمن که در کنار آشپزخانه قرار دارد از رنگھای بسيار تيره استفا

ھستند، اما با قرار دادن کوسنھا و فرشی با نقش حيوانی اتاق را تا حدی مدرن کرده اند.
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) روکش:١٠

خرید مبلمانی جدید ندارید، می توانيد از روکش استفادهاگر شما مبلمانی دارید که با یکدیگر مطابقت ندارند و یا از رنگ آن خسته شده اید و قدرت 

 است که در کنار آباژورھای با ھمان رنگ بسيار زیباکنيد. در این تصویر ميز ھم روکش دارد. در این اتاق نشيمن از پرده ھای حصيری استفاده شده

است.

) رنگھای جاویدان:١١

نی و یا روشن از آبی استفاده کنيد که خفه و عميقتناليته ای از قھوه ای و آبی در کنار ھم نيروی بسيار قوی دارند. به جای انتخاب آبی آسما

رنگی مشابه شيرقھوه ای برای دیوارھا و تعدادی از وسایلباشد و این رنگ را فقط در یک ناحيه متمرکز کنيد(مثmً کاناپه) و به جای قھوه ای تيره از 

انتخاب کنيد این دو رنگ در کنار ھم غوغا می کنند.

) یک تابلو نقاشی:١٢

کنيد، او�ً یک سایز مناسب از آن (نه خيلی بزرگ وتابلو نقاشی کmسيک در با�ی شومينه در جاھای بسياری به کار می آید،اما در انتخاب آن دقت 

 دو گلدان متقارن احاطه شود، ثانياً یک کارنه خيلی کوچک) نقطه کانونی برای یک اتاق نشيمن می تواند باشد، مخصوصاً وقتی که به وسيله

زنده اثاثيه.ھنری پالتی از رنگھای طبيعی را القا می کند به خصوص در کنار رنگ کره ای دیوار ھا و سبز 

) انتخاب رنگ:١٣

 تصویر رنگ قرمز در تمام اتاق نقطه گذاری شدهرنگ خنثی در مبلھا برای افکار دودلی که قدرت تصميم گيری ندارند بسيار مناسب است. در این

ار آسان است که برای یک انتخاب لوکس رنگاست، در کوسنھا، پرده، صندلی، و حتی در گلدانھا. ھنگاميکه شما آمادگی تغيير را دارید بس

فاده کنيد.ارغوانی را جانشين قرمز کنيد. می توانيد از رنگھای سبز و ليمویی و نارنجی درخشان ھم است

) گپی دوستانه:١۴

 مبل تک نفره٢ای گفتگو خلق می شود. یک کاناپه دو نفره و با قرار گرفتن یکی از مبلھایتان در مجاور دیوار و قرارگيری بقيه دور تا دور آن فضایی بر

آباژورھای ساده در این اتاق نشيمن.بسيار مناسب است.سایر اثاثيه را ساده بگيرید نظير ميز شيشه ای قھوه ای و کف پوش ساده و 

) مقياس در اتاق نشيمن:١۵

ندھيد. در این اتاق کوچک ميز قھوه ای حجيم در اتاقتعدادی از قوانين باید شکسته شوند مثل این: مبلمان بزرگ سایز را در اتاق ھای کوچک قرار 

تعددی با رنگھای یک دست برای نشستن در نظرتسلط کامل دارد در این فضا از کاناپه ای بزرگ استفاده نشده است، اما در عوض صندلی ھای م

گرفته شده است.

) استفاده از فضاھای مرده:١۶

د به نحوی از این فضاھا استفاده کنيد، با قراردادن ميزبا قرار گرفتن مبلمان در وسط اتاق مقدار زیادی از فضا راکد و مرده می شود. شما می تواني

یک قفسه شيشه ای برای قرار دادن بشقابھا و یایا قفسه کتاب در پشت کاناپه، یک دراور با کشوھای متعدد برای قرار دادن وسایل یا کتاب و 

وسایل پيش غذا برای پذیرایی کردن.

) انتخاب رنگ غالب:١٧

يد. برای اینکه تصویری بچه گانه خلق نکيند ازصورتی فقط برای دختران کوچک نيست، البته کمی ھم دشوار است که آن را از این حالت خارج کن

ی چرک و خفه و به کارگيری رنگھای دیگر درکنارایده ھایی مختلف باید استفاده کنيد مثmً کوسنی با نقش برگھای سرخس، دیوارھا به رنگ صورت

ا رنگھای مختلف به خوبی انتخاب شده است.صورتی. در این اتاق نشيمن ھم، رنگھای قھوه ای و کرم استفاده شده است و کاناپه راه راه ب

منبع : سایت سيمرغ
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چگونه محيط خانمان را گرم و پر انرژی کنيم

حتما برایتان پيش آمده که یک روز از خواب بيدار شوید و احساس کنيد ،

چقدر از خانه و محل زندگی تان خسته شده اید و با خود بگویيد : ای کاش

به خانه ی جدیدی می رفتم . در صورتی که عمm تحقق این آرزو امکان پذیر

نخواھد بود اما راه حل آن بسيار آسان است . شما می توانيد با چند تغيير

ساده محيط خانه ی خود را گرم تر و دلچسب تر نمایيد. به طور مثال:

) از روميزی ھایی با رنگ ھای شاد وگرم استفاده کنيد:١

ميزھای سفيد و شيشه ای اغلب ، خانه را سرد و بی روح می سازند .

بنابراین چنانچه شما ميزھای کوچک و بزرگ خود را با رومی زی ھایی با

رنگ ھای قرمز ، آبی ، زرد و قھوه ای یا ترکيبی از آنھا تزئين کنيد ، ظاھر

خانه ی خود را گرمتر کرده اید . برای این منظور روميزی ھای آینه کاری و

تھيه کنيد . زیادی خودتان  بدون صرف ھزینه ی  توانيد  را می  تکه  چھل 

ھمچنين روميزی ھای قلم کار و سنتی خودمان نيز بسيلر متنوع و شاد می

باشند البته می توانيد به سراغ صندوق مادر بزرگ ھا ھم بروید ، چرا که

معمو� چيزھای قدیمی زیبا وجالبی در ميان آنھا پيدا می شود .

) از شمع ھای تزیينی استفاده کنيد:٢

ھمان طور که می دانيد شمع ھای زیبا و تزیينی در گوشه و کنار خانه شکل

توانيد از به دکور خانه ی شما می بخشند . شما می  و زیبایی  شيک 

حتی خودتان در منزل شمع ھای تزیينی زیبایی تھيهشمعھای ارزان قيمت استفاده کنيد و یا با خرید پارافين و یک کتاب راھنمای شمع سازی به را

و محيط شاعرانه تری ایجاد کنيد. ضمنا استفاده ازکنيد ، آنھا را در شمعدانھای فانتزی گذاشته و ھنگام صرف شام با ھمسرتان، شمع روشن کرده 

گی و نا را از بين ببرد.چند قطره اسانس در تھيه ی شمع ھا می تواند ھوای خانه تان را ھم خوشبو کند و ھم بوی ماند

) استفاده از تابلوھای شاد٣

کرد ، بنابراین نصب چند تابلوی ھنری زیبا بابه خاطر داشته باشيد که دیوارھای سفيد ولخت ،محيط سرد و بی روحی برای خانه ایجاد خواھد 

خرید دارید می توانيد از تابلوھای رنگ روغن ھنرمندانقابھایی که با دکور منزلتان ھماھنگی دارد ، می تواند بسيار موثر باشد . چنانچه توانایی 

ی ، تابلوھایی از کار دست خودتان چون پولک دوزی،خریداری کنيد و در غير این صورت می توانيد در ھر زمينه ای که ھنر دارید تابلوھای گل چين

 شد . در نھایت در صورت عدم امکان شما میسرمه دوزی و غيره تھيه کنيد ، ضمنا قاب کردن پارچه ھای چھل تکه ھم کارھنری زیبایی خواھد

ا قاب گرفته و به دیوار ھا نصب کنيد.توانيد عکس خانوادگی خود چون عکس عروسی ویا تصویر زیبایی از فرزندتان را بزرگ کنيد آن ر

ن گلھای زیبایی که در طبيعت می بينيد و خشکاز راھای پيشنھادی دیگر ، خشک کردن گل جھت تھيه تابلو است شما ميتوانيد به راحتی با چيد

 یک قاب شيشه ای کار زیبایی تھيه کنيد . البته درکردن آنھا در �ی کتاب ، آنھا را روی مقوای تيره و یا پارچه ی مخمل سياھی قرار دھيد و با

مورد انتقاد قرار گرفته است.مواردی از خشک کردن پروانه ھا ھم استفاده شده که البته از جانب طرفداران حيوانات شدیدا 

) درست کردن ميز عکس۴

ود کوتاه یا ھر چيز مورد نظر در منزل برای قرار دادناز کارھای جالب دیگری که می توان به آن اشاره نمود ، تھيه ی یک ميز یا اختصاص دادن یک ک
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 و چند عکس زیبا مثل عروسی ھا ، تولد ھا وعکس ھای خاطره انگيز از خانواده تان است . تنھا کافی است به سراغ آلبوم عکسھایتان بروید

تناسب با قاب ھا آنھا را روی ميز مورد نظر تان قرارسالگرد ھا را دست چين کنيد و برایشان قاب تھيه کنيد و پس از انداختن یک روميزی زیبا و م

دھيد تا ھمه از زنده شدن خاطرات و لحظه ھای شيرین زندگی شما لذت ببرند.

منبع : تکفال

http://vista.ir/?view=article&id=114969

چند ابتکار برای آشپزخانه

اوقات، اکثر  به مثابه قلب خانه است و خانم ھای خانه دار  «آشپزخانه» 

روزشان را در این مکان سپری می کنند. پس عmوه بر اینکه آشپزخانه باید

جای کافی برای قرار دادن وسایل مختلف داشته باشد و از حداکثر فضای آن

برای چينش وسایل استفاده شود، باید مکانی امن برای آشپزی و حتی

برای بچه ھا باشد.

) قفسه مخصوص سبزیجات در کابينت: در یک کابينت ساده که به شکل١

یک چھارچوب است با تعبيه قفسه ھای ساده پmستيکی، مکانی برای قرار

دادن سيب زمينی، پياز و سبزیجاتی دیگر بسازید که در فضای آزاد نگھداری

می شوند. برای استفاده آسان تر، این قفسه ھا بصورت کشویی ساخته

شده اند.

با تعبيه٢ ) استفاده از قفسه کوچک برای جای دادن قابلمه ھای بزرگ: 

قفسه ای به شکل یک نيم دایره، به آسانی با باز و بسته کردن در کابينت،

قفسه ھا بھمراه در به قسمت بيرون منتقل می شوند.

ی قرار دادن مواد شوینده و... است،) جای مخصوص مواد شوینده در کابينت ظرفشویی: قسمت پایين کابينت ظرفشویی، جای مناسبی برا٣

 فضای داخل کابينت برای مصارف دیگر استفاده کرد.برای حفظ بيشتر این مواد، با تعبيه قفسه فلزی در قسمت داخلی در کابينت، می توان از بقيه

از کمدچه ھای ساده ای با درھایی از جنس) کمدچه به شکل ویترین: در کابينت ھای جدید، بجای تعبيه ویترین ھایی با درھای شيشه ای، ۴

یک کمدچه ساده که قفسه ھای آن فلزیپmستيک مات، استفاده می شود. درھای یکی، به شکل کرکره در قسمت با� جمع می شوند و دیگری 

و بصورت ریلی تعبيه شده که به آسانی جابجا می شود.

اری خوراکی ھایی مثل پفک، شکmت و... که) قفسه ھای ساده به شکل کيسه: در این مدل ابتکار بسيار جالبی صورت گرفته است. برای نگھد۵

قابل استفاده می باشند. در این مدل دودر بسته بندی نگھداری می شوند، طبقات مخصوصی ساخته شده که بسيار ساده ھستند و به آسانی 

ل سبد برای نگھداری این خوراکی ھا استفادهعدد چھارچوب فلزی به شکل کشو تعبيه شده که سبدی حصيری داخل آن قرار گرفته و از فضای داخ

می شود.
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۶mتقسيم بندی شده قابليت این را دارد که) کشویی بزرگ برای یک سرویس قاشق و چنگال کامل: این کشوی کم حجم و باریک، با فضایی کام 

 در جای مناسب خود نگھداری می شود.یک سرویس قاشق و چنگال داخل آن جای گيرد. بدین ترتيب در یک فضای تقسيم بندی شده، ھر چيز

شغال می کند و معمو� برای اشغال جای) قفسه ای به شکل دایره برای قابلمه ھا: قابلمه از جمله ظروف حجيمی است که فضای زیادی ا٧

ستفاده نيز با مشکmتی مواجه می شویم اما در این مدلکمتر، چند عدد از آنھا را داخل یکدیگر قرار داده و در کابينت قرار می دھيم و در ھنگام ا

و ظرف مورد نظرتان را براحتی پيدا خواھيدساده قفسه ای به شکل دایره تعبيه شده و بوسيله یک محور در قسمت ميانی به آسانی می چرخد 

رار گيرد.کرد که البته بھتر است برای دسترسی بيشتر به ظروف، این مدل در محلی نزدیک به اجاق گاز ق

منبع : روزنامه ابتکار

http://vista.ir/?view=article&id=116814

چند ايده برای تبديل اتاق خواب به  محيطی آرام و دنج

سوالی که در ابتدای کار ممکن است برای شما پيش بياید این است که

چطور می توان این کار را به درستی انجام  داد. خيلی راحت ، فقط کافی

است که روش ھای توصيه شده را اجرا کنيد.

)  کشف مدل ھای مورد نظر:  زمانی که برای خرید وسایل به فروشگاه می١ 

روید مطمئناً ھر آنچه را که دوست دارید تھيه می کنيد ، اما اغلب  طراحان و

مھندسين معمار رنگ ھا و طرح ھایی را توصيه می کنند که در حين ورود به

اتاق خواب، شما را تحت  تأثير قرار می دھد.

)  تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھيد:  از طرح ھا و مدل ھایی٢ 

استفاده کنيد که توجه ھمگان را به خود جلب کند و تخت خود را درمرکز

اتاق قرار دھيد.

)  اضافه کردن و بلند کردن ارتـــفـاع تـخت: ارتفاع تختخواب ھای امروزی به٣ 

 می باشد. اگر تختخواب شما خيلی کوتاهcm ۴٠صورت استاندارد حدودا   

 است می توانيد از پله ھای عمودی برای افزایش ارتفاع تخت استفاده کنيد.

 زیبایی دارند ھم بسيار نرم و مناسب  ھستند.) تشک رویی تخت:  بھتر است برای این منظور از تشک ھای پر و نرم استفاده کنيد که ھم ظاھر۴

چوب به راحتی می توانيد سایبانی برای تختتان  بسازید.)  نصب یک سایبان:  با استفاده از یک تکه پارچه یا پرده، ھمچنين با استفاده از چند تکه ۵ 

ارچه یا  پرده محصور شده باشد.به این ترتيب که چوب ھا را به دیوار نصب کرده و فضایی را ایجاد کنيد که اطراف آن توسط پ

لب شرکت ھای طراحی از آن برای زیباتر کردن اتاق)  استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:   "صورتی" یکی از رنگ ھایی است که امروزه اغ۶

ت.  استفاده  می کنند. اما رنگ روِیایی که می توان از آن استفاده کرد قرمز یا عنابی روشن اس

منبع : روزنامه آفتاب یزد
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http://vista.ir/?view=article&id=130342

چند ايده جديد برای تغيير دکوراسيون داخلی خانه

اگر به دنبال چند ایده جدید برای تغيير دادن طراحی دکوراسيون داخلی خانه

تان ھستيد، موارد زیر می تواند کمک تان کند:

) تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد: مبلمان را از کنار دیوار١

برداشته و سعی کنيد آنھا در زوایای جدیدتر و گيراتر بچينيد. مثm قرار دادن

اتاق باعث می شود که  باریک  اتاق نشيمن  مورب در یک  بصورت  کاناپه 

وسيع تر دیده شود.

) یک دیوار را رنگ کنيد: یکی از دیوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز٢

ھست را به رنگ دلخواه تان رنگ کنيد. تابلوھا و لوازم ھنری از آن آویزان کنيد

و مبل جدید و زیبایی در آن قسمت قرار دھيد. البته دقت داشته باشيد که

رنگ آن با سایر لوازم خانه ھماھنگ باشد.

) از گل و گياه استفاده کنيد: گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به٣

خانه بياورد. اگر عmقه ای به رسيدگی به گل و گياه ندارید، می توانيد از گل

ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد. کيفيت گل ھای مصنوعی ھم

آنقدر خوب شده که به سختی می توان آنھا را از گل طبيعی تشخيص داد.

 گفتگو و نشيمن بشمار می رود. قاليچه ای) یک قاليچه محلی در نقطه ای بيندازید: قاليچه ھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاق ھای۴

متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پایين ميز بيندازید.

 منعکس کند. سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زیباتر) تابلو و آینه از دیوارھا آویزان کنيد: تابلوھایی آویزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را۵

 باشد.استفاده کنيد. ھنگام آویزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا

 از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار) مجسمه ھا را در یک جا جمع کنيد: مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی۶

دھيد. این مجسمه ھا را بصورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.

ی جدیدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را) از کوسن ھای تزئينی استفاده کنيد: این بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بو٧

نيز باشکوه تر جلوه می دھد.

نده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان) �مپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد: لوسترھا و �مپ ھا جزو وسایلی ھستند که خيلی زود بر بين٨

 و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.قدیمی است یا جدید. به دنبال لوسترھایی باشيد که جدیدتر و فانتزی باشند و ضمنا با لوازم

منبع : روزنامه ابتکار
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چند توصيه برای دکوراسيون اتاق خواب

اتاق خواب جایی است برای آسودن و کسب آرامش و انرژی مجدد برای یک

اتاق خواب و ھمچنين نوع چيدمان آن کمک لوازم  انتخاب  روز کاری دیگر. 

زیادی به کسب این آرامش و استراحت واقعی می کند.

در این نوشتار سعی داریم مھم ترین نکات مربوط به دکوراسيون این منطقه

با اھميت خانه را توضيح دھيم.

یکی از اصول اوليه چيدمان در اتاق  خواب می گوید محل تخت باید به گونه ای

انتخاب شود که پنجره نورگير حتما در سمت راست آن قرار گيرد.

استفاده از کوسن ھای فراوان بر روی تخت ھایی که لبه با�یی بلندی دارند،

این که  است  بھتر  کmسيک  سبک ھای  در  می افزاید.  تخت  زیبایی  بر 

کوسن ھا از ھمان جنس و بافت روتختی باشند.

بافت ھای کنيد.  بيشتردقت  مبلمان  و  اشيا  بين  در  موجود  به ھماھنگی 

روتختی و وا�ن ھای پرده بھتراست از یک نوع، از یک طرح و از یک طيف رنگی

انتخاب شودو حتی رول بوردھای (نوارھای تزیينی دیواری) در قسمت با�یی

دیوارھا نيز از ھمان طيف رنگی باشد.

، گاھی یکی از بافت ھا و رنگ ھا، کامm متضاد وھماھنگی ميان بافت ھا یک سبک کmسيک به محيط اتاق می دھد. البته اگر در ميان این ھماھنگی

د.مکمل دیگر بافت ھا  باشد، بر تنوع دکور اتاق افزوده شده و آن را از یکنواختی در  می آور

باید به نرمی و لطافت آن ھم توجه کنيد. ھمه اینتوجه داشته  باشيد استفاده از روتختی ھای زیبا تنھا مmک زیبایی و راحتی اتاق نيست بلکه 

موارد منجر به افزایش حس آسایش و راحتی در اتاق خواب می شود.

ل به زرشکی، مکمل رنگ فضای زمينه است.فرض کنيد:رنگ زمينه اتاق، کرم شکmتی و گلبھی است. استفاده از دکورھای چوبی تيره و متمای

 به ببيننده القا می کند، با قرار گرفتن در کنار دکوراستفاده از روتختی براق، مانند ھر بافت براق دیگر، عmوه بر اینکه نوعی حس تجمل گرایی را

ھای پارچه ای نيز مابين رنگ زمينه اتاق و دکور چوبی آنچوبی تيره باعث می شود زیبایی این نوع چيدمان جلوه ای چند برابر بيابد. رنگ و طرح بافت 

است.

بک کmسيک، استفاده از بافت ھای براق در کنارھمين امر سبب شده است تا در محيط، تعادل برقرار شود. یادتان باشد که یکی از ویژگی ھای س

دکور چوبی تيره است.

ای قاب کمتر باشد، تنھا نقاشی یا سایر آثار داخل قابھر چه پھنای قاب تابلوھا بيشتر باشد آن تابلو با دکور اتاق، ھماھنگ تر شده  و ھر چه پھن

جلوه بيشتری خواھد داشت.

ید. برای تفکيک این فضا در کنار تک مبل میھمچنين، استفاده از تک مبل کمک می کندتا فضایی صميمی و دلنشين در قسمتی از اتاق فراھم آ

 ھستند که نورشان به سمت پایين باشد.توان از نور موضعی (آباژور) استفاده کرد. بھترین آباژورھا درکنار تک مبل ھا، آباژورھایی
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موضعی در داخل اتاق بيشتر باشد، تفکيکبه این ترتيب فضایی مناسب برای مطالعه واستراحت در شب پدید می آید. ھر چه تعداد نورھای 

فضاھای داخلی بيشتر شده و به نظر می رسد که رعایت این نکته برای اتاق خواب، مناسب است.

رد و ضمنا این امکان را به وجود می آورد تا بتوانيد قبل ازاستفاده از چراغ ھای آباژور کوتاه بر روی پاتختی ھا، ميتواندفضایی رومانتيک  به وجود آو

خواب به مطالعه بپردازید.

اشی مورد عmقه تان در اتاق خواب باعث افزایشاستفاده از فضای سبز (گلدان، فmور باکس و . . .)، قاب عکس ھای شخصی و تابلوھای خط یا نق

زه  شروع یک روز کاری را دو چندان کند.نشاط و روحيه تان شده و روبه رو شدن با این عناصر به ویژه در آغاز ھر روز می تواند انگي

یجاد ھماھنگی بيشتر بين اجزای داخلی اتاق میبھتراست قاب عکس و تابلو نيز مطابق با دکورچوبی اتاق،چوبی انتخاب شود و ھمين امر باعث ا

اسب است و توصيه می شود. معمو� برای زیباتر شدنشود. استفاده از قاب ھای فلزی متعدد در اتاق ھایی که دکور فلزی و فرفورژه دارند کامm من

ت استفاده کنيد.جایگاه تخت ھای دو نفره در اتاق خواب بھتر است از تابلوھای نقاشی بر روی دیوار با�یی تخ

جيحا آن تابلو را پھن و به اندازه عرض با�ی تخت انتخاباگر دوست دارید که با یک تابلو و یا تنھا یک قاب عکس، دیوار با�یی تخت را تزیين کنيد تر

ب تر این است که از تابلوھای طولی یعنی تابلوھایی باکنيد. ولی اگر می خواھيد از تعداد تابلوھای بيشتری برای تزیين دیوار استفاده کنيد، مناس

عرض کم و طول زیاد استفاده کنيد.

از سطح زمين باشد.در این نوع انتخاب، ترجيحا باید سعی کنيد اندازه طولی تابلوھا تقریبا برابر ارتفاع تخت 

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113298

چند راه برای داشتن آپارتمان دلباز

ساخت وساز زمين،  قيمت  و  شھری  جمعيت  روز افزون  افزایش  با  امروزه 

آپارتمان و زندگی آپارتمانی مقرون به صرفه تر شده است.

و خفه  ھستند  گله مند  آن  از  مردم  بيشتر  كه  معایبی  عمده  از  یكی 

با استفاده از چندین نكته كوچك كه ما  بسته بودن فضای آپارتمان است. 

بيشتر جنبه بصری دارد می توانيم این فضای مرده را زنده تر و آپارتمان خود را

دلباز تر نمایيم.

) انتخاب رنگ دیوارھا:١

انتخاب رنگ مناسب برای فضای آپارتمانی به خصوص آپارتمان ھای با متراژ

كم بسيار مھم است. رنگ ھا از نظر درخشندگی و شفافيت انواع مختلف

دارند كه بھترین انتخاب، انتخاب رنگ ھای روشن با درخشندگی و شفافيت

زیاد است.

) انتخاب كفپوش:٢
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(از جمله سراميك ھا، پاركت  ھای طرح چوب، موكت و...) اگر قصد تعویضجھت پوشش كف آپارتمان از مصالح گوناگونی می توان بھره گرفت. 

ت زیادی شود زیرا استفاده از رنگ ھای تيره دركفپوش ساختمان را داشته باشيد، در صورت استفاده از سراميك می بایست در انتخاب رنگ آن دق

 را رعایت نمود و رنگ ھای روشن طرح چوب راكف، فضا را فشرده تر نشان می دھد. در صورت استفاده از پاركت نيز می بایست نكات گفته شده

انتخاب كرد.

) انتخاب مبلمان و نحوه قرار گيری:٣

ه تر كردن فضا كمك بيشتری می نماید و فضا بزرگ ترانتخاب رنگ مبل اختياری است اما استفاده از رنگ ھایی مثل كرم روشن و یا حتی سفيد به زند

 یا بدون منحنی انتخاب شود. در مورد نحوه چيدمانبه نظر می آید. در مورد انتخاب طرح مبل بھتر است حتی المقدور مبل ھایی با اشكال ھندسی و

آن، بھتر است مبل ھا را تقریبا چسبيده به دیوار ھا قرار داد.

) نورپردازی:۴

 آپارتمان خفگی محيط را از بين می برد، البته استفاده ازنور نيز نقش مھمی را در زنده كردن فضا به عھده دارد. استفاده از نور مناسب و یكنواخت در

د زیرا از ورود نور خورشيد به داخل تا ميزان زیادینور طبيعی بسيار مناسب تر است. حتی المقدور از پرده ھای عمودی یا كركره ای استفاده نكني

جلوگيری می نمایند.

) استفاده از طبيعت:۵

در آپارتمان می توان از گلدان ھای كوچك كه در گوشه ھای فضا قرار می گيرند استفاده كرد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=81696

چند نکته مھم در مورد رنگ و دکور اتاق نشيمن

نکته مھم و اساسی در ھر نوع چيدمان رنگ است . ھميشه رنگ دلخواه

شما روی دیوار تيره تر به نظر می آید . پس ھر گاه رنگی را برای دیوارھا در

 درجه روشن تر از ھمان رنگ را به دیوار بزنيد .٣ تا ٢نظر گرفتيد 

قرمز ، نارنجی و زرد محيط خانه را به محيطی صميمی ، نزدیک و نو تبدیل

می کند و حس اتاقی نرم ، گرم و دنج را به شما منتقل می کند .

رنگھای سرد مثل سبز روشن ، آبی و بنفش اتاق را بزرگتر نشان می دھد و

دقيقاْ به ھمين علت است که بيشتر رنگ دیوارھا را رنگ سفيد و رنگھای

روشن تشکيل می دھد .

سعی کنيد یک نقطه کانونی را پيدا کرده و وسایل و مبل ھا را دور آن بچينيد

یا یک باغ و  پنجره رو به  تواند شومينه ، یک  نقاط کانونی می  . بھترین 

تلوزیون باشد .
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بين کاناپه تا صندلی شما و دیگر مبل ھا باید بين یک و نيم تا سه و نيم متر

فاصله باشد . کمتر از یک و نيم متر اتاق را کوچک نشان می دھد و بيش از

سه و نيم متر گفتگو را دچار مشکل می کند .

پرده می تواند شکل جدیدی به اتاق شما دھد . پرده باید با دکور شما و

رنگ وسایل ھم خوانی داشته باشد . اگر پنجره رو به باغ یا کوچه باز می

شود �زم است پرده شما از دو قسمت تشکيل شود .

جزئيات کوچک مثل شمع ، ظروف سفالی ، گلدان گلبرای این که اتاقی زیبا داشته باشيد حتماْ �زم نيست آن را با وسایل گران قيمت بچينيد . 

طبيعی و مصنوعی و قاب عکس بھترین وسایل برای زیبا ترشدن اتاقھا ھستند .

http://kadbanoooo.blogfa.com/٨۶٠٩.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=100492

چه ايده ای برای دکوراسيون داريد؟

ھمه ایده ھای تغيير دکوراسيون مستلزم صرف وقت و ھزینه زیاد نيست. اگر

به دنبال چند ایده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای تغيير دادن خانه تان

ھستيد، موارد زیر می تواند کمکتان کند:

) تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد. مبلمان را از کنار دیوار١

برداشته و سعی کنيد آنھا را در زوایای جدیدتری بچينيد مثm قرار دادن کاناپه

به صورت مورب در یک اتاق نشيمن باریک باعث می شود اتاق وسيع تر دیده

شود.

) از گل و گياه استفاده کنيد. گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به٢

خانه بياورد. اگر به رسيدگی گل و گياه عmقه ندارید، می  توانيد از گل ھا و

درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد.

 منعکس کند. سعی کنيد از قاب ھای تزیينی تر و زیباتر) تابلو و آینه از دیوارھا آویزان کنيد. تابلوھایی آویزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را٣

و گيرا باشد.استفاده کنيد. ھنگام آویزان کردن تابلو دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده 

ی جدیدی به خانه می  دھد و مبلمان منزل را نيز) از کوسن ھای تزیينی استفاده کنيد. این بالشتک ھا و کوسن ھای تزیينی به سادگی رنگ و بو۴

باشکوه تر جلوه می  دھد.

دمان خانه تان را آشکار می  کند. به دنبال) �مپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد. لوسترھا و �مپ ھا جزو وسایلی ھستند که خيلی زود سبک چي۵

 ھماھنگ باشند.لوسترھایی باشيد که جدیدتر و فانتزی  تر باشند و ضمنا با لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز

 می  شود. برای برگه ھا، اسباب بازی ھای بچه ھا و سایر) لوازم اضافی را از جلوی دید بردارید. وسایل و لوازم اضافی باعث از بين رفتن جلوه اتاق۶

اسباب و وسایلی که شکل اتاق را برھم می  زند، جای مخصوصی تدارک ببينيد.
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 از خانه که موردتوجه است، کنار ھم قرار دھيد.) مجسمه ھا را در یک جا جمع کنيد. مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی٧

این مجسمه ھا را به صورت  فانتزی و متنوع بچينيد.

● دکوراسيون خانه کوچک

و جادار کمک می  کند:استفاده از نکات زیر برای تبدیل کردن آپارتمان یا خانه کوچک شما به یک مکان مجلل، زیبا 

امm قابل دید بگذارید.▪ بزرگ ترین مبل خود را جلوی بزرگ ترین و طو�نی ترین دیوار قرار دھيد و قسمت مرکزی را ک

ر وقت که خواستيد، به راحتی چيدمان آن را▪ به جای کاناپه بزرگ و یک ست جاگير، یک ست مبلمان کوچک با طراحی باز خریداری کنيد تا ھ

براساس راحتی و عmیق خود تغيير دھيد.

.▪ چراغ ھایی که در سقف قرار داده می  شوند، نباید طوری باشند که ارتفاع اتاق را کم کنند

شود.▪ روشن تر بودن سقف نسبت به دیوارھا و مبلمان باعث روشن تر شدن و دلبازتر شدن اتاق می  

شان دادن اتاق می  شود.▪ نور سفيد و مmیم که به طور مساوی سراسر اتاق را عاد�نه روشن کرده باشد، باعث بزرگتر ن

▪ استفاده از تک رنگ ھای مmیم، اتاق را بزرگ تر نمایش می  دھد.

 روشن تر نشان دھند، استفاده کنيد.▪ از آینه ھا و سطوح صاف و درخشنده که ھرچه بيشتر نور را منعکس کنند و اتاق را بزرگتر و

▪ از نقش ھا و طرح ھای کوچک تر برای دیوارھا و اسباب ھای بزرگ استفاده کنيد.

 و نصب آن بهLCD. مثm استفاده از تلویزیون ھای ▪ یکی از راه ھای بزرگ جلوه دادن یا ایجاد فضا در خانه کوچک، استفاده از وسایل کوچک است

دیوار می  تواند به باز کردن فضا مخصوصا در خانه ھایی که سقف شان کوتاه است، کمک کند.

عضی از لوازم مثل کتاب یا مجmت یا وسایلی از این قبيل▪ ميز اتاق نشيمن را از نوعی انتخاب کنيد که زیر آن چندین قفسه داشته باشد تا بتوانيد ب

که به طور معمول روی ميز قرار دارند را زیر ميز بگذارید تا از بھم ریختگی جلوگيری شود.

● تميزی خانه

ر انبساط ناگھانی خواھد شکست. برای آنکه ظریف ترین▪ ھيچ گاه یک ليوان بلوری ظریف را از قسمت انتھای آن داخل آب داغ نگذارید. چرا که بر اث

ید.ظرف بلوری خود را از شکستن در امان نگھدارید، ھميشه آنھا را از قسمت پھلو، در آب فرو بر

 ظروف کریستال را در محلولی حاوی یک قسمت▪ ھنگام شستن ظروف کریستال و بلور، سرکه را فراموش نکنيد، زیرا یک ماده �زم و مفيد است.

سرکه و سه قسمت آب گرم، آب بکشيد سپس بگذارید در مجاورت ھوا خشک شود.

منظور کافی است که آنھا را با روغن زیتون به  آرامی▪ برای جm دادن قاشق و چنگال و ظروف نقره می توان از روغن زیتون استفاده کرد. برای این 

مالش دھيد. با این کار کامm نو و درخشنده خواھند شد.

ه در جوش شيرین فرو برده اید می توانيد از بين▪ لکه ھای چای و قھوه  و آثار سوختگی سيگار را از چينی ھای مرغوب، با یک دستمال مرطوب ک

ببرید.

▪ لکه ھای روغن تازه را بر روی کاغذ دیواری، با پودر تالک از بين می رود.

. سپس آن را با یک پارچه خشک پاک کنيد و در صورت▪ مقدار زیادی پودر تالک را بر روی لکه ھا بپاشيد و بگذارید مدتی بماند تا روغن جذب شود

لزوم این عمل را تکرار نمایيد.

روی آن بماليد. با این روش بھتر و آسان تر تميز▪ برای پاک کردن چربی روی چراغ گاز، یخچال و نظایر آن، پارچه ای را در سرکه خيس کرده و 

می شود. چرا که سرکه دشمن چربی است!

منبع : مجله خانواده سبز

http://vista.ir/?view=article&id=323340
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چه پرده ای برای کدام فضا مناسب تر است؟

در ميان لوازم دكوراسيونی خانه، پرده از جمله عناصری است كه با توجه به نياز به

صرف ھزینه كمتری برای تعویض آن نسبت به بقيه لوازم خانه، در ليستی كه ھر چند

سال یك بار با ھدف ایجاد تنوع برای انجام تغيير و تحو�ت قبل از سال نو ترتيب داده

می شود، معمو�ً در صدر قرار می گيرد.در یك تقسيم بندی اصولی و كلی، پرده ھای

ھر فضایی نيازمند دارابودن مشخصاتی ھستند كه در زیر به پاره ای از آنھا ھمراه با

فضاھا به تفكيك اشاره خواھد شد.

پرده ھای ساده و یا طرح دار با نقش ھای ▪ آشپزخانه: برای فضای آشپزخانه معمو�ً 

مرتبط با این فضا كه معمو�ً گل ھا و ميوه ھا ھستند انتخاب می شوند. حال ممكن

است این نقش ھا در بافت پارچه بوده و یا در قالب گلدوزی و یا تكه دوزی بر روی پرده

ساده دوخته شوند. ولی در انتخاب پرده آشپزخانه رعایت دو نكته ھمواره توصيه می

شود:

. ھنگامی كه تصميم می گيرید از پارچه ھای رنگی ساده و یا طرح دار استفاده كنيد و١

رنگ كابينت ھا و كاشی ھا و به طور كلی لوازم موجود محدودیت كاربرد رنگی خاصی را

برای شما ایجاد نمی كنند سعی كنيد از پارچه ھایی با رنگ ھای زرد، سبز، نارنجی،

قرمز و یا از تركيب آنھا در یك پالت رنگی طرح دار انتخاب كنيد. این گونه رنگ ھا جزء

شتھاآوری داشته و در واقع در تقسيم بندی رنگ ھایخانواده رنگ ھای گرم بوده و نه تنھا محيط شادی را برای خانم خانه پدید می آورد، خاصيت ا

خوردنی جای می گيرند.

 دارد، پرده این قسمت از خانه زودتر از بقيه. از آنجا كه در فضای آشپزخانه چربی، دوده حاصل از سرخ كردن و به طور كلی پختن غذا وجود٢

رابر این نوع شست وشو ھا مقاوم باشد.قسمت ھا كثيف شده و نياز به شست وشوی مكرر دارد. بنابراین پارچه ای انتخاب كنيد كه در ب

سmیق و به طور كلی خصوصيات صاحب و یا▪ اتاق خواب: انتخاب پرده برای اتاق خواب به عوامل مختلفی شامل سن، جنس، روحيه، عmیق و 

نيد به طور قطع به وجود پرده ای نقشدار آن ھم باصاحبان اتاق بستگی دارد. به عنوان مثال اگر از یك كودك در انتخاب پرده اتاقش نظرخواھی ك

 رنگ و مدل دوخت مطرح شود. عmوه بر آن ازطرح مورد عmقه اش اصرار می ورزد حال آنكه این خواسته از طرف یك نوجوان ممكن است در قالب

mھك آباژور و غيره وجود دارد، حفظ ھماھنگیآنجایی كه در اتاق خواب عناصر پارچه ای دیگر ھمچون روتختی و متعلقات آن شامل كوسن ھا، ك

ه قرار گيرد.بين رنگ و نقش آنھا و پرده از جمله مسائلی است كه ھنگام انتخاب پرده می بایست، مورد توج

ای كليه عناصر پارچه ای اتاق خواب انتخاب كرده وبسياری از افراد برای دستيابی راحت تر به چنين نتيجه ای یك و یا چند پارچه ھماھنگ را بر

علق به فضای اتاق خواب از نقش و طرح و حتی رنگتحولی كلی را در این محيط پدید می آورند. ولی �زم به یادآوری است كه معمو�ً پرده ھای مت

اثيرات ناشی از آنھا را بر روی روحيه خود وبيشتری نسبت به دیگر فضاھا برخوردار ھستند ولی مھم این است كه ھنگام انتخاب طرح و رنگ ت

اب رنگ ھای بسيار تند و گرم اگرچه ممكن است بافرزندانتان و اساساً كاربرد فضا كه محيطی است جھت آر امش و استراحت در نظر بگيرید. انتخ

رفتار و روحيه افراد آن اتاق به خصوص در مورد بچه ھا بهحفظ ھماھنگی در كليه لوازم محيط در وھله اول فضای زیبایی را ایجاد كند ولی تاثير آن در 

كننده باشد.سرعت جلوه گر خواھد شد.پس آشنایی با رنگ ھا و تاثيرات ناشی از آنھا می تواند بسيار كمك 

 اصو�ً مھمان نواز بوده و بھترین ھا را برای مھمانانمان▪ اتاق پذیرایی: از آنجایی كه این فضا یك مكان رسمی است و با توجه به اینكه ما ایرانيان
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دی معمو�ً با بقيه فضاھای خانه متفاوتند. درخواسته ایم، پرده ھای متعلق به این محيط نيز به لحاظ جنس پارچه، طرح، مدل و حتی ارزش ما

ند. در واقع در اكثر مدل ھا پارچه ای نازك ازچنين فضاھایی اغلب از تلفيق دو یا حتی سه پارچه ھماھنگ به لحاظ طرح و رنگ استفاده می كن

 عنوان وا�ن و یا دكور و یا حتی ھر دو بخشجنس تور و یا حریر برای پوشش كل پنجره اختصاص یافته و در صورت دلخواه پارچه ھای ضخيم به

دیگری از این تركيب را تشكيل می دھند.

مچون كرم، شيری، سفيد، طmیی كمرنگ انتخابنكته اینجا است كه رنگ ھای مورد استفاده در چنين فضاھایی معمو�ً از ميان رنگ ھای خنثی ھ

ر روبانی ھستند ولی در پایان ذكر این توصيه ضروریشده و طرح ھای آن نيز تك گل ھایی از خود پارچه و یا گل برجسته از نخ ھای مختلف و یا نوا

امل فرش، مبلمان، تابلو و غيره وجود دارداست كه در چنين فضایی اگرچه محدودیت ھایی ھمچون حفظ ھماھنگی با دیگر لوازم دكوراسيونی ش

يونی دست به ابتكاراتی متفاوت تر زد. به عنوانولی می توان قالب ھا را شكسته و ھمزمان با در نظر گرفتن موارد فوق و ھمچنين اصول دكوراس

وخته شده و چه بدون دوخت در تركيبی مدل دار كنارمثال كاربرد انواع پارچه ھای سنتی و سوزن دوزی شده و تركيب آنھا با یكدیگر چه در حالت د

ھمدیگر به ھمراه روبان و نخ ھای كنفی به عنوان پرده را می توان از این جمله برشمرد.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=10286

چه پوششی برای کف خانه مناسب تر است

● کف پوش ھای چوب پنبه ای

این نوع کف پوش از چوب پنبه حقيقی ساخته می شود که از پوست درخت

بلوط گرفته می شود که اغلب در مناطق مدیترانه ای مخصوصاً در کشور

پوش توليد این کف  برای  دليل این که  به  یافت می شود.  پرتغال بسيار 

برای اکوسيستم مخرب توليد آن  بلوط داریم لذا  به پوست درخت  احتياج 

نيست. این نوع کف پوش در مکان ھایی استفاده می شود که انعکاس صدا

در آنجا مھم محسوب می شود و می خواھند محيطی آرام داشته باشند

مانند استودیوھا. رنگ چوب پنبه رنگی گرم است و به دکوراسيون خانه یا

اتاق حالتی بسيار زیبا و طبيعی می بخشد. این کف پوش معروف است به

 است و در تمام نقاط خانه مانند آشپزخانهاین که جزو راحت ترین نوع کف پوش برای پا محسوب می شود و ھمچنين «عایق صدا»ی مناسبی نيز

ی به وسيلھواکس و یا پلييوریتن براق شود.و حتی کتابخانه کف پوش مناسبی است. ، کف پوش چوب پنبه ای می تواند مانند کف پوش ھای چوب

 می بخشد و �زم است حداقل سالی یک بارمتداول ترین نوع براق کردن کف پوش، استفاده از واکس است که به کف پوش ھا جmی بسيار زیبا

يوریتن استفاده شود زیرا احتياج به مراقبت کمتریواکس زده شوند. اما برای کف پوش ھای استفاده شده در آشپزخانه بھتر است ازبراق کننده پلي

مmً مراقب بود و ھر زمان که آب یا مایع دیگریدارد و استحکام بيشتری ھم دارد. به دليل این که این نوع کف پوش جاذب آب است می بایست کا

 و منقبض می شود( کف پوش ھای چوب پنبهبر روی آن ریخت سریعاً توسط پارچه پاک و تميز شود چون این نوع کف پوش ھم به راحتی منبسط
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ای ھم وجود دارد که از پmستيک ساخته می شوند).

● کف پوش ھای لينوليوم

 پودر شده، صمغ کاج و رنگدانه ھایاین نوع کف پوش یک مخلوط طبيعی ساخته شده از روغن تخم کتان اکسيد شده، خاک اره، سنگ آھک

 توسط یک انگليسی به نام فردریک دالتون ساخته شد. این مواد بسيار مستحکم ھستند و به١٨۶٣مختلف است. این مخلوط اولين بار در سال 

 در١٩۴٠ه کف پوش ھای پmستيکی در سال صورت وسيعی در تمامی مناطق مانند آپارتمان ھا و حتی مناطق صنعتی استفاده می شد تا این ک

گھداری بسيار راحت تر بود و به طوردسترس مردم قرار گرفت. کف پوش ھای پmستيکی مصنوعی در مقایسه با این نوع کف پوش از نظر ن

چشمگيری بازار فروش لينوليوم را کساد کرد.

می گيرند، در صورتی که مواد تشکيل دھنده آن دودر بعضی مواقع مردم این دو نوع کف پوش (لينوليوم و کف پوش مصنوعی) را با یکدیگر اشتباه 

ً به صورت ورقه ای در بازار موجود ھستند.کامmً با یکدیگر متفاوت ھستند. تنوع رنگ در کف پوش ھای لينوليوم بسيار زیاد است و معمو�

● کاشی ھای کف چرمی

ا و شيک باشند و عایق ھای بسيار خوبی برای صدااین نوع از کاشی ھا نيز در رنگ ھا و سایزھای مختلفی وجود دارد. آنھا می توانند خيلی زیب

ت دارند. در طول زمان شکل چرم عوض میمحسوب می شوند. در زیر پا خيلی نرم و لطيف احساس می شوند و ظاھری بسيار لوکس و گران قيم

از کف پوش ھای چرمی زیاد مقرون به صرفهشود و رنگ و جنس آنھا تغيير می کند و ھميشه دست نخورده و تازه به نظر نمی آید. استفاده 

دل ھای قدیمی و سنتی برای کتابخانه ھا بسيارنيست اما بسيار زیبا و فریبننده ھستند. این نوع کاشی ھای کف با طراحی مد روز و یا حتی م

د استفاده نشوند. کاشی ھای کف چرمیمناسب ھستند. بھتر است که کاشی ھای چرمی در محيط ھایی با آب و ھوای خشک یا در رطوبت زیا

ً مشورت کنيم.بار در سال واکس بخورد و بدین منظور می بایست با فروشنده، نصاب یا توزیع کننده آنھا قب٢mباید حداقل 

● موزائيک

ه می باشند. روميان چيزی را که ما امروزهاین نوع کف، یک طرح یا تصویر مجازی از قطعات کوچک است. این قطعات کوچک شامل مرمر یا شيش

وابسته به روم شرقی نمونه بسيار خوبی است ازموزائيک می ناميم ایجاد کردند و آن را بر روی کف و دیوارھا استفاده می کردند. کليساھای 

می شود.کاربرد موزائيک ھای بسيار رنگارنگ و شگفت انگيز که در آنھا قطعات کوچکی از طm نيز دیده 

 صورت گسترده ای از موزائيک استفاده می شود.برای این که ثابت کنيم ایده ھای بزرگ و قدیمی از بين نمی روند در طراحی ھای جدید نيز به

 (یکی از شھرھای ایتاليا) مشاھده کرد و نمونه ھای مدرن و امروزی آن کهPompeiiنمونه ھا و طرح ھای قدیمی موزائيک را می توان در شھر 

 می شود.دارای رنگ ھای بسيار شفاف و زنده ای ھستند در حمام، آشپزخانه یا اتاق اصلی خانه استفاده

● پوشش ھای ارتجاعی کف

انند چوب پنبه، لينوليوم (یک نوع مشمعاین پوشش ھا از موادی ساخته شده است که شکل خود را حفظ می کند. این نوع کف شامل موادی م

ای چوبی نرم تر ھستند؛ این بدینکف)، �ستيک و کف پوش پmستيکی است. آنھا از سنگ سراميک، کف ھای سيمانی و حتی از کف پوش ھ

بایستيد. کف پوش ھای ارتجاعی ھمچنين عایقمعنی است که آنھا در زیر پا بسيار راحت ھستند و شما می توانيد برای مدت طو�نی روی آنھا 

 تر ھستند، به راحتی خراش پيدا می کنند وھای ضد صدای بسيار مناسبی محسوب می شوند و از آنجا که آنھا از انواع دیگر کف پوش ھا نرم

 که این مسئله بستگی به رطوبت ونباید با اجسام سخت شست و شو شوند. پوشش ھای ارتجاعی کف به راحتی منقبض و منبسط می شوند

 با محيط و نوع آب و ھوا تطبيق دھند و سپس آنھا را بردرجه ھوا دارد. پس قبل از نصب این نوع کف پوش ابتدا اجازه دھيد تا این کف پوش ھا خود را

روی زمين نصب کنيد.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=96277
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چه فرشـی را کـجا پھـن کـنيم؟

قوانين سبک تابع  د کوراسيون،  لوازم  د یگر  انتخاب  مانند   نيز  انتخاب فرش 

د کوراسيونی به کار رفته د ر محيط است. پيش از خرید  فرش، به انتخاب

نقشه ای متناسب با سبک د کوراسيون فضای خانه تان بيند یشيد .

● رابطه خصوصيات محيط با طرح و نقشه فرش

پيش از ھر توصيه ای د ر این زمينه یاد آوری این مطلب خالی از لطف نيست

که معمو�ً فرش ھای د ستباف بيشتر شھرھای ایران د ر سه قالب اصلی به

لحاظ طرح بافته می شوند  که عبارتند  از: لچک ترنج، خشتی و افشان که د ر

اغلب و  قرار گرفته  بيشتری  مورد  استقبال  قد یم  از  ترنج  لچک  آنھا  ميان 

فرش ھایی که شما د ر منازل یا د ر فرش فروشی ھا می بينيد ، د ر ھمين طرح

اس بافته می شوند . گبه ھا، فرش ھای ترکمنی و غيره از اینبافته شد ه اند . البته طرح ھای د یگری نيز وجود  د ارند  که د ر شھرھای مختلف بر آن اس

حاطه کرد ه است، نقشی د ر قالب شکل ھند سی د ایره و یاد سته اند . د ر فرش ھای لچک ترنج د ار، عmوه بر حاشيه ای پھن که د ور تا د ور فرش را ا

قش با فرم مثلثی قائم الزاویه که وتر آن خطی ھmلیبيضی د ر ميان قرار گرفته که به آن ترنج می گویند  و د ر چھار گوشه د اخلی حاشيه چھار ن

ش اد عا می کنند  که طرح ھای اصلی فرش ھای ایرانی،است، وجود  د ارد  که ھر یک از این چھار نقش را ھم لچک می گویند . برخی از کارشناسان فر

تغييری اساسی ایجاد  می شد ه، طراحان فرش نيز از اینبرگرفته از معماری ساختمان ھای آن روزگار است. د ر نتيجه ھنگامی که د ر ساختار خانه ھا 

تغيير تبعيت می کرد ه اند .

 آخر د وره اشکانيان الھام گرفته است. این معماری ازآنھا بر این عقيد ه اند  که طرح لچک ترنج فرش ھا از طرح پرد یس معماری ساختمان ھای سد ه

حياط این ساختمان ھا بود ه اند . «لچک»ھا باغچه ھایفضای اند رونی، بيرونی تشکيل شد ه بود  و د ر واقع فرش ھای لچک و ترنج د ار، نماد ی از 

آنھ ميان  یاد آور می شد ند . گل ھای  را  ميانی حياط  «ترنج» حوض  محمد ی حياط اشارهسبزیکاری چھار وجه حياط و  به گلکاری ھای گل  نيز  ا 

ای سبزیکاری، طرح افشان فرش به وجود  آمد . د ر اینمی کرد ه اند . پس از گذشت زمان و ایجاد  تغييرات د ر معماری و حذف حوض ميانی و باغچه ھ

 نقش ھایی از انواع گل و ساقه و برگ د ید ه می شد .طرح، د یگر اثری از لچک و ترنج نبود  و با حفظ ھمان حاشيه اصلی د ر فضای ميان حاشيه ھا،

ی مابين حاشيه ھا به مستطيل ھایی مساویطرح ھای خشتی از جمله د یگر طرح ھای فرش ھای ایرانی ھستند  که براساس آن تمام سطح د اخل

ر د ر خشت ھای مختلف تکرار شود . البته تکرارتقسيم شد ه و د ر د اخل ھر یک نقشه ای بافته می شود  که ممکن است این نقشه ھا چند ین با

نشد ن آنھا نشان از مرغوبيت نقشه و ابتکار طراح است.

کارات خود  و براساس سmیق متقاضيان د ر ھميناین طرح د ر برخی از شھرھا به گلستان نيز معروف است. امروزه طراحان نقشه ھای فرش با ابت

 شد ه است.قالب ھای اصلی، به ارائه طرح ھای متفاوت و زیبا پرد اخته اند  که با توجه به نامشان ثبت

ری نقشه ھای د یگر وجود  د ارند  که با توجه به ناممثmً د ر فرش ھای تبریز نقشه ھای عليا، بھشتی، شيوا، بنام، تقی زاد ه، قلی نامی  و بسيا

گی د ر قالب طرح اصلی لچک ترنج جای می گيرند . باطراحان شان نام گذاری شد ه اند  و اگرچه به لحاظ طرح و رنگ با ھم متفاوت ھستند ، ولی ھم

 پيشنھاد  ھای زیر توجه کنيد : ـ د ر فضایی با وسعتتوجه به تنوع موجود ، د ست برای انتخاب مناسب ترین فرش برای فضای مورد  نظر باز است. به

 نظر آمد ن آن کمک می کند .کم، پھن کرد ن فرش با نقش و نگاری فشرد ه و متراکم، به شلوغی فضا و د ر نھایت کوچکتر به

کنيد  تا تعاد ل طرح و نقش د ر کف محيط حفظ▪ ھنگامی که کفپوش ثابت فضای مورد  نظر شما طرح د ار است، فرشی با طرح ھای خلوت انتخاب 

ب برای روی کفپوش پارکت آن ھم د ر فضای مد رن گبهشود . مثmً د ر صورت امکان استفاد ه از گبه به لحاظ سبک د کوراسيونی محيط، بھترین انتخا
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است.

▪ د کوراتورھا ھمواره فرش ھای با طرح افشان را برای فضا ھای کوچک توصيه می کنند .

فرش خشتی برای این قبيل مکان ھا توصيه▪ انتخاب فرش ھای لچک ترنج برای فضای معمولی و نسبتاً بزرگ بسيار مناسب است ولی انتخاب 

نمی شود ، زیرا سبب کوچکتر جلوه کرد ن محيط می شود .

● رنگ و انتخاب فرش

ن ھای با محد ود یت نور کافی نيز توصيه می شود . ھربرای فضایی با وسعت کم، فرشی با ترکيب رنگی روشن انتخاب کنيد . این مسأله د ر مورد  مکا

چه کف زمين روشن تر باشد ، فضا بزرگتر و نورانی تر جلوه می کند .

ه روکش مبلمان، پرد ه ھا و حتی رنگ چوب لوازم و ازد ر ضمن به ھنگام انتخاب رنگ فرش، به پالت رنگی موجود  د ر فضا شامل رنگ د یوارھا، پارچ

صر یک فضا از جمله مھم ترین موارد  د ر انتخاب فرشھمه مھم تر رنگ کفپوش، توجه کنيد . حفظ ھماھنگی ميان طرح و رنگ فرش انتخابی و د یگر عنا

مناسب است.

● کاربرد  محيط و فرش مناسب

ند ه است. مثmً برای فضاھای پر رفت وآمد  مثل اتاق نشيمناین که فرش مورد  نياز د ر چه مکانی و با چه کاربرد ی پھن می شود ، د ر انتخاب تعيين کن

 گونه فرش ھا د ر این مکان ھا د ر معرض آسيب د ید گیو فضای ورود ی خانه، فرش ھای روشن و با بافت ظریف و به اصطmح رج با� انتخاب نکنيد . این

بيشتری قرار می گيرند .

منبع : نوآوران فناوری اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=301703

چھار نکته از دنيای پر رمز  و  راز   اتاق

● تزئين اتاق کودک

در باید  که  چيزی  اولين  باشد.  فانتزی  و  مھيج  باید  کودک  اتاق  تزئين 

دکوراسيون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشته باشيد، این است که این

٣تزئينات باید مطابق با سن و روحيه کودکانتان انجام گيرد. نباید اتاق فرزند 

 ساله تان تزئين کنيد. البته منظور این نيست١٣ساله تان را مثل اتاق دختر 

بزنيد. تزئين اتاق او را به ھم  با� رفتن سن فرزندتان  با  که باید ھر سال 

منظور این بود که باید اتاق کودکان را با توجه به گروه سنی آنھا دکوربندی

کنيد.

● رنگ ھای متناسب برای اتاق کودک

ببينيد کودکتان به چه رنگی عmقه دارد. اگر ھنوز سنشان به حدی نرسيده

که بتوانند به خوبی صحبت کنند، یک جعبه مداد رنگی در جلویش بگذارید تا
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بزرگ تر خود انتخاب کند. کودکان  دارد  را که دوست  از رنگ ھا  یکی  خود 

می توانند به شما بگویند که دوست دارند رنگ اتاقشان چه رنگی باشد.

زور به بچه ھا تحميل کنيد. شخصيت آنھا از ھمينیادتان باشد که اولویت با عmقه خود بچه ھاست. سعی نکنيد مدل و رنگ دلخواه خودتان را به 

ظورم طرح و رنگ ھای غيرمعقول آنھا نيست. بایدسنين شکل می گيرد و اتاقشان می تواند آینه خوبی برای نشان دادن شخصيتشان باشد. البته من

محدودیت تعيين کنيد اما باز آنھا را در انتخابشان آزاد بگذارید.

● اتاق کودکتان را با ابتکار تزئين کنيد

 دیوارھای اتاق می تواند به طرز مبتکرانه ای با نقاشی ھایاز تخيل و ابتکارتان استفاده کنيد و از کودکتان نيز برای رنگ کردن اتاق ھا کمک بخواھيد.

نه کمک بگيرید.کودکتان تزئين شود. می توانيد از آلبوم ھا و عکس ھای ویژه در مجmت و اینترنت در این زمي

● مبلمان اتاق کودک

تر شده است. می توانيد اتاق دخترتان را مثل اتاقبا وجود طراحی ھای جالب و خاص برای مبلمان اتاق کودک موجود در بازار، کار شما کمی ساده 

ل سواران طراحی کنيد که مثmً تختخوابش به شکلپرنسس ھا صورتی و رمانتيک تزئين کنيد. می توانيد اتاق پسرتان را شکل قھرمانان یا اتومبي

د.ماشين مسابقه باشد. و یا بسياری طرح ھای دیگر که مطابق با عmقه و روحيه کودکتان نيز باش

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=91400

چی بود ، چی شد !!!

اتاق نشيمن شلوغ با رنگ ھای تند، با ارائه طرحی جدید بزرگ تر و روشن تر

به نظر می رسد.

اتاق  نشيمن که در تصویر با� می بينيد، مکانی شلوغ با لوازمی سنگين بود

و رنگ تيره ی دیوار سبب شده بود که نه تنھا اتاق کوچک به نظر برسد،

در نظر  تجدید  که  می دانستند  زوج  این  ایجاد گردد.  تنش زا  فضایی  بلکه 

اتاق و نظر در طراحی  با تجدید  بود و  طراحی اتاق شيوه ای موثر خواھد 

چيدمان جدید چھر ه ای کامmً متفاوت خواھد یافت.

خانم خانه این گونه تعریف می کند: «چون فضای اتاق  نشيمن تنگ و کوچک

مبل یک  بود.  نمانده  باقی  ساله مان  دو  پسر  بازی  برای  جایی  و  بود 

تخت خواب شو ھم برای اتاق خواب مھمان در طبقه ی با� خریده بودیم که

 گذاشتيم و این امر باعث شد اتاق تنگ تر از قبل شود. ایننتوانستيم آن را از پله ھا با� ببریم، بنابراین مبل را در ھمين اتاق نشيمن طبقه ی پایين

دن ھزینه ی خودمان آن طرح را اجرا کردیم.»شد که از یک طراح داخلی مشاوره خواستيم. او یک طرح جدید ارائه داد، و ما برای پایين آور

تاق خالی شد، دیوارھا را کرم رنگ کردند. به گفته یآنان پيش از ھر کاری لوازم قدیمی را حراج کردند و آن ھا را به تدریج فروختند. وقتی که ا
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طور یک مبل دسته دار راحتی چرمی به رنگصاحبان خانه، فوراً حس روشن تر شدن فضا به وجود آمد. سپس یک کاناپه چرمی کرم رنگ، ھمين 

يم گرفتند در فرورفتگی زیر پنجره ھا صندوقی چوبیمشکی خریدند. اگر چه این کار اتاق را بازتر کرد، ولی جای نشستن محدود بود. بنابراین تصم

انده شد. سپس تشکچه ای چرمی برای آن تھيه شدبرای اسباب بازی ھای پسرشان بسازند. این کار انجام شد و روی آن نيز با یک در لو�دار پوش

شد.و با گذاشتن چند کوسن ھماھنگ با رنگ  پرده ھا، جای راحتی برای نشستن دو نفر تدارک دیده 

داشت. پرده ھای تا شونده به رنگ بادمجانی باھم چنين پرده ھای توری قدیمی تعویض شد، که این کار نيز در روشن تر شدن اتاق سھم بسزایی 

طراحی مدرن، جایگزین پرده ھای تور سفيد و قرمز قبلی شدند.

و کمد فراھم می آورد. کمد مخصوص لوازم صوتیدیوار کنار شومينه نيز در ھر دو طرف دارای فرورفتگی ھای عریضی است که جای مناسبی برای د

ط یک نجار ساخته شد که در پایين آن مجموعه ای ازآماده خریداری شد، فقط از فروشنده خواستند که رنگ آن را تغيير دھد. یک بوفه مفيد ھم توس

تاق نشيمن به مجموعه ای زیبا و راحت تبدیل شدچند کشو وجود دارد و در با� قفسه ای با در شيشه ای برای چيدن ظروف تزیينی، بدین ترتيب ا

که کار آیی آن نسبت به قبل، تا حد زیادی افزایش یافت.

) به کار بردن رنگ ھای تأثير گذار:١

انتخاب کرند و ھمين رنگ را در قالب رویه کوسن ھا نيز بهآن ھا با مشاوره گرفتن از طراح داخلی، پرده  ھایی به رنگ بادمجانی تيره با طرحی امروزی 

کار برند تا نمایی زیبا در اتاق روشن به وجود آورد.

) کمدی برای لوازم صوتی و تصویری:٢

د انتخاب کردند و به فروشنده سفارش دادند که رنگاین زوج توانستند کمدی متناسب با فضای خالی کنار شومينه پيدا کنند. البته رنگ آن را سفي

 خانواده نيز دور می مانند.کمد را تغيير دھد. به این ترتيب لوازم صوتی در جایی مرتب قرار می گيرند و از دسترس کودک

) استفاده مناسب از تاقچه و فضای زیر پنجره:٣

قچه با در لو�یی استفاده ی خوبی پيدا کرد و با چنددر این اتاق نشيمن فرورفتگی دیوار زیر پنجره مکان کنار افتاده ای بود که با نصب یک صندو

ت.کوسن زیبا تزیين شد. تاقچه لب پنجره نيز مانند یک ميز، جای خوبی برای گلدان گل طبيعی اس

) حفظ تناسب مبلمان و لوازم:۴

نند. گرچه این طرف اتاق به حد کافی طویل ھست کهاگر فضایی که در اختيار داریم بزرگ ھم باشد، باز لوازم اضافی اتاق را شلوغ و کم جا می ک

 کند. از این رو، یک مبل دسته دار جمع و جور گزینه یبتوان یک کاناپه سه نفره در آن جای داد، اما چنين انتخابی بخش زیادی از فضا را اشغال می

خوبی در این بخش از اتاق است.

) حفظ شومينه:۵

 چندین شمع روشن، نوری ھمانند آتش درونشومينه را چنانچه نمی توانيد روشن کنيد باز ھم حفظ نمایيد. با قرار دادن صفحه ای مشبک و

ز کوتاه تا بلند در چند ردیف بچينيد. بدین گونه سيمای زیبا وشومينه ایجاد کنيد. شمع ھای بزرگ و با دوام در اندازه ھای مختلف تھيه کنيد و آن ھا را ا

دلپذیری به اتاق نشيمن می دھيد.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=105311

چيدمان اتاق جوانان
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● بھترین اتاق را برای جوانان ایجاد كنيم

جوانان بيش از سایر اعضای خانواده به فضایی مستقل اما در دل خانواده

نياز دارند كه باید با حمایت و یاری والدین و سليقه خودشان فراھم شود.

اتاق یك جوان باید امكانات و وسایلی تقریباً نزدیك به یك خانه مجزا را در

بالغ و كامل فضایی افرادی  به عنوان  نيازھای جوانان  خود جای دھد زیرا 

مستقل را می طلبد كه در آن امكان زندگی و مطالعه ھمراه با آسایش و دور

از رفت و آمد و فعاليت ھای جاری در خانه را داشته باشند. این اتاق باید

دارای فضا و امكانات كافی برای نشستن، خوابيدن، استراحت، كار، مطالعه

باشد. لوازم صوتی  و  مانند كامپيوتر  مورد عmقه جوانان  و سرگرمی ھای 

نيز فراھم باید امكان پذیرایی از چند دوست  بر اینھا در اتاق جوان  عmوه 

باشد.

لباس ھا، كيف ھا، كفش، كتاب و خرده ریز ھای بی شماراین اتاق چندمنظوره باید مضاف بر لوازم و مبلمان مورد نياز مقدار زیادی از وسایل شخصی، 

 است. اتاق ھای چندمنظوره باید به دقت بيشتریرا نيز در خود جای دھد. به این ترتيب اھميت استفاده بھينه از ھر سانتيمتر مربع آن بدیھی

یی مناسب و قابل استفاده قرار گيرند درحالی كهطراحی شوند تا حداكثر استفاده از فضای موجود به عمل آمده و ھر یك از ملزومات اتاق در جا

فضای كافی برای حركت در ميان آنھا و ھمچنين باز و بسته شدن درھا و كشوھا باقی بماند.

را تغيير دھيد بيش از ھر چيز فھرستی از فعاليت ھایی كهبه عنوان یك جوان اگر می خواھيد اتاقتان را از نو طراحی كنيد یا دكوراسيون و چيدمان آن 

خریداری كنيد بنویسيد. مبلمان مورد نياز برای اتاقاغلب در اتاق خودتان انجام می دھيد تھيه كنيد سپس ليستی از وسایل مورد نيازتان كه باید 

لی كار است.شما احتما�ً شامل یك تختخواب، صندلی یا مبل راحتی جھت نشستن یك یا دو مھمان و ميز و صند

 دارید. در حقيقت این نقطه شروع برنامه ریزی واصلی ترین وسيله در اتاق خواب تخت است. پيش از ھر كار تصميم بگيرید به چه نوع تختی نياز

 می كند اما راحتی آن از بيشترین اھميتطراحی شما برای دكوراسيون اتاق است. شكل ظاھری تختخواب شما سبك دكوراسيون اتاق را تعيين

 برای بدن شما مناسب نيست می تواند به دردبرخوردار است. انتخاب تشك شاید از انتخاب تخت نيز مھم تر باشد. چون خوابيدن روی تشكی كه

ار در سال جھت قرارگيری آن روی تخت را ازپشت و كمردردھای طو�نی منجر شود. اگر تشك فنری خریداری كردید به خاطر داشته باشيد چند ب

با� به پایين و پشت به رو تغيير دھيد تا فنرھای داخل تشك یكسان فرسوده شوند.

كردن اتاق استفاده از وسایل چندمنظوره است. بهاز آنجا كه اتاق خواب ھا در آپارتمان ھای امروزی اغلب كوچك ھستند بھترین روش برای مبله 

د. تختخواب ھایی كه دیواره كوتاھی در دو طرف دارند بهعنوان مثال بھتر است تختخوابی  بخرید كه بتوان از آن به عنوان یك كاناپه نيز استفاده كر

با افزودن چند كوسن به یك كاناپه تبدیل می شوند یا ممكن است مبل یا كاناپه تختخوا بشو خریداری كنيد. در این صورت در طول روزراحتی 

خواب ھای كم جاست. این تخت ھا پس از جمع شدنتختخواب جایی را اشغال نمی كند. یك انتخاب دیگر برای اتاق ھای خيلی كوچك استفاده از تخت

به موازات دیوار قرار می گيرند و فضای اتاق را برای حركت آسوده باز می گذارند.

ما باقی می ماند. با استفاده از تختخواب ھای پایه بلندیك راھكار دیگر قرار دادن تختخواب در ارتفاع است به این ترتيب فضای زیر تخت در اختيار ش

 وجود یك ميز كوچك در كنار تخت مورد نياز است تا از سطحمی توان از فضای زیر تخت برای قراردادن ميز تحریر، ميز كامپيوتر و یا كتابخانه سود برد.

 قبل از خواب مطالعه می كنيد استفاده كنيد. این ميزروی آن برای قرار دادن یك چراغ مطالعه، ساعت زنگ دار و احتما�ً یك ليوان آب یا كتابی كه

فضای بيشتری برای نگھداری از وسایلتان نيازكوچك ممكن است با یك طبقه نصب شده به دیوار كنار تخت جایگزین شود و یا در مواردی كه به 

به سود می برید و ھم از سطح روی آن به عنوان ميزدارید می توان به جای آن از یك جعبه چوبی  استفاده كرد. در این صورت ھم از فضای داخل جع

كنار تخت استفاده می كنيد.

یك طبقه به اندازه عرض تختخواب در قسمت با�ی تختاگر فضای اتاق به اندازه ای كوچك است كه امكان قرار دادن ميزی در كنار تخت وجود ندارد، 

و در ارتفاع مناسبی  از آن روی دیواری كه تخت به آن تكيه دارد نصب كنيد.
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وایای اتاق بھره بگيرید. اگر اندازه اتاق در حدی است كهبرای تامين فضای �زم جھت نگھداری از لباس ھا، كتاب ھا و سایر وسایل از تمام امكانات و ز

ر تخت برای وسایل دیگر بھره بگيرید و یا با قرار دادن چنداز تختخواب معمولی استفاده كنيد آن را از نوع كشودار انتخاب كنيد تا بتوانيد از فضای زی

جعبه با ارتفاع مناسب در زیر تخت از این فضا سود ببرید.

یك بار مورد استفاده قرار می گيرند و وسایلی كه دروسایلتان را می توانيد به دو گروه تقسيم كنيد: آنھایی كه به صورت روزانه یا ھر چند روز 

دسته دوم را در جاھایی مثل قسمت با�ی كمدفاصله ھای زمانی طو�نی تر به كار می آیند. دسته اول را در فضاھای در دسترس قرار دھيد و 

بگذارید كه چندان در دسترس نيستند.

ظاھر مرده سود ببرید. در بسياری از اتاق ھا وجود ستون ھابرای استفاده بھينه از فضای اتاقتان از ابتكار و خmقيت خود بھره بگيرید و از فضاھای به 

ا برای نصب طبقات و استفاده به عنوان كتابخانه یاو نقایص زمين موجب به وجود آمدن فرورفتگی ھایی در دیوارھای خانه می شود. این فرورفتگی ھ

بی، فلزی و یا شيشه ای روی دیوارھای صاف وقرار دادن لوازم صوتی و حتی كامپيوتر و وسایل جانبی آن فضایی مناسب ھستند. نصب طبقات چو

اھم كند.بدون فرورفتگی نيز می تواند فضایی برای قرار دادن وسایل كوچك و خرده ریزھای شخصی شما فر

. اگر جای كافی برای یك ميز كامپيوتر معمولی داریدميز تحریر یا ميز كامپيوترتان می تواند یك ميز سه گوش كوچك در زاویه دو دیوار اتاق باشد

انتخاب كنيد كه طول و عرض كمتری داشته باشد اماممكن است آن را در زیر پنجره جایی از دیوار كه معمو�ً استفاده نمی شود قرار دھيد. ميزی 

دارای طبقات متعددی برای قرار دادن وسایل جانبی كامپيوتر باشد.

دھند. برای استفاده بيشتر از این فضا می توانيد داخلكمدھای دیواری كه اغلب ارتفاعی تا سقف اتاق دارند فضای زیادی را در اختيار شما قرار می 

ست بھتر است ھيچ امكانی را برای استفاده از اینكمد را طبقه بندی كنيد و یا در قسمت پایين آن دو یا سه كشو بسازید. اگر اتاق شما كوچك ا

لی كمد حداكثر استفاده از فضای داخل كمد رافضا از دست ندھيد و با نصب جيب ھای پارچه ای یا چند رشته طناب به موازات ھم روی سطح داخ

داشته باشيد.

می  نشستن كافی  فضای  تامين  برای  دوستانتان ھستيد  از  تعدادی  پذیرای  اتاق خود  در  اغلب  یااگر  كوچك  تاشوی  از صندلی ھای  توانيد 

از ندارید صندلی ھا را جمع كرده در گوشه ای از اتاق یاصندلی ھایی كه روی ھم قرار می گيرند استفاده كنيد. به این ترتيب در زمانی كه به آنھا ني

ه خاطر داشته باشيم: یكی استفاده بھينه از تمامداخل یك كمد قرار می دھيد. در فضای كوچك دو ھدف را باید در تمام مراحل دكوراسيون اتاق ب

فضای موجود و دیگری بزرگنمایی و القای حس فضای بيشتر به بيننده.

فضا عملی می شود. رنگ ھای روشن و ساده ماننددرباره ھدف اول راھكارھایی را بررسی كردیم اما ھدف دوم از طریق انتخاب رنگ و نورپردازی 

. اما اگر اتاق شما خيلی كوچك نباشد می توانيدخانواده رنگ ھای خنثی و یا رنگ ھای طبيعی بھترین انتخاب برای اتاق ھای بسيار كوچك ھستند

تنوع رنگی بيشتری در آن داشته باشيد.

فضایی خصوصی است و باید با سليقه صاحب آناگرچه ھمواره رنگ ھای آرامش بخش و مmیم برای اتاق خواب ھا توصيه می شوند اما اتاق خواب 

طر داشته باشيد رنگ ھای سرد مانند آبی  ورنگ آميزی شود اما عmوه بر سليقه شخصی اطmع از بعضی اصول در انتخاب رنگ مفيد است. به خا

ك را بزرگ تر می نمایانند درحالی كه رنگ ھایسبز رنگ ھایی ھستند كه سطوح را عقب تر از آنچه ھستند نشان می دھند از این رو فضاھای كوچ

ا را كوچكتر نشان می دھند.گرم كه اصطmحاً به «رنگ ھای پيش رونده» معروف ھستند جلوتر به نظر می رسند و در نتيجه فض

یك اتاق كوچك از این رنگ ھا در سطوح كوچك و بهجوانان اغلب به رنگ ھای پرانرژی و زنده عmقه مند ھستند اما بھتر است برای طراحی رنگ در 

با رنگ ھای درخشان و موردعنوان آكسان استفاده كنيد. از دیوارھای روشن اتاق به عنوان بومی  سفيد برای معرفی سطوح  رنگی كوچكتر 

ظر برسند اما در عوض این حسن را دارند كه به شماعmقه تان بھره بگيرید. دیوارھای سفيد یا كرم روشن شاید برای جوانان كمی  كسل كننده به ن

با رنگ دیوارھا تغيير دھيد. برای بزرگنمایی اتاق ھایامكان می دھند ھر چند گاه یك بار رنگ سایر وسایل اتاقتان را بدون نگرانی از ھماھنگی آن 

 دیوار انتخاب كنيد.كوچك بھتر است درھا و پنجره را به رنگ دیوار رنگ بزنيد و حتی پرده اتاق را ساده و ھمرنگ

تمی  است ضمن اینكه با بازتاب نور فضا را نيز بزرگتر از آنچهتاثير آینه ھا در بزرگنمایی را فراموش نكنيد. وجود یك آینه قدی در اتاق یك جوان نيازی ح

ب نور طبيعی تاثير بيشتری داشته باشد. نصب آینه رویھست نشان خواھد داد. در صورت امكان آینه را روی دیوار مقابل پنجره نصب كنيد تا با بازتا

ی نيز از اصولی است كه باید به آن توجه شود.در كمدھا نيز عmوه بر بزرگنمایی و گردش نور در اتاق به آن نمایی مدرن می بخشد. نورپرداز
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منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=248686

چيدمان اتاق خواب به روش فنگ شويی

اتاق خواب ھا مھم ترین بخش یک خانه برای آرامش و راحتی ھستند، ھر

چند که بيشتر ساعاتی که در این اتاق می گذرد در ساعت ھای خواب است.

در ھمين راستا نباید ھرگز این اتاق را تنھا به این خاطر که در تيررس نيست

نادیده گرفت، زیرا که تنھا با خوابيدن در یک اتاق خواب آرامش بخش است

که می توان روزی سرشار از سرخوشی را آغاز کرد. تا می توانيد از مظاھر

و خانگی  گياھان  انواع  کنيد.  استفاده  اتاق تان  دکوراسيون  برای  طبيعی 

وسایل ساخته شده از چوب، سنگ و... می تواند به شما در داشتن اتاقی

بی  نظير، زنده و سرشار از انرژی ھای مثبت و نيرو دھنده کمک کند. در اینجا

و مکمل  پزشکی  به کتاب  اشاره ای ھم  بحث، خوب است  تکميل  برای 

درمان  ھای موازی کنيم. در این کتاب در مبحث فنگ شویی توصيه ای مھم و

جالب شده است: از گياھان و اشيای مختلفی مانند تابلو، مجسمه، سکه،

تقویت منفی،  تاثيرات  با  رویارویی  ابزار  به عنوان  زنگوله و...  سنگ یشم، 

یا حمایت و حفاظت ساکنان خانه استفاده می شود که و  مثبت  تاثيرات 

. طبيعت ھمواره زیباترین و کامل ترین الگوھا را در اختياراستفاده از این اشيا باید در موارد مشخص و یا آگاھی کامل از اھميت نمادین آن انجام گيرد

رنگ ھا و چه در چيدمان وسایل اتاق تان طبيعتانسان ھا قرار می  دھد پس برای موفق شدن در این کار ھم، بھترین الگوی شما چه در انتخاب 

 به رنگ شناسی با نگاھی ساده اما دقيق بهاست. عmوه بر این شما می توانيد به جای گم شدن در ميان انبوھی از کتاب ھا و جزوات مربوط

ی اتاقتان ایجاد کنيد. با توجه به ھمه آنچه که در با�چگونگی در کنار ھم قرار گرفتن رنگ ھا در طبيعت، زیباترین ترکيبات رنگی را متناسب با فضا

ان بکنم این است که ابتدا سعی کنيد اطmعات پایه ایگفته شد بھترین توصيه ای که می توانم نھایتا به شما برای طراحی و تغيير دکوراسيون اتاقت

 توجه کنيد نه به سخنان دوستان، عmیق پدر و�زم را در این زمينه کسب کنيد و قبل از ھر چيز به قلب خودتان و احساسات درونی تان عميقا

د کنيد چرا که نھایتا این شمایيد که باید در این اتاقمادرتان و یا سليقه اطرافيان دیگرتان، به خودتان و احساسات خودتان و سليقه خودتان اعتما

زندگی کنيد.

شد، در حالی که اتاق ھای رو به طلوع برای- به ھيچ عنوان درست نيست کسانی که به سختی به خواب می روند، اتاق خوابشان رو به غرب با

کسانی که بيدار شدن برایشان سخت است، ایده آل است.

ن را در آن سپری خواھيد کرد. بھتر است سرتان به- جایی که تختخواب تان را قرار می دھيد بسيار حياتی است. زیرا شما حدود یک سوم زندگی تا

ی روميزی پارچه ای کنار تخت باشد و تابلویی پشت تختطرف دیوار باشد تا دیوار از آن حمایت کند و به طرف در دید داشته باشيد. اگر ميزھای دارا

تاق تقارن و مناسبت خوبی دارد، ميزھای متناسب کنارآویزان باشد، محيط را آرام می کند. از تصویرھای نامناسب یا شلوغ باید اجتناب شود، این ا
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تخت رابطه مثبت را تقویت می کند.

اب باید انرژی ھای موجود در اتاق آرام باشند، چرا که- ھنگام شب آینه ھای روی در کمدھا یا ميز آرایش را با پرده روشن بپوشانيد، چون ھنگام خو

آینه آنھا را گسترش می دھد.

د می کند، تختخواب ھای چوبی بھتر ھستند.- تختخواب ھای دارای قاب فلزی، امواج الکترومغناطيسی لوازم برقی و سيم کشی خانه را تشدی

- برای مmفه ھا، پتو و روبالشی ھا از مواد طبيعی استفاده کنيد.

- اتاق خواب ھر چه کوچک باشد، متناسب و ایده آل تر است.

ق خواب شما را آرام خواھد کرد.- رنگ ھای سفيد و کرم روشن، بھترین رنگ برای اتاق خواب است، ھر رنگی که کمرنگ باشد، اتا

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=108232

چيدمان اتاق کامپيوتر

● ارگونوميک چيست ؟

) بهERGONOMICSارگونوميک  که  است  مھندسی  علم  از  ای  شاخه   (

لوازمی برای حفظ سmمت فيزیکی بدن در ھنگام کار می طراحی ابزار و 

پردازد. درد، غالبا در اثر حفظ مداوم یک حالت نادرست قرارگيری بدن ایجاد

می شود. مثال ھای رایج آن شامل: تایپ ھمزمان با صحبت تلفنی با نگه

داشتن گوشی تلفن در گودی گردن، چرخاندن مداوم سر از چپ به راست

ھنگام تایپ از روی یک متن و نگاه کردن به صفحه کامپيوتر و یا نشستن به

مدت طو�نی ھستند.

● ميز کار کامپيوتر:

قسيم کرد:یکی از شاخص ھای استقرار تجھيزات، ميز کار رایانه است. ميز کار را می توان به سه قسمت ت

▪ ناحيه اول: ناحيه ای که به ندرت از آن استفاده می شود (قسمت عقب سطح ميز کار).

▪ ناحيه دوم: ناحيه ای که گه گاه از آن استفاده می شود (قسمت وسط سطح ميز کار).

▪ ناحيه سوم: ناحيه ای که ھمواره از آن استفاده می شود (قسمت جلویی سطح ميز کار).

● نحوه استقرار ميز کار کامپيوتر:

نی است که فقط جھت نمایش است. اشياییناحيه اول یا قسمت اول که سطح انتھایی ميز کار است و به ندرت از آن استفاده می شود، مکا

ار می گيرند. ناحيه یا قسمت دوم، سطح ميانی ميزھمچون مانيتور، عکس، ساعت، گلدان، جای مداد و خودکار، بلندگو یا اسپيکر در این ناحيه قر

ھمچون تلفن، ماشين حساب، سينی و... . ناحيه یاکار است. در این ناحيه، اشيایی قرار می گيرند که گھگاه از آنھا استفاده می شود؛ لوازمی 

ره کاربرد دارند؛ ادواتی ھمچون کی برد، موس وقسمت سوم، سطح آغازین یا جلویی ميز کار است. در این منطقه ادواتی قرار می گيرند که ھموا
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فحه کليد و موس دارند، به ھيچ عنوان مناسب کارموس پد. در مورد ميزکار ذکر این نکته الزامی است که ميزھایی که صفحات جداگانه ای برای ص

کاربران نيستند.

● نحوه استقرار مانيتور

وی صورت باشد. به گونه ای که ھنگام کار با آن، بتوان با�ترینمانيتور باید به صورتی استقرار یابد که او�ً در ناحيه اول باشد و در ثانی دقيقاً روبه ر

ور باشد و فاصله مانيتور از چشم کاربر نيز بين چھل ونقطه مانيتور را مشاھده کرد یا به عبارتی دیگر، چشم کاربر به موازات با�ترین قسمت مانيت

ھفتاد سانتی متر باشد.

● نحوه استقرار صفحه کليد

طح ميز کار باشد. به عبارت دیگر، صفحه کليد باید دقيقاًذکر این نکته بسيار مھم است که صفحه کليد ھرگز نباید در ارتفاعی با�تر یا پایين تر از س

 در ھنگام کار نباید از نود درجه تجاوز کند. نکته دیگر درروی ميز کار و در قسمت سوم و روبه روی مانيتور باشد. در این حالت زاویه بين بازو و ساعد

 موازات ھم روی صفحه کليد به نحوی قرارمورد صفحه کليد، نحوه استقرار مچ دست ھا روی آن است. خيلی مھم است که ھر دو مچ کامmً به

داخل یا خارج، ھرگز اصولی نيست. زاویهبگيرند که ھر یک سھمی از صفحه کليد را به گونه مساوی تقسيم کند. جمع شدن مچ دست به سمت 

یده شده بسياری از کاربران، پایه ھای زیرگرفتن کف دست از مچ نيز باعث آسيب خواھد شد. نکته بسيار مھم و قابل اشاره، این است که د

ست. بھترین حالت برای کی برد آن است که صفحهصفحه کليد را باز می کنند تا به کی برد زاویه بدھند؛ این کار بدترین حالت برای مچ دست ا

کليد، کمترین زاویه را داشته باشد.

● نحوه استقرار موس

پ دست، سمت چپ و برای کاربران راست دست،مانند صفحه کليد یا ھمان کی برد بيشترین کاربرد را دارد. محل استقرار آن برای کاربران چ

 دوم ميز قرار می دھند و این باعث می شودسمت راست و در ناحيه سوم است. دیده شده که بسياری از کاربران، موس و موس پد را در ناحيه

اره کرد که ھنگام کار با موس، دست بایستی با موسکه زاویه بين بازو و ساعد بيش از نود درجه شود. در مورد مچ دست نيز به این نکته باید اش

تقرار انگشتان روی موس نيز به این قراردر یک امتداد باشد. یعنی خم شدن مچ به سمت چپ یا راست یا با� و پایين صحيح نيست. محل اس

است که سه انگشت وسطی بر روی موس و انگشت ھای شست و کوچک در دو طرف موس قرار می گيرند.

● صندلی کامپيوتر

 به منظور صرفه جویی اقتصادی اقدام به خریدیک نکته مھم و اساسی اینکه برخی از عزیزان پس از خریداری یک رایانه در منزل یا محيط کار

موضوع وقتی خطرناک می شود که از صندلیصندلی کامپيوتر یا صندلی مھندسی نمی کنند و از صندلی ھای معمولی منزل بھره می برند این 

ی کنيد مطمن باشيد با استفاده از صندلی ھایچوبی و صندلی ایستا و غير متحرک بھره می برید. اگر از نگاه اقتصادی به این موضوع نگاه م

دھای غيرقابل درمانی را بروز می دھد. پس توصيهچوبی و غير استاندارد در آینده دچار بيماری ھا شده که عmوه بر اعمال ھزینه ھای گزاف؛ در

mوه بر زیبایی و ظرافت در مبلمان محل کار و منزلاکيد می شود در ھنگام خرید کامپيوتر، یک ميز و صندلی مخصوص کامپيوتر خریداری کنيد که ع

ی شود .ویا اتاق شخصی شما باعث جلوگيری از بروز خطرناک و بيماری ھای ناشی از کار با کامپيوتر م

) صندلی شما باید متحرک و دوار و با پایه چرخدار باشد.١

ھایتان به گونه ای تنظيم گردد که به راحتی با) ارتفاع صندلی نيز قابل تغيير باشد تا بر اساس قد و طول بدن شما و نسبت آن با طول دست ٢

صفحه کليد کامپيوتر کار نموده و صفحه نمایشگر را رویت کنيد.

) صندلی براساس وزن شما، دارای مفصل ھایی باشد که بتواند حرکات شما را تنظيم کند.٣

کندمحل نشستن آن قابل تنظيم به جلو و) پشتی صندلی باید به صورتی طراحی شده باشد که از بروز کمر درد و دردھای مفصلی جلوگيری ۴

عقب باشد.

) محل نشستن آن از جنسی باشد که قابل سرخوردن نباشد.۵

 درجه داشته باشد. نکته مھم آنکه صندلی ھایی که دارای تکيه گاه برای٣۶٠پایه باشد (تعداد بيشتر بھتر است) و قابليت چرخش۴) حداقل۶

دست ھا ھستند، مناسب نيستند.

● نحوه استقرار صندلی کامپيوتر
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چگونگی تنظيم صندلی کامپيوتر ھم قابل تامل است که باید به صورت جدی تلقی گردد.

 راستا باشند. به عبارتی، زانوھا با محل نشستن▪ مرحله اول: درست روبه روی صندلی بایستيد. در این حالت زانوھا باید با محل نشستن در یک

تماس داشته باشد. در این حالت محل نشستن تنظيم شده است.

ندازه یک مشت جمع شده کاربر فاصله داشته▪ مرحله دوم: روی صندلی بنشينيد. در این حالت قسمت داخلی زانو با لبه صندلی بایستی به ا

اشد.باشد. توجه داشته باشيد که زانو بایستی زاویه ای حدوداً نود درجه بين ساق و ران داشته ب

 کمر را پر کند. اگر ھر یک از این سه مرحله تنظيم▪ مرحله سوم: تکيه گاه یا پشتی باید به نحوی تنظيم شود که دقيقاً قسمت انحنا یا تورفتگی

 کرد.نبود، در صورت اینکه صندلی کاربر دارای شرط ذکر شده باشد، به راحتی می توان آن را تنظيم

● چگونگی نشستن بر روی صندلی کامپيوتر

 دو طرف به سمت پایين نگه داشته شود، آرنج ھاھنگام نشستن، کف پاھا باید به طور کامل روی سطح زمين قرار بگيرد. در این حالت دست ھا از

 اما اگر با توجه به موارد یاد شده، اختmف سطحی پيشباید با سطح ميز در یک امتداد باشد و حتی ا�مکان ھيچ چيزی را زیر پاھا نباید قرار دارد.

ح عریض حتماً باید از عرض ھر دو پا بيشترآمد، می توان از یک کتاب عریض یا یک سطح مسطح عریض برای زیر پاھا استفاده کرد که این سط

شته باشد.باشد(دو برابر سطح ھر دو پا). �زم به توضيح است که سطح مسطح فوق، نباید ھيچ زاویه ای دا

منبع : مرکز خدمات مشاوره ای صنعت نفت

http://vista.ir/?view=article&id=288035

چيدمان اتاق نشيمن

برای تمامی ما اتاق نشيمن صميمی ترین و خاطره انگيزترین قسمت منزل

است. جایی که برای ھمگان این فرصت را فراھم می کند تا زمانی را دور

ھم جمع شوند و گفتگو کنند. بنابراین، فضای موجود باید آرامش و آسایش

را به اعضای خانواده القا کند.

به ھر حال، اگر فضای اتاق نشيمن وسيع است، می توان با شگردھایی

ضمن تأمين سليقه اھل خانه، محيطی جذاب را فراھم کرد. برای نمونه، یک

قفسه کتاب در گوشه ای از اتاق یا نصب مدالھا، عکسھا و مدارک تحصيلی

بر دیوار به این وضعيت کمک مؤثری می کند و کلکسيون اعضای خانواده نيز

برای این موضوع بسيار ارزشمند ھستند.

برای تقسيم بھترین وسيله  تواند  پاراوان می  بزرگ  اتاقھای  ھمچنين، در 

بندی و افزایش صميميت محيط باشد. حتی از پاراوانھای چوبی می توان

برای قرار دادن وسایل دکوری دلخواه استفاده کرد البته در محيطھایی با

وسایل سنگين و تيره پاراوانھای با روکش پارچه ای فضا را بسيار تلطيف می کند.
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ک بخشھای اتاق نشيمن با رنگ و نقش خود بهقاليچه ھای کوچک نيز وسایل مھمی در زیبایی و جذابيت خانه به شمار می رود، زیرا ضمن تفکي

فضا نشاط می بخشد.

راوت آنھا دقت کنيم ھمواره در کنارشان احساس سرزندگیگياھان نيز تأثير غيرقابل انکاری در این زمينه دارند، به طوری که اگر ما در نگھداری و ط

د به راحتی گردھم جمع شوند و با یکدیگر گفتگو کنند.خواھيم کرد و مھمتر آنکه، در نحوه چيدمان مبلمان باید دقت کرد، طوری که در این فضا افرا

 قرار بگيرند. در ضمن توجه داشته باشد ھر فرد در محل خودبنابراین مبلھا را از دیوارھا دور کرده و به یکدیگر نزدیک کنيم. به طوری که رو به رو ھم

به ميزی کوچک نيز دسترسی داشته باشد.

ادی خارج می کند. بنابراین از کوسنھایی استفادهوجود کوسنھا نيز در تقویت حس زیبایی مؤثر است و مبلھا و کاناپه ھا را از وسایلی خشک و ع

اتر ھستند و اگر کوسنھای بدون طرح را استفادهکنيم که جلوه محيط را افزایش بدھد برای نمونه، برای مبلھای یک رنگ، کوسنھای نقش دار زیب

می کنيم، بھتر است جنس آن نرم و از جنس مخمل یا مخمل کبریتی و ابریشم باشد.

● شگردھایی برای بزرگنمایی محيط

ی می کنيم. این شيوه زندگی نيز چيدمان خاصامروزه بسياری از ما به دليل شرایط اجتماعی و اقتصادی در خانه ھای کوچک و آپارتمان زندگ

 تبدیل می شود.خودش را دارد و البته بسيار مھم است، چرا که با قدری سليقه فضایی محدود به مکانی دلخواه

فضای مرکزی آن کامmً دیده شود. ھمچنين به جای مبلمانبنابراین بزرگترین مبل را مقابل بزرگترین و طو�نی ترین دیوار قرار بدھيم به گونه ای که 

جاگير و کاناپه ھای بزرگ یک ست کوچک با طراحی باز بسيار مناسب است.

انه است. ھمچنين، بھره مندی چندگانه از ابزاراز دیگر شگردھای وسيع نمایی فضا، استفاده از صندليھای بدون پشتی در قسمت کنار اپن آشپزخ

 که چندین قفسه نيز داشته باشد، به این ترتيب میو وسایل نقش مھمی در این امر دارد. به طور مثال، ميز چای خود را به گونه ای انتخاب کنيم

توان کتاب یا روزنامه ھا را در آن قرار داد.

شوند. پس تابلوھا را در وسط دیوار نصب نکنيم. بھترینتابلوھا نيز در بزرگنمایی فضا تأثير قابل توجھی دارد البته به این شرط که صحيح استفاده 

القا می کند.روش برای این گونه محيطھا ترکيب در تابلو به صورت عمودی است که بلندی سقف را به بيننده 

 چنين تصاویری حاشيه ای سفيد و قابی باریک راتابلوھا و تصاویر شلوغ برای فضای محدود مناسب نيست، اما اگر ناچار به استفاده شدیم برای

صب آن با�تر از حد پنجره سقف را می توان بلندتر نشان داد.در نظر بگيریم. نصب ميله پرده نيز می تواند در این مقوله تأثيرگذار باشد، بنابراین با ن

ی کند، بنابراین می توان از سيستمھای صوتی وھمچنين، خوشبختانه فناوری نوین نيز ما را برای رسيدن به فضایی وسيع در آپارتمانھا کمک م

استفاده کرد. رایانه ھای فلترون نيز این گونه است.LCDتصویری کم حجم نظير تلویزیونھای 

اتاق را روشن می کند، نيز باعث وسعت حوزه دید والبته در این فضاسازی نباید عنصر نور را نادیده گرفت. نور سفيد و مmیم که به طور مساوی 

.بزرگ نمایی فضا می شود. ھمچنين بھره مندی از تک رنگھای مmیم اتاق را بزرگتر نشان می دھد

پرند افشار

منبع : روزنامه قدس

http://vista.ir/?view=article&id=97733
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چيدمان براساس رنگ دکوراسيون زردـ آبی

تاثير و  رنگ ھا  روان شناسی  با  رنگين، �زم است  اتاق  یك  داشتن  برای 

در كه  می كند  كمك  رنگ  چرخه  باشيد.  آشنا  یكدیگر  بر  رنگ ھا  متقابل 

رنگ آميزی اتاق تان، از به كار بردن رنگ ھای ناسازگار و نامطبوع در كنار ھم

بپرھيزید. استفاده از این چرخه راـ كه بسيار ھم آسان است ـ یاد بگيرید تا

بتوانيد در یك آن تشخيص دھيد كه چه رنگ ھایی با یكدیگر سازگارند. در

خmل معرفی اتاق ھا، توضيحات جامع تری درباره رنگ خواھيم داد. رنگ ھای

گرفته اند) قرار  ھم  مقابل  درست  رنگ  چرخه  در  كه  (رنگ ھایی  مكمل 

اتاق این  در  پرانرژی كه  زرد  رنگ  می  گذارند.  یكدیگر  بر  را  تاثير  بيشترین 

(عكس با�) استفاده شده در محيط احساس سرخوشی ایجاد كرده است.

سپس فضا با رنگ مایه ھای گوناگون بنفش و آبی مطبوع تر شده است. ب

ی رنگارنگ چشمگيری پيش روی می نھد كه زندگی در آننفش تيره سرد با اینكه با زرد تند به  شدت در تضاد است، آن را آرام تر نيز می كند و فضا

لذتبخش است. این اتاق از طيف وسيع رنگ بنفش تشكيل شده است:

 رنگ زرد، پيوندی از دو رنگ كليدی به دست داده اند.از بنفش خيلی كم رنگ موكت تا رنگ بنفش ميز و بنفش تيره پرده ھا كه با قرارگرفتن در كنار

یوارھای زرد در تعادل باشد. كوسن ھا با رنگ یاسی وكاناپه پارچه ای كه با رنگ بنفش تيره مایل به آبی پوشيده شده، آن قدر پررنگ است كه با د

د و از ميله استيل آویزان شده اند. در اتاقی كهصورتی و طرح چھل تكه شان، كيفيت رنگی محيط را ارتقا می بخشند. پرده ھا، دوخت مدرنی دارن

 است كه می تواند برای امتداد دادن رنگ ثانوی تا سقفدیوارھا و مبلمان رنگ آميزی متضاد دارند، بھترین گزینه برای پوشش پنجره ، پرده ھای بلند

استفاده شود. قرارگرفتن پرده در كنار دیوار، این تاثير را شدیدتر می كند.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=82560

چيدمان به شيوه فنگ شويی تغيير فضای خانه برای جريان انرژی مثبت

به كمك فنگ شویی فضای داخلی خانه را اصmح كنيد و انرژی ھای مثبت را

نشاط آرامش و  مظھر آسایش،  این پس  از  اندازید. خانه شما  به جریان 

خواھد بود. فنگ شویی در لغت به معنای آب و باد است و به ھنر چيدمان

محيط برای ایجاد تعادل و ھماھنگی بھتر ميان انرژی ھایی كه ما را احاطه

كرده اند گفته می شود. اصول فنگ شویی با زندگی ھای پراضطراب و خانه

ھای مدرن ما مطابقت دارد.
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اشيا را تلنبار نكنيد

اشيای غير�زم را حذف كنيد تا شاھد تجدید حيات و جریان انرژی و فوران

و محسوس  لطف عملی،  یك  این  باشيد.  تان  زندگی  رگ ھای  در  نيرو 

ملموس است كه می توانيد در حق خود روا دارید.

● چھار ویژگی اشيای تلنبار شده:

▪ مورد استفاده نيستند یا دوستشان ندارید.

▪ نامرتب و نامنظم اند

▪ برای یك محيط كوچك، زیادند

▪ ھر چيز ناتمام

 مخصوص نگھداری اشيای زائد داشته باشيد. �زمحفظ اشيای زائد در گوشه و كنار منزل می تواند تأثير مخربی داشته باشد. در خانه خود كشوی

ما تا مابقی فضای خانه تابناك، گشاده ونيست مرتب باشد ھدف از وجودش پا�یش انباشتگی است. جایی برای حفظ و نگھداری از متعلقات ش

انرژی در آن سيال و در حركت باشد نه راكد و ایستا.

ن تmش و تكاپوی غير�زم توليد می كند. ھرپاك و خلوت نگھداشتن در ورودی بسيار مھم است. انباشتگی در نزدیكی در ورودی اصلی خانه تا

اثاث منزل از جمله سطل زباله یا سبد لباس، بردارید.چيزی را كه پشت درھا است و نمی گذارد درھا كامل باز شود مانند گيره ھا و جالباسی ھا یا 

وقتی درھا به آسانی باز نمی شود، انرژی نمی تواند آزادانه در خانه شما بچرخد.

ه استفاده نمی كنيد را در این اتاقاتاق خواب شما انباری نيست. درست نيست كه رایانه، دوچرخه ورزشی، وسایل شكسته و اشيایی ك

ی كند. ھرگز سبد لباس ھای چرك را در اتاقبگذارید. انباشتگی در اتاق خواب ممنوع است. انرژی نامطلوبی پيرامون لباس ھای چرك حركت م

رشار از طراوت و نيروی حيات شود.خواب نگذارید. دست كم ھفته ای یكبار مmفه ھا را بشویيد و عوض كنيد تا انرژی تان پاك و س

خواب و سایر البسه كامmً تميز است.بھترین چيزی كه در كشوی تخت خواب می توانيد نگھدارید ملحفه ھا و حوله ھای تميز یا لباس 

انباشتگی در كمدھا و گنجه ھا ھمچون مشكmتی در حال تعليق، منتظرند

نگھدارندسال گذشته نپوشيده اند نگه می دارند. بھانه شان این است كه اگر آنھا را به اندازه كافی ٢٠بعضی افراد حتی لباس ھایی را كه در 

 اگر تمایل به پوشيدن لباس نداشته اید زمان آندوباره باب روز می شود. اگر آن لباس را سال گذشته نپوشيده اید، رھایش كنيد و طی این مدت

لباس به سر رسيده است.

است. این لوازم در گوشه و كنار از روی قفسه ھا ودر بعضی از حمام ھا از زمين تا سقف انبوھی از وسایل و كا�ھای زیبایی و آرایشی چيده شده 

 در ھم ریختگی ایجاد می كند.طاقچه ھا گرفته تا درگاه پنجره و حتی دورتادور وان حمام و روی كف زمين به چشم می خورد و

كار درست این است كه با نصب محفظه ای این به ھم ریختگی را سر و سامان بخشيد.

پاركينگ، انباری اشيای بی مصرف نيست

 كه دیگر صاحبش نيستيد. از گاراژ می توانگاراژ و پاركينگ خودرو، محوطه محبوب معتادان انباشتگی است. مكانی برای حفظ قطعات ماشينی

فضای مرتب و منظم پاركينگ می تواند شادی بخشبرای نگھداری اشيا استفاده كرد اما اشيایی كه دوستشان دارید و از آنھا استفاده می كنيد 

باشد.

جای انبار كردن اشيا در كشورھای مختلف، فرق دارد

لنبار كنند. در انگلستان اتاق زیر شيروانی یا سرداب، دردر استراليا مردم دوست دارند اشيا را در پاركينگ منزل یا یك انباری در زیرزمين روی ھم ت

ن اشياست.ایرلند گلخانه یا حياط خلوت پشت ساختمان و در آمریكا در ھمه گوشه و كنار محل تلنبار كرد

● كتاب ھای كھنه را نگه ندارید

ه به شما اجازه نمی دھد فضایی برایچسبيدن به كتاب ھای كھنه مشكلی ھمگانی است. اما مشكل چسبيدن به كتاب ھای كھنه این است ك

وقتی كه كتاب ھای زیادی در قفسه ھای كتابخانه خودآرمان ھا و اندیشه ھای نو بيافرینيد. كتاب ھایتان نمایانگر عقاید و باورھای شما ھستند. 

رفته و پوسيده ای از وجودتان می تراود. اھدای كتاب بهدارید در عقاید و باورھایتان مصر می شوید و مانند كتاب ھای كھنه و قدیمی تان انرژی بو گ
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می خرند بفروشيد. به طور ھمزمان ھم رھایی ازكتابخانه محله یك راه حل عالی است. ھمچنين می توانيد آنھا را به كسانی كه كتاب دست دوم 

انباشتگی است و ھم معامله.

وز معين بایگانی نشدند آنھا را روانه سطل زباله كنيد. پس ازاگر انبوھی از بریده ھای جراید دارید مھلت نگھداری برایشان در نظر بگيرید و اگر تا آن ر

 یا مدارس، یا سایر اماكن عمومی اھدا كنيد.خواندن مجmت آنھا را نگاه ندارید مجmت را بخوانيد و سپس به خانه سالمندان یا مطب پزشكان

حالتان می كند و احساس خوبی به شما میعكس ھایی را كه یادآور دوران سخت گذشته است نگه ندارید. فقط آنھایی را نگه دارید كه خوش

يافرینيد.بخشد. مابقی را دور بریزید و فضا را خلوت كنيد. جایی برای ورود موھبت ھای تازه و بھتر ب

رموز موفقيت در كسب و كار است. ميز تحریر پا�یش یافته وميز تحریرتان را خلوت كنيد و امور كاغذی تان را به حداقل برسانيد. زیرا این امر یكی از 

يق و دارای نقطه نظرھای سودمند است. اگر درمنظم نمایانگر ذھنی پا�یش یافته و منظم است و ذھن پا�یش یافته و منظم قادر به مشاھده دق

كاغذ غوطه ور باشيد ھمانجا خواھيد ماند.

● ھدیه ھایی را كه دوست ندارید، نگه ندارید

ان و تابناك است و ھدایایی كه دوستشان ندارید دارایھدایایی را كه دوست ندارید رھا كنيد. آنچه را كه دوست دارید دارای انرژی نيرومند و درخش

در خانه تان انرژی تيره ای توليد می كند.انرژی متعارض و ناراحت كننده ای است كه موجب می شود شادابی وجودتان كاھش یابد. در واقع 

بت و حمایت خودتان قرار دارد. شاید با خيال راحت آنآنچه نياز به تعمير دارد مكنده انرژی است. به این دليل كه ھمه متعلقات شما در پناه مراق

یء یا ھرچه را كه یادآور آن باشد می بينيد انرژی تانتعمير را به تعویق اندازید اما ذھن نيمه ھشيارتان آن را پيگيری می كند و ھر بار كه آن ش

فروكش می كند.

 بھانه كه شاید یك روز بخواھيد اسباب كشی كنيد ووقتی تجھيزاتی می خرید جعبه اش را به مدت ضمانت اش نگھدارید و بعد دور بيندازید. به این

گھداری جعبه شدید مقوایش را به صورت مسطح نگاه دارید تابرای بسته بندی به جعبه نياز داشته باشيد، آن را برای ابد نگاه ندارید و اگر ناچار به ن

جای كمتری بگيرد. در این صورت از انرژی خالی ھم خبری نخواھد بود.

● ورودی خانه

اد و انرژی ھا داخل و خارج می شوند. از نظر فنگورودی، فضای ارتباطی بين دنيای بيرون و آشيانه گرم و نرم شماست. در این مكان است كه افر

خانه بmفاصله در تمام اتاق ھا پراكنده شده و درشویی در ورودی خانه دھانه خانه است زیرا انرژی حياتی مكان ھا (انرژی چی) پس از ورود به 

زندگی اشخاص جریان می یابد.

پله ھا و راھروی ساختمان باید روشن و عریض باشد. تاورودی اصلی خانه را نباید به انبار و محل نگھداری اشيای اضافی تبدیل كرد. آسانسور، راه 

این فضا خودداری كنيد. نصب یك لوستر با كریستال ھایانرژی بتواند بدون محصور شدن وارد شود و آزادانه حركت كند. از آویزان كردن رخت آویز در 

ندارد از �مپ ھای ھالوژن یا نورافكن ھای كوچككوچك باعث افزایش انرژی مثبت و مفيد می شود. اگر این كار با سبك دكوراسيون شما سازگاری 

چند جھته استفاده و نور را به چھارگوشه ورودی پخش كنيد.

 قرار ندھيد زیرا از نظر فنگ شویی این كار انرژیاگر ورودی كوچك است یك آینه بزرگ در آن نصب كنيد ولی مراقب باشيد آینه را جلوی در ورودی

 وارد آنجا شده و تحليل خواھد رفت. اتاق خواب ومثبت را بازپس می فرستد. در سرویس ھای بھداشتی نباید آینه روبه رو قرار گيرد زیرا انرژی

ه احساس ناامنی خواھيد كرد. زیرا اتاق خواب شما درآشپزخانه نباید روبه روی در ورودی باشند اگر اتاق خواب روبه روی در ورودی باشد ناخودآگا

ق نشيمن روبه روی در ورودی باشد. توصيهمعرض دید است. در مورد آشپزخانه نيز مدام احساس گرسنگی خواھيد كرد. در عوض بھتر است اتا

 روی آن، مناسب خواھد بود. دیوار روبه رویمی شود مقابل در ورودی فرش نرمی پھن شود. در صورت امكان گذاشتن یك كنسول و گلدان طرحدار

در ورودی محل مناسبی برای نصب دعاھا و نمادھای مذھبی است.

● آماده سازی نھایی

 مقوایی یا كيسه زباله دم دست بگذارید تا ھمچوناكنون دیگر می دانيد كه قصد دارید به پا�یش چه ميزان از انباشتگی بپردازید. پس چند جعبه

اری كنيد.امدادگران كمكتان كنند. اگر خواستيد از جعبه استفاده كنيد می توانيد آنھا را چنين نامگذ

▪ جعبه آشغال ـ محتوای این جعبه دورانداختنی است و وارد سطل زباله می شود.

د ولی به تعمير یا ایجاد تغيير نياز دارند.▪ جعبه تعميرات ـ محتوای این جعبه ھمه اقmمی است كه مطمئن ھستيد می خواھيد نگاھشان داری
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له و معاوضه كنيد.▪ جعبه معامله ـ محتوای این جعبه ھمه اقmمی است كه می خواھيد بفروشيد یا ببخشيد یا مباد

غيير مكان بدھند.▪ جعبه اقmم عبوری ـ محتوای این جعبه ھمه اقmمی است كه باید به جای دیگری در خانه تان ت

ید یا دور بيندازید.▪ جعبه تردید ـ محتوای این جعبه اقmمی است كه ھنوز نمی دانيد می خواھيد آنھا را نگه دار

▪ جعبه ھدایا ـ شامل اقmمی است كه می خواھيد به دوستان یا خویشاوندان ھدیه دھيد.

 ھدیه كنيد.▪ جعبه امور خيریه ـ شامل اقmمی كه می خواھيد به سازمان ھای خيریه مدارس یا كتابخانه ھا

▪ جعبه مرجوعی ـ شامل اقmمی كه می خواھيد به صاحبانشان بازگردانيد.

اوضه كنيد▪ جعبه فروش ـ شامل اقmمی كه می خواھيد آنھا را بفروشيد یا با چيزھایی كه نياز دارید مع

منبع : بيرتک
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چيدمان در سرما

چيدمان دکوراسيونی تنھا به سليقه، فرھنگ و سبک دکوراسيونی انتخابی

توسط افراد ساکن در یک محيط بستگی ندارد، بلکه عوامل دیگری ھمچون

ایفا را  تعيين کننده ای  نقش  امر  این  در  نيز  منطقه  آب و ھوایی  وضعيت 

می کند. در ضمن عmوه بر شرایط آب و ھوایی ثابت محيط، تغييرات فصلی

توام با نيازھای آن فصل نيز بھانه خوبی برای ایجاد تغيير و تحو�ت موقتی

مثال عنوان  به  می شوند.  محسوب  خانه  کاربردی  و  دکوراسيونی  لوازم 

اساسی ترین نياز افراد یک خانه در فصل سرما حداکثر بھره گيری از گرمای

حاصل از لوازم گرمایشی است و ھمين موضوع می تواند انگيزه ای برای جابه

جایی ھای چيدمانی در خانه باشد. البته در این شرایط بيشترین تغييرات

دکوراسيونی به اتاق ھای خواب و فضای نشيمن و پذیرایی محدود می شود.

با وجود کليه تمھيداتی که ھمواره در آغاز فصول سرد در اتاق ھای خواب 

برای جلوگيری از نفوذ سرما از منافذ در و پنجره انجام می پذیرد ولی در

صورت امکان تغيير محل خواب می تواند از سرماخوردگی ھای ھنگام خواب

با جابه جایی و قرار دادن بنابراین  بچه ھا جلوگيری کند.  برای  به خصوص 

تختخواب در فاصله دورتری از پنجره و نزدیک تر به منبع گرمازای موجود در

اتاق دیگر لوازم دکوراسيونی و کاربردی موجود نيز به ناچار جابه جا شده و

بایست با رعایت نکات ایمنی به خصوص برای بچه ھانحوه چيدمان برای روزھا و شب ھای سرد سال تغيير می یابد. البته انجام چنين تغييراتی می 

ھرگونه ارائه راھکار دیگری برای تغيير چيدمان بهھمراه باشد زیرا با ھدف گرم تر شدن ممکن است خطرات جبران ناپذیری پدید آید. حال پيش از 
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معرفی منابع گرمازا می پردازیم:

يرمتمرکز شامل یک منبع اصلی توليدکننده انرژی وبه طور کلی منابع گرمازا به دو دسته متمرکز و غيرمتمرکز تقسيم می شوند. لوازم گرمایشی غ

ریق گرما به کليه فضاھا به طور یکنواخت انتقالچندین انشعاب است که ھر یک در یکی از فضاھای داخلی خانه قرار می گيرد در نتيجه به این ط

نشعاباتی نبوده و منبع توليدکننده ھمان وسيلهمی یابد. مانند سيستم ھای رادیاتوری، لوازم گرمایشی متمرکز نيز منابعی ھستند که دارای ا

می گيرند می توان از گرمای حاصله به طور مستقيمانتقال گرما است لذا تنھا اطراف آن و فقط در فضایی که این نوع منابع مورد استفاده قرار 

 ترین منبع گرمازای متمرکز ثابت، شومينه است کهبھره مند شد. این نوع منابع نيز به دو دسته ثابت و متحرک تقسيم می شوند. مھمترین و رایج

لی که نوع متحرک منابع گرمازا مانند انواع بخاری ھا رادر واقع جزیی از معماری ساختمان بوده و قابل انتقال از نقطه ای به نقطه دیگر نيست. درحا

من در پایان فصول سرد سال نيز امکان حذف آنھا از بينمی توان در فضای گوناگون مورد استفاده قرار داده و از محلی به محل دیگر منتقل کرد. در ض

ارد. البته به جز بخاری برقی و برخی از انواع نفتیلوازم کاربردی و جایگزینی توسط لوازم دیگر دکوراسيونی یا کاربردی مخصوص فصل جدید وجود د

ی از اھميت خاصی برخوردار ھستند. البته برایمابقی به لوله کشی گاز و دودکش نيازمندند ولی به طور کلی این عوامل در تغيير چيدمان فصل

کارھای بسيار رایج آپارتمان ھای امروزی است. دررھایی از سرمای طاقت فرسای زمستانی تلفيق منابع گرمازای متمرکز و غيرمتمرکز از جمله راھ

 کاربرد شومينه در اتاق نشيمن و یا پذیرایی است.این ميان متداول ترین این روش ھا به کارگيری سيستم رادیاتورھا در کليه فضاھای یک خانه و

لوازم گرمازای غيرمتمرکز دیگریدر واقع می توان گفت به طور کلی منابع گرمازای متمرکز مانند شومينه و بخاری ھا در ساختم ان ھایی که از 

ی تنھا منبع غيرمتمرکز رادیاتور وجود داشته باشد بهبھره مند ھستند، نقش مکمل گرمایی را ایفا می کنند. بنابراین اگر در فضای نشيمن و پذیرای

این بھانه نمی توان صورت داد ولی اگر منبع متمرکزیجھت تعداد آنھا در محيط و پراکنده بودنشان در فضاھای مختلف تغيير چيدمانی چندانی را به 

 گيرد که در نزدیک ترین فاصله با آن بوده و افرادمانند بخاری و به خصوص شومينه وجود داشته باشد، معمو�ً چيدمان مبلمان به صورتی انجام می

سرما و خستگی را از تن بيرون کنند، بلکه ازخانواده بتوانند پس از برگشت از محيط سرد بيرون با نشستن در کنار منبع گرمایشی نه تنھا 

 شومينه است که در قدیم این نقش را کرسی ھاھمنشينی و مصاحبت با یکدیگر لذت برند و این یکی از مزایای منابع گرمازای متمرکز به خصوص

ار می گيرند زیرا عmوه بر استفاده گرمایی از شومينه،ایفا می کردند. به طور کلی در مقایسه با شومينه، بخاری ھا کمتر در مرکز و ھدف چيدمان قر

وزھا بخاری ھای گازی جدیدی با طرح شومينه بهنشستن در مقابل آن و نظاره کردن رقص شعله ھای آتش، خود حکایتی ناگفتنی است. البته این ر

يدمان یک سویه از کليه اجزای ترکيب مبلمانبازار آمده است که نمای آتش را به صورت مصنوعی تداعی می کند. لذا در ھر دوی این موارد چ

رتی که آن منبع، تکميل کننده وجھی از شکلموجود در جھت منبع گرمازا (شومينه، بخاری شومينه ای و یا حتی بخاری ھای معمولی) و به صو

در واقع محل قرارگيری شومينه در ساختمانھندسی حاصل شود، فرم پيشنھادی برای حداکثر بھره گيری گرمایی است. البته �زم به ذکر است 

ی انجام ھرگونه تغييری باز نباشد.عامل تعيين کننده چنين تغييرات چيدمانی است زیرا ممکن است با توجه به موقعيت آن دست برا

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109436

چيدمان در فضاھای کوچک

● نکات مفيد و ریزه کاریھا
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در این نکات کوچک خواھيد دید که چگونه دکوراتورھای حرفه ای از فضاھایی

محدود، به بھترین شکل استفاده ميکنند. آنھا بيشتر اوقات با اتکا به این

نکات، بيننده را به این تصور وا ميدارند که فضا، از آنچه آنھا ميبينند بزرگتر

است.

▪ رنگھای سفيد، خنثی یا کم مایه نور را به بھترین وجھی منعکس ميکنند و

از لحاظ بصری دیوارھا را "به عقب ميرانند" بھترین حالت، استفاده از رنگ

روشن به طور غالب، ھمراه با ریزه کاریھایی از رنگھای تيره است تا با ایجاد

تضاد، فضا را دلنشين تر کرده و از حالت یکنواخت خارج کند.

▪ نور فراوان طبيعی به خصوص برای اتاقھایی که با سایه روشنھای عميق

تری تزیين شده اند بسيار ضروری است. بگذارید نور خورشيد تا حد امکان در اتاق بتابد.

▪ مبلمان و لوازم کم رنگ نسبت به انواع مشابه آن با رنگ تيره، سبکتر به نظر ميرسند.

، در مواقعی که خالی ھستند، ناپدید ميشوند و صندليھای چھارپایه با نشيمن پارچهPlexiglas▪ لوازم شفاف مانند ميز چای خوری پلکسی گلس 

ای بسيار سبکتر و ناپيداتر از انواع تمام پارچه ھستند.

بلمان و لوازم کوچک جای کمتری اشغال▪ کمتر، بيشتر است، این مثلی است که ورد زبان دکوراتورھای فضای کوچک است. درست است که م

تاق شلوغ و مانند انبار و از ھمه مھمتر کوچک به نظرميکنند، اما اگر بخواھيد به این دليل تعداد بيشتری از آنھا را در اتاق کوچکی جا دھيد، ا

به دليل تعداد کمتر آن، اتاق خلوت و بزرگ به نظرميرسد. بھتر است که از لوازم بزرگ و راحت استفاده کنيد که ھمانقدر جا اشغال ميکند، اما 

ميرسد.

نجام شود. به جای انتخاب رومبلی ھای پر رنگ با▪ استفاده از طرحھا و رنگھای شلوغ و غالب در اتاقھای کوچک، باید با احتياط و مقتصدانه ا

 ببخشد و ھم جای زیادی اشغال نکند.طرحھای درشت، از پارچه مورد عmقه خود کوسنھایی کوچک و رنگين تھيه کنيد تا ھم به فضا رنگ

▪ ميله پرده را از حد پنجره با�تر نصب کنيد. به این ترتيب سقف بلندتر به نظر ميرسد.

پرده شيشه ھا نمایان شده و نور بيشتری به داخل وارد▪ گيره مخصوص بستن پرده را با فاصله بيشتری از کنار پنجره قرار دھيد تا ھنگام کنار زدن 

شود.

 توجه ميکند، درحالی که نصب تابلو در جایی خارج از مرکز،▪ تابلوھا را در وسط دیوار نصب نکنيد.در غير این صورت بيننده ناخودآگاه به اندازه دیوار

به ارتفاع اتاق جلب کرده و حسی از بلندی سقف بهچشم بيننده را به خود تصویر جلب ميکند. ترکيبی از دو تابلو به صورت عمودی نيز، توجه را 

بيننده القا ميکند.

دیوار نصب ميکنيد، برایش حاشيه ای عریض و سفيد و▪ تابلوھا و طرحھای شلوغ را به حداقل برسانيد. در صورتی که تصویری پر رنگ و شلوغ را به 

قابی باریک در نظر بگيرید تا این طرح شلوغ در کادری آرام بسته شود.

ور انجام ميشود. اگر آشپزخانه ای باریک و کوچک دارید،▪ آینه ھا فضا را گسترش ميدھند. این کار با منعکس کردن تصویر مقابل و افزودن به ميزان ن

ترین و کتابخانه نيز چنين تاثيری خواھد داشت.نصب یک آینه بزرگ در انتھای آن، عمق بيشتری به آن ميدھد.گذاشتن آینه در پشت قفسه ھای وی

ضایی یکنواخت و بزرگ مينمایاند. انتخاب پارکت یا▪ انتخاب کفپوش یکنواخت ارتباط ميان اتاقھا را حفظ ميکند و خانه ای کوچک را، به صورتی ف

ر، نگاه بيننده را به دنبال خود ميکشد و فضاییسراميک یک دست یا استفاده از قاليچه ھای کوچک و ھم رنگ در بخشھای اتصال اتاقھا به یکدیگ

بزرگتر برای او ایجاد ميکند.

، روکش پيشخوان، قاب پنجره ھا و موارد مختلف دیگر،▪ تنوع جنس مواد را کم کنيد. تا حد امکان در زمان انتخاب بخشھای ثابت خانه مانند کابينت

درب چوبی، پنجره آلومينيومی و پيشخوان سنگی تزئيناز جنس یا طرح و رنگ کمتری استفاده کنيد. برای مثال آشپزخانه خود را با کابينت فلزی با 

ک دست باشند.نکنيد. در صورت ناچاری، سعی کنيد جنسھای مختلفی که به کار ميبرید از نظر رنگ ھماھنگ و ی

ید را باز ميگذارد و نور را از اتاقھای نورگير به اتاقھای▪ دربھای داخلی اضافه را بردارید یا از دربھای شيشه و چوب استفاده کنيد. این کار مسير د

دیگر ميرساند و محيط را بزرگتر نشان ميدھد.
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وميزی بلند استفاده کنيد.▪ برای مخفی کردن جعبه ھا، چمدانھا و سبدھا در زیر تخت یا ميز، از روتختی دامن دار یا ر

م فضا را شلوغ نکرده و زیبا ھم باشند.▪ خرده ریزھای کوچک را در سبدھا یا ظروف زیبای چينی قرار دھيد تا ھم در دسترس باشند و ھ

د و خرده ریزھایی از قبيل دستمال سفره، نامه،▪ کشو ھای ساده در زیر ميز ناھارخوری، در کنجھای بی استفاده و مانند آن بسيار مفيد ھستن

کارد و چنگال ميوه خوری و مانند آن را در خود جای ميدھد.

http://vista.ir/?view=article&id=88838

چيدمان درست، آرامش را به خانه می آورد

وسایل زیاد خانه، آپارتمان كوچك، جای محدود و دسترسی آسان به آنچه

نياز داریم، باعث می شود.

نيم نگاھی به گوشه و كنار اتاق و پذیرایی و آشپزخانه بيندازیم، بلكه راه

باریكه ای برای جا دادن وسایل مان پيدا كنيم. برخی از اسباب و اثاثيه كھنه

و درب و داغان را باید دور بریزیم، اما بعضی از آنھا را برای استفاده دوباره باید

تعمير كنيم، برخی از طرح ھا و رنگ ھای اتاق ھا را باید عوض كنيم. خmصه

برای راحتی پدر و مادر خانواده و بچه ھا می توان خيلی كارھا كرد. ھميشه

ھم �زم نيست فكر كنيم فقط یك معمار داخلی یا یك آرشيتكت می تواند با

صرف ھزینه به ما كمك كند بلكه با دقت و ظرافت و مطالعه و نكته سنجی

معماران و طراحان داخلی داغ و پررونق است، بنابراینھا می توان چيدمانی درست، صحيح و راحت از وسایل و لوازم خانه داشت. البته امروزه بازار 

 پياده كردن طرح ھا و ایده ھای آنھا بھره ببرید. دراگرچه نقش مھمی در چيدمان وسایل خانه دارند اما فقط به شرط داشتن پول كافی می توانيد از

 شما باشد.برای تغيير، خودتان را محدود بهغير این صورت چندان نگران نباشيد. چند توصيه كاربردی و ساده می تواند حmل برخی از مشكmت

يد. چيدمان وسایل را طوری تغيير دھيد كه از فضاروش ھای معمول نكنيد. ابتدا به نحوه چيده شدن وسایل اتاق پذیرایی و خواب با دقت توجه كن

ك كتابخانه جایی پيدا نكنيد. ميز را به گوشه اتاقنھایت استفاده را ببرید. مثmً �زم نيست حتماً ميز ناھارخوری وسط اتاق باشد و شما برای ی

 ضمن برای مھيا كردن فضای وسيع از تختخواب ھاانتقال دھيد و یك جای مناسب برای قفسه كتاب و یك ميز و صندلی برای مطالعه فراھم كنيد.در

 دھيد.و ميز چارپایه كشودار استفاده كنيد كه وسایل اضافه و كمتر قابل استفاده را در كشوھا جای

● به نظرات راھگشای خانم ھا توجه كنيد

 اقتصادی و ظریف و دقيق آنھا توجه كنيد. خانم ھا مییادتان باشد مھمترین نظارت را درباره چيدمان وسایل خانه، خانم ھا ارائه می كنند، به فكر

بخشند. البته باید به راحتی و آسایش آنھا نيز توجه كرد.توانند با ھزینه كمتری، زیباترین لوازم و وسایل زینتی را بخرند و جلوه بيشتری به خانه ب

ه ھای ایرانی كه در آن) برای خانه ھای اروپایی كه اغلب غذای آماده و كم دردسر می خورند، طراحی شده است نه خانOPENآشپزخانه اپن (

فته از فرھنگ خودی باشد.آبگوشت و قورمه سبزی بار می گذاریم. بنابراین طراحی و چيدمان خانه و وسایل آن باید برگر

●به نورپردازی و رنگ آميزی خانه ھم اھميت دھيد

 متری را به رنگ قرمز درآورد چرا كه۴٠ آپارتمان كوچك رنگ آميزی دیوارھا باید متناسب با روحيه اعضا، وسایل و اندازه خانه باشد. مثmً نمی توان
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بسيار زود خسته كننده شده و انرژی را از اعضای خانه

می گيرد. لوازم خانه را ھمرنگ انتخاب نكنيد بلكه ھماھنگی رنگ را مدنظر قرار دھيد.

● چينی ھای شكسته را دور نریزید

واھيد داشت كه می توان از قطعات كوچك واگر چينی ھای شكسته را نگه دارید پس از مدتی چند قطعه چينی در طرح ھا و رنگ ھای مختلف خ

ن امر نشان دھنده ابتكار، خmقيت و ھنر شماست.رنگی آنھا برای تزئين انواع قاب ھا، پایه آباژور، شمعدان، گلدان و آینه استفاده كرد. ای

● عكس ھا را با دقت انتخاب كنيد

تفاده كنيد چرا كه در غير این صورت ناخودآگاه خانه را تبدیلگوشه و كنار اتاق تان را با عكس بيارایيد. اما افراط نكنيد. از عكس ھای خود نيز كمتر اس

به پرستشگاه خودتان خواھيد كرد.

● كمی به ھم ریختگی �زم است

لوهھرگز سعی نكنيد در تزئين خانه به كمال مطلق برسيد. كمی به ھم ریختگی خانه شما را زنده ج

می دھد.

● جزئيات را دریابيد

 و پاگير به نظر برسد ولی ارزش زحمت دارد.جزئيات كوچك، تفاوت ایجاد می كنند. روميزی، زیر بشقابی، گل ھا و لوازم روی ميز شاید دست

تزئين حمام و سرویس ھای بھداشتی با شمع،

نمك ھای طبی عطرآگين و صابون ھای خوشبو، زیباتر

می شود.

● اتاق ھا را خلوت كنيد

ترتيب دھيد.اتاق ھا را پر از وسيله نكنيد. سعی كنيد در یك اتاق ساده و خلوت ، غافلگيری ھای خmقانه 

● ایجاد فضای مخصوص مردانه، آرامش بيشتری به شما ھدیه می كند

اختصاص دادن یك اتاق در خانه كوچك امكانپذیربا یك توافق و مصالحه بين اعضای خانواده می توان بخشی را به مرد خانه تعلق داد. مسلماً 

كرد.استفاده از رنگ ھای گرم و مبلمان راحتنيست ولی می توان بخشی از اتاق نشيمن، زیرزمين و یا بخشی از پاركينگ را برای آنھا مھيا 

فضایی برای مطالعه و استراحت مردھا فراھم

می كند كه این امر در ایجاد آرامش بيشتر در خانه مؤثر خواھد بود.

● موزایيك ھا را از یاد نبرید

به عنوان یك ھنر تزئينی زیبایی محيط را چشماستفاده از قطعات كوچك و رنگين شيشه، سنگ و كاشی كنار ھم (موزایيك) در دیوار و كف خانه 

. با توجه به این كه موزایيك در برابر تغييرات محيطینوازتر می كند. در این نقاشی با سنگ، می توان از طرح و حاشيه ساده اما زیباتر بھره گرفت

مقاومت دارد از آن درنمای بيرونی نيز می توان استفاده كرد.

● فنگ شویی ھم به شما كمك می كند

ھنر چيدمان، محيط را برای ایجاد تعادل و ھماھنگیبه كمك فنگ شویی ھم می توان فضای داخلی خانه را تغيير داد. یعنی می توان با استفاده از 

 ما را به احساس آرامش، آسودگی خاطر و اعتماد به نفسميان انرژی ھایی كه ما را دربرگرفته اند، تغيير داد. آزاد كردن انرژی ھای راكد در خانه،

د.بيشتر دعوت می كند. فراھم كردن انرژی بيشتر با اصmح چيدمان درست وسایل خانه فراھم می شو

● وسایل اضافی را انبار نكنيد

ده نخواھند شد، به اميد این كه شاید زمانی و روزیوسایلی را كه مدت ھاست بدون استفاده باقی مانده اند و به احتمال زیاد در آینده ھم استفا

د و فضا را برای چيدمان وسایل مطابق سليقه و راحتیبه كار آیند، نگه ندارید. لباس، وسایل خانه، اسباب بازی بدون استفاده كودك را دور بریزی

رای ایجاد آرامش و انرژی بيشتر در محيط ھا، چندخودتان باز كنيد.یادتان باشد پس از چيدمان وسایل خانه، مطابق با عmقه اعضای خانواده و ب

شاخه گل طبيعی در معرض دید قرار دھيد.
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منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=268340

چيدمان لوازم خانه در فصل سرما

ھنر چيدمان دکوراسيون، عmوه بر اینکه به سليقه، فرھنگ و سبک انتخابی

افراد ساکن در یک محيط بستگی دارد، عامل دیگری نيز ھمچون وضعيت آب

و ھوایی منطقه در این امر نقش تعيين کننده ای را ایفا» می کند. در ضمن

عmوه بر شرایط آب و ھوایی ثابت محيط، تغييرات فصلی توام با نيازھای آن

فصل نيز بھانه خوبی برای ایجاد تغيير و تحو�ت موقتی لوازم دکوراسيونی و

کاربردی خانه محسوب می شوند. بعنوان مثال اساسی ترین نياز افراد یک

خانه در فصل سرما حداکثر بھره گيری از گرمای حاصل از لوازم گرمایشی

است و ھمين موضوع می تواند انگيزه ای برای جابجایی ھای چيدمانی در

خانه باشد. البته در این شرایط بيشترین تغييرات دکوراسيونی به اتاق ھای

خواب و فضای نشيمن و پذیرایی محدود می شود. در اتاق ھای خواب با

و پنجره انجام می پذیرد ولی در صورت امکان تغيير محلوجود کليه تمھيداتی که ھمواره در آغاز فصول سرد برای جلوگيری از نفوذ سرما از منافذ در 

ا جابجایی و قرار دادن تختخواب در فاصله دورتریخواب می تواند از سرماخوردگی ھای ھنگام خواب بخصوص برای بچه ھا جلوگيری کند. بنابراین ب

جود نيز به ناچار جابجا شده و نحوه چيدمان برای روزھا واز پنجره و نزدیک تر به منبع گرمازای موجود در اتاق دیگر لوازم دکوراسيونی و کاربردی مو

شب ھای سرد سال تغيير می یابد.

د زیرا با ھدف گرم تر شدن ممکن است خطراتالبته انجام چنين تغييراتی می بایست با رعایت نکات ایمنی (بخصوص برای بچه ھا) ھمراه باش

رفی منابع گرمازا می پردازیم:جبران ناپذیری پدید آید. حال پيش از ھرگونه ارائه راھکار دیگری برای تغيير چيدمان به مع

متمرکز شامل یک منبع اصلی توليدکننده انرژی وبطور کلی منابع گرمازا به دو دسته متمرکز و غيرمتمرکز تقسيم می شوند. لوازم گرمایشی غير

طریق گرما به کليه فضاھا بطور یکنواخت انتقالچندین انشعاب است که ھر یک در یکی از فضاھای داخلی خانه قرار می گيرد. در نتيجه به این 

نشعاباتی نبوده و منبع توليدکننده ھمان وسيلهمی یابد. مانند سيستم ھای رادیاتوری. لوازم گرمایشی متمرکز نيز منابعی ھستند که دارای ا

می گيرند می توان از گرمای حاصله بطور مستقيم بھرهانتقال گرما است لذا تنھا اطراف آن و فقط در فضایی که این نوع منابع مورد استفاده قرار 

رین منبع گرمازای متمرکز ثابت، شومينه است کهمند شد. این نوع منابع نيز به دو دسته ثابت و متحرک تقسيم می شوند که مھم ترین و رایج ت

ليکه نوع متحرک منابع گرمازا مانند انواع بخاری ھا رادر واقع جزیی از معماری ساختمان بوده و قابل انتقال از نقطه ای به نقطه دیگر نيست. درحا

من در پایان فصول سرد سال نيز امکان حذف آنھا ازمی توان در فضای گوناگون مورد استفاده قرار داده و از محلی به محل دیگر منتقل کرد. در ض

ود دارد. البته به جز بخاری برقی و برخی از انواعبين لوازم کاربردی و جایگزینی توسط لوازم دیگر دکوراسيونی یا کاربردی مخصوص فصل جدید وج

فصلی از اھميت خاصی برخوردار ھستند. البتهنفتی مابقی به لوله کشی گاز و دودکش نيازمندند ولی بطور کلی این عوامل در تغيير چيدمان 

ه راھکارھای بسيار رایج آپارتمان ھای امروزیبرای رھایی از سرمای طاقت فرسای زمستانی تلفيق منابع گرمازای متمرکز و غيرمتمرکز از جمل

www.takbook.com

www.takbook.com



است.

و کاربرد شومينه در اتاق نشيمن و یا پذیرایی است.در این ميان متداول ترین این روش ھا بکارگيری سيستم رادیاتورھا در کليه فضاھای یک خانه 

 ھایی که از لوازم گرمازای غيرمتمرکز دیگری بھرهدر واقع می توان گفت بطور کلی منابع گرمازای متمرکز مانند شومينه و بخاری ھا در ساختمان

ا منبع غيرمتمرکز رادیاتور وجود داشته باشد به جھتمند ھستند، نقش مکمل گرمایی را ایفا می کنند. بنابراین اگر در فضای نشيمن و پذیرایی تنھ

بھانه نمی توان صورت داد ولی اگر منبع متمرکزی مانندتعداد آنھا در محيط و پراکنده بودنشان در فضاھای مختلف تغيير چيدمانی چندانی را به این 

 نزدیک ترین فاصله با آن بوده و افراد خانوادهبخاری و بخصوص شومينه وجود داشته باشد، معمو� چيدمان مبلمان بصورتی انجام می گيرد که در

ستگی را از تن بيرون کنند، بلکه از ھمنشينی وبتوانند پس از برگشت از محيط سرد بيرون با نشستن در کنار منبع گرمایشی نه تنھا سرما و خ

که در قدیم این نقش را کرسی ھا ایفا می کردند.مصاحبت با یکدیگر لذت برند و این یکی از مزایای منابع گرمازای متمرکز بخصوص شومينه است 

عmوه بر استفاده گرمایی از شومينه، نشستن دربطور کلی در مقایسه با شومينه، بخاری ھا کمتر در مرکز و ھدف چيدمان قرار می گيرند زیرا 

ی ھای گازی جدیدی با طرح شومينه به بازار آمدهمقابل آن و نظاره کردن رقص شعله ھای آتش، خود حکایتی ناگفتنی است. البته این روزھا بخار

کليه اجزای ترکيب مبلمان موجود در جھت منبعکه نمای آتش را بصورت مصنوعی تداعی می کند. لذا در ھر دوی این موارد چيدمان یک سویه از 

ل کننده وجھی از شکل ھندسی حاصل شود،گرمازا (شومينه، بخاری شومينه ای و یا حتی بخاری ھای معمولی) و بصورتی که آن منبع، تکمي

گيری شومينه در ساختمان عامل تعيين کننده چنينفرم پيشنھادی برای حداکثر بھره گيری گرمایی است. البته �زم به ذکر است در واقع محل قرار

باز نباشد.تغييرات چيدمانی است زیرا ممکن است با توجه به موقعيت آن دست برای انجام ھرگونه تغييری 

منبع : روزنامه ابتکار
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چيدمان مبل در اتاق نشيمن

»Ameublemet» کلمه ای است فرانسوی که حرف اول آن «Aاشتباھا «

مبلمان، اوليه  طراح  می شود.  خوانده  مبلمان  فارسی  در  و  شده  حذف 

نيازمندی ھای گوناگون، با مھاجرت ھا و  انگليسی ھا بودند و به مرور زمان 

کشورھا بسته به نوع فرھنگ و آدابشان اقدام به طراحی و اجرای آن کردند.

این مختصری بود درباره تاریخچه و ریشه کلمه مبلمان اما آنچه ما در ذیل به

آن اشاره خواھيم کرد، چگونگی استفاده و چيدمان مبل در اتاق نشيمن و

فضاھای کوچک می باشد.

اما قبل از چيدن مبل باید آن را تھيه و خریداری کرد. در این خصوص عجله

نکنيد و چند نکته را در ھنگام خرید در نظر داشته باشيد.

) تعيين بودجه ای برای انجام این کار.١

 تھيه کنيد.) با توجه به بودجه در نظر گرفته شده سعی کنيد بھترین، زیباترین و کار راه اندازترین را٢
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) تعداد اھالی خانه را که فراموش نکرده اید.٣

) سmئق آنھا را ھم مدنظر بگيرید. چه در مورد مدل و چه در خصوص رنگ.۴

ند.) مبل انتخابی باید متناسب با وضعيت بدن بوده و در ھنگام نشستن قوس ستون فقرات را حفظ ک۵

ن برسد.) زمانی که روی آن می نشينيد، کامm تکيه دھيد طوری که باید کف پاھایتان به راحتی به زمي۶

) جنس به کار رفته در آن حتی ا�مکان از چوب یا فلز محکم باشد.٧

و در ھمه حال راحتی و بعد اقتصادی بودن آن را در نظر بگيرید.

نشيمن و محيط آن را انتخاب و اجرا کرده و بعد مبلیدر رابطه با رنگ مبل ھا (پارچه رومبلی و اسکلت اصلی مبل) بعضی از افراد ابتدا رنگ اتاق 

متناسب با آن فضا تھيه می کنند و عده ای نيز عکس این موضوع عمل می کنند.

قوله رنگ اتاق نشيمن بپردازیم، به تفصيل توضيح(در خصوص رنگ و انتخاب درست آن در زمان خرید مبلمان، در شماره ھای بعدی و زمانی که به م

خواھيم داد.)

▪ دمان مبل در اتاق

 در ھر حال به گونه ای آنھا را قرار دھيد که رفت ودر این جا نيز سليقه شخصی و از آن مھم تر فضای موجود، از عوامل اصلی در چيدمان می باشد.

ا چند مبل وجود داشته باشد. گذاشتن یک ميز بزرگ ترآمد از ميانشان به راحتی صورت پذیرد. ضمن این که امکان قراردادن ميز کوچکی در کنار یک ی

 از مبل ھای پارچه ای چند تکه استفاده کنيد کهبه عنوان مرکزیت در وسط مبل ھا ایده جالب و البته فراگيری است. در فضاھای کوچک سعی کنيد

یا شومينه و جدای از بقيه قرار داد.امکان اتصالشان به یکدیگر وجود دارد و در صورت لزوم می توان یکی از آنھا را کنار پنجره 

فاده کنيد انتخاب رنگی که با پرده ھای اتاق وجهبرای زیباتر شدن مبل ھایتان از چند کوسن که ترجيحا ھمرنگ با پارچه ھای رومبلی باشند است

مشترک داشته باشد را نيز تجربه کنيد.

 ای مبل ھا را قرار دھيد تا روبه روی ھم واقع شوند وبعضی از اتاق ھای نشيمن، حکم اتاق پذیرایی را نيز دارند. (به علت فضای کوچک) پس به گونه

ت به آن غافل نباشيد.مھمان ھایتان به گفتگو با یکدیگر ترغيب شوند. از تلویزیون و زاویه قرار دادن مبل ھا نسب

ا را نيز تغيير زاویه دھيد تا فضا وسيع تر به نظر آید.اگر از کاناپه استفاده می کنيد، کج قرار دادن آن در فضا ایده نویی است البته سایر مبل ھ

مچنين تابش مستقيم نور خورشيد قرار ندھيد.مبلمان ھایتان به ویژه آنھایی که رویه چرمی دارند، را در مجاورت شومينه یا رادیاتور و ھ

یی که روکش پارچه ای دارند و در مقابل تابشزیرا به مرور زمان و بر اثر حرارت حاصله چرم خشک شده و ترک می خورد. عmوه بر این مبل ھا

مستقيم نور خورشيد ھستند، تغيير رنگ خواھند داد.

 نکنيد. زیرا وسيله راحتی برای نشستن ھایآخرین پيشنھاد این بخش این است  که از مبل ھای استيل در اتاق نشيمن، تا حد ممکن استفاده

طو�نی نمی باشند.

tehroon٢٠منبع : .

http://vista.ir/?view=article&id=91590

چيدمان متفاوت اثاثيه منزل

www.takbook.com

www.takbook.com



تا به حال توجه کرده اید که فضای داخلی خانه و نحوه چيدمان اسباب و

اثاثيه منزل ارتباط مستقيمی با افزایش انرژی شما در بدو ورود به منزل دارد.

به عقيده طراحان داخلی یکی از مھم ترین عواملی که موجب تشدید نگرانی

و پریشانی حال فرد پس از گذران یک روز کاری می شود، حضور در فضایی

دیده آن  رنگ آميزی  و  چيدمان  نوع  در  ھماھنگی  گونه  ھيچ  که  است 

نمی شود. گرچه به نظر ساده می آید ولی تناسب بين رنگ دیوارھا با پرده و

تاثير فوق العاده ای در شاد و سرزنده کردن نحوه دکوراسيون  نيز  مبلمان و 

آدم ھا دارد. مشکل اصلی بيشتر خانه ھا یکنواختی است. در اغلب خانه ھا

تلویزیون است که چون معمو� در یک کنج تمرکز محل قرار گرفتن  نقطه 

خلوت قرار می گيرد، افراد را از توجه و لذت بردن از سایر فضا محروم می کند.

ابتدا برای از بين بردن یکنواختی مرکز توجه خانواده را تغيير دھيد. مبل ھا را

طری پھن کنيد، با این کار تمام توجه را از تلویزیونبه جای اینکه به دیوار تکيه دھيد کمی به ھم نزدیک کنيد و یک قطعه فرش یا گليم به صورت ق

رند و به اتاق ھای خودشان پناه ببرند، نبود فضای گرم وبرداشته اید. فراموش نکنيد یکی از مواردی که باعث می شود افراد خانواده از ھم فاصله بگي

يمن حذف کنيد. تلویزیون را به جای قرار دادن در کنجصميمی برای گفت وگو است. البته این بدان معنا نيست که تلویزیون را به طور کل از اتاق نش

به مرکز دیوار بياورید به گونه ای که در فاصله ميانی دو کاناپه قرار گيرد.

بخانه و حتی قراردادن اشيای زینتی استفاده کنيد. قرارحتی می توانيد در انتھای اتاق دو طبقه چوبی نصب کنيد و از آن به عنوان ميز تلویزیون کتا

گری که برای رھایی از یکنواختی پيشنھاد می شود تغييردادن گياه در بين کاناپه و قفسه ھا نيز کمک بزرگی به تغيير روحيه افراد می کند.تغيير دی

حل قرارگيری مبلمان قرار دھيد. با این کار محل اجتماعچيدمان آشپزخانه است. ميز ناھارخوری را از آشپزخانه بيرون آورید و در فاصله بين اپن و م

 بلند در فاصله بين اپن و ميز ناھارخوری در کنج دیوارخانواده در زمان صرف شام را از فضای سرد و یکنواخت آشپزخانه دور می کنيد. گذاشتن آباژور

نيز تاثير بسزایی در دلپذیرکردن فضای خانه از لحاظ نورپردازی خواھد داشت.

● عنصر رنگ را فراموش نکنيد

ول سازد. اولين عنصری که در بدو ورود به خانهرنگ جادویی است که می تواند اتاق را از محيطی سرد و کسل کننده به فضایی گرم و صميمی متح

 رومبلی، کوسن و حتی دیوارھا می تواندچشم را خيره می کند، رنگ است. استفاده از رنگ ھای روشن مثل سبز، آبی و صورتی برای پرده،

شادابی و سرزندگی مضاعف در انسان ایجاد کند.

منبع : روزنامه تھران امروز
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چيدمان مناسب برای ورودی خانه

را آن  مناسب،  چيدمان  یک  با  است؛  خانه  فضای  پرترافيک ترین  ورودی، 
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کاربردی تر کنيد.

محيط داخل ھمه خانه ھا ـ با ھر ابعاد و وسعتی ـ از فضاھای گوناگونی ـ آن

ھم با تعریف ھا و کاربردھای مختلف ـ تشکيل شده است. به عنوان مثال از

با�خره و  بھداشتی  سرویس  ھای  نشيمن،  اتاق  آشپزخانه،  اتاق خواب، 

ورودی خانه می توان به عنوان فضاھای مختلف مشترک در ھمه خانه ھا نام

برد که ھر کدام کاربردی متفاوت داشته و وجود آنھا برای یک زندگی عادی

ضروری است.

ما نيز در اینجا قصد داریم به مشخصات یک ورودی مناسب ـ به خصوص برای

برای تجھيز با ارائه راھکارھای مختلف، راھنمایی  فصول سرد ـ پرداخته و 

توضيح است که منظور از ورودی خانه شما باشيم. پيش از این �زم به 

ورودی، فضای اطراف در ورودی در داخل خانه است؛ در واقع فضایی را که

ھنگام ورود به خانه پا به آن می گذاریم، ورودی می نامند.

 متری داشته و در٢ اندازه یک پاگرد یک یا البته فرم و ابعاد این ورودی با توجه به نقشه و وسعت ساختمان متفاوت است؛ گاھی وسعتی به

متری یا حتی بيشتر به آن اختصاص می یابد.۶ الی ۵شرایطی یک فضای 

ساسا تفکيکی با این نام و کاربرد وجود ندارد ودر بعضی از خانه ھا نيز معمو� به دليل کمبود فضای کافی یا حتی ضعف در سيستم نقشه کشی، ا

 کافی برای این منظورـ تعریفی کاربردی با ھمينشما مجبور ھستيد در صورت امکان، با چيدن اسباب و لوازم مربوطه ـ آن ھم در صورت وجود جای

نام (ورودی) ایجاد کنيد.

 متری- مانند ھر فضای دیگر خانه ـ نيازمند لوازم و وسایل مربوط٣ تا ٢از ھمه اینھا که بگذریم، ورودی یک خانه در شرایط عادی و با وسعتی حداقل 

به آن محيط است تا نياز افراد در آن مکان نيز برآورده شود.

ن لوازم را برای این محيط انتخاب کنيم ولی به طور کلی درالبته در بعضی شرایط مجبور خواھيم بود که این نيازھا را اولویت بندی کرده و کاربردی تری

م ترین آنھا عبارتند از جاکفشی، رخت آویز، آینه وصورت مناسب بودن موقعيت، به لحاظ نقشه و وسعت، این فضا به لوازم مختلفی نياز دارد که مھ

پادری که به ھر یک از آنھا خواھيم پرداخت:

● جای پارکی برای کفش ھا

ه ھنگام ورود به خانه از بدن جدا می شوند؛ دریکی از مھم ترین لوازم موردنياز در محيط ورودی، جاکفشی است. کفش ھا اولين پوششی ھستند ک

ته باشد.نتيجه باید در ھمان محيط ورودی، جایی برای قرار دادن آنھا ـ تا استفاده مجدد ـ وجود داش

ه شما می توانيد با توجه به شرایط محيطاین روزھا جاکفشی ھای متعددی در مدل ھا، رنگ ھا و ھمچنين جنس ھای مختلف توليد می شوند ک

ورودی خانه تان، مناسب ترین آنھا را انتخاب کنيد.

د زیر نيز توجه کنيد:البته ھنگام خرید جاکفشی ـ عmوه بر متناسب بودن مدل، رنگ و ابعاد آن برای فضا ـ به موار

بلند و کوتاه بوده و ارتفاع١ با توجه به اینکه کفش ھای زمستانی بيشتر به صورت چکمه ھای   آنھا از کفش ھای معمولی بيشتر است، اگر) 

ق کوتاه اھالی خانه را نيز در نظر بگيرید.می خواھيد جاکفشی ای برای ورودی خانه تان تھيه کنيد، حداقل ابعاد استاندارد چکمه ھای سا

تنھا ظاھر فضای ور٢ ترتيب، نه  با قرار دادن) داشتن در، یکی از مھم ترین ویژگی ھای جاکفشی است؛ به این  ودی و حتی محيط مجاور آن 

شی از کفش ھا نيز در فضا پراکنده نخواھد شد؛ درکفش ھای جورواجور و احتما� گلی و خاکی درجاکفشی بدون در، نازیبا نمی شود بلکه بوی بد نا

ضمن کفش ھای آلوده در دسترس بچه ھای کوچک خانواده قرار نمی گيرد.

 فضای داخل خانه و در واقع ورودی را به قراردادن▪ نکته: در بعضی ساختمان ھا ـ به  خصوص آپارتمان ھای کوچک امروزی ـ به جای آنکه بخشی از

 می دھند در حالی که ھمان طور که می دانيد، فضایجاکفشی اختصاص دھند، محل قرار دادن کفش ھا را به پشت در ھر واحد و در بيرون خانه انتقال

قرار دادن کفش ھا بدون جایگاھی مشخص دربيرون از در ھریک از واحدھای یک آپارتمان، محيطی مشترک بين ساکنان ساختمان محسوب شده و 

بيرون در، کاری ناشایست و به دور از فرھنگ آپارتمان نشينی است.
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ه لحاظ زیبایی و نظم محيط آپارتمان غيرقابل قبولاز طرف دیگر، انتخاب جاکفشی ھایی با مدل ھا، رنگ ھا و فرم ھای مختلف برای ھر واحد نيز ب

 واحد ھمجوار به صورت مشترک، جاکفشی ھایی متناسب با محيط، با یک مدل و رنگ٢است؛ در نتيجه باید برای ھر واحد به صورت تکی یا برای 

برای کل طبقه  ھای ساختمان تھيه شود.

ز جای مناسبی فراھم شده و در ضمن، فضایبه این ترتيب، نه تنھا نظمی خاص در کل فضای ساختمان به وجود می آید بلکه برای کفش ھا ني

داخل خانه ھم اشغال نمی شود.

● جایی برای لباس ھا

 شامل پالتو، کت، بارانی، کاپشن و مانند اینھا بوده وبعد از بيرون آوردن کفش ھا از پا، پوشش بعدی، لباس ھای مربوط به بيرون است که این روزھا

ل خيس بودن آنھا در فصول بارندگی وجود دارد، معمو� بهنه تنھا به خاطر ابعاد بزرگ تر آنھا نسبت به لباس ھای تابستانی بلکه به جھت اینکه احتما

ورودی خانه برای این منظور نيازی ضروری به نظرمحض ورود ما در کمد لباس ھای معمولی قرار نمی گيرند؛ بنابراین فراھم کردن رخت آویزی در 

ت مبل ھا، دستگيره ھای در اتاق ھا و کمدھامی رسد، زیرا در صورت نبودن مکانی مختص به آنھا، لباس ھا ھمواره روی دسته ھای صندلی، پش

چه بی نظمی و آشفتگی ای در خانه به وجود خواھد آمد.آویزان می مانند تا خشک شوند و دوباره روز بعد مورد استفاده قرار گيرند. حا� تصور کنيد 

. به این ترتيب، مھمانان به محض ورود به خانه، ابتداعmوه بر اینھا وجود جایگاھی برای آویختن لباس ھای مھمانان نيز نياز ثانویه یک ورودی است

یی می شوند؛ در حالی که در صورت نبود چنينلباس ھای مربوط به بيرون را روی جارختی آویخته و سپس وارد فضای مھمانخانه یا ھمان پذیرا

ه و ظاھر مرتب خانه را به ھم می  زند.مکانی، لباس ھای مھمانان معمو� روی تختخواب اتاق خواب یا دسته مبل و صندلی ھا آویخته شد

ب و مزایای ھرکدام آشنا شوید تا مناسب ترین نوع آن راالبته پيش از اقدام به تھيه این قبيل رخت آویزھا، بھتر است با انواع آنھا و ھمچنين معای

برای ورودی فضای خانه  تان انتخاب کنيد.

بهدسته کلی تقسيم می شوند؛ یکی از آنھا رخت آویزھای دیواری شامل تعدادی گيره آویز است که ٣در یک تقسيم بندی کلی، رخت آویزھا به 

 ھا را به آن می آویزند.صورت چندتایی، جدا از ھم یا در یک قالب ترکيبی به یکی از دیوارھای ورودی نصب شده و لباس

مھم ترین مزیت آنھا ھم کم جا بودنشان است؛ یعنی ھيچ فضایی را روی زمين اشغال نمی کنند.

ز بسيار رایج بوده. این چوب لباسی  ھا را معمو� بهدومی چوب لباسی  ھای پایه دار ایستاده از جنس فلز یا چوب است که کاربرد آنھا در قدیم ني

که البته در این مورد ھم ـ مانند نمونه قبلی ـ اگرچهصورت مجزا در گوشه  ای از ورودی یا اتاق خواب قرار داده و لباس ھا را روی آن می آویزند 

ودی را ھم نازیبا می کند و این از جمله نقاط ضعفکم جاست ولی با انبوھی از لباس ھای آویخته شده در مقابل دید، مواجه خواھيم شد و ظاھر ور

لباس ھا در جایی دیگر دور از چشم، آویزان شوند.این مدل است؛ مگر آنکه از آن تنھا برای آویزان کردن شال گردن، کmه و چتر استفاده شده و 

 آیند. با وجود چنين فضایی، لباس ھا در داخل کمدکمدھای دردار نمونه دیگری از این جالباسی ھا برای ورودی ھستند که بھترین نيز به حساب می

د؛ بنابراین در صورتی که فضای ورودی خانه شما امکانآویخته شده و توسط در کمد از نظرھا پنھان می مانند. این نوع رخت آویز مدل ھای زیادی دار

نوع در لوازم دکوراسيونی، دست افراد را برای انتخاباختصاص مکانی به چنين ترکيبی را دارد، حتما این نوع را انتخاب کنيد. خوشبختانه امروزه ت

مناسب ترین لوازم، بيشتر باز گذاشته است.

٣٠ه در یکی از دیوارھای آن فرورفتگی  ای با حداقل ▪ یک راھکار ھميشگی: اگر در فضای ورودی خانه تان با مشکل کمبود جا مواجه نيستيد یا اینک

.سانتی متر عرض وجود دارد، دیوار را به یک کمد دیواری سراسری (از کف تا سقف) اختصاص دھيد

شد بلکه بسياری از لوازم و خرده ریزھای گوناگون و حتیاین کمد دیواری دردار نه تنھا می تواند جایی برای آویختن لباس ھای شما و اھل خانواده با

د می توانيد ھم آینه موردنياز در ورودی را فراھم کرده وکفش ھا را نيز می توان در آن جای داد؛ در ضمن با قراردادن آینه روی یکی یا ھمه درھای کم

ھم فضا را بزرگ تر و پرنورتر کنيد.

● فرشی به اندازه چند پا

ورودی، پادری است.یکی از نيازھای بسيار ضروری ورودی خانه ـ به خصوص در فصول بارندگی سال ـ و در طرفين در 

 باید با ھم متفاوت باشند؛ به این معنا که پادری بيرونالبته توجه داشته باشيد که پادری انتخابی برای فضای بيرون و داخل ـ به لحاظ جنس و فرم ـ

نھا به راحتی کنده شده و به داخل خانه انتقال پيدا نکندباید از جنس خشن تر، ضخيم تر و مقاوم تر باشد زیرا با کشيدن ته کفش ھا بر آن، گل و �ی آ

رطوبت حاصل از آن جذب پادری شده و ورودی راولی برای فضای داخل ورودی، پادری معمولی و پرزداری انتخاب کنيد که باقيمانده گل و �ی و 
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قرار دھيد.کثيف نکند؛ البته قابل شست  وشو بودن و کيفيت ھر دو پادری را ھنگام خرید حتما موردتوجه 

● پيشنھادات ابتکاری

این چمدان در شما چمدان قدیمی  ای را مmحظه می کنيد که در فضای ورودی در زیر کنسول قرار گرفته است. ١) چمدانی برای کفش ھا: در تصویر١

ایج، از صندوقچه ھا و چمدان ھای قدیمی و حتیواقع نقش جاکفشی را ایفا می کند. شما ھم می توانيد به جای جاکفشی در شکل ھا و مدل ھای ر

پس روزنامه بپوشانيد تا قرار دادن کفش ھای نمدار،جدید برای این منظور استفاده کنيد؛ تنھا کافی است داخل آنھا را با �یه ای از پmستيک و س

سبب آسيب دیدگی آنھا نشود.

ا، نشستن بھترین حالت بدن بوده و به کمر نيز فشار) سکویی به عنوان جاکفشی: با توجه به اینکه برای پوشيدن کفش ھا و بيرون آوردن آنھا از پ٢

٣۵، شما نمونه ای از یک نيمکت توخالی چوبی با عرض ٣نمی آورد ـ در صورت امکان ـ در فضای ورودی، یک صندلی یا مبل قرار دھيد. در تصویر

ه و به عنوان جاکفشی مورد سانتی متر و طولی به اندازه طول دیوار را مmحظه می کنيد که فضای داخل آن تقسيم بندی شد۴٠سانتی متر و ارتفاع 

 شده است.استفاده قرار می گيرد؛ در ضمن با قرار دادن چند بالشتک، سطح نيمکت نيز برای نشستن آماده

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=300764

چيدمان نشيمن

● اتاق نشيمن:

یک روش ساده، ميچينيد،  را  نشيمن  اتاق  لوازم  ھنگامی که 

انتخاب مرکز توجه یا نقطه تمرکز برای اتاق است. این نقطه، در

مقابل این باید درست در  واقع مرکز ثقل اتاق است و وسایل 

قطعه مھم چيده شوند. به این ترتيب شما باید مراحل زیر را طی

کنيد:

) نقطه تمرکز را انتخاب کنيد. شومينه، پنجره ھای بزرگ یا ميز١

تلویزیون و چيدمان وسایل و مبلمان را در اطراف آن انجام دھيد.

این نقطه تمرکز باید به دیوار تکيه داشته باشد و مبلمان دور از

دیوارھا چيده شوند تا فضایی خودمانی و گرم ایجاد شود.

 با یکدیگر صحبت کنند.) صندليھا و مبلھا را بيش از حد از یکدیگر دور نگذارید تا مھمانان شما بتوانند به راحتی٢

 ھر مجموعه مبل، یک چراغ پایه دار یا آویز بلند) محل ميز را طوری انتخاب کنيد که در دسترس تمام نشستگان باشد. در صورت امکان در نزدیکی٣

قرار دھيد.

 سانتيمتر با یکدیگر فاصله داشته باشند.۴۵ تا ٣۵ن ) بين ميز کوتاه قھوه خوری و کاناپه جای پای کافی در نظر بگيرید. کافی است که این دو بي۴

.) ارتفاع ميزھای عسلی باید حداکثر تا دسته صندلی یا مبلی که در کنار آن قرار دارد، باشد۵
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) محلی برای رفت و آمد آسان و به عرض چند دسيمتر در اطراف وسایل درنظر بگيرید.۶

● روشھای استفاده از رنگھا

 کار برید:شما می توانيد برای دکوراسيون خانه خود ھر کدام از ھارمونيھای زیر را با توجه به فضا به

) ھارمونی تک رنگی:١

جزء آرام ترین و ساده ترین ھارمونی ھاست.از یک

رنگ و تمام ھارمونی ھای آن می توان استفاده کرد.

) ھارمونی مکمل:٢

 رنگ مکمل استفاده می کنند.مانند آبی و نارنجی،سياه و سفيد٢در این ھارمونی از 

البته استفاده از یک المان به رنگ دیگر اشکال ندارد.

 رنگ در دایره کروماتيک که دارای فواصل یکسان نسبت به ھم ھستند.مثل زرد و قرمز و آبی٣) ھارمونی سه رنگی: استفاده از٣

) ھارمونی مکمل دو وجھی :۴

 رنگ مکمل به اضافه دو رنگ مجاورشا ن.مثل سبز، سبز زرد،قرمز و قرمز بنفش٢استفاده از 

) ھارمونی مکمل شکسته:۵

 و قرمز استفاده می کنيم.در این ھارمونی از دو تا مکمل شماره قبل یکی را حذف می کنيم.یعنی از رنگھای سبز،سبز زرد

) ھارمونی مشابه:۶

به کار رفته در فضا استفاده می کنيم.مثmاستفاده از یک خانواده رنگی در یک فضا.مثm اگر رنگ انتخابی زرد است از ھر رنگی که در زر د 

قھوھای،زرد، زرد نارنجی و...

) ھارمونی سياه و سفيد:٧

ھمه وسایل از قبيل کف ، دیوارھا ،سقف و مبلمان سياه یا سفيد است.

) ھارمونی رنگ ھای گرم:٨

استفاده از کليه رنگ ھای گرم از زرد تا بنفش و توناليته بين آنھا.

) ھارمونی رنگ ھای سرد:٩

استفاده از کليه رنگ ھای سرد از بنفش تا سبز.

) ھارمونی چند رنگی:١٠

 رنگ استفاده کنيم.۶ و حتی ۵-۴محدودیتی در استفاده از رنگ نداریم .می توانيم از

) ھارمونی تتراد (چھار تایی):١١

 رنگ گفته شده ھستند.۴یک مستطيل در دایره کروماتيک درست می کنيم.راس ھای آن 

مانند:زرد نارنجی ،قرمز بنفش ،سبز زرد و آبی بنفش

منبع : سایت سيمرغ

http://vista.ir/?view=article&id=282010
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چيدمان وسائل در خانه

) گذاشتن عکسھایی از اعضای خانواده در گوشه و کنار خانه بسيار خوب١

مورد عکسھای این کار خودداری کنيد. بخصوص در  در  افراط  از  است،اما 

صورت به  را  خانه  ناخودآگاه  است  ممکن  زیرا  باشيد  مراقب  خودتان 

پرستشگاه خودتان درآورید.

) اضافه کردن گياه، سنگ ، صدف و دیگر عناصر طبيعی به تزئينات خانه٢

تاثير بسيار خوبی در روحيه اعضای خانواده ميگذارد و در واقع طبيعت را به

درون خانه می آورد.

) ھرگز سعی نکنيد در تزئين منزل به کمال مطلق دست بيابيد. خانه شما٣

باید زنده به نظر برسد و این به معنی کمی به ھم ریختگی است. بنا براین

ھمه چيز نباید ھميشه درست در جای خود باشد.

به اعضای خانه۴ تازه در خانه روحيه شادی  با گذاشتن چندشاخه گل   (

بدھيد.

 خوب خانه به این معنا نيست که ھمه چيز یک رنگ) سعی نکنيد لوازم منزل را ھم رنگ انتخاب کنيد. بلکه به ھماھنگی رنگھا توجه کنيد. تزئين۵

باشد.

شکلی دارد که ميدانيد ھميشه دوستش خواھيد) در اثاث خانه به دنبال خطوط زیبا و خوشایند و فرم محکم و جاندار باشيد. اگر وسيله ای ۶

ھيد شد که این مشکل با تعویض رویه حل ميشود.داشت، ھمان را انتخاب کنيد. به طور حتم شما در طول زمان از طرح و رنگ پارچه آن خسته خوا

مھم این است که فرم و مدل این وسيله را دوست داشته باشيد.

. برای مثال ميتوانيد دو پارچه ھم رنگ اما یکی گل) ھنگام جور کردن پارچه ھایی با طرحھای مختلف، یک یا دو رنگ پایه را ھمسان درنظر بگيرید٧

د.دار و دیگری راه راه را جور کنيد. اما مراقب باشيد این ترکيبات را بيش از حد سنگين نکني

ميکنيد مورد بررسی قرار دھيد. کف پوش مرمر در) اگر در حال انجام تغيرات اساسی در منزل ھستيد قبل از ھر کار جنس موادی را که استفاده ٨

ير از فرش و موکت ھم به سرو صدای محيطتابستان بسيار خنک و عالی است اما در زمستان به طور آزار دھنده ای سرد است. کف پوشھای غ

ھستند و بعد نوع کف پوش را انتخاب کنيد. کف چوبیاضافه ميکنند. اول این نکته را در نظر داشته باشيد که خانواده شما کم جمعيت یا پرجمعيت 

از ھرنظر عالی است،فقط باید مخارج نگھداری آنرا در نظر داشته باشيد.

ری ھمچنين بھانه بسيار خوبی برای آغاز گفتگو) آثار ھنری جالبی که بيانر شخصيت شما باشند را در گوشه و کنار خانه قرار دھيد. آثار ھن٩

ھستند.

ميز و آرام بخش بدھد. استفاده از فرش و گليم با الياف) لوازم خانه را از نوع راحت و قابل استفاده تھيه کنيد تا به خانه شما حال و ھوای صلح آ١٠

نه گرم مبدل ميکند.طبيعی و پارچه ھایی چون کتان و ابریشم خام حس با صفایی به خانه ميدھد و آنرا به یک آشيا

وست دارید چرا که باید در کنار آنھا زندگی کنيد و لوازم) از اینکه به دنبال ھر مد جدید تزئين خانه باشيد بپرھيزید. اشيایی را انتخاب کنيد که د١١

منزل چيزھایی نيستند که به تدریج به آن عmقمند شوید.

ب تری به لوازم خود بدھيد. کمدھا و قفسه ھای) در چيدن خانه از بعضی لوازم مربوط به فرھنگھا و مکانھای دیگر استفاده کنيد و جنبه جذا١٢

چينی، چراغھای ژاپنی یا توری ھای بلژیکی.

نبند با گوشواره و دستبند یک شکل جلب توجه) به خاطر داشته باشيد که گاھی کمتر، بيشتر است. یک گردنبند زیبا بسيار بيشتر از یک گرد١٣

ه شرط آنکه در آن افراط نشود، بسيار زیباتر از یک سریميکند. در چيدن لوازم منزل نيز این قانون وجود دارد. ترکيب جالب و ابتکاری لوازم منزل ب

مبل و ميز و صندلی یک شکل خواھد بود.
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نيد.) حمام و سرویسھای بھداشتی خانه را با شمع،نمکھای طبی عطرآگين و صابونھای خوشبو تزئين ک١۴

تفاده نکنيد. برای مثال ترکيب کاناپه ھای سنگين) از لوازمی که توسط بسياری از مردم استفاده ميشوند و گاھی به ھمين دليل ارزان ترند، اس١۵

ا باید نماد خودتان باشد نه کسی که روزی بودهچرم مشکی با ميز براق مشکی که غير از سنگين و تنگ کردن فضا کاری انجام نميدھند. خانه شم

اید یا اصm نبوده اید.

، زیر بشقابيھا ،گل و دیگر لوازم روی ميز. این رنگھا و ریزه) جزئيات کوچکی را که تفاوت فراوان ایجاد ميکنند از یاد نبرید. روميزی، بشقابھا،ليوانھا١۶

کاریھا ممکن است به نظر دست و پا گير یایند اما انقدر موثرند که ارزش زحمت را دارند.

ينک ظرف شویی، شيرآ�ت و امثال آن به تدریج به) در انتخاب لوازم فلزی به دنبال کيفيت باشيد و در صورت لزوم لوازم کھنه را عوض کنيد. س١٧

نظر نمی آیند اما تعویض آنھا تاثير بسياری بر شمای کلی خانه ميگذارد.

 کنيد که بر زیبایی تابلوھا و آثار ھنری دیگر) از آنجایی که آثار ھنری موجود در منزل معرف شخصيت شما است، لوازم خانه را طوری انتخاب١٨

 کنند.موجود در خانه بيافزاید. وسایل خانه را طوری نچينيد که توجه را از آثار ھنری به خود جلب

 جدا کردن ميز کار از اتاق نشيمن- و بخصوص در) پاراوانھای تاشو و پایه دار بھترین وسيله برای تقسيم فضا در یک اتاق ھستند - مثm برای١٩

ز ھردو طرف دیده شود ھم شلوغی ميز کار را ميپوشانيدفضاھای کوچکتر کاربرد دارند. با استفاده از پاراوانھای کوتاھی که نقش یا تزئين روی آن ا

و ھم فضای خانگی تری به اتاق نشيمن ميبخشيد.

 از این و کمی از آن کافی است. مراقب باشيد که) اتاقھای خود را پر از وسيله نکنيد. ھرچيز خوبی با افراط به سوی بدی متمایل ميشود. کمی٢٠

رنکنيد. سعی کنيد در یک اتاق ساده و خلوتاتاق را با رنگ یکنواخت، ظروف فلزی کوچک وبزرگ، اشيای چوبی کاغذ دیواری و برگھای طmیی پ

از تزئينات زیبایی که دوستشان دارید.غافلگيریھای خmقانه ترتيب دھيد. طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحيح است با چاشنيھایی 

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109441

حرفی از جنس ديوار

● نكاتی درباره نقش آفرینی متفاوت دیوارھا

مبلمان و از  برای محافظت  به عنوان چھاردیواری  تنھا  دیوارھا  این روزھا، 

معماری داخلی و ثابت  از عناصر  یكی  بلكه  نيستند  تزئينی خانه  اشيای 

مشخص كننده سبك و حال و ھوای خانه شما به شمار می روند. با كمی

دقت، متوجه می شوید، بيشترین رنگ، بافت و طرح در ھر خانه ای متعلق به

دیوارھا و سقف است.

برای خلق فضایی بی نقص و آرام، نحوه انتخاب پوشش دیوارھا از اصول مھم

دكوراسيون داخلی محسوب می شود. امروزه پوشش دیوارھا از انواع رنگ،

و تازه  فضایی  می توانيد  آنھا  كارگيری  به  با  كه  برخوردارند  بافت  و  طرح 
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ھماھنگ با دكوراسيون و سليقه شخصی تان خلق كنيد.

( یاstencilingاتاق نشيمنی را كه روی دیوارھای آن از تكنيك استن سيل )

شابلون استفاده شده است. در این تكنيك، نقاشی  ھای ظریف و دستی به

دكور اتاق اضافه می شود كه معمو� در حاشيه  گذاری دیوارھا و سقف انجام

 می گيرد.

ھمان طور كه در تصویر اول می بينيد، در قسمت با�یی دیوار و نزدیك سقف،

 حاصل شده است. بھتر است در این تكنيك، از رنگ ھایاین تكنيك انجام گرفته و دیوار را از یكنواختی و تك رنگی در آورده و فضایی لطيف و رنگين

ھماھنگ با دكور خانه و اجزای مبلمان استفاده كنيد.

نيد؛ مانند اطراف شومينه و تابلوھای نقاشی. معمو�غير از حاشيه گذاری دیوارھا و سقف، می توانيد در موارد دیگری ھم از این تكنيك استفاده ك

بلون ھایی با طرح و الگوھای متفاوت وجود دارند، ازحاشيه گذاری باعث نمایان تر شدن عناصر دكوراتيو و اجزای مبلمان می شود. در این تكنيك شا

ح ھای عروسكی و كارتونی، می توانيد فضاییطرح ھای كmسيك می توانيد در سالن پذیرایی و اتاق نشيمن استفاده كنيد و با استفاده از طر

افسانه ای و متفاوت برای اتاق كودكتان خلق كنيد.

ی مخصوص استن سيل وجود دارد ولی دردیواری را كه استن سيل شده است، نشان می دھد. �زم به ذكر است كه در بيشتر كشورھا كاغذھا

مایشگاھی می توان استفاده كرد.ایران این كاغذھا یافت نمی شوند و به ھمين دليل برای انجام این كار از صفحه فيلم ھای آز

● نحوه اجرا

ام دھيد. ابتدا طرح و نقش را انتخاب كنيد. سپسانجام این تكنيك بسيار سھل و آسان است و شما می توانيد به راحتی این كار را در خانه انج

مت طراحی شده را از صفحه جدا كنيد.الگوی مورد نظر را به روی یك صفحه فيلم آزمایشگاھی كه دیگر �زم ندارید، طراحی كنيد و قس

لون كنيد تا تعداد دفعات انجام این كار را به دستسطحی را كه قرار است استن سيل روی آن قرار گيرد اندازه گيری و تقسيم بر اندازه صفحه شاب

و ھا ایجاد نشود و در نھایت طرحی یكسان و یكنواختآورید. در این صورت الگوی شما چندین بار تكرار می شود. باید سعی كنيد فاصله ای ميان الگ

ارائه دھيد. بنا بر سليقه شخصی  می توانيد از نقش ھای كوچك و بزرگ استفاده كنيد.

يد به طوری كه مانع حركت كردن آن به رویكاغذ استن سيل را در جایی كه قرار است نقاشی شود قرار دھيد و آن را با چسب كاغذی بچسبان

دیوار شود.

نی را انتخاب كنيد. قلم موی مخصوص استن سيل مویرنگ ھای مورد نظر را انتخاب كنيد و روی یك پالت بریزید. بھتر است رنگ ھای نيمه براق روغ

ن سيل بكشيد. ھر چه رنگ ھا خشك تر باشد، موفقيتكوتاه دارد. این قلم موھا را داخل رنگ فروبرید و به صورت عمودی از با� به پایين روی است

شما در این كار بيشتر خواھد بود. 

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=243152

حرکت به سوی دکوراسيون مدرن
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در تغييرات حاصل  است.  بوده  سریع  تغييرات  دوره  آغاز،  از  بيستم  قرن 

در پيشرفت ھای چشمگير  و  دو جنگ جھانی  دنبال  به  جھان  سراسر 

تکنولوژی طی این قرن آھنگ زندگی را سرعت بخشيد. حدود دویست سال

ميان در  دکوراسيونی  سبک  یک  تا  کشيد  می  سال طول  ھا  ده  پيش 

به سوی باقی یابد و سپس اقيانوس ھا را  اروپایی گسترش  کشورھای 

جھان طی کند.

تغييرات در مد را ظرف اما امروز گسترش وسایل ارتباط جمعی کوچکترین 

چند روز به اقصی نقاط جھان می رساند. از این رو سبک ھای دکوراسيونی

تقریباً با سرعت تغييرات مد لباس در حال تغيير و تحول ھستند و از آنجا که

مردم قادر به تغيير دادن مبلمان و وسایل منزل و دکوراسيون کلی خانه در

زمان ھای کوتاه نيستند امروز اغلب سبک ھای دکوراسيونی دچار تداخل و به

عبارتی ھمپوشانی،حتی در یک خانه واحد، می شوند.

در ابتدای قرن بيستم در ميان طراحان دکوراسيون اروپایی عکس العملی

نسبت به تزئينات افراطی اوایل قرن نوزدھم پدیدار شد و آنان را به سوی

باز، تناسب و سطوح صاف سبکی از معماری که بيشتر بر روی فضاھای 

نام به  فردی  توسط  مدرن»  فرانسه «جنبش  در  داد.  داشت سوق  تکيه 

 به زبان انگليسی به چاپ رسيد که در آن١٩٢٧) شکل گرفت. از او کتابی با عنوان «درباره معماری» در سال ١٨٨٧ -١٩۶۵) Corbusierکربوزیر 

نمای ساده و سقف ھای مسطح.«نکته ھایی از یک معماری جدید» را مطرح می کرد: ردیف ھای افقی پنجره ھا، نقشه ای آزاد، 

) خطوط ساده افقی و اتاق ھای وسيع و کم ارتفاع در معماری را توسعه داد. خانه ھای١٨۶٧- ١٩۵۶در ایا�ت متحده آمریکا، فرانک للوید رایت (

اما زیبا از ترکيب آجر با چوب مرغوب.معروف طراحی شده توسط او در اطراف شيکاگو به نحوی چشمگير بی پيرایه ھستند با نمای ساده 

، در ویمر آلمان تاسيس شد سردمدار بسياری از ایده ھای جنبش مدرن بود. ھدف مدیر این مدرسه١٩١٩مدرسه طراحی باھاوس که در سال 

به صورت ساختمان) ایجاد ارتباط ميان ھمه آموزش ھای ھنری، معماری و طراحی بود. معماری حاصل از این تجمع ١٨٨٣- ١٩۶٩والتر گروپيوس (

لزی برای راه یافتن نور طبيعی فراوان بهھای مکعب مانندی با سقف ھای مسطح با ردیف ھای عمودی و افقی پنجره ھای بزرگ با قاب ھای ف

وارھا بود که عاری از تزئينات، زوارھا و گچبریداخل بود. نوگرایی، کارایی و بھداشت جوھر اصلی سبک جدید بود. رنگ سفيد رنگ ارجح برای دی

 تخته سه �ی رنگ شده بودند. فرم ھاھای پيشين، سطوحی صاف و ساده بودند. درھا بدون قاب بندی ھای سنتی و تنھا پوشيده از سطوح

وسایل توکار متداول شد.بيشتر به سوی آیرودیناميک شدن متمایل و مبله کردن اتاق خواب، اتاق نشيمن و آشپزخانه با 

ان نيز رسالت خود را بر بریدن ھرچه بيشتر از فرمدر ھلند گروھی تحت عنوان «استایل» (به معنای سبک)، نامی برگرفته از مجله ای با ھمين عنو

) طراحی ھای١٨٨٨- ١٩۶۴ین گروه گرت ریتولد (ھای متداول و گذشته و پيش بردن طراحی دکوراسيون به سوی قرن بيستم قرار داده بود. رھبر ا

 معروف ترین ساختمان او، خانه شرودر در اتریش، نماییخود را بر پایه فرم ھای سه گوش آبستره با رنگ ھای اوليه قرمز، آبی و زرد قرار داده بود.

 ردیف ھای متصل افقی از پنجره ھای فلزیبا خطوط ساده، سطوحی متشکل از قطعات بلوک مانند بدون ھرگونه گچبری روی دیوارھا و سقف با

داشت.

با عنوا نمایشگاھی که  نام خود را از  بود. آرت دکو  مدرن  نقطه اوج زاھد منشی جنبش  تزئينی» آرت دکو  Exposition des Artن «ھنرھای 

Decoratifs قرن بيستم در اروپا و آمریکا بسيار مرسوم بود. بارزترین ویژگی٣٠ و ٢٠ در پاریس برگزار شد، گرفته بود و در دھه ھای ١٩٢۵ به سال 

مکعب ھا به عنوان طرح ھایی برای فرش،این سبک استفاده از اشکال ھندسی بود. دایره ھا، نيم دایره ھا، سه گوش ھا، چندضلعی ھا و 

ی و خmصه ھر آنچه در دکوراسيون دخيل استکفپوش، کاغذدیواری، کاشی، پارچه و ھمچنين فرم مبلمان، ظروف، شومينه، چراغ ھا، لوازم صوت

د و فرم ھای استيليزه شده درختان، گل ھا،به کار گرفته می شدند. موتيوھای ساده شده که منظره ھایی چون غروب آفتاب را نشان می دادن

انی زیگورات) و مصر (پس از راه یافتن به داخل معبدفواره و اشکال حيوانات به ویژه آھو، در حالی که از نقوش تمدن باستانی آزتک ھا (معبد پلک
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) الھام گرفته می شدند به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفتند.١٩٢٢توتانخ آمون در سال 

ران ھا، کشتی ھای اقيانوس پيما واین سبک که به شدت تحت تاثير ھنر شرق بود مناسب ترین سبک برای طراحی ھتل ھای لوکس، رستو

کا�ھای سبک آرت دکو را با مواد اوليه متنوعیسالن ھای تئاتر و صحنه ھای فيلمبرداری بود. طراحان فرم ھای پرانحنا با سطوح پرداخت شده 

مان و شيرآ�ت خانه با کروم ساخته می شد وچون چوب خودرنگ روشن (گردو، بلوط و افرا)، چرم، مرمر و شيشه می ساختند. انواع مختلف مبل

ب متنوع و مطبوع مصالح و مواد گوناگون در پسانواعی نيز با پmستيک ھای جدید مانند باکليت که سخت و براق است توليد می شدند. این ترکي

mیم مثل ھلویی تکميل می شد. لکه ھایی از رنگزمينه ای از دیوارھای سفيد، کرم یا بژ قرار می گرفت و با پارچه ھایی به رنگ ھای روشن م

ھای نارنجی، سبز زمردی، آبی و قرمز نيز گاه این دکوراسيون ھا را مزین می کرد.

ومبيل ھا و لوکوموتيوھای قطار به سوی آیرودیناميکدر آمریکا حرکتی برای آیرودیناميک کردن ھمه وسایل به راه افتاده بود و چنان که طراحی ات

وکی شکل و آیرودیناميک طراحی و توليد می شدند.شدن می رفت، لوازم خانگی از قبيل یخچال و جاروبرقی نيز به تقليد از این جنبش با اشکال د

 جنگ جھانی دوم توقفی ناگھانی در روند حرکتدر ھر دو سوی آتmنتيک طراحی ساختمان ھا با نمایی آیرودیناميک، صاف و براق رایج شده بود.

ایع ھواپيماسازی رشد چشمگيری یافت. درطراحی و معماری به وجود آورد. با این حال تکنولوژی ساخت تخته سه � به سبب مصرف آن در صن

کی که به دنبال این فستيوال و متاثر از فستيوالی در انگلستان برگزار شد که بر سادگی زاھدگونه پس از جنگ نقطه پایانی نھاد و سب١٩۵١سال 

از نمایشگاھی که قرن بيستم رایج شد راحت و بی تکلف بود. این سبک «سبک معاصر» نام گرفت. ھشت ميليون نفر ۶٠ و ۵٠آن در دھه ھای 

ز ساختمان ھا استفاده می شد از جملهخاستگاه سبک معاصر بود دیدن کردند. در این زمان از بتون، شيشه و استيل در ساخت بسياری ا

ساختمان فستيوال سلطنتی که ھنوز در کناره جنوبی رود تایمز پابرجا است.

ول ھا بود که با استفاده از مفتول و گوی ھای ریز ویکی دیگر از عوامل تاثيرگذار بر طراحی دکوراسيون و معماری در این زمان مدل ساختمان مولک

خش طراحان متعددی در طراحی ميز و صندلیدرشت در طراحی لوازم و وسایل منزل و حتی خود ساختمان ھا به کار می رفت. این طرح الھام ب

مانند جاروزنامه ای، ساعت، چراغ ھایھایی با لوله ھای فلزی و مھره ھای پmستيکی رنگی شد. از این فرم برای طراحی وسایل دیگری 

روف مختلف استفاده می شد.سقفی، دیواری و روميزی و به عنوان نقشی گرافيکی بر روی کاغذدیواری، انواع پارچه و حتی ظ

وع آن بر سبک معاصر و توجه بيشتر به راحتی،اگرچه دکوراسيون ھمچنان ساده و نسبتاً بی پيرایه باقی مانده بود اما با بازگشت رنگ و تن

وشش کامل کف اتاق ھا با موکت به تجمل جدیدپوشاندن زمين با پوشش ھای نرم و استفاده از کوسن ھای رنگين بر روی مبلمان متداول شد و پ

 یا ورقه ھای پmستيک ساخته می شدند بهتبدیل شد. تکنولوژی ھای جدید برای ساخت صندلی ھای انحنادار که با تخته سه �ی قالب خورده

اغذ دیواری با طرح ھای آبستره در نظر گرفته می شد.بازار آمدند. با اینکه دیوارھا ھنوز ساده رنگ می شد لذا برای یک یا دو دیوار پوششی از ک

زرد و خاکستری ترکيب رنگی محبوب در این دوره بود.

اجرز و نورمن فاستر در که بيشتر نوعی نگرش به دکوراسيون است تا سبکی در آن توسط معماران انگليسی چون ریچارد رHigh Techھای تک 

 مطرح شد. در ساختمان ھایی که با روش ھایدھه ھفتاد با ساخت بناھایی که در آنھا تاسيسات و لوله کشی ھا عریان و در معرض دید ھستند

عریان یا از زیر پوسته ای شفاف که اغلبتک ساخته می شوند می توان لوله کشی ھا، داکت ھا و تاسيسات مربوط به آسانسور را به صورت 

مایان ساختن تاسيسات متداول شد و ھمچنينشيشه است دید. این شيوه طراحی به دکوراسيون داخلی نيز راه یافت و در داخل خانه ھا نيز ن

کفپوش ھای اداری، لوازم طبقه بندی کارگاھی و مبلمان دفتری به خانه ھا راه یافت.

د و امروز اغلب شاھد ترکيبی از سبک ھایبا آغاز قرن بيست ویکم طراحان به بازگشت به سوی سبک ھای کmسيک و مجلل گذشته تمایل یافتن

دازند.کmسيک و مدرن در دکوراسيون ھستيم که در کنار کارایی و راحتی به جزئيات تزئينی نيز می پر
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حمام ھای کوچک

در تھيه لوازم برای حمام ھای کوچک باید دقت کنيد که لوازم انتخابی در

عين کارآمد بودن کمترین فضا را اشغال نمایند . با به کار گيری درست نور

فضای این حمام ھا را بزرگ تر جلوه دھيد . در گوشه ھای حمام و در تمام

مناطق دیگر چراغ ھای را نصب نمایيد . می توانيد در صوتر امکان از پنجره

ھای سقفی نيز بھره مند شوید .

به جای استفاده از فضاھای تزیينی دور وان از دوش ھا و دست شویی ھای

ساده تر استفاده کنيد . تا حد امکان تمامی کابينت ھا و قفسه ھا و لوازم

تنھا قفسه ھای تزئينی را از حمام خارج کرده و محيط را خلوت نمایيد . 

ضروری را در حمام نصب کنيد و جای دیگری را برای نگه داری مواد در نظر

بگيرید . در صورت نياز به نصب قفسه ، انھا را با�ی دیوار و نزدیک به سقف

نصب کنيد تا نوعی مانع دید نباشند .

 به صورت ھنرمندانه ای چند اینه کوچک وبرای انعکاس مناسب نور یک اینه بزرگ در با�ی سينک دست شویی نصب کنيد . ھمچنين می توانيد

زیبا را در کنار ھم نصب نمایيد .

به استفاده از لوازم جانبی دیگری در حمام میھم برای دیوارھا و ھم برای کف حمام از رنگ ھای روشن استفاده نمایيد . ھمچنين اگر مجبور 

ب نمایيد .باشيد سعی کنيد تا حد ممکن انھا را از جنس شيشه یا فلزھای براق و منعکس کننده نور انتخا

ف انتخاب نمایيد .دور دوش تا حد امکان پرده یا در استفاده نکنيد و در صوتر استفاده این در را از شيشه شفا

و مليح استفاده نمایيد . برای ھنری تر شدن نمای حماماگر تصميم دارید دیوارھا را کاغذ دیواری نمایيد از رنگ ھای سفيد یا زرد و طرح ھای زنده 

می توانيد بر روی دیواری که فضای خالی وسيع تری دارید یک نقاشی زیبا ترسيم نمایيد .

 یک تابلو از منظره ای زیبا را نصب نمایيد .اگر امکان نصب پنجره در حمام وجود نداشته است در محلی که به نظرتان مناسب ایجاد ان بوده

ه با رنگ ھای روشن نيز ھم محيط را زیبا می کندبرای بلندتر به نظر رسيدن سقف دور ان را نقاشی یا گچ بری نمایيد . ترسيم نقش ماه و ستار

ھم بزرگ تر جلوه می دھد .

به یاد داشته باشيد که حام کوچک باید ھمواره تميز و مرتب باشد .
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خانه ای از شن و مه

ھمچنان که به جلو می رویم، تغيير و تحو�ت اساسی در جھان ھنر معاصر

در حال رخ دادن است. بيش از ھمه این خصيصه در عرصه ھای معماری و

طراحی دکوراسيون جلوه می نماید. با نگاه به سبک ھای به کار رفته در

انواع معماری و دکوراسيون در چند سال اخير می توان حدس زد که جنبش

تعلقات و گرایش ھای بر  با اتکا  در راه است. جنبشی که  ھنری دیگری 

حجمی، ایجاز گرایی و مينيماليسم را سرلوحه مشی خود قرار

می دھد و با رد این ادعا که «ھنر تنھا به خودش متعھد است خود را از

قالبی که مينی ماليست ھا آن را به وجود آورده اند، بيرون کشيده و تجربه

ای جدید در ھنر مينيمال را ارائه می دھد. ھنر مينيمال جنبش ھنری بود که

 پدید آمد و فراگيرترین تاثير خود را در ایالت متحده برجای١٩۶٠در ميانه دھه 

گذاشت و به سرعت به یک پدیده تازه ھنری بسيار عمده که در آن احجام از

نظر شکلی غالبا متقارن ھستند، بدل شد. تا امروز کمتر ھنرمندی را می

به این جنبش آرمانی  ایتاليایی جورجيو  معروف  نظير طراح  یافت که  توان 

پایبند باشد.

توانسته در تا آنجا که  به ھنر مينيمال دارد و  تاثير را از ھنرمندانآرمانی ھمانطور که خودش می گوید عmقه خاصی   خلق آثارش بيشترین 

وراسيون صرف می کند به طوری که به یکی ازمينيماليست گرفته است. مدیست مشھور ایتاليایی این اواخر بيشترین وقت را در امر طراحی دک

ه نيویورک از بھترین مدل دکوراسيون خانه خودقطبھای بزرگ طراحی داخلی در اروپا و آمریکا بدل شده است. او دوھفته پيش در انجام سفری ب

 موزه متروپوليتان نيویورک وارد این شھر شد. او کهFashion and Fantasyرونمایی کرد. آرمانی پنجم ماه مه سال جاری برای افتتاح نمایشگاه 

 در خيابان پنجم - محله اصيل و عيان نشين منھتن -١٩٢۴ (بزرگترین مرکز خرید پوشاک آمریکا که در سال Saks Fifth Avenueمھمان افتخاری 

م کروز، دیوید و ویکتوریا بکھام، کتی ھولمز، جان مایر وتاسيس شد) بود، بعد از امضای چند قرار داد طراحی لباس برای جوليا رابرتز،جورج کلونی، تا

 آمریکا از جدیدترین محل خانه آرمانی در نيویورک بھره برداری کرد.Vogueآنا وینتر رئيس کمپانی 

فرد خود دید تماشاگر نسبت به فضای اطراف و زمينه رادکوراسيون اخير آرمانی برگرفته از ھنر مينيمال بوده و با فضاسازی و رنگ آميزی منحصر به 

 به خط و فرم تاکيد دارد و ویژگی آن ھمانطور کهجھت داده و در ادراک او نسبت به محيط تاثير می گذارد. دکوراسيون فعلی آرمانی بيش از ھمه

اب و گلدان است. « من اثر تازه و بدیعی خلق نکردم،خود آرمانی می گوید پرھيز از پر کردن فضا با عناصر و تعلقات بی ربط مثل انواع مجسمه و ق

 تنھا متد من برای طراحی دکوراسيون در حالفقط به گذشته بازگشتم و کمی از شيوه طراحی ام را با سبک و سياق ھنر قدیم پيوند زدم. این

طراحی داخلی بعد از افتتاح نمایشگاه موزهحاضر است.» این ھا را جورجيو که به شاه مينيمال در آمریکا معروف است، در جمع دانشجویان 

متروپوليتان

ه با آن احساس امنيت داشته باشند و البته برایمی گوید . وی معتقد است : «در زمان فعلی مردم اثری را ارزشمند تلقی می کنند که در مواجھ

طمئن و با ھویت بياید.» آرمانی ھمچنين باور دارد کهکار آن چيزی پول خرج می کنند که قبل از اینکه طراح یا خالق اثر بگوید در نظرشان جالب، م

اید فروشنده می خواھد جيبش را خالییک طراح خوب کسی است که قبل از اینکه مشتری و مخاطب اثرش این فکر در ذھنش خطور کند که ش

کند با اشتياق مملو از رضایت خاطر پول اثر را پرداخت کند.

 را جدا از اینکه نام آرمانی را برخود دارد برای خودآن چه که بيش از ھمه در دکوراسيون فعلی آرمانی جلب توجه می کند و توانسته مخاطبان زیادی

ای اثر خود برگزیده است. ميز و صندلی ھادست و پا کند، نوع رنگ آميزی و فضاسازی آن است تلفيق سفيد و مشکی رنگی است که جورجيو بر

 ساخته شدند و ھيچ گونه قاب و مجسمه اضافی روی دیوار و کناره ھای مبلمان دیده۴٠ و ٣٠به شيوه دھه 
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نمی شود. » من ترجيح می دھم در

خانه ای به دور از عوامل ھمراھی کننده زندگی کنم.

ست ندارم وقتی سرم را برمی گردانم ببينم یکاصو� با آویزان شدن تابلو روی دیوار محلی که برای استراحت من طراحی شده مخالفم و اصm دو

 است. چنين منظره ای را دوست دارم فقط درتکه نقاشی با موضوعی بی ربط از آنچه که من فکر می کنم روی دیوار نشسته و به من خيره شده

نيمال شاخص ترین ویژگی آرمانی در سبک فعلیگالری ھای ھنری ببينم. » تضاد خيره کننده سياه و سفيد با بھره گيری از ویژگی ھای ھنر مي

نار یگدیگر در این سبک، توھم حرکت را پدید آورده واست . او با طراحی آثار سياه و سفيد در دکوراسيون منازل و مجاورت رنگ مایه ھای خاص در ک

ه است.از این طریق کيفيت بصری اشيای ساختمان خود را با آميزش دو عنصر تضاد و حرکت دوچندان کرد

، این دومين خانه ای است که آرمانی در آن به تفکيکبعد از خانه آرمانی در نيوباند استریت لندن که آرمانی اواخر سال گذشته آن را افتتاح کرد

دکوراسيون دست زده است.

ا و رنگ بسيار مشھود است. وی برای طراحیدر سری دکوراسيون ھای جدید آرمانی که بيشتر برای افراد مجرد طراحی کرده است تناقض در فض

واب، کاناپه و ميزی که برای آرایش کردن درنظردکوراسيون اتاق خواب زنان مجرد از طرح دایره و رنگ ھای گرم استفاده کرده است. مثm تخت خ

ایی با فرم ھندسی که در ساختمان خودگرفته شده، حلزونی شکل و به رنگ تيره است. برعکس در دکوراسيون ھای مردانه رنگ سرد و اشي

آرمانی دیده می شود ساخت ميز تلویزیون بهعنصر حرکت را تداعی می کند استفاده کرده است. یکی از جالب ترین موضوعاتی که در دکورھای 

یدئو را در خود پنھان کرده است و البته این سبکصورت محفظه ای است که در حالت عادی ھيچ نمایی از تلویزیون ندارد و به نوعی تلویزیون و و

 نفری دانشجویان اعmم کرد که تلویزیون دروغگو و از آن بيزار است.٢۵٠طراحی دقيقا از تفکرات خود آرمانی ناشی می شود که در جمع 

ای رایج و متعارف ھنر است و ھمچنين موفقيت ھای وی دراز این اظھار نظرھا و نيز از ظواھر آثار آرمانی که تجربيات ھنری اش بسيار فراتر از مرزھ

 به بھره برداری می رسد، باید منتظرموج ھنری دیگری٢٠٠٨زمينه طراحی داخلی که نمونه ای دیگر از آن در قالب ھتلی در دوبی تا آخر سال 

برخاسته از تفکرات و ھنر بی پيرایه آرمانی باشيم.

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=314493

خانه ای با دو سبک

● سبک مدرن

برای چيدن مان در معرفی شده اند که  مقاله ، وسایل و عناصری  در این 

بھر ه گيری از حجم ھای ھندسی، آراستن آن سودمندند.  مدرن و  معماری 

استفاده از تقابل رنگ  ھا و به کار گرفتن بافت ھا و ساختارھای ھندسی از

مھم ترین ویژگی ھای این سبک فراگير به شمار می روند.

) به کارگيری رویه  ای تيره و روشن بر تخت خوابی مدرن١

) کوسن ھایی با الگویی ميان سبکی (چند سبکی)٢
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) ساختاری شگرف و مدور در صندلی راحتی کرم رنگ٣

) مبلی تک نفره و ساده، قابل به کارگيری در طرح ھای مدرن۴

) شکل مدور و ھندسی کاناپه، یاد آور عصر فضا۵

) مبلمانی یکسره با زاویه ای نود درجه بر گرد ميزی مدور۶

● سبک سنتی

ه ھر سبکی (سنتی، یيmقی، مدرن و ماننددر این بخش جزیيات زیادی در باب سبک سنتی (کmسيک) مشاھده می کنيد. به یاد داشته باشيد ک

باید دق این رو، در انتخاب این عناصر  از  برخی از آن ھاآن ھا) گونه ھا و زیر مجموعه ھای متفاوتی دارد.  باشيد؛ زیرا گاھی  ت فراوانی داشته 

ھم نشينی مناسبی با ھم ندارند.

) بوفه   ای سنتی برای ظروف چينی در اتاق غذاخوری١

) الگویی کامmً متفاوت و شلوغ برای اتاق خوابی سنتی و گرم٢

) نمایی از اتاق خوابی سنتی و خنک؛ خوابی سپيد و رویایی٣

) آباژوری با رنگ ھای سرد اما آرامش بخش۴

) گوشه ای از ھال ورودی؛ با ھم آیی شگرف گل آفتاب گردان با رنگ ھای محيط۵

) کاناپه ای سنتی با پایه ھایی بلند و تيره۶

) کاناپه ای متفاوت در بافت و الگو؛ ھمگونی کوسن ھا با رویه مبلمان.٧

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=107688

خانه ای بدون استرس

در یک فضا عوامل مختلفی ھمچون رنگ، نور، لوازم موجود، تعداد و نحوه

چيدمان آنھا و بسياری موارد دیگر وجود دارند که روی روحيه افراد خانواده

با قصد ایجاد خانه ای بدون استرس نتيجه  تاثير مستقيمی می گذارند. در 

می بایست ھمه این موارد و تاثيرات ناشی از آنھا به صورت کامل مورد توجه

قرار گيرند که در اینجا به تک تک آنھا به صورت گذرا خواھيم پرداخت.

بر روی روح و روان ما تاثير خاصی را  ▪ رنگ: از آنجا که ھر یک از رنگ ھا 

محيط، آن  کاربرد  نوع  به  فضا  یک  برای  رنگی  انتخاب  می گذارند. ھنگام 

ً رنگ ھای سرد آرامبخش تر از رنگ ھای گرم ھستندخصوصيات افراد ساکن و ھمچنين تاثيرات ناشی از آن بسيار توجه کنيد. از ميان رنگ ھا معمو�

رس برخوردار است.ولی تاثير شادی آفرینی و انرژی بخش رنگ ھای گرم نيز از جایگاه ویژه ای برای دوری از است

مستقيمی بر روی جسم و روح انسان می گذارد. معمو�ً▪ نور: برای فضای خانه تان نور کافی در نظر بگيرید. ميزان نور و ھمچنين کيفيت آن تاثير 

www.takbook.com

www.takbook.com



ور زیاد به خصوص بھره مندی از نور خورشيد، انرژیافرادی که در نور کم زندگی و کار می کنند، انسان ھای افسرده و پریشانی ھستند حال آنکه ن

مضاعفی را ایجاد کرده و خمودگی و کسلی را از بين می برد.

ا در انتخاب منابع نورزا برای فضای خانه تان توجه بيشتریاز آنجا که نورھا نيز رنگ دارند، ھمان تاثيرات رنگ مورد نظر را به ھمراه خواھند داشت لذ

 کننده را سبب می شود ولی اگر با نور زرد جایگزینکنيد. به عنوان مثال انتخاب نور سفيد حاصل از �مپ مھتابی به تنھایی فضای دلگير و افسرده

شده و یا �اقل تلفيق شود، چنين نتایجی را نخواھد داشت.

خانواده تاثير می گذارند:▪ لوازم دکوراسيونی: لوازم دکوراسيونی و کاربردی خانه از چند جنبه روی روح و جسم افراد 

صندلی، تختخواب، ميز پذیرایی، ميز غذاخوری و غيره ) فرم و مدل: ھنگامی که به قصد خرید یکی از لوازم دکوراسيونی و کاربردی مانند مبلمان، ١

نحوه کاربرد و تامين راحتی و آرامش مورد نيازتانبه فروشگاه ھای مربوطه مراجعه می کنيد، بيش از شرایط ظاھری آن و جنبه زیبایی شناسی، به 

با و گرانقيمت ولی نامناسب، اگرچه دیگراھميت دھيد. خستگی جسم و تنش ھای روح، پس از برگشت به خانه، با نشستن روی مبلی ھرچند زی

تسھيmت �زم فراھم شده باشد، از بين نخواھد رفت.

ردی و ھمچنين خرده ریزھای تزئينی را در مکانی ) نحوه چيدمان: به طور قطع شما نيز تجربه ورود به فضایی پر از لوازم دکوراسيونی و کارب٢

سعی بر انتخاب بھترین و زیباترین لوازم شده استنامتناسب به لحاظ وسعت آن ھم با این انبوه لوازم داشته اید، در چنين محيطی اگرچه نھایت 

ن استرس می بایست فضای کافی برای حرکت ھایولی ميزان تراکم آنھا در محيط، سبب ایجاد کmفگی و ناآرامی در شما خواھد شد. در خانه بدو

خالی در ميان لوازم و ھمچنين در نظر گرفتنآزاد و راحت افراد خانواده با ھر نوع وضعيت جسمانی فراھم شود. �زمه این مساله حفظ فضای 

مسيرھای پرتردد است.

در فضای خانه به ھمراه شادابی و لطافت بیـ گل و گياه: در خانه بدون استرس گل ھا و گياھان طبيعی بسياری را می بينيد. حضور طبيعت 

مثالش، عامل مھمی برای ایجاد آرامش و دوری از اضطراب و ناراحتی ھای روحی است.

 خورشيد به داخل و ھمچنين جریان ھوای تازه به خصوص درـ تابش نور و جریان ھوا: در چنين خانه ھایی، تعداد پنجره ھا زیاد بوده و امکان ورود نور

فصل بھار بسيار وجود دارد.

ود، فراھم کردن تمھيداتی برای جلوگيری ازـ صدا: از آنجا که وجود سروصداھای ناھنجار بيرونی سبب سلب آسایش و حتی ایجاد استرس می ش

بایست ھرگونه صدای ناراحت کننده از بين برود. بهورود آنھا از طریق پنجره ھا، دیوارھا و سقف الزامی است. در ضمن در خانه بدون استرس، می 

ل از درست کار نکردن ھواکش ھا و یا موتور یخچال وعنوان مثال به جيرجير درھای اتاق ھا و یا کمدھا ھنگام باز و بسته شدن، صدای ناھنجار حاص

ته باشد می توان اشاره کرد. به این ترتيب با حذففریزر و موارد دیگری مانند اینھا که ممکن است در ھر مکان با توجه به موقعيت آن وجود داش

دادن به موسيقی ھنگام استراحت و ھمچنينکليه صداھای آزاردھنده در حد امکان، صداھای گوش نواز و روحيه بخش را جایگزین کنيد. گوش 

صرف وعده ھای غذایی راھکار دیگری برای ایجاد آرامش است.

انه بدون استرس است.ـ دمای ھوا: مناسب بودن درجه ھوای موجود در خانه در کليه فصول سال، از جمله مشخصات یک خ

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=91407

خانه ای پر از صلح و صفا
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بی تردید كوشش بيھوده ای خواھد بود تا در تزیين منزل به كمال مطلق

دست یابيد.

باید زنده به نظر برسد و این به معنای كمی به ھم ریختگی خانه شما 

است. بنابراین ھمه چيز نباید ھميشه درست در جای خود باشد وانگھی از

این كه به دنبال ھر مد جدید تزیين خانه باشيد، بپرھيزید. اشيایی را انتخاب

كنيد كه دوست دارید، چرا كه باید در كنار آن ھا زندگی كنيد و لوازم منزل

چيزھایی نيستند كه به تدریج به آن عmقه مند شوید. واین نيز بدان معنا

نيست كه از لوازمی استفاده كنيد كه شاید ارزان ھستند و یا توسط عده

نه باشد  نماد خودتان  باید  انتخاب می شوند. خانه شما  مردم  دیگری از 

كسی كه روزی بوده اید یا اصmً نبوده اید.

اكنون نوبت به چيدمان وسایل منزل شما رسيده است.

▪ نخست- ھمواره با گذاشتن چند شاخه گل تازه در خانه روحيه شادی به اعضای خانه بدھيد.

 در روحيه اعضای خانواده می گذارد و در واقع طبيعت▪ دوم- اضافه كردن گياه، سنگ، صدف و دیگر عناصر طبيعی به تزیينات خانه تاثير بسيار خوبی

را به درون خانه می آورد.

خوب خانه به این معنا نيست كه ھمه چيز یك رنگ▪ سوم- به ھماھنگی رنگ ھا توجه كنيد. نكوشيد لوازم منزل را ھمرنگ انتخاب نمایيد. تزیين 

رید. برای نمونه می توانيد دو پارچه ھمرنگ اما یكیباشد. مثmً ھنگام جور كردن پارچه ھایی با طرح ھای مختلف، یك یا دو رنگ ھمسان در نظر بگي

كنيد.گل دار و دیگری را راه راه جور كنيد. اما مراقب باشيد این تركيبات را بيش از حد سنگين ن

فراط در این كار خودداری كنيد. به ویژه در مورد▪ چھارم- گذاشتن عكس ھایی از اعضای خانواده در گوشه و كنار خانه بسيار خوب است اما از ا

رآورید.عكس ھای خودتان مراقب باشيد زیرا ممكن است ناخودآگاه خانه را به صورت پرستشگاه خودتان د

ای صلح آميز و آرام بخش بدھد. استفاده از فرش و گليم با▪ پنجم- لوازم خانه را از انواع راحت و قابل استفاده تھيه كنيد تا به خانه شما حال و ھو

یك آشيانه گرم بدل می كند. اگر در حال انجامالياف طبيعی و پارچه ھایی چون كتان و ابریشم خام حس باصفایی به خانه می دھد و آن را به 

ی قرار دھيد.تغييرات اساسی در منزل ھستيد قبل از ھر كاری جنس موادی را كه استفاده می كنيد مورد بررس

 ای سرد است. كف پوش ھای غير از فرش وكف پوش سنگ یا سراميك در تابستان بسيار خنك و عالی است اما در زمستان به طور آزار دھنده

موكت ھم به سرو صدای محيط اضافه می كند.

 كف پوش را انتخاب نمایيد. كف چوبی از ھر نظرنخست این نكته را در نظر داشته باشيد كه خانواده شما پرجمعيت است یا كم جمعيت و بعد نوع

عالی است فقط باید مخارج نگھداری آن را در نظر داشته باشيد.

وازم خانه را طوری انتخاب كنيد كه بر زیبایی تابلوھا▪ ششم- آثار ھنری جالبی كه بيانگر شخصيت شما باشند را در گوشه و كنار خانه قرار دھيد. ل

 وگو ھستند.و آثار ھنری دیگر موجود در خانه بيفزاید. ھمين آثار گاه بھانه بسيار خوبی برای آغاز گفت

یك گردنبند با گوشواره و دستبند یك شكل جلب▪ ھفتم- به خاطر داشته باشيد كه گاھی كمتر، بيشتر است. یك گردنبند زیبا بسيار بيشتر از 

وت فراوان ایجاد می كند از یاد نبرید. رو ميزی، بشقابتوجه می كند. در چيدن لوازم منزل نيز این قانون وجود دارد. مثmً جزیيات كوچكی را كه تفا

 به نظر دست و پاگير بيایند اما آن قدر موثرند كه ارزشھا، زیربشقابی ھا، گل و گلدان و دیگر لوازم روميزی، این رنگ ھا و ریزه كاری ھا ممكن است

زحمت را دارند.

بو تزیين كنيد. وانگھی سينك ظرفشویی،▪ ھشتم- حمام و سرویس ھای بھداشتی خانه را با شمع، نمك ھای طبی عطرآگين و صابون ھای خوش

خانه می گذارد.شيرآ�ت و امثال آن به تدریج به نظر نمی آیند اما تعویض آن ھا تاثير بسياری بر شمای كلی 

mبرای جدا كردن ميز كار از اتاق نشيمن و به ویژه در▪ نھم- پاراوان ھای تاشو و پایه دار بھترین وسيله برای تقسيم فضا در یك اتاق ھستند. مث ً

فضاھای كوچكتر كاربرد دارند.

شود. كمی از این و كمی از آن كافی است. مراقب▪ دھم- اتاق ھای خود را پر از وسيله نكنيد. ھر چيز خوبی با افراط به سوی بدی متمایل می 
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گ ھای طmیی پر نكنيد. بكوشيد در یك اتاق ساده وباشيد كه اتاق را با رنگ یكنواخت، ظروف فلزی كوچك و بزرگ، اشيای چوبی، كاغذ دیواری و بر

راه چاشنی ھایی از تزیينات زیبایی كهخلوت غافلگيری ھای خmقانه ترتيب بدھيد. طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحيح است. به ھم

دوستشان دارید و به آن ھا عشق می ورزید.

منبع : روزنامه جوان

http://vista.ir/?view=article&id=243774

خانه ای پر از نور طبيعی

ميزان بھره مندی یک فضا از نور طبيعی از جمله مھم ترین مواردی است که

در انتخاب مکان می بایست مورد توجه قرار گيرد. اگرچه این روزھا با وجود

امور انجام  برای  کافی  نور  مصنوعی  نورزای  منابع  توليد  در  موجود  تنوع 

مختلف در فضا فراھم شده ولی کيفيت آن با کيفيت و تاثيرات حاصل از نور

نور مصنوعی در با کاھش مصرف  طبيعی قابل مقایسه نيست. در ضمن 

نور طبيعی استفاده کرد، گامی مھم در جھت صرفه بتوان از  مواقعی که 

جویی در انرژی نيز برداشته می شود. بنابراین در انتخاب ساختمان محيط

زندگی خود به تعداد، ابعاد و موقعيت جغرافيایی پنجره ھا در نقشه توجه

�زم را داشته باشيد.

واضح است ھر چه تعداد پنجره ھا بيشتر بوده و ابعاد آنھا بزرگتر باشد این

اشعه ھای شفابخش طبيعی بھتر و بيشتر به داخل محيط خانه وارد می

شوند ولی اھميت موقعيت جغرافيایی پنجره ھا را نيز نباید نادیده شمرد زیرا

با توجه به تغيير فصل پنجره ھا نيز گذرگاه متغيری برای ورود نور خورشيد به

داخل ھستند یعنی ممکن است اشعه نور خورشيد در فصلی از سال از

پنجره ای عبور کرده و در فصل دیگر مرز ورود آنھا تنھا تا لبه بيرونی ھمان

پنجره باشد. به طور کلی در انتخاب فضایی مناسب به جھت موقعيت پنجره

خوبی برای ورود نور خورشيد به داخل آن ھم درھا داشتن پنجره ھایی رو به جنوب از جمله اولویت ھای یک ساختمان است. این پنجره ھا مدخل 

 آفتاب در فضای خانه بھره مند باشيد کهفصول سرد سال ھستند در حالی که در موقعيت ھای دیگر ممکن است زمانی از نور شدید و مستقيم

 به غرب دارای چنين شرایطی در گرم ترین ساعاتوجود آن نه تنھا خوشایند نبوده، بلکه آزاردھنده و گاھی طاقت فرسا نيز ھست. پنجره ھای رو

 تابش نور خورشيد به داخل به حساب نمی آیند وفصل تابستان ھستند؛ پنجره ھای رو به شمال و شرق نيز معمو�ً معابر خاص و تاثيرگذاری برای

وجود آنھا تنھا به لحاظ بھره مندی از نور و روشنی حاصله از خورشيد ارزشمند است.

ا، تغيير فصل و یا ھر عامل ساختاری دیگریحال با تمام این تفاسير در صورتی که ميزان نورگيری فضای خانه شما به جھت موقعيت پنجره ھ
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تعدد، نور موجود در محيط را افزایش دھيد:وضعيت نامطلوبی را، حتی به طور موقتی در سال دارد، می توانيد با استفاده از راھکارھای م

 و رنگ ھای تيره جذب کننده ھای مناسبی برای) کاربرد رنگ ھای روشن: از آنجا که رنگ ھای روشن ھمواره انعکاس دھنده ھای خوبی برای نور١

 از نور موجود در فضا یاری دھد. در ھمين راستا �زمآن ھستند، در نظر گرفتن این اصل می تواند شما را برای یافتن راه ھایی جھت استفاده بھينه

ا در انتخاب لوزام دکوراسيونی اصلی و بزرگاست برای پوشش دیوارھا، سقف ھا و حتی کف ھا از رنگ ھای روشن استفاده کنيد. عmوه بر اینھ

 محسوب نمی شود بلکه طرح و حتی بافت نيز جایگاه ویژه اینيز کاربرد رنگ ھای روشن را از یاد نبرید. البته در این گونه لوازم، تنھا رنگ عامل موثر

در جذب نور خواھند داشت. در حالی که طرح ھایدارند. طرح ھای شلوغ و بافت ھای خشن و پيچيده نيز تا حدودی ھمان تاثير رنگ ھای تيره را 

خلوت و بافت ھای صاف و صيقلی در انعکاس نور خورشيد، نتيجه ای معکوس دارند.

تی نيز به وضوح دیده می شود. پوششاین موضوع در مورد کف پوش ھا و پوشش دیوارھای فضاھایی مانند آشپزخانه و سرویس ھای بھداش

ر حتی با وجود رنگ روشن، نور را منعکسھای سنگ و سراميک گذشته از موضوع رنگ به جھت سطح صيقلی شان به مراتب بيشتر از انواع دیگ

می کند.

فضاھای یکدیگر از طریق پنجره ھا، کاربرد شيشه) تغيير شيشه ھا: با توجه به سيستم آپارتمان نشينی و اشراف ساکنين آپارتمان ھا به داخل ٢

ا وجود آنکه دارای مزیت ناپيدا بودنھای مشبک و به خصوص شيشه ھای رفلکس در ساختمان سازی رواج بسياری دارد. شيشه ھای رفلکس ب

 آن به داخل می شوند. لذا برای حل این مشکل شمافضای داخل از بيرون در روز ھستند ولی درصد زیادی از نور را به خود جذب کرده و مانع ورود

ی استقmل فردی و خانوادگی در محيط خانهمی توانيد در صورت امکان شيشه ھای معمولی را جایگزین کرده و از پرده به عنوان حافظی برا

 داخل، مانع اشراف بوده و در ھنگام شب نيز ایناستفاده کنيد. پرده ھای توری نازک نيز در ھنگام روز بدون وجود نورپردازی مصنوعی روشن در

ترکيب را می توان با پرده ای ضخيم کامل کرد.

آینه از طریق پنجره وجود داشته باشد، نور موجود را) نقش آینه در انعکاس نور: با نصب آینه در مکان ھایی از خانه که امکان انعکاس نور توسط ٣

 آینه از پنجره دارد. صرف نظر از افزایش نور توسطافزایش دھيد. البته این موضوع رابطه مستقيمی با مکان نصب آینه، زاویه آن و ھمچنين فاصله

ما می توانيد با نصب مناسب آینه ای در فضایی با نورآینه از آن به عنوان ھادی و انتقال دھنده نور نيز می توان استفاده کرد به این معنا که ش

کافی، مقداری از نور را به فضای مجاور کم نور یا بدون نور آن نيز منتقل کنيد.

 کنيد آویختن پرده ای نازک از جنس تور و یا حریر در رو و) تغيير پرده ھا: اگر برای پنجره ھا تنھا از پرده ای ضخيم در ھنگام روز و شب استفاده می۴

شتری را از خود عبور می دھد.یا زیر پرده ضخيم الزامی است. در ميان پرده ھای نازک نيز ھر چه ضخامت کمتر باشد، نور بي

http://www.teknikhayekhanedari.blogfa.com/٨۶٠۴.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=93557

خانه بانو

● کف خانه را جدی بگيرید!

از مھم ترین قسمت ھا، کف خانه است. یکی  در دکوراسيون ھر خانه ای، 

اینکه شما چه کفپوشی برای آن انتخاب کنيد، رنگ و طرح این کفپوش، تاثير
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زیادی بر دکوراسيون خانه دارد. امروز در ستون «خانه بانو» پيشنھادھایی را

برای انتخاب بھتر و ھماھنگ تر کفپوش ھا به شما می دھيم.

● رابطه خصوصيات محيط با طرح و نقشه فرش

پيش از ھر توصيه ای در این زمينه یادآوری این مطلب خالی از لطف نيست

 قالب اصلی به لحاظ٣که معمو�ً فرش ھای دستباف اکثر شھرھای ایران در 

طرح بافته می شوند که عبارتند از:

فته و اغلب فرش ھایی را که شما در منازل یا درلچک ترنج، خشتی و افشان که در ميان آنھا، لچک ترنج از قدیم مورد استقبال بيشتری قرار گر

که در شھرھای مختلف بر آن اساس بافته می شوند.فرش فروشی ھا می بينيد در ھمين طرح بافته شده اند. البته طرح ھای دیگری نيز وجود دارند 

گبه ھا، فرش ھای ترکمنی و غيره از این دسته اند.

● رنگ و انتخاب فرش

ای با محدودیت نور کافی نيز توصيه می شود. ھربرای فضایی با وسعت کم، فرشی با ترکيب رنگی روشن انتخاب کنيد. این مساله در مورد مکان ھ

رنگ فرش، به پالت رنگی موجود در فضا شامل رنگچه کف زمين روشن تر باشد فضا بزرگ تر و نورانی تر جلوه می کند. در ضمن به ھنگام انتخاب 

وجه کنيد. حفظ ھماھنگی ميان طرح و رنگ فرشدیوارھا، پارچه روکش مبلمان، پرده ھا و حتی رنگ چوب لوازم و از ھمه مھم تر رنگ کفپوش، ت

انتخابی و دیگر عناصر یک فضا از جمله مھم ترین موارد در انتخاب فرش مناسب است.

● کاربرد محيط و فرش مناسب

. مثmً برای فضاھای پررفت وآمد مثل اتاق نشيمن واینکه فرش مورد نياز در چه مکانی و با چه کاربردی پھن می شود در انتخاب تعيين کننده است

 فرش ھا در این مکان ھا در معرض آسيب دیدگیفضای ورودی خانه، فرش ھای روشن و با بافت ظریف و به اصطmح رج با� انتخاب نکنيد. اینگونه

بيشتری قرار می گيرند.

● سبک دکوراسيونی

ه کار رفته در محيط است. لذا پيش از خرید فرش بهانتخاب فرش نيز مانند انتخاب دیگر لوازم دکوراسيونی تابع رعایت قوانين سبک دکوراسيونی ب

انتخاب نقشه ای مناسب با سبک دکوراسيونی فضای خانه تان بيندیشيد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=94039

خانه را بزرگ جلوه دھيد

بسياری از مردم در خانه ھایی کوچک زندگی می کنند از این رو استفاده از

کوچک ترین و به ظاھر بدون استفاده ترین نقاط در خانه ھم بسيار مھم است.

در این مطلب قصد داریم نکات جالبی برای غلبه بر کوچکی منزل و استفاده

بھتر از محيط محدود در اختيار شما بگذاریم.
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) اگر دوست داشته باشيد که محيط شام خوردن را کمی بزرگ تر از آنچه١

که است نشان دھيد، استفاده از ميزھای گرد را توصيه می کنيم چون در

نگاه نخست و از بعد روانشناسی، محيط را بزرگ تر به ذھن القا می کند.

) برای زیباتر جلوه  دادن ميزھای کوچک می توانيد از روميزی ھای روشن٢

نور، آن را بزرگ تر نشان با انعکاس مقادیر بيشتری از  استفاده کنيد چون 

می دھد و در عين حال با استفاده از آنھا از وارد آمدن ھرگونه خش به سطح

ميز جلوگيری می کنيد.

) اگر دوست دارید که گوشه ای خاص از اتاق خود را بيشتر نشان دھيد و٣

در نگاه نخست سریع تر به ذھن بيننده منتقل شود، قرار دادن شيئی نورانی

ھمچون آباژور در گوشه مورد نظر ایده جالبی است.

و۴ تيره  دکور بندی ھای  از  که  نکنيد  است، سعی  کوچک  منزلتان  اگر   (

غير شفاف استفاده کنيد چون در این صورت فضای داخلی اتاق و منزل را

کوچک تر خواھيد کرد.

ر موجب خفه شدن نور و محدود تر به نظر رسيدن) سعی کنيد که اگر سقف اتاق کوتاه است ھرگز از آباژورھای بلند استفاده نکنيد چون این کا۵

تشر کنيد.اتاق کوچک شما می شود. باید سعی کنيد که در ھر حالت نور را با بيشترین ميزان در اتاق من

http://khanedar.blogfa.com/٨۶٠٩.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=95005

خانه راحت

وقتــی تصميـــم می گيرید دکوراسيون منزل را تغيير دھيد بی تردید باید به

برنامه ریزی قابل اجرا و بيندیشيد و  اتاق  عوامل و عناصر متعددی در یک 

برابر شما وجود با محدودیت ھای گوناگونی که در  مناسبی جھت مقابله 

دارند داشته باشيد.

عmوه بر یافتن راه حلی عملی برای ھر یک از موانع، باید در فکر ھماھنگی و

نتيجه کار شما آخر،  در  تا  باشيد  نيز  راه حل ھا  این  ميان  رابطه صحيحی 

مجموعه ای درھم، شلوغ و ناھمگون نباشد. از این رو از زمان و انرژی ای که

می کنيد صرف  اتاق  یک  دکوراسيون  تغيير  برای  اوليه  برنامه ریزی  برای 

پشيمان نخواھيد شد.

لی در تغيير دکوراسيون محسوب می شوند.مخارج مادی و ھمچنين محدودیت ھای ناشی از ویژگی ھای معماری یک اتاق، اغلب دو محدودیت اص
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است اما از آنجا که شما را به فکر وامی دارد تا بهمحدود بودن بودجه گرچه مانعی در جھت انتخاب بسياری از وسایل و روش ھای تغيير دکوراسيون 

 در منزل باشند. زمانی که شما مبلغ مشخصی راراه حل ھای کمی دور از ذھن تر نيز بيندیشيد خود می تواند بخشی از لذت ایجاد این تغييرات

ت این بودجه را ميان عوامل مختلفی که قرار استبه عنوان بودجه مورد نظر برای اجرای تغييرات دکوراسيونی منزلتان در نظر می گيرید �زم اس

رد نظر به بھترین شکل و بيشترین ميزان بھره ببرید.تعویض شوند و یا به شکلی تغيير یابند تقسيم کنيد و به راه ھایی بيندیشيد که از بودجه مو

ق و ميزان نورگيری آن است. مثmً بزرگی و کوچکی یکیکی دیگر از عوامل ثابت و تاثير گذار در دکوراسيون، ویژگی ھای معماری غيرقابل تغيير اتا

ا فقط می توانيد با انتخاب صحيح رنگ ھا و سایر لوازماتاق یا نورگيری خوب یا تاریکی آن ویژگی ھایی ھستند که به راحتی قابل تغيير نيستند و شم

اسيونی آن مmحظه می کنيد که پس از تغييرات نماییدکوراسيونی تاثيرات بصری روی آنھا داشته باشيد. در تصاویر اتاقی را بعد از تغييرات دکور

عmوه بر مبلمان راحتی و تلویزیون یک جعبه محتویکامmً متفاوت یافته است. در این فضا که به عنوان اتاق نشيمن مورد استفاده قرار می گيرد 

ه نيز پرده ای از ھمان پارچه دارد.اسباب بازی ھم جای گرفته است. مبلمان اتاق با پارچه صورتی پررنگ پوشانده شده است و پنجر

عبه محتوی اسباب بازی جای داده شده اند. رنگ کرمپنجره کوتاه چھارگوش در فرورفتگی دیوار قرار گرفته است و در این فرورفتگی یک مبل و یک ج

 ھرچيز رنگ دیوارھا را از کرم به زرد روشن و کفپوشدیوارھا در کنار موکت سبز تيره و مبلمان صورتی ترکيبی کسالت آور یافته اند. طراح پيش از

یوار در اغلب فضاھای منزل ھستند. زیرا اینموکت را به کفپوش چوبی تغيير داده است. انواع سایه ھای رنگ زرد، رنگی مناسب برای پوشش د

 نيز روشن و پرانرژی می کند ضمن آنکه به فضا، گرمیرنگ از انرژی و شادابی خاصی بھره مند است که حتی تاریک ترین و کسالت آورترین اتاق ھا را

و صميميت می بخشد.

 یافته و به کانون توجھی در اتاق تبدیل شده است.شومينه در اینجا با رنگ تيره رنگ آميزی شده است و با تعدادی شمع و یک گلدان گل سبز زینت

ه تزیينی از شومينه در فصل گرماست. در دوپرکردن شومينه با برگ ھای سبز طبيعی یا مصنوعی و یا انواع شمع، از روش ھای مناسب استفاد

ساخت و نصب جعبه ھای چوبی در این بخش ازطرف شومينه دیوار کمی عقب نشينی دارد که طراح به بھترین شکل از آنھا سود برده است و با 

ه بازی بچه ھا دور باشند تامين کرده است.دیوار فضای کافی و مناسب را جھت به نمایش گذاشتن وسایل دکوراسيونی ظریف که باید از محوط

 ساخته شده اند و باMDF اندازه ھای متفاوت و از چوب عmوه بر این وسایل، جعبه ھای چوبی تلویزیون را نيز در خود جای داده اند. این جعبه ھا در

 سانتيمتر) و سپس بدون رعایت ترتيب خاص و قرینه ای در فرورفتگی دیوار در دو سوی شومينه۶٠ تا ٣٠رنگ کرم رنگ آميزی شده اند (با ارتفاع بين 

این بخش از دیوار ایجاد می کند و خطوط صاف ونصب شده اند. ترتيب غيرمنظم این جعبه ھا در دو طرف شومينه نوعی بافت و جذابيت بصری روی 

 با ابعادی به اندازه عقب نشينی دیوار در محل قرار گرفتن پنجرهMDFھندسی این جعبه ھا نمایی مدرن به اتاق می بخشد. یک جعبه دیگر از 

شک ابری و چند کوسن به یک نيمکت دو نفره تبدیلساخته شده است این جعبه نه تنھا اسباب بازی ھای کودکان را در خود جای داده بلکه با یک ت

نھان کرده است. تشک ابری به در جعبه چوبیشده که ضمن افزایش جای نشستن در اتاق، اسباب بازی ھا را نيز به روشی ھوشمندانه در خود پ

 با تعویض روکش، نمایی جدید یافته است. درچسبانده شده تا ھنگامی که در جعبه باز و بسته می شود از آن جدا نشود. مبلمان راحتی قبلی

ردن پارچه روکش آن می توانيد صاحب مبلمانی نوبسياری از موارد اگر اسکلت چوبی یا فلزی مبلمان شما ھنوز محکم و سالم است تنھا با عوض ک

 مبل را به صورتی بدوزید که مثل پيراھن مبلو جدید شوید و نيازی نيست با صرف ھزینه بيشتر کل مبلمان را عوض کنيد. ممکن است حتی روکش

شن دارند راھکاری مناسب و کارآمد است. دراز آن جدا شود و به راحتی شسته و تميز شود. به خصوص این ویژگی برای مبل ھایی که روکش رو

د.اینجا روکش کرم رنگ ساده برای مبلمان انتخاب شده که با فضای روشن اتاق ھماھنگی کامل دار

ز بریده شده و به جای آن دو لوله فلزی نقره ای رنگميز دو طبقه وسط اتاق نيز با تغيير کوچکی در ميان اتاق جای داده شده است. طبقه پایين ني

ین بافت در جاشمعی ھای روی ميز و ھمچنينبه صورت متقاطع در زیر ميز نصب شده اند. رنگ ميز ھم به آن بافتی شبيه سنگ بخشيده است. ا

 و معمولی که نصبشان روی پنجره ھای زاویه دارقاب ھای چوبی نصب شده به دیوار تکرار شده است. برای پوشش پنجره ھا به جای پرده ھای بلند

انند. انتخاب سایبان به جای پرده، امکان نشستن وبا فرم پنجره این اتاق مشکل است از سایبان استفاده شده که تنھا روی قاب پنجره را می پوش

 می بخشد.استفاده از نيمکت داخل فرورفتگی پنجره را نيز فراھم می کند ضمن آنکه نمایی مدرن به اتاق

اق و مجموعه رنگی به کار رفته در آن است. ھمچنينھمان طور که می دانيد بيشترین تاثيرگذاری در این تغيير دکوراسيون شامل تغيير رنگ کلی ات

انند عقب نشينی دیوارھا ـ به بھترین نحو استفاده شده وبا یک برنامه ریزی صحيح بدون صرف ھزینه بسيار زیاد از ویژگی ھای غيرقابل تغيير اتاق ـ م

آنھا را به ویژگی ھای چشمگير اتاق تبدیل کرده است.

www.takbook.com

www.takbook.com



منبع : روزنامه تھران امروز
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خانه رنگارنگ

ھنگامی که قصد دارید فضای داخلی منزل خود را تغيير داده یا تعمير کنيد،

باید به نکات مھم بسياری توجه کنيد. یکی از مھمترین نکات، رنگ است.

رنگ یک اتاق یکی از پر اھميت ترین عناصر تزئينی یک اتاق است.

شما با طرح ریزی صحيح می توانيد رنگ را برای ایجاد حال و ھوایی خاص،

افزودن به ارتفاع سقف یا به ارمغان آوردن گرما در سردترین مکان ھا، به کار

با کمترین تواند  باشد می  انتخاب شده  با دقت و صحيح  برید. رنگی که 

ھزینه، اھدافی از این دست را محقق کند.

برای دیوار است. سفيد رنگی رنگ سفيد، یکی از پر طرفدارترین رنگ ھا 

بسيار تطبيق پذیر بوده و می تواند در ھر خانه ای به بھترین شکل ممکن

مورد استفاده قرار بگيرد. این رنگ تقریبا با ھر سبک و سليقه دکوراسيون

جور در می آید و استفاده از آن چند مزیت عمده دارد. شاید مھمترین این

مزایا، قابليت رنگ سفيد در بزرگ جلوه دادن فضاھای کوچک باشد. حتی

کوچک ترین اتاقھا ھم با دیوارھای سفيد چند متر بزرگ تر به نظر می رسند.

مزیت دیگر، افزودن نور اتاق و ایجاد حالت تازگی و تميزی است. سفيد برای

اتاق ھای یک خانه یيmقی یا خانه ھای مناطق گرم بسيار مناسب است و

می تواند از حرارت روزھای داغ تابستانی بکاھد.

يش از حد باشند، فضای خانه سرد و ناخوشایند بهبا این حال، رنگ سفيد با ھمه محسناتش، معایب اندکی نيز دارد. اگر تعداد دیوارھای سفيد ب

نظر می رسد. از طرفی تميز نگھداشتن این رنگ ھم کار چندان ساده ای نيست.

رنگی دیگر را به رنگ سفيد اضافه می کنند. افزودنبسياری از افراد برای خنثی کردن مشکmت رنگ سفيد، قبل از رنگ زدن به دیوارھا، مقداری از 

ن اینکه در نھایت رنگ ھمچنان سفيد دیده می شود،اندکی رنگ قرمز یا آبی می تواند تاثير سرد و چشم آزار سفيد مطلق را از بين برده و در عي

رم به خصوص برای استفاده در فضاھای بزرگاما بسيار چشم نوازتر خواھد بود. رنگ بسيار پر طرفدار دیگر، رنگ شيری یا کرم است. رنگ ک

رم در این ترکيب، اندکی حس مردانه بهانتخابی مناسب است. بر خmف سفيد این رنگ موجب بزرگ نمایی فضا نمی شود. وجود اندکی رنگ گ

اب ایجاد می کند. این رنگ را در اتاق ھای کوچکفضا منتقل می کند. این رنگ با طيف وسيعی از رنگھا، به خصوص انواع آبی و صورتی ترکيبی جذ

به کار نبرید زیرا بر فضا سنگينی کرده و اتاق را به شدت افسرده کند.

ی داخلی وجود دارد. محبوب بودن بعضی از رنگھاعmوه بر سفيد و طيف رنگھای کرم- قھوه ای، چند رنگ پرطرفدار دیگر نيز برای رنگ آميزی فضا

معمو� به کاربرد اتاق ھم بستگی دارد.
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به مقدار زیاد برای آشپزخانه و حمام موردبرای مثال، زرد رنگی گرم است که معمو� با خوشبختی و شادی و پایکوبی مرتبط است. این رنگ 

اقھا نيز به کار می رود. مثm اگر دیوار با�ی وان حمام رااستفاده قرار می گيرد. زرد برای استفاده به مقدار کم برای تاثيری ظریف و شادی آور در ات

زرد کنيد، از استحمام خود بيشتر لذت خواھيد برد.

يل عده بسياری آنرا تنھا برای تقویت رنگ اتاق و دریک رنگ گرم پر طرفدار دیگر، قرمز است. قرمز رنگی بسيار پویا و پر تحرک است و به ھمين دل

الب ھایی چون کوسن ھای کوچک در اتاق نشيمنگوشه و کنار استفاده می کنند نه در تمام اتاق. افزودن چاشنی ھای کوچکی از رنگ قرمز در ق

 پر انرژی کند. یک مزیت رنگ قرمز این است که مییا یک ظرف پر از سيب بر روی ميز آشپزخانه می تواند این فضاھای پر استفاده را بيش از پيش

 قرمزی بيش از پيش درخشان خواھيد داشت. اگر ھمتوان آنرا به شيوه ھای مختلف تعدیل یا تشدید کرد. اگر کمی نارنجی به آن اضافه کنيد، رنگ

ا آبی رفته و در عين برخورداری از رنگی مشخص وبه زمينه ھای رنگی سرد تمایل بيشتری داشته باشيد، می توانيد به سراغ ترکيبات رنگ قرمز ب

دیدنی، آنچنان قرمز قرمز ھم نباشيد.

فاده در اتاق خواب و به خصوص اتاق پسر بچهرنگھای موجود در سمت سرد طيف رنگ نيز، از جمله رنگ ھای پر مصرف ھستند. رنگ آبی برای است

 برای اتاق خواب بزرگسا�ن نيز بسيار مناسب است وھا مورد استفاده قرار می گيرد زیرا بيش از ھر رنگی با جنسيت آنھا ھمخوانی دارد. این رنگ

ر دو جنس ھمخوانی داشته باشد. آبی کمرنگ،با داشتن انواع سایه و روشنھا می تواند در یک اتاق خواب مشترک، با وسایل و انتخاب ھای ھ

 ظرافت و زیبایی ھستند.برای عده بسياری یادآور روزھای آفتابی تابستان است و رنگھای �جوردی و آبی دریایی نشانگر

ر مورد استفاده قرار می گيرند و اگر رنگی کاربرددر کل، رنگھا بنا به مناسبت ھا، شرایط آب و ھوایی، کاربرد خاص یک اتاق و د�یل مختلف دیگ

ته اند که می توانند با انواع سليقه ھا و نيا زھایکمتری دارد، به معنای نامناسب بودن آن نيست. محبوب ترین انتخابھا، از آن جھت عموميت یاف

افراد منطبق شده و طيف وسيعی از سبکھا و شيوه ھای چيدمان گوناگون را با خود ھمراه کنند.

منبع : روزنامه مردم سا�ری
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خانه رنگارنگ می شود 

بھار فصل پاکيزگی و زیبایی خانه ھاست. پس از خانه تکانی مفصلی که ھر

خانواد ه ای انجام می د ھد ، خانه تا مد تی تميز و مطلوب باقی می ماند . د یگر

اثری از سياھی د یوارھا که پشت کمد  یا مبل ھا به وجود  آمد ه است، د ید ه

نمی شود  و خبری از جای انگشتان چرک بچه ھا بر روی پریز حمام نيست.

لکه ھای سس که به د یوار آشپزخانه، کنار ميز غذاخوری چسبيد ه بود ند  ھم

پاک شد ه اند ، حا� روزھا بلند تر و د لپذیرترند  و وقت آن است که صفایی به

د یوارھا بد ھيم.

● تأثير رنگ ھا بر حواس

اما چه رنگی مناسب است؟ مد ت ھاست که خيلی ھا می د انند  رنگ ھا تأثير
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روانی د ارند . رنگ ھای گرم به ھيجان می آورند  و رنگ ھای سرد  به آرامش

د عوت می کنند . تقریباً د انسته ھای عمومی د ر این زمينه د ر ھمين حد  است.

نم کارین ھونکل، برانگيختگی ناشی از رنگ ھا با گذشتناما برخی حتی به تأثير رنگ ھا بر جسم باور د ارند .به گفتهٔ روان شناس متخصص رنگ ھا، خا

از چشم و سيستم عصبی به اعضای بد ن منتقل می شود .

ند ، از این نکته باخبر بود ند  و از خواص د رمانی رنگ ھااو د ر اد امه اشاره می کند  که کسانی که د ر گذشته به مد ارج با�ی روحانی د ست می یافت

که به رنگ آبی روشن د رآمد ه اند ، نگه د اری می شوند ؛ چوناستفاد ه می کرد ند . از ھمين روست که مثmً بيماران مبتm به ناراحتی ریه د ر اتاق ھایی 

این رنگ برای مد اوای راه ھای تنفسی بد ن مفيد  است.

سبز، البته رنگ قلب است.قرمز، برعکس فشارخون را با� می برد ، زرد  نيروی کليه ھا و مفاصل را افزایش می د ھد  و 

ایی یکنواخت به سر برد .بد  نيست که ھر کسی از اثر تک تک رنگ ھا باخبر باشد  و البته اینکه نباید  ھميشه د ر فض

 د ارد ، رنگ اید ه آلی برای اتاق خواب است، امابه عقيد ه خانم ھونکل، روان شناس متخصص رنگ ھا، رنگ آبی روشن به خاطر اثر آرامش بخشی که

احساس خنکی و سرما افزایش می یابد . شاید  برایمراقب باشيد  این رنگ برای افراد  سرمایی زیاد  مناسب نيست. د ر اتاقی با رنگ آبی روشن 

سرمایی ھا سبز روشن بھتر باشد .

● رنگ ھای د لنشين

 است. اما د ر ميز غذاخوری بھتر است جزو رنگ ھایزرد  ھم رنگ زیبایی است. رنگ شاد ابی است که د ر کنار سبز مmیم برای اتاق کود کان مناسب

  با احتياط به کار برد . قرمز را می توان برای آنھا که ازجانبی باشد . زرد  اشتھابرانگيز است. حتی قرمز تند  را که خيلی ھم مورد  عmقه است، باید

کسالت صبحگاھی د یر خmص می شوند ، د ر حمام به کار برد .

انيد ، ترکيب رنگ آنجا باید  مmیم تر باشد .کارشناسان به یک قاعد ه کلی باور د ارند : ھرچه مد ت زمان بيشتری را د ر یک مکان می گذر

● ترکيب رنگ

 ر بيشتر مواقع بد ون توجه به تأثير رنگ ھا، رنگ مورد  عmقه شاناساساً اتاق بد ون رنگ وجود  ند ارد . ھر شيئی که د ر اتاق است، رنگی د ارد  و افراد  د

را انتخاب می کنند .

د ر کنار ھم قرار د ھيد .برای اینکه د چار انتخاب تک رنگ نشوید ، بھتر است طيف نزد یک به رنگ مورد  عmقه تان را 

اد ه کنيد . به عmوه اینکه نباید  تمام سطح د یوار یک رنگ تنھامثmً اگر به زرد  عmقه د ارید ، می توانيد  از نارنجی، قرمز، زرد  تيره و سبز مmیم استف

 و خرج زیاد ی ھم ند ارد . به ھر حال انسان به رنگ نيازد اشته باشد . می توانيد  با کمک شابلون طرح ھای کوچکی بر روی د یوار د رست کنيد . زحمت

د ارد .

● سفيد  ھميشه زیباست

مؤثری ایفا می کنند .د رباره تأثير رنگ ھای مختلف گفتيم. نور، اند ازه اتاق، مبلمان و کف اتاق ھر کد ام نقش 

 است از رنگ ھای تند  اجتناب کنيد . رنگ ھای سرد  و روشن مثل آبینور زیاد  رنگ ھا را د رخشان تر نشان می د ھد . د ر اتاقی که نور فراوانی ند ارد ، بھتر

تيره و گرمی چون ارغوانی، اخرایی و خاکستریروشن، صورتی مmیم، زرد  روشن و آبی فيروزه ای فضا را بزرگ تر نشان می د ھند  و رنگ ھای 

برعکس آنھا عمل می کنند .

mیم و روشن استفاد ه شود . د ر حالت ھای ناد ری کهطراحان د کوراسيون پيشنھاد  می کنند  که برای رنگ آميزی د ر سطح ھای بزرگ از رنگ ھای م

سقف اتاق بيش از حد  بلند  است، می توان آن را تيره کرد .

يد  و سفيد  را ھم فراموش نکنيد . د ر کنار یک د یوارکارشناسان ھمچنين پيشنھاد  می کنند  که اتاق ھا را با یک رنگ معمولی و یکد ست نقاشی نکن

سفيد  می توان تابلوھا، مبلمان و وسایل تزئينی را با انواع رنگ ھا به کار برد .

ھنوز ھم بسياری از طراحان د کوراسيون سفيد  را بھترین انتخاب می د انند .

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=107701
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خانه زيبا

زیبا کرد ن خانه، کار چند ان سخت و ھزینه بری نيست. تنھا با د اشتن توجه و

با د اشتن کمی سليقه و ذوق، می د قت کافی د ر ھنگام خرید  وسایل و 

توانيد  خانه ای زیبا و فضایی آرام بخش د اشته باشيد .

کمد  لباس اتاق ھا را از نوع د ولنگه و مرتفع انتخاب کنيد .

ـ د ر اتاق نشيمن به ترکيبی که بر اثر رنگ ھا و اشيا ایجاد  می شود ، د قت

کنيد . د ر صورت امکان از چرخه رنگ ھا استفاد ه کنيد  تا د ر انتخاب رنگ اشتباه

نشود .

ـ یک آباژور یا گلد ان گل بزرگ د ر گوشه ھال، ھميشه جلب توجه می کند .

 را از رنگ ھای تند  انتخاب کنيد  تا ترکيب کامل شود .ـ اگر د ر خانه شما، اغلب رنگ ھا، خنثی و بی روح ھستند ، یکی از اشيای بزرگ، مثل کاناپه

ـ آیينه ھایی که قاب طرح د ار د ارند ، شکوه بيشتری به منزل شما می بخشند .

ما تغييری بزرگ ایجاد  می کنند ، پس د ر انتخاب رنگ وـ شاید  باور نکنيد ، اما وسایل کم اھميتی مثل صند لی، کوسن یا روتختی، د ر ظاھر خانه ش

طرح آنھا وسواس بيشتری به خرج د ھيد .

ـ آباژورھایی که کناره منگوله د ار د ارند ، نورپرد ازی اتاق شما را رویایی می کنند .

.ـ ھمگونی رنگ پرد ه اتاق خواب با پایه ھای تخت، ھر بينند ه ای را به تحسين وا می د ارد 

گرمی د ر ھر بينند ه ای می شود .ـ پھن کرد ن گليم یا قاليچه ای با طرح سنتی د ر اتاق خواب، باعث ایجاد  روحيه صميميت و 

ای جالب، فضای اتاق شما را پرتر نشان می د ھند .ـ بــرخی لــوازم کـوچک مثل شمع ھا، کوزه ھای گلی یا لوازم قد یمی و ساعت ھایی با طرح ھ

 ایجاد  کند ، یک تابلوی سفيد  یا آیينه با د ور سفيد ،ـ برای ایجاد  یک نقطه کانونی د ر اتاق خواب، که بmفاصله جلب توجه کند  و احساس خنکی را

مؤثر خواھد  بود .

متناسب با سایر اجزای ميز انتخاب شوند .ـ د ر اتاق ناھارخوری خود  د قت کنيد  تا کوچکترین اجزا، حتی فنجان ھا و ظرف سس و شکر، 

د  د اشته باشيد  اگر د ر اکثریت وسایل، از رنگ ھایـ سعی کنيد  طرح د ستمال سفره ھا با روکش صند لی، از یک زمينه رنگی انتخاب شوند . به یا

 د ر اتاق استفاد ه کنيد . (یک گلد ان رنگی روی ميزسرد  استفاد ه شد ه، حتماً وسيله ای با رنگ گرم و تند ، برای ایجاد  احساس گرمی و لطافت

ناھارخوری انتخاب خوبی است).

 مسير د ید  را به خود  جلب می کند .ـ به د کوراسيون حمام اھميت بيشتری بد ھيد . قرار د اد ن مجسمه ھای زینتی د ر گوشه حمام

ما می گذارد .ـ د و طرح رنگی صورتی - آبی یا زرد  د رخشان د ر حمام، تأثير فوق العاد ه ای بر روحيه ش

 صرف غذا، حال و ھوایی د یگر می بخشد .ـ پارچه ھای زرد  روشن و سبک د ر آشپزخانه شما، نماد  روحيه صميمی شما خواھد  بود  و به

 شوند ، باید  بد انيد  ھرچه وسایل و تجھيزاتـ بر خmف نظریه عموم که وسایل زیاد  د ر اتاق ھای خانه، باعث احساس شلوغی و سرد رگمی می

ود  و آشپزی را برای تان د لپذیرتر خواھد  کرد ، اماشلوغ تر و بيشتری د ر فضای آشپزخانه بچينيد ، احساس اطمينان بيشتری د ر شما ایجاد  می ش

تناسب چيد ن وسایل خانه را فراموش نکنيد .
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منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=100531

خانه شما چه رنگی است؟

موضوع استفاده از رنگ در فضای زندگی، به طور معمول ارتباط مستقيمی با

فرھنگ و عادات خانوادگی ساكنان خانه دارد.

ساليان سال است كه در خانه بسياری از ما، دیوارھا به یكی از رنگ ھای

خنثی مانند استخوانی، خامه ای و یا حداكثر كرم، رنگ آميزی می شود و

رنگ انتخابی برای دیگر لوازم نيز از خانواده كرم و قھوه ای فراتر نرفته است.

بزودی اھالی خانه  برای  تنھا  نه  مونوكروميك،  یا  و  تك رنگی  كاربرد  این 

یكنواخت شده و خسته كننده می شود، بلكه چندان چشم نواز ھم نيست.

با این كار، ساكنان این گونه فضاھا، ھمچنان در بھره بردن از لذت حضور در

كنار رنگ ھای مختلف و ھمچنين تأثيرات حاصل از آنھا محروم می مانند، در

حالی كه بيشتر رنگ ھایی را كه ھر روزه با آن ھا در طبيعت مواجه می

توانند در جای جای دكوراسيون فضای تناليته ھای مختلف می  با  شویم 

زندگی ما نيز مورد استفاده قرار گيرند.

دیوارھا، كف ھا، سقف ھا، درھا و به طور كلی تك تك لوازم دكوراسيونی ریز

و درشت می توانند عرصه ای برای حضور رنگ در خانه باشند، به شرط آن

كه رنگ ھای مورد عmقه و دلخواه افراد خانواده با دقت و با توجه به ھمه

جوانب و تأثيرات رنگ ھا انتخاب شوند و بسترھای مناسب به كارگيری ھر

كدام از آنھا در محيط نيز به درستی تعيين شوند.

د. این تركيب به طور معمول متشكل از رنگ ھایاین ھمان برنامه ریزی رنگی برای محيط است كه از انتخاب تركيبی برای آن، فضا بيرون می آی

از آنجا كه قرارگرفتن رنگ ھای متنوع در كنار ھممختلف و متنوع است كه انتخاب آن برای ھر محيط به ویژه فضای خانه ھمواره توصيه می شود و 

 ھای آن در محيط، به نكات زیر توجه كنيد:نمی تواند كاری اتفاقی باشد، پيش از ھر گونه اقدام عملی برای انتخاب تركيب و كاربرد رنگ

ی فضا، شلوغ و خلوت نشان دادن محيط، افزایش) ھر رنگی با توجه به خصوصيات و ویژگی ھای خاص خود، تأثيرات گوناگونی بر روی ابعاد ظاھر١

رد. لذا پيش از تصميم گيری برای انتخاب و كاربردو یا كاھش نور موجود و از ھمه مھم تر حا�ت و احساسات روحی و روانی افراد آن محيط می گذا

ھر رنگ و یا به طور كلی خانواده آن رنگ، به خصوصيت و تأثيرات حاصل از آن توجه كنيد.

 رنگ در فضا الزامی است. ولی نكته مھم اینجاست كه ھر اندازه به ویژگی ھا و٣ یا ٢) ھمانطور كه اشاره شد، انتخاب تركيب رنگی، حاوی ٢

 رنگ٢ار ھم نيز مورد توجه قرار دھيد، زیرا ممكن است تأثيرات ھر یك از رنگ ھا به تنھایی توجه می كنيد تأثيرات حاصل از ھمنشينی آنھا را در كن

ثيرات مثبت یكدیگر را نيز خنثی كنند.برای یك محيط به تنھایی بسيار زیبا و مناسب باشد ولی در كنار ھم ناھماھنگ بوده و حتی تأ
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این صورت ھر یك از شما مجبور خواھيد بود در ساعات) رنگ و یا رنگ ھای انتخابی شما باید برای شما و اعضای خانواده تان دلپذیر باشد در غير ٣

 نامطلوبی روی روحيه شما بگذارد. درواقع میحضورتان در آن محيط، فضایی را تحمل كنيد كه مورد عmقه تان نبوده و حتی ممكن است تأثيرات

ی و روانی شماست.توان گفت كه فضای خانه شما نيز ھمانند لباسی كه می پوشيد، نشانگر شخصيت و ویژگی ھای روح

گی را برای فضای خانه تان انتخاب كرده اید، پيش از) در صورتی كه با توجه به تأثيرات رنگ در محيط، عmیق و دیگر موارد بيان شده یك تركيب رن۴

ت جذب كننده و یا انعكاس دھنده نور موجودآن كه دست به كار شوید نور محيط خانه را ھم بررسی كنيد. رنگ ھا افزون بر این كه ممكن اس

گ و ھویت آن دارد.باشند، تحت تأثير نور، تغيير می كنند. درواقع نوع و ميزان نور، رابطه مستقيمی با نوع رن

مانند دیوارھا و كف، در قالب مد روز مطرح می) ھر چند سال یك بار، كاربرد رنگ ھایی برای لوازم دكوراسيون و حتی پوشش سطوح ثابت خانه ۵

ير و زیبا ھستند ولی این مورد تضمينی بر یكسانشود كه اگرچه در چيدمان موجود در فروشگاه ھا یا برخی از مكان ھای دیگر غير از خانه چشمگ

بودن نتيجه در فضای خانه شما با فروشگاه ھا نيست.

ه منظور پيروی از مد آن دوره از زمان به راحتیھمچنين با توجه به این كه مدھا گذرا و موقتی ھستند و در ضمن تغيير و تحو�ت دكوراسيونی ب

امكان پذیر نيست و به صرف ھزینه گزاف نياز دارد، تبعيت از مدھا نيز از مد می افتد.

 باشد، تأثير آن نيز بيشتر خواھد بود، در نتيجه) توجه داشته باشيد ھر چه سطح كاربرد رنگی از تركيب رنگی انتخابی برای فضای شما وسيع تر۶

ھنگام انتخاب رنگ لوازم و سطوح به ویژگی ھای رنگ غالب، بيشتر توجه كنيد.

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

http://vista.ir/?view=article&id=263185

خانه شما ھم کوچک است؟

یکی از نکات بسيار مھم و حساس د ر طراحی د کوراسيون، انتخاب وسایل و

اسباب و اثاثيه است. باید  توجه د اشته باشيد  وسایلی که تھيه می کنيد  اول

از ھمه کيفيت خوبی د اشته باشند  و کاربرد  آن برای شما نيز مفيد  باشد .

برای د اشتن جای بيشتر و طرح زیباتر، بھتر بنابراین با د قت انتخاب کنيد . 

یا ھر وسيله ای که تھيه می کنيد ، است ميز، تخت، کمد ، مبل، کتابخانه 

د ارای کشو باشد  تا با قرار د اد ن وسایل مورد  نياز نظير مmفه، روميزی، حوله

و غيره د اخل کشوھا، منزل مرتب و منظمی د اشته باشيد . خmقيت و ابتکار

د اشته باشيد  و با د قت بيشتری به وسایل اطراف خود  نگاه کنيد  و به آنھا

تصویری جد ید  ببخشيد .

حتی از وسایلی که فکر می کنيد کھنه و قد یمی شد ه و د یگر استفاد ه ای

ند ارد  با تعمير، رنگ یا تغيير آن، به گونه ای بھينه استفاد ه کنيد .

ھماھنگی د اشته باشند  و مجبور نيستيد  با نقل مکان بهزطرح ھای ساد ه برای مبلمان انتخاب بھتری است زیراکه راحت تر ميتوانند  با د یگر وسایل 
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محل جد ید ، مبلمان خود  را تغيير د ھيد .

ط برای یک سال زیبایی د ارد . به عنوان مثال اگر رویهچيزھایی بخرید  که رنگ شيک و ھميشگی د ارند ، بجای اینکه رنگ سال را انتحاب کنيد  که فق

يد  استفاد ه کنيد  ولی اگر از رنگی خنثی یا طرح ھایمبل شما د ارای سه رنگ باشد ، شما فقط از ھمان سه رنگ برای ترکيب با بقيه وسایل می توان

 کوسن، روميزی و د یگر چيزھا د ر اختيار د ارید .ساد ه برای مبلمان استفاد ه کنيد ، بی نھایت رنگ برای انتخاب بقية وسایل از جمله پرد ه،

بر کنيد ، معمو�ً بھتر است کاناپه یا مبل بزرگتر رویه ساد هبا گذاشتن کوسن ھای رنگی که با رنگ زمينه مبل مطابقت د ارند ، زیبایی مبلمان را چند برا

نگی د اشته باشد ، تھيه کنيد  و د ر کنار این کاناپه قرار د ھيد .د اشته باشد  و صند لی جد اگانه ای با طرح د لخواه خود  که البته با بقيه وسایل ھم ھماھ

د ھيد .با اضافه کرد ن آباژور، مجسمه و گلد ان گل، اتاق نشيمن یا پذیرایی خود  را زیباتر جلوه 

 اند  که براحتی جابجا می شوند  و ھرچند وقت یکباروسایلی بخرید  که نسبتاً سبک باشند  و به راحتی جابجا شوند . وسایل سبک د ارای این مزیت

 کوچک بھتر است زود  به زود  تغيير د کور د ھيد  تا از یکنواختی آنمی توانيد  محل ميز و مبلمان را تغيير د ھيد  و تنوع را تجربه کنيد ، به خصوص د ر منازل

خسته نشوید .

● راه حل ھایی د ر طراحی د اخلی (استود یو)

) گفته می شود .Studioد یو (به اتاق ھای خوابگاه یا خانه ھای کوچکی که اتاق نشيمن و اتاق خواب یکی است اصطmحاً استو

ذاب و مورد  توجه باشند . برای طراحی شما د و انتخاب د ارید :این استود یوھا که د ر خارج بسيار متد اولند ، با یک طرح زیبا و جالب می توانند  بسيارج

) می توانيد  ھمينطور بصورت یک اتاق آنرا حفظ کنيد .١

 و قسمت تقسيم کنيد ، به وسيله پرد ه یا به وسيله اسباب و اثاثيه مناسب، مثmً یک ميز ظریف٢) می توانيد  بر پایه استفاد ه ای که د ارید ، آن را به ٢

ارد .زیبا می تواند  این محيط را به د و قسمت تقسيم کند  که البته بستگی به سایز استود یو د 

چه سبکی را انتخاب کنيد ، و آن را اجرا کنيد . ابتد ا باید  د ر نظرحا� باید  تصميم بگيرید  چگونه محيطی زیبا و د لپذیر به وجود  آورید ، چه د کوراسيون و 

پرھيزید .د اشته باشيد  که بھتر است رنگ مبلمان و د یوار را محد ود  کنيد  و از رنگ آميزی شلوغ ب

شلوغ جلوه می کند . ھمچنين باید  از حد اقل مبلمانچون محيط شما کوچک است، اگر از رنگ ھای مختلف استفاد ه کنيد ، این اتاق بسيار کوچکتر و 

استفاد ه کنيد  ولی د ر ضمن ھمه امکانات را فراھم کنيد .

 منظور شما برآورد ه می شود .٢مثmً بھتر است از مبل تخت خواب شو استفاد ه کنيد  که به این وسيله 

● اتاق تاریک

شوید  چه زمانی از روز است و به اصطmح نورگير نيستند .اتاق ھای تاریک به اتاق ھایی اطmق می شود  که اگر د ر طول روز بيرون نروید ، متوجه نمی 

ساد ه و با رنگ روشن انتخاب کنيد  و توجه کنيد  پرد هبھترین راه حل این است که حتماً د یوارھای این اتاق به رنگ روشن رنگ آميزی شود ، پرد ه 

پارچه ای انتخاب کنيد .

ار د ھيد .حتماً آینه زیبایی به د یوار نصب کنيد ، آباژور و گلد ان گل د ر گوشه ای از این اتاق قر

● اتاق کوچک

آميزی آنھا استفاد ه کنيد . تا حد  امکان با کمتریناتاق ھای بسيار کوچکی ھستند  که بھتر است از رنگ ھای سرد  مثل آبی و سبز روشن برای رنگ 

کتابی که به د یوار نصب می شود  و پایه ند ارد  را انتخاب کنيد  کهمبل و اثاثيه آنھا را پرکنيد ، مثmً به جای اینکه کتابخانه قد ی د ر آن بگذارید ، قفسه 

کنيد .بتوانيد  از فضای زیر کتابخانه به عنوان محلی برای گذاشتن تخت، مبل یا صند لی استفاد ه 

شلوغ و رنگ آميزی شلوغ بپرھيزید .حتماً از طرح ھای ساد ه برای مبل و پرد ه و روتختی استفاد ه کنيد  و از انتخاب طرح ھای 

رکز توجه به وجود  آورید . چون این اتاق ھا ساد ه و د ارایاتاق ھای ساد ه با د یوارھای منظم معروف به اتاق ھای جعبه ای  د ر اینگونه اتاق ھا یک م

آميزی کنيد  و تابلو یا وسيله تزیينی یا آینه ای با قاب زیبا بهد یوارھای منظمی ھستند ، بھتر است یک د یوار را به رنگی متفاوت با سه د یوار د یگر رنگ 

این د یوار بياویزید .

 این ترتيب نقطه توجه را فراھم کنيد .یک مبل یا صند لی قد یمی که د ارای طرحی خاص و زیباست د رگوشه ای از اتاق بگذارید  و به

● سقف کوتاه

د د اری کنيد ، چون این گونه چراغ ھا سقف را کوتاه تربرای اتاق ھایی که د ارای سقف کوتاه ھستند  حتی ا�مکان از نصب لوستر و چراغھای آویزی خو
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 کنيد  که د یوارھا یک یا د و پرد ه از سقف تيره تر شوند .نشان می د ھند ، حتماً سقف را به رنگ روشن مانند  سفيد  یا شيری رنگ آميزی کنيد  و د قت

گذاشتن کوسن ھای تزیينی روی زمين یا یک قالی زیباطوری این اتاق ھا را د رست کنيد  که توجه بينند ه به سمت کف اتاق کشيد ه شود ؛ مثmً با 

نقطه توجه بيشتر متمایل به کف اتاق می شود  تا به سمت سقف.

منبع : نوآوران فناوری اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=309209

خانه من امن ترين خانه دنياست

خانه شما باید تنھا نقطه اميد شما و تنھا مکانی باشد که پس از یک روز

خسته کننده در آن احساس آرامش کنيد. مطمئناً قبول دارید که فضاسازی و

دکوراسيون تاثير زیادی در ایجاد این آرامش دارد.

درخشش شمع ھای رنگارنگ، استفاده از رنگ ھای گرم برای وسایل، ھمه و

ھمه باعث ایجاد احساسی مطبوع و خوشایند می شوند.

) شادی مھمان خانه ھای شما١

وقتی نوبت به خلق فضایی گرم و خانه ای خوشایند می رسد، ھميشه به

ی مثال تا به حال برایتان پيش آمده به محض قدماین نکته کليدی توجه داشته باشيد که جزئيات خيلی بيشتر از بودجه و فضا اھميت دارند. برا

گذاشتن در خانه ای که با وسایلی بسيار لوکس تزئين شده، احساس ناخوشایندی داشته باشيد؟

 کنيد و یا برعکس حتماً تا به حال به خانه ھایی واردگاھی مواقع حتی شاید بدتان نياید که ھر چه زودتر راه فراری برای خmص شدن از آن فضا پيدا

ھيچ وقت دلتان نمی آمد از آنجا خارج شوید.شده اید که به رغم سادگی، فضای آنھا سرشار از صميميت و گرمی بوده و اگر دست خودتان بود 

 ماورایی در کار نيست. پس در اینجا نقشمسلماً ھرچه که ھست این حس ھای متضاد از داخل دیوارھای خانه به شما منتقل شده و پای حسی

سليقه بسيار پررنگ تر از پول است!

) اتاق خوابی دنج٢

، �زم نيست زمان یا ھزینه زیادی برای اینکاراتاق خواب شما محل استراحت و آرامش شماست، پس باید دنج ترین و عالی ترین فضای خانه باشد

نانه در رختخواب گرم و نرم خود عوض نکنيد.اختصاص دھيد. فقط کافيست کاری کنيد تا در یک روز سرد زمستانی ھيچ چيز را با یک شيرجه جا

) فوت و فن ھایی باستانی٣

غيير در چيدمان خانه انرژی زندگی شما افزایشبرای خلق فضایی گرم و صميمی از فنگ شویی کمک بگيرید، در این صورت خواھيد دید چگونه با ت

یافته و مغناطيس انرژی می شوید.

 تغيير حال و ھوای محل زندگی تان ميزبان سmمتی،البته فنگ شویی عmوه بر فضای خانه بر تمام جنبه ھای زندگی شما تاثير گذار خواھد بود. با

مھمان دائمی خانه ھای شما می شود.شادی و عشقی باشيد که تنھا با چند جابجایی ساده در وسایل و اضافه کردن چند وسيله ساده، 

 خانه، پخش یک موسيقی مmیم و استفاده ازاینکار را با قراردادن چند شاخه گل در یک گلدان زیبا، گذاشتن چند عدد شمع در نقاط مختلف
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رنگ ھای مmیم انجام دھيد.

) جزئيات ساده خالق تغييرات بزرگ۴

 پرده ھا را عوض کنيد. تنھا با اضافه کردن چندبرای تغيير و تنوع بخشيدن به محيط زندگی �زم نيست ھر سال یک دست مبلمان جدید بخرید و یا

ستفاده از شمع بھترین راه برای زیباسازی فضاھایوسيله تزئينی کوچک و ارزان قيمت می توانيد ھيجان و تنوع �زم را ایجاد کنيد. مثل ھميشه ا

داخلی است.

) گل ھای آپارتمانی۵

آورند. یکی دو گلدان کوچک اما سبز فضای منزل شماگل و گياھان آپارتمانی طراوت و زیبایی یک باغ سرسبز را برای خانه ھای شما به ارمغان می 

دی به خانه شما خواھد داد.را تغيير خواھد داد. بامبوھای زیبا و خوش یمن را ھم از یاد نبرید؛ حضور آنھا زیبایی زیا

) رنگ ھا و قدرت شادی بخشی آنھا۶

ما واقعاً چه رنگی با حال و ھوا و روحيه ی شما جوریک دست رنگ نو برای دیوارھا یکی از بھترین روش ھا برای تغيير حال و ھوای یک خانه است. ا

در می آید ؟

 می شود ؟ آیا رنگ ھای بنفش، آبی و سبزآیا به نظر شما رنگ زرد برای آشپزخانه مناسب است و باعث ایجاد حس شادی در اعضای خانواده

اده، رنگ مناسب را پيدا کنيد.باعث می شوند یک اتاق کوچک بزرگتر به نظر بياید ؟ پس با توجه به روحيه خود و اعضای خانو

) شعله کوچک گرمابخش٧

 ذھن خطور می کند، استفاده از شمع است. نوروقتی سخن از فضایی گرم و صميمی و حال و ھوایی شاعرانه به ميان می آید، اولين چيزی که به

می کند از چه نوع شمعی استفاده می کنيد مھمشمع ھا فضای تاریک اطراف شما را دوستانه تر و ميز شام شما را عاشقانه تر می کند. فرقی ن

این است که اجازه دھيد این شعله کوچک اتاق شما و البته قلب تان را روشن و گرم کند.

) روح شما ھم به تطھير نياز دارد٨

ما. اگر اینطور باشد، تغيير در حال و ھوای خانهخيلی مواقع احساس پریشانی و بی قراری در روح و روان خود ما ریشه دارد نه در فضای اطراف 

کمک چندانی به شما نخواھد کرد.

آنھاست. ھمه ما سالی یکی دوبار خانه تکانیتنھا راه حل موثر تطھير و پاک سازی روحتان از مسائل و موضوعات ناخوشایند و فراموش کردن 

چندبار این کار را کرده اید؟می کنيم، اما تا بحال فکر کرده اید که روح شما ھم به خانه تکانی نياز دارد ؟ تا به حال 

منبع : ھمشھری آنmین

http://vista.ir/?view=article&id=99805

خانه ھای کوچک

پذیرایی می گذرد، از زمان اعضای خانواده در فضای  بسياری  آنجا که  از 

چيدمان و دکور آن از اھميت خاصی برخوردار است. توجه به نکات زیر می

تواند عmوه بر حفظ زیبایی باعث راحتی در منزل شود.
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▪ استفاده از مبلمان بدون دسته ای که فضای بين پایه ھا و زیر آن باز باشد،

خانه را بزرگتر نشان می دھد.

باز شدن فضا می ▪ استفاده از رنگ ھای سرد و کمرنگ باعث آرامش و 

شود.

با رنگ روشن و به رنگ دیوارھا، باعث محو شدن درھا ▪ رنگ کردن درھا 

شده و فضا را بزرگتر جلوه می دھد.

▪ استفاده از تابلوھایی با رنگ ھای آتشين روی دیوارھایی با رنگ روشن به

اتاق کوچک، سبک بسيار خاص و زیبایی خواھد داد.

. باعث می..▪ استفاده از درجات مختلف یک رنگ برای پرده، قاليچه، مبل و 

شود فضای خانه بازتر جلوه کند.

▪ با استفاده از دو قاليچه کوچک می توان فضا را به دو قسمت تقسيم کرد،

یکی برای صرف چای و گفت وگو و دیگری برای دور ھم جمع شدن اعضای

خانواده.

د.▪ استفاده از یک کمد بلند و باریک، باعث ایجاد خطای دید و بلندتر جلوه کردن سقف خواھد ش

د شد.▪ چيدن صندلی و مبل ھا به صورت زاویه دار باعث خارج شدن فضای اتاق از حالت جعبه ای خواھ

ند.▪ استفاده از یک آینه بزرگ باعث می شود انعکاس نور بيشتر شده و فضای اتاق بزرگتر جلوه ک

▪ استفاده از پارچه ھای بدون طرح برای فرش، مبلمان و دیوار، اتاق را بازتر خواھد کرد.

▪ وصل کردن پرده ھای بلند از سقف، باعث می شود سقف اتاق بلندتر به نظر برسد.

[زینب سادات محسنی]

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=119115

خانه ھايی چه بزرگ

خصوصا اگر شاغل باشيم و در شھرھای بزرگ زندگی كنيم كه در این صورت

ترافيك و مسافت را تا خانه ساعت ھا  مجبوریم برای رسيدن از محل كار 

از این ما را غافل كرده  بودن  تحمل كنيم. این ساعت ھای كوتاه در خانه 

از باید  آن  داشتن  برای  و  كوچك شده  روزھا خيلی  این  كه  چھاردیواری 

سدھای فو�دینی گذشت؛ چھاردیواری ای كه خواسته و ناخواسته برای ما
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حكم یك خوابگاه را پيدا كرده است اما چگونه می توان یك خانه را فراموش

كرد. یك خانه ھر چند نقلی و خيلی كوچك ،وقتی خانواده ای ایرانی قرار

كنار ھم در  به  كرده اند  عادت  كه  خانواده ای  كنند،  زندگی  آن  در  است 

نشستن و طعم چای و لقمه پنير را با ھم تجربه ای دوباره كردن! خانواده ای

باشد با دست ھای پيرش دندان موشی ھا را ردیفكه زن ایرانی اش ھنوز مادر گلدان ھای بسياری است و مادربزرگش اگر نوری در چشمانش مانده 

ست كه این خانه، خانه نقلی و كوچك فراتر از یكمی كند كنار دایره سفيد روميزی و پدربزرگ به شاخه ھای درخت پرگيmس فكر می كند، آن وقت ا

 به چشم می آید.خوابگاه صرف می شود. خانه ای كه با ابعاد كوچكی كه دارد روح بزرگ زندگی در گوشه گوشه اش

ر ذھنتان مرور كنيد. گفت وگویی كه اصو� در بدو ورودبرای پی بردن به اھميت كار طراحان داخلی (دكوراتورھا) كافی است این گفت وگوی كوتاه را د

به این خانه جدید بين افراد در می گيرد:

 متر ھست!٨٠ـ فكر كنم نزدیك به 

 متر ھست.٨٧ نباشد ٩٠ـ نه اشتباه می كنی اگر 

 متر نيست.۶٠ـ اینجا بيشتر از 

ـ نه!

ای متر كمتر از آن چيزی كه به ذھن شما می رسد. البته گناه از ضعف ریاضيات و حساب و كتاب ھ٣٠ متر است یعنی حدود ۵٨بله و دقيقا اینجا 

ند و باعث می شوند در بيننده این تصور ایجاد شودشما نيست بلكه كار، كار دكوراتورھای حرفه ای است كه از فضا به بھترین شكل استفاده می كن

كه فضا از آنچه ھست بزرگ تر به نظر بياید.

ی نشيند. رنگ ھایی كه اگر سفيد (و یا جزو خانواده ایناولين نكته ای كه البته این روزھا فاش شده مربوط به رنگ ھاست. رنگ ھایی كه بر دیوارھا م

ب می برد. البته می توان بر شدت عقب روی این دیوارھارنگ باشد) خنثی و یا كم مایه باشد نور را منعكس می كند و دیوارھا را از لحاظ بصری به عق

رگ تر از آنچه ھست، كرد و ھم اینكه خانه را از حالتبا ریزه كاری ھایی از رنگ ھای تيره كه باعث ایجاد تضاد فضا می شود افزود و ھم فضا را بز

تری برخوردار باشند به دليل انعكاس بيشتر نور،یكنواختی و بی روحی بيرون آورد. فراموش نكنيد ھر چقدر رنگ ھا از درخشندگی و شفافيت  بيش

داشتن شفافيت و روشنی می تواند ھمخوانی بسياریفضا زنده تر و بزرگ تر به نظر می آید. یكی از این رنگ ھا استخوانی روشن است كه عmوه بر 

با رنگ ھای وسایل خانه داشته باشد.

واع سراميك گرفته تا پاركت ھای طرح چوب تا انواع وبعد از دیوارھا نوبت به كفپوش ھا می رسد. كفپوش ھایی كه امروز انواع مختلفی دارند از ان

اقسام موكت ھا.

ز رنگ ھای روشن استفاده كنيد مثل سفيد فضا را بزرگ تردرباره كفپوش ھم باید بدانيد اگر از رنگ ھای تيره استفاده كنيد فضا را فشرده تر و اگر ا

ل زیاد آن را پركنيد، استفاده از كفپوش ھای تيره ونشان می دھيد. بنابراین اگر یك فضای بزرگ (مثل اتاق نشيمن) دارید كه نمی خواھيد با وسای

كفپوش ھای روشن استفاده كنيد اما یكرنگ چوب مناسب است و اگر می خواھيد فضای بزرگ داشته باشيد (تصویر فضای بزرگ منظور است) 

وند و خانه حالت یكنواخت می گيرد. برای حل كردنمشكل در این زمينه شما را دنبال می كند و آن ھم اینكه دیوارھا و كف زمين با ھم یكی می ش

گيرند.این مشكل می توانيد از قاليچه ھای كوچك استفاده كنيد كه زیر مبل ھا و روی زمين قرار می 

ترین نقش را در این زمينه ایفا می كنند. انتخاب رنگاز دیوار و كف زمين كه بگذریم می رسيم به مبلمان و نحوه قرارگيری وسایل در خانه كه مھم 

گ تر به نظر می آید. مبلمان ھم ھر چقدر به دیوارھامبل اختياری است اما اگر رنگ ھای روشن مثل سفيد و كرم را انتخاب كنيد فضا زنده تر و بزر

نزدیك  تر باشند و تركيب منحنی داشته باشد، باعث می شود فضا ھدر نرود.

در ساده تر باشد و طرح و رنگ ھای شلوغ و مختلفنكته مھم دیگر در انتخاب مبل ھا می تواند طرح آنھا باشد، دقت كنيد طرح مبلمان شما ھر چق

ر باعث می شوید خانه تان خالی از ھرگونه طرح و رنگنداشته باشد در ایجاد تصور فضای بيشتر به شما كمك می كند. اگر ھم فكر می كنيد با این كا

ید بدانيد به جای این كار می توانيد از پارچه و رنگشود و می خواھيد با انتخاب مبلمان با طرح ھای درشت و رنگی از این موضوع جلوگيری كنيد با

م جای زیادی را اشغال نكنيد.مورد عmقه خود كوسن ھای كوچك و رنگين تھيه كنيد تا از این راه ھم به فضا رنگ ببخشيد و ھ

نيد چوب پرده ھا را در ارتفاع پایين تری از سطح زمينھر چند امروز تھيه و خرید پرده ھزینه زیادی می برد و شما برای اینكه ھزینه پرده را كم ك
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گر ھم گيره مخصوص بستن پرده را با فاصله بيشتری ازمی زنيد اما این صرفه جویی باعث می شود سقف كوتاه تر و فضای خانه به نظر دلگير بياید. ا

ا باز ھم فضا را چند سانتيمتری تخيلی می كنيد.بھتركنار پنجره قرار دھيد تا ھنگام كنار زدن پرده، شيشه ھا نمایان نور بيشتری وارد شود و شم

سط دیوارھا نصب كنيد خmف این كار را انجام دھيد واست كمی ھم درباره نصب تابلوھا تجدیدنظر كنيد و به جای اینكه سعی كنيد دقيقا تابلو را و

 اندازه گيری دیوارھا پرت می كنيد.تابلوھا را كمی با فاصله از وسط دیوار نصب كنيد با این كار ناخودآگاه توجه بيننده را از

كه تابلو به صورت عمودی حس بلندی سقف را بهدر انتخاب تابلوھای عمودی و افقی ھم بھتر است نوع عمودی را به نوع افقی ترجيح دھيد چرا 

بيننده القا می كند.

غی را انتخاب كردید برایش حاشيه ای عریض ودرباره طرح این تابلوھا ھم سعی كنيد طرح ھای شلوغ را به حداقل برسانيد و اگر ھم طرح شلو

از آنچه ھست تنگ و شلوغ نكند. شاید بارھا و بارھا،سفيد و قابی باریك در نظر بگيرید تا این طرح شلوغ در كادری آرام بسته شود و فضا را بيش 

ه به وسيله نصب آینه ھا در نقاط مختلف خانه ایجادوقتی وارد خانه ای شده اید به اشتباه خواسته اید وارد این فضاھای مجازی شوید، فضاھایی ك

ا در سالن ھای پذیرایی و نزدیك در ورودی دیده ایم اما اگرشده اند و با انعكاس تصویر و نور، فضا را بزرگ تر نشان می دھند. ھرچند ما این آینه ھا ر

 عمق بيشتری به فضا بدھيد.شما آشپزخانه ای باریك و كوچك دارید می توانيد با استفاده از یك آینه بزرگ در انتھای آن

ین و كتابخانه است.از دیگر مكان ھایی كه می توانيد به خوبی در آن از وجود آینه استفاده كنيد پشت قفسه ویتر

ھای ما را بزرگ كند و از طرفی امكان رفت و آمدبرداشتن درھای زیادی داخل خانه و استفاده از درھای شيشه ای ھم می تواند محيط كوچك خانه 

آسان تری را برای شما ایجاد كند.

من ما چگونه است؟ رنگ پرده ھا و دیوار ھا مناسباصm چه اھميتی دارد كه فضای خانه ما چه اندازه به نظر برسد؟ چه اھميتی دارد كه اتاق نشي

حمام و سرویس بھداشتی خود اھميت می دھند؟ اگرانتخاب شده یا نه؟ چرا باید خانه ھایی زیبا داشته باشيم! چرا بعضی ھا حتی به دكوراسيون 

ال ھا را نمی پرسيم.بدانيم انرژی ما در بدو ورود به خانه می تواند دو برابر شود و یا كm از بين برود این سو

ذراندن یك روز كاری می شود، حضور در فضاییبه عقيده طراحان داخلی یكی از مھم ترین عواملی كه باعث نگرانی و پریشانی حال ما پس از گ

است كه ھيچ گونه ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگ آميزی آن دیده نمی شود.

 اھميت بسزایی داشته باشند. آدم ھای سرد واگرچه ممكن است به نظر بی اھميت بياید اما تناسب رنگ ھا می توانند در شادی و سرزندگی ما

 از پيش تعيين شده است كه ممكن است طیبی حال اگر دقت كنيد حتی محيط زندگی شبيه خودشان دارند. چيدمان خانه یك چيدمان تكراری و

ستند كه نشانی از گرما در آن خانه ھا نمی توانساليان سال ھيچ گونه تغييری نكنند، وسایل رنگ ندارند و یا ھمگی رنگ ھای سرد و بی روحی ھ

انه این گروه به قول معروف ریخت و پاش باشد امایافت. این خانه را مقایسه كنيد با خانه افرادی كه شاد و سرزنده ھستند. ھرچند ممكن است خ

می توان از رنگ ھا و نوع وسایل به روحيه افراد خانواده پی برد.

د نشانه سmمت روحی ما و اميد به زندگی باشد درداشتن یك خانه زیبا و حتی عmقه مند بودن به داشتن یك خانه كوچك اما پرروح و گرم می توان

درون خودمان ببریم. یأسی كه شاید نشانگرحالی كه اگر ھيچ عmقه ای به نوع محيط زندگی خود نداشته باشيم می توانيم پی به نوعی یأس 

عدم عmقه مندی ما به زندگی با افراد دیگر خانواده است!

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=268954

خانه، يک موجود زنده
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منزل برای  ساده  تزئينات  از  گزیده ای  خواند،  خواھيد  ذیل  در  كه  آنچه 

یاد داشته باشيد كه خانه یك موجود زنده است كه نفس شماست. به 

تا انجام دھيم  و اقداماتی  باشيم  باید در حفظ آن كوشا  پس  می كشد، 

ھمواره انرژی مثبت در خانه، كاشانه و منزل ما جریان داشته باشد.

▪ ورودی خانه ھا، اغلب كمتر مورد توجه قرار می گيرد اما این ورودی ھا خيلی

می  آید. دقت داشته درون خانه  به  بيرون  از  انرژی  مھم ھستند، چرا كه 

باشيد كه روشنایی ھای حياط یا ورودی ھای آپارتمان ھا به خوبی نصب شده

باز شود. �مپ ھای  mباشند، زنگ در خوب كار كند و در به راحتی و كام

سوخته را به سرعت عوض كنيد. ھمچنين مسير راھروی منازل را با گل ھای

طبيعی و مصنوعی تزئين كنيد چرا كه راھرو محلی برای عبور انرژی است،

از قرار دادن اجناس بزرگ چوبی در آن جلوگيری كنيد. ھمچنين كفش ھا را در

راھرو بگذارید تا انرژی منفی دنيای بيرون را از منزل خود دور نگه دارید.

ه گل ھای تازه انرژی را تازه می كنند و گل ھای خشك ركود▪اگر در منزلتان از گل و گياه استفاده می كنيد باید آنان را نسبت به فصل عوض كنيد چرا ك

و سستی را در خانه حفظ می كنند.

تير  آھن دارد، صندلی ھا را به طور مستقيم زیر آن قرار ندھيد، چرا  كه اگر شخصی مرتب آن جا بنشينيد دچار سردرد▪ اگر سقف خانه شما، 

می شود!

 ناموزون شود و انرژی منفی بر انرژی مثبت غلبه كند.▪ صندلی ھا را طوری بچينيد كه رو به زاویه تيز یا كنج نباشند، انرژی در این جا ممكن است

 قرار دھيم كه به اطراف خود مسلط باشد.▪ بھتر است ھيچ صندلی پشت به در نباشد، خيلی مھم است كه صندلی ميزبان خود را در موقعيتی

خانه شما، یعنی این كه نبض منزل در اختيار شماست.▪ وسایل آشپزخانه را مرتب تميز كنيد، به ویژه اگر قفسه ھای آن باز باشد، مرتب بودن آشپز

▪ بھتر است تا جایی كه امكان دارد مبلمان، مقابل دیوارھا قرار بگيرد.

▪ مركز اتاق نشيمن باید ساده باشد و تنھا به گذاشتن یك ميز در آن اكتفا كنيد.

▪ تعداد صندلی ھای ناھارخوری باید زوج باشد تا انرژی منفی در خانه جریان پيدا نكند.

ی از ما، به واقع زندگی كردن در آشفتگی ودر كتاب كوچك فنگ شویی آمده است، ھمه ما آدم ھای مرتب و منظمی نيستيم... با این حال برخ

ی جز یك زندگی نامنظم نيست. فنگ شوییبی  نظمی را دوست داریم... از نقطه نظر علم فنگ شویی نتيجه یك خانه آشفته و بی  نظم چيز

ارد خانه می شود و باید بدون برخورد با ھيچمی گوید: خانه ھم چون یك موجود زنده نفس می كشد. نيروی حياتی از طریق درھا و پنجره ھا و

 با وسایل اضافی سد می شود، انرژی مثبت راكد می ماند ومانعی، آزادانه در اطراف راھروھا و اتاق ھا جریان پيدا كند زمانی كه این راه پرپيچ و خم

ری اجتناب ناپذیر است، اما باید بدانيد كه نباید آنھا راتبدیل به یك انرژی منفی می شود.با این حال انبار شدن مقداری لوازم اضافی در ھر خانه، ام

انه شلوغ و نامنظم، عصبانيت و نگرانی وحشتناكیبرای مدتی طو�نی نگه دارید، چرا كه انرژی منفی ھر لحظه  در خانه تان بيشتر می شود. یك خ

را وارد خانه شما می كند و باعث ضرر رساندن به شما و خانواده تان می شود.

● خانه ھای كوچك

دلی و ناھار خوری یا از این نوع وسيله ھا را در آندر حال حاضر اكثر خانه ھا، آن قدر كوچك است كه اھالی آن نمی توانند حتی یك دست مبل و صن

از یك خانه سی  متری چه می تواند باشد؟ شایدجای دھند. از این رو سعی می كنند از بالش ھای زینتی برای تزئين استفاده كنند. تصور شما 

می توان انرژی مثبت را در ھمين خانه ھای كوچك به جریانبپرسيد، به ھيچ عنوان در این خانه ھا نمی توان اصm وسيله ھا را چيد، اما با كمی ابتكار 

 است، بچينيد، طرز چيدن بالش ھا ھم باید مانند ھمانانداخت. در این منازل كوچك، ھر طور كه بخواھيد می توانيد وسایلتان را كه احتما� اندك ھم

دی نباشد، زیر تيرآھن ھای سقف قرار نگيرد... درچيدن مبلمان باشد، ھمان قانونی كه برایتان در شماره ھای پيش گفته شد، یعنی رو به در ورو

ھم است، این است كه باید ھميشه این خانه ھا مرتبكنار ھم چيده نشود... اما آنچه كه در این منازل كوچك برای به حركت درآمدن انرژی بسيار م
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ی شود كه انرژی مثبت در خانه راكد بماند و بهو تميز باشد، چرا كه در خانه ھای كوچك، حتی كمی آشفتگی خيلی زود به چشم می آید و باعث م

خوبی حركت نكند... پس راز نفس كشيدن منازل كوچك، تميزی و مرتب بودن است.

منبع : مجله خانواده سبز

http://vista.ir/?view=article&id=254378

خانه ای ايده آل بسازيد

برای را  اید دكوراسيون خانه  نكرده  اگر ھنوز فرصت 

سال نو تغيير دھيد ھيچ نگران نباشيد، یك ھفته ھم

منزلتان را ھر طور كه بتوانيد  تا  فرصت زیادی است 

دوست دارید بچينيد. از اتاق نشيمن شروع كنيد كه

بيشتر وقتتان را در آن می گذرانيد. محل لوازم موجود

در اتاق نشيمن را تغيير دھيد. نقطه ای را به عنوان

ًmمركز در نظر بگيرید و مبل ھا را مقابل آن بچينيد مث

مقابل شومينه یا به صورت نيم دایره اطراف تلویزیون

قرار دھيد. در صورت دارا بودن پنجره پرده ھا را تعویض

با رنگ روشن و زندگی كنيد و ترجيحاً از پرده ھایی 

بودن كوچك  نگران  كنيد.  استفاده  سبز  مثل  بخش 

برای آینه  یك  نباشيد. گذاشتن  اتاق نشيمن  فضای 

بزرگ تر به نظر رسيدن فضا بسيار مناسب است. اگر

ر فزاینده ای بر بزرگنمایی اتاق دارد. اما در انتخاب قاباھل ھنر ھستيد نقاشی یا عكس ھای مورد عmقه تان را قاب كنيد و به دیوار بياویزید كه تاثي

ه ھا بسيار توجه كنيد. اگر رنگ به كار رفته درون اثربرای عكس یا نقاشی مورد نظر به رنگ خود اثر و ھماھنگی رنگ قاب با رنگ آميزی دیوار و پرد

 ھایی با رنگ ھای مmیم و حتی خنثی استفادهمmیم و كمرنگ است، قابی با رنگ تند و گرم انتخاب كنيد برعكس برای آثار ھنری شلوغ از قاب

، در فضای خالی ميان مبل ھا ميز كوتاه قرار داده و روینمایيد. تعادل رنگی ميان قاب و دیوار ھا را فراموش نكنيد. برای ھرچه دلنشين تر شدن اتاق

رار می دھيد توجه كنيد كه بلندتر از دسته ھای مبل یاآن را با شمعدان، گل خشك یا قاب عكس پر كنيد. البته به ارتفاع ميزی كه در كنار مبل ھا ق

ی خرید رومبلی جدید از انتخاب پارچه ھایی باميزی كه در وسط اتاق گذاشته اید نباشد كه در آن صورت باعث نامتناسب شدن فضا می شود. برا

می شود كه اعصابتان را به ھم می ریزد. بهطرح ھای شلوغ و گل گلی و رنگ ھای تند و گرم خودداری كنيد كه نه تنھا باعث ایجاد آرامش ن

وارھا تاثير فوق العاده ای بر بزرگنمایی و آرامش اتاقنورپردازی اتاق نيز توجه كنيد. نصب �مپ سقفی و گذاردن آباژور متناسب با رنگ مبلمان و دی

خواھد داشت.

منبع : روزنامه شرق
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http://vista.ir/?view=article&id=10776

خانه ای بدون استرس با نور پردازی مناسب

در یك فضا، عوامل مختلفی ھمچون رنگ، نور، لوازم موجود، تعداد و نحوه

چيدمان آنھا و بسياری موارد دیگر وجود دارند كه روی روحيه افراد خانواده

تاثير مستقيمی می گذارند.

در نتيجه با قصد ایجاد خانه ای بدون استرس می بایست ھمه این موارد و

تاثيرات ناشی از آنھا به صورت كامل مورد توجه قرار گيرند كه در اینجا به

تك تك آنھا به صورت گذرا خواھيم پرداخت.

▪ رنگ:

از آنجا كه ھر یك از رنگ ھا تاثير خاصی را روی روح و روان ما می گذارند،

ھنگام انتخاب رنگی برای یك فضا به نوع كاربرد آن محيط، خصوصيات افراد

ميان رنگ ھا از  توجه كنيد.  از آن بسيار  ناشی  تاثيرات  ساكن و ھمچنين 

ش رنگ ھای گرم نيز از جایگاه ویژه ای برای دوری ازمعمو�ً رنگ ھای سرد آرام بخش تر از رنگ ھای گرم ھستند ولی تاثير شادی آفرینی و انرژی بخ

استرس برخوردار است.

▪ نور:

 روی جسم و روح انسان می گذارد. معمو�ً افرادی كهبرای فضای خانه تان نور كافی در نظر بگيرید. ميزان نور و ھمچنين كيفيت آن تاثير مستقيمی

 خصوص بھره مندی از نور خورشيد، انرژی مضاعفی رادر نور كم زندگی و كار می كنند، انسان ھای افسرده و پریشانی ھستند حال آنكه نور زیاد به

ایجاد كرده و خمودگی و كسلی را از بين می برد.

ا در انتخاب منابع نور زا برای فضای خانه تان توجه بيشتریاز آنجا كه نورھا نيز رنگ دارند، ھمان تاثيرات رنگ مورد نظر را به ھمراه خواھند داشت لذ

 كننده را سبب می شود ولی اگر با نور زرد جایگزینكنيد. به عنوان مثال انتخاب نور سفيد حاصل از �مپ مھتابی به تنھایی فضای دلگير و افسرده

شده و یا �اقل تلفيق شود، چنين نتایجی را نخواھد داشت.

● لوازم دكوراسيونی:

رند:لوازم دكوراسيونی و كاربردی خانه از چند جنبه روی روح و جسم افراد خانواده تاثير می گذا

ندلی، تختخواب، ميز پذیرایی، ميز غذاخوری و غيره) فرم و مدل: ھنگامی كه به قصد خرید یكی از لوازم دكوراسيونی و كاربردی مانند مبلمان، ص١

نحوه كاربرد و تامين راحتی و آرامش مورد نيازتانبه فروشگاه ھای مربوطه مراجعه می كنيد، بيش از شرایط ظاھری آن و جنبه زیبایی شناسی، به 

با و گرانقيمت ولی نامناسب اگرچه دیگراھميت دھيد. خستگی جسم و تنش ھای روح، پس از برگشت به خانه، با نشستن روی مبلی ھرچند زی

تسھيmت �زم فراھم شده باشد، از بين نخواھد رفت.

پر از لوازم دكوراسيونی و كاربر٢ دی و ھمچنين خرده ریزھای تزئينی را در مكانی) نحوه چيدمان: به طور قطع شما نيز تجربه ورود به فضایی 

سعی بر انتخاب بھترین و زیباترین لوازم شده استنامتناسب به لحاظ وسعت آن ھم با این انبوه لوازم داشته اید، در چنين محيطی اگرچه نھایت 
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ن استرس می بایست فضای كافی برای حركت ھایولی ميزان تراكم آنھا در محيط، سبب ایجاد كmفگی و ناآرامی در شما خواھد شد. در خانه بدو

خالی در ميان لوازم و ھمچنين در نظر گرفتنآزاد و راحت افراد خانواده با ھر نوع وضعيت جسمانی فراھم شود. �زمه این مساله حفظ فضای 

مسيرھای پر تردد است.

در فضای خانه به ھمراه شادابی و لطافت) گل و گياه: در خانه بدون استرس گل ھا و گياھان طبيعی بسياری را می بينيد. حضور طبيعت ٣

بی مثالش، عامل مھمی برای ایجاد آرامش و دوری از اضطراب و ناراحتی ھای روحی است.

 خورشيد به داخل و ھمچنين جریان ھوای تازه به خصوص در) تابش نور و جریان ھوا: در چنين خانه ھایی، تعداد پنجره ھا زیاد بوده و امكان ورود نور۴

فصل بھار بسيار وجود دارد.

ود، فراھم كردن تمھيداتی برای جلوگيری) صدا: از آنجا كه وجود سروصداھای ناھنجار بيرونی سبب سلب آسایش و حتی ایجاد استرس می ش۵

می بایست ھرگونه صدای ناراحت كننده از بين برود. بهاز ورود آنھا از طریق پنجره ھا، دیوارھا و سقف الزامی است. در ضمن در خانه بدون استرس، 

ل از درست كار نكردن ھواكش ھا و یا موتور یخچال وعنوان مثال به جيرجير درھای اتاق ھا و یا كمدھا ھنگام باز و بسته شدن، صدای ناھنجار حاص

ته باشد می توان اشاره كرد. به این ترتيب با حذففریزر و موارد دیگری مانند اینھا كه ممكن است در ھر مكان با توجه به موقعيت آن وجود داش

دادن به موسيقی ھنگام استراحت و ھمچنين صرفكليه صداھای آزاردھنده در حد امكان، صداھای گوش نواز و روحيه بخش را جایگزین كنيد. گوش 

وعده ھای غذایی راھكار دیگری برای ایجاد آرامش است.

انه بدون استرس است.) دمای ھوا: مناسب بودن درجه ھوای موجود در خانه در كليه فصول سال، از جمله مشخصات یك خ۶

● چطور نورپردازی خوب در خانه داشته باشيم؟

صولی است كه در چيدمان خانه باید به آن اھميت دادهمبانی نورپردازی در داخل اتاق ھا، نور خوب، نور طبيعی و نور در اتاق بزرگسا�ن، یكی از ا

شود.

● نورپردازی مناسب

 در وھله اول، كار چندان راحتی نباشد اما به راحتی ازشاید تشخيص این موضوع كه آیا در اتاق خواب تان نورپردازی درست و اصولی وجود دارد یا نه،

ھایتان می سوزد،  ھاله ای قرمز رنگ اطراف مردمكتبعات آن می توان به این مطلب پی برد. اگر صبح ھا با سردرد از خواب بيدار می شوید، چشم 

ی دارید، ھمه و ھمه نشانگر جای خالی نورپردازیچشم ھایتان دیده می شود یا اگر از ھمان اولين ساعات شروع روز، عادت به بدخلقی و پرخاشگر

نيت داشته باشيد.مناسب در اتاق تان است؛ چرا كه نورپردازی خوب موجب می شود در خانه خود احساس آرامش و ام

اعات روز مناسب باشد و به اتاق ھای شما درراه حل تمامی  این مشكmت، ایجاد یك شمای انعطاف پذیر نوری است به نحوی كه برای تمامی  س

كه با فشاردادن یك كليد ساده، به راحتی بتوانيد نورھر لحظه از شبانه روز، حالتی خوشایند ببخشد. نورپردازی باید به گونه ای طراحی شده باشد 

اتاق را زیاد یا كم كنيد.

● نور طبيعی

ر ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی به جھتنور طبيعی، یكی از ویژگی ھای مثبتی است كه یك خانه می تواند داشته باشد اما كيفيت نور د

ر عرض و طول جغرافيایی بيندازیم.اتاق ھا دارد. شاید بد نباشد نگاھی به نحوه نور اتاق ھا با توجه به جھت قرارگرفتن شان د

▪ اتاق ھای رو به شمال:

ندان نقاش معمو�ً اتاق كار خود را رو به شمال انتخاباین اتاق ھا سرد ھستند، نور زننده ای دارند و نور مستقيم خورشيد به آنھا نمی تابد. ھنرم

می كنند تا در نور آن، بھتر بتوانند رنگ ھا و طيف ھای مختلف را تشخيص بدھند.

▪ اتاق ھای رو به شرق:

گذشت چند ساعت از زمان طلوع، سایه ای بلند واولين اتاق ھایی كه با طلوع خورشيد روشن می شوند، اتاق ھای رو به شرق ھستند اما بعد از 

ھا نيست. بھتر است برای تعدیل  نور شدید و خيره كنندهطو�نی مدت بر این اتاق ھا سایه می افكند و طی روز دیگر خبری از نور خورشيد در این اتاق 

اواسط روز نيز تا حد ممكن، نور طبيعی روز را به نوعی درآفتاب در زمان طلوع، در این اتاق ھا از نور مصنوعی استفاده شود. با این كار می توان در 

این اتاق ھا ایجاد كرد. این تمھيد برای اتاق ھای رو به شمال ھم كارآیی دارد.

▪ اتاق ھای رو به جنوب:
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 در فصل ھای مختلف، كيفيت و ميزان آن اندكی تغييرنور و گرمای خورشيد در تمام مدت روز در این اتاق ھا وجود دارد؛ البته ممكن است طی روز و

جا می گذرانيد، رو به جنوب باشد.كند. بھتر است آشپزخانه، اتاق نشيمن و ھر جایی كه معمو� مدت زمان زیادی را طی روز در آن

▪ اتاق ھای رو به غرب:

م را آزار می دھد. بعدازظھرھا در این اتاق ھا سایهدر گرم ترین ساعات روز، نور خورشيد به این اتاق ھا می تابد و زمانی كه نور شدید است، چش

می افتد و نور خورشيد، مmیم تر می شود.

▪ نور اتاق خواب بزرگسا�ن

ابـــی راحــت داشته باشيد. البته این را فراموش نكنيدنور خوب در اتاق خواب، به شما این امكان را می دھد كــه بعد از یــك روز سخــت كاری، خو

بح روز بعد برای پوشيدن لباس مشكل پيدا می كنيدكه منظورمان این نيست كه اتاق خواب باید تاریك باشد تا خوب بخوابيد، چون در این صورت، ص

و ممكن است با جوراب ھای لنگه به لنگه سر كار بروید!

وب است و حتی اگر ھم اتاقی شما بخواھد بخوابد،بھترین نور برای اتاق خواب، نور كنار تختخواب است كه برای مطالعه و حتی دیدن تلویزیون خ

ستفاده كنيد یا نوری را در قسمت با�یی تخت خود تعبيهچشمانش را آزار نمی دھد. می توانيد برای نور كنار تختخواب تان از آباژورھای كنار تختی ا

كنيد یا روشنایی ھای دیواركوب در اتاق خود نصب كنيد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=254423

خانه ای به زيبايی رنگ ھا

حضور و وجود ھنر در ماھيت دکوراسيون داخلی انکارناپذیر بوده و جایگاه و

تاثيری تعيين کننده دارد، تا آنجا که پرداختن به مقوله دکوراسيون بدون وجود

آن امری بيھوده و حرکتی به بير اھه است.

تصویر غيرواقعی که امروز از مفھوم دکوراسيون داخلی پيش روی ماست،

مفھومی خام و تک بعدی است. درواقع دکوراسيون داخلی مباحثی چون

نور، تاثيرشناسی، فضاسازی، فرم، رنگ،  موضوع شناسی، زیباشناسی، 

مواد و... را در برمی گيرد.

زندگی روزمره ما به شدت تحت تاثير فضای پيرامون ماست و این فضا تعيين

کننده و جھت دھنده حرکات، رفتارھا، واکنش ھا و در نھایت مجموعه عمل ھا

و عکس العمل ھای ماست.

اراده آدمی کمترین تا جایی است که گاھی  یادشده  حساسيت عوامل 

 متفاوتی می شود.نقشی در تاثيرپذیری روح و ذھن از این عوامل نداشته و باعث بروز رفتارھا و عکس العمل ھای

یی که در آن به سر می بریم، نقش به سزایی دردر جریان زندگی صنعتی و مکانيزه امروز که توام با فشارھای روحی و انواع استرس ھاست، فضا
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تگی مستمر، نگرانی، عصبانيت و ... اند، بدون آنکهافزایش یا کاھش این فشارھا و استرس ھا دارند. چه بسيار افرادی که دچار حا�تی از قبيل خس

یا تشدید چنين حا�تی می شود.بدانند محيطی که در آن به سر می برند و عوامل محيطی که با آن در ارتباط اند، باعث بروز 

جاست که نقش فضا و دکوراسيون داخلیآرامش گوھری گران قدر است که دست یابی به آن مستلزم فراھم آوردن بستری مناسب است. ھمين 

مورد توجه خاص قرار می گيرد.

 دانند، این مقوله امری مبتنی بر منطق وبرخmف ھمه تصورات که مقوله دکوراسيون و معماری داخلی را آميزه ای از سليقه و ذوق شخص می

 دکوراسيون داخلی داراست. کوچک تریناستد�ل و محاسبه است و ذوق و سليقه شخصی افراد کمترین نقش و جایگاه را در روند شکل گيری

ه وجود می آورد.لغزش در این راستا باعث بروز اخت�mتی در مجموعه فضا و به تبع در روحيات و رفتار مخاطب ب

ای گوناگون آشنا کنيم.در اینجا قصد داریم کمی شما را با اصول به کارگيری رنگ در دکوراسيون منازل و سمبل رنگ ھ

● سمبل و معانی رنگ ھا

ھر رنگ تاثير خاص روی فضای محيط و به تبع روی ذھن آدمی می گذارد.

الف) رنگ ھای گرم

چ وجه �زم نيست تا رنگ یک اتاق کامm قرمز باشد تاـ قرمز: گرما، انرژی،  خطر، خشونت و ھيجان را القا می کند و رنگی کامm خاص است... به ھي

س ھایی از این قبيل می شود.شما دچار چنين احساساتی شوید. وجود اشيایی کوچک به ھمين رنگ در یک محيط نيز باعث بروز ح

اھيد شد.توصيه می کنيم ھرگز در یک اتاق، اجازه ندھيد قرمز رنگ غالب باشد چون پس از مدتی عصبی خو

ز و وضوح می شود. سمبل ثروت و دارایی است وـ زرد: درخشش و شادی را القا می کند و تا حدی محرک است. باعث با� رفتن حافظه، قدرت تمرک

نگاه را به سمت خود جذب می کند. یادآور درخشش خورشيد و طmست.

عث آزاد شدن ھيجانات، از بين رفتن افسردگی وـ نارنجی: رنگ شادی و زنده کننده رنگ و بوی ميوه ھای بومی و ميوه ھای فصل پایيز است. با

ال و پيش پا افتادگی را القا می کند.ایجاد خلق و خوی دوست داشتنی می شود. در صورتی که در استفاده از آن افراط کنيد، حس ابتذ

ب) رنگ ھای سرد

ح، اعتماد و امنيت است.ـ آبی: رنگی خنک و آرامش بخش است و باعث ابتکار و الھام می شود. رنگی معنوی و یادآور صل

ویند. رنگی ایده ال برای القای حس تعادل و تمرکزـ سبز: سبز یادآور برگ درختان، چمن ھا و جنگل است و به ھمين دليل به آن سمبل زندگی می گ

است. در عين حال برای بسياری از افراد، رنگ خوش شانسی یا بدشانسی است.

ـ بنفش: آرامش، نوازش، عشق، تخيل و تمایل را القا می کند.

ج) رنگ ھای خنثی

ی آورند.ـ کرم، شيری، عسلی، قھوه ای و خاکستری: رنگ ھای خنثی جوی آرام، صاف و روشن را به وجود م

با� می برد و فضا را بزرگ تر نشان  با تمامی رنگ ھاـ سفيد: سمبل پاکی و روشنی است. ارزش دیگر رنگ ھا را  می دھد. رنگ سفيد تقریبا 

ھماھنگی دارد.

ی که به افراط مصرف شود، سبب بروز افسردگیـ سياه: سخت و سلطه جو و حس در خود فرورفتگی، ناراحتی و فروتنی را القا می کند. در صورت

خواھد شد.

● اتاق ھا و رنگ ھای خاص

) سالن  پذیرایی١

 دليل توصيه می شود فضایی گرم را به وجودسالن پذیرایی بھترین مکان برای استراحت، بحث و برگزاری مھمانی ھای صميمانه است. به ھمين

ده ناراحتی مثل سياه را کنار بگذارید.آورید. پيشنھاد می کنيم در سالن از رنگ ھای زنده و شاد استفاده کنيد و رنگ ھای القا کنن

نه نمی شوند. در عين حال که فضا را آرام وکرم، سفيد، خاکستری، قھوه ای ، عسلی و رنگ ھای خنثی بسيار کmسيک و زیبا ھستند و ھرگز کھ

زل، از رنگ ھای شاد در کوسن ھا، پرده، مبلمان و...لذت بخش می کنند، با تمامی رنگ ھا نيز ھماھنگی دارند. توصيه می کنيم برای شاداب کردن من

استفاده کنيد.

) اتاق خواب٢
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ب باشيد در انتخاب رنگ آن اشتباه نکند.اتاق خواب فضایی است که ما یک سوم عمر خود را در آن می گذارنيم، به ھمين دليل باید مواظ

شته باشند تا آرامش را القا کنيد. فرش،اولين ھدف در رنگ آميزی اتاق خواب، القای حس آرامش است. به ھمين دليل رنگ ھا ھماھنگی دا

 افزایش می دھد و به ھمين دليل کاربرد آن برایدیوارھا، پرده و کف، باید به ھمه موارد توجه کنيد. رنگ قرمز ھيجانات جنسی و حس خشونت را

اتاق خواب توصيه نمی شود.

ن حس خوبی داشته باشند. پيشنھاد می شود تا حداتاق خواب برای کودکان فضایی برای بازی و انجام تکاليف نيز ھست، به ھمين دليل باید در آ

امکان اتاق کودکان را رنگارنگ کنيد.

ت و با سفيد نيز ھماھنگ می شود. از سویرنگ آبی، یادآور آسمان آبی و آرامش بخش است، به ھمين دليل بھترین رنگ برای اتاق خواب اس

شت. دیوارھای آبی فضا را بزرگ تر نشان می دھند.دیگر، رنگ آبی با ھر رنگ دیگری که برای روتختی و پرده در نظر بگيرید، ھم خوانی خواھد دا

يز خواب آور است.حتی می توانيد دیوارھا را سفيد و باقی اشيا  مثل پرده یا روتختی را آبی کنيد. رنگ سبز ن

)آشپزخانه٣

ای تيره (سياه، آبی تيره،...) نزنيد. در صورتی کهپس از سالن پذیرایی، آشپزخانه مھم ترین فضای خانه است. ھرگز به دیوارھای آشپزخانه رنگ ھ

دیوارھا سفيد باشند، اشيای داخل آشپزخانه و رنگ آنھا را بھتر نمایان می کند.

ارھا یا وسایل تزیينی استفاده کنيد. رنگ صورتی نيزرنگ زرد یادآور درخشش و رنگی زیبا برای آشپزخانه است. شما می توانيد از این رنگ روی دیو

رنگی پویا و مناسب برای آشپزخانه است.

) حمام۴

ن مکان سازگارند. از برخی رنگ ھا مثل سياه،مکانی برای استراحت و پاکيزگی و فضایی کامm خصوصی است. بعضی رنگ ھا مثل آبی بسيار با ای

 است. در صورت تمایل می توانيد از رنگ آبی درطmیی و نقره ای باید بسيار کم در این فضا استفاده کرد. آبی یادآور رنگ دریا و حس تعطيmت

موزایيک ھا، حوله ھا، کف حمام، پرده ھای دوش و... استفاده کنيد.

)دفتر کار۵

سرد (سبز، آبی و بنفش) که بيشتر آرامش بخش اند،در اتاق کار باید بين رنگ ھای گرم (قرمز، زرد و نارنجی) که بيشترھيجان آورند و رنگ ھای 

 کار کردن را با� می برد و حتی رنگ گوجه ای زنده برایتعادل ایجاد کنيد. در استفاده از رنگ سياه و سبز باید بسيار محتاط بود. رنگ قرمز، انرژی

ا� می برد و قدرت کار کردن را از شخصاتاق کار پيشنھاد می شود ولی در عين حال نباید رنگ قرمز رنگ غالب شود چون حس خشونت را ب

می گيرد.

● چند توصيه کاربردی

ای زیر تا حدی به شما کمک می کنند:آیا نمی دانيد چه رنگی مناسب اتاق شماست و چگونه می توانيد ھماھنگی ایجاد کنيد. توصيه ھ

mسيک ترند، استفاده کنيد. انتخاب یک رنگ شاد و زندهـ در صورتی که تمایل دارید برای اتاق تان رنگی غالب انتخاب کنيد، از رنگ ھای خنثی که ک

می تواند پس از مدتی شما را خسته کند.

 کافی ندارد، از رنگ زرد یا نارنجی استفاده کنيد تاـ نور اتاق نقش اساسی در انتخاب رنگ ایفا می کند. در صورتی که اتاق شما تاریک است و نور

 و سفيد استفاده کنيد. در صورتی که ميزان نور وروشن تر به نظر برسد. در صورتی که اتاق شما بسيار گرم است، از رنگ ھای سرد مثل آبی، سبز

دمای اتاق تان متعادل است، از رنگ ھای خنثی (کرم و خاکستری) استفاده کنيد.

 درصد را به رنگ سوم اختصاص دھيد.۵ درصد را به رنگ دوم و ١۵ درصد فضا را به رنگ غالب، ٨٠ـ برای ایجاد تعادل در رنگ اتاق توصيه می شود 

تيو در یک اتاق به طور معمول یکی از چھار دیوار راـ برای کم کردن شدت بلندی سقف می توانيد از رنگ ھای تيره استفاده کنيد. برای اصmح پرسپک

به رنگ دیگری رنگ آميزی می کنند.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=328463
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خانه ای گلستان داشته باشيد

بسيار اتفاق می افتد که در حال گذر از خيابانی ھستيد و ناگھان یک شاخه

گل و یا یک بوته گياه در یک گل فروشی توجه شما را به خود جلب می کند.

با نيز دسته ھای گل را به عنوان ھدیه دریافت می کنيد. می توانيد  گاھی 

استفاده از وسایلی که در خانه دارید آنھا را به شيوه ھای تازه و غيرمعمول

آراسته و از زیبایی آنھا استفاده کنيد.

شاخه ھای منفرد که دارای غنچه ھستند در یک ظرف باریک و بلند از جلوه

خاصی برخوردار خواھند شد. می توانيد از بطری ھای خالی موجود در خانه

مانند شيشه ھای شربت ھای حاضری که دارای گردن بلند و درازی ھستند

برای این کار استفاده کنيد. اگر چند شاخه گل دارای غنچه دارید چند شيشه

را در یک سينی فلزی زیبا و قدیمی خود کنار ھم بچينيد و فضای آنھا را با

برگ ھای خشک و یا برگ ھای درختان و گل ھای ریز بپوشانيد.

بکنيد و مثmً روی از فضای موجود بيشترین استفاده را  - اگر می خواھيد 

به را  گل ھا  می توانيد  کنيد  اشغال  را  کمتری  فضای  آشپزخانه  پيشخوان 

صورت چند طبقه بيارایيد. برای این کار می توانيد از یک جاليوانی و یا سبد

ًmمخصوص کارد و چنگال استفاده کنيد و گل ھا را پس از قرار دادن در مث

ظرف ھای خالی شکmت در دو طبقه از چارچوب مورد نظر آویزان کنيد.

ده کنيد به طوری که در طبقه با� بوته ھای دارای برگ ھا وبرای اینکه منظره ایجاد شده چشم نوازتر باشد می توانيد از دو طبقه از دو نوع گياه استفا

د.گل ھای ریز قرار بگيرد و در قسمت پایين گياھی را که دارای شاخه ھای آویزان است قرار دھي

ی توانند باشند. حسن این جعبه ھا در آن است که- جعبه ھای مخصوص گل برای قرار دادن در پشت نرده ھای پنجره ھا ھم از بھترین انتخاب ھا م

ت شيشه منتقل کنيد و به طور دلخواه مکان آن راقابل حمل و نقل ھستند و شما می توانيد این باغچه کوچک را در ھوای سرد به داخل خانه و پش

ا زیباتر به نظر بيایند. بھتر است اول گياھان را مثmً درتغيير دھيد. توجه داشته باشيد که گياھان در این جعبه ھا باید به طور فشرده کاشته شوند ت

داخل جعبه گل بچينيد. این کار باعث خواھد شد کهجعبه ھای خالی پنير و حلوا بکارید و سپس آنھا را در داخل بستری از پوشال و سنگ ریزه در 

پس از بين رفتن گل ھا زحمت تعویض خاک به گردنتان نيفتد.

ی سفالی متنوع بکارید و در پشت شيشه به خصوص- می توانيد حتی دانه ھای گندم را خيس کنيد و پس از جوانه زدن به طور فشرده در گلدان ھا

مينان داشته باشيد که نيازی به سم پاشی و کارھایدر آشپزخانه قرار دھيد. ھمين کار را می توانيد با تخم چمن نيز انجام دھيد. به ھر حال اط

معمول در باغبانی برای این باغچه کوچک دل انگيز نخواھيد داشت.

 استفاده قرار نگرفته اند و کمتر می توان نام «ظرف- در ھر آشپزخانه تعداد زیادی از ظرف ھای کوچک فانتزی پيدا می شود که ھرگز به واقع مورد

د تا از این ظرف ھای کوچک که از یک جنس و تقریباً یکآشپزخانه» بر آنھا نھاد. به ھر حال این ظروف زیبا ھستند. برای گل ھای کوچک می توانيد چن
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اندازه برخوردار ھستند بردارید و آنھا را در این گلدان ھای کوچک بکارید.

د و چند تا از آنھا را که اندازه و شکل ھای متفاوت- گاھی اوقات تنوع، منشأ زیبایی است. پس بطری ھای خالی موجود در خانه را از نظر بگذراني

رار بدھيد. حال بدون رعایت اندازه، آنھا را در کنار ھمدارند انتخاب کنيد. درون آنھا خاک شيميایی رنگی و شفاف بریزید و گل ھای خود را درآنھا ق

بچينيد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=107645

خانه ھای خود را ايرانی تزئين کنيد

تاقچه ھا، رف ھا، ارسی ھا، ھشتی ھا، حوض ھا و باغچه ھا، تنھا شماری از

عناصر كالبدی طراحی داخلی در ایران ھستند. روش معماران گذشته ایرانی

در به كارگيری این عناصر، در راستای آن بوده تا از جذابيت فُرم كاسته شود و

به غنای فضا افزوده گردد.این ھمان ھندسه ھمراه با تزئينات است. به نظر

می رسد طراحی داخلی در ایران، از یك سو در چنبره نوستالژیای تاقچه ھا،

رف ھا و اُرسی ھای قدیم گرفتار مانده و از سوی دیگر به دكوراسيون و ابعاد

با تمام اینھا، طراحی داخلی یافته است.  دراماتيك و تزئينی فضاھا تقليل 

فرآیندی است كه ھمزمان می بایست سویه ھای زیباشناختی و عملكردی

را سامان دھد. طراحی داخلی یك ساختمان، داستانی است كه شخصيت

اصلی آن خود انسان است؛ در این بين حضور او در این فضا، چگونگی آن و

تداعی كننده می تواند  می گيرد،  قرار  آن  در  انسان  ویژگی ھای فضایی كه 

 اصل از آنھا را می خوانيد:٧اصولی باشد كه در ادامه 

) نور را دریاب:١

نور عنصری است كه با آن دیدن اشيا ممكن می شود. نور می تواند ریتم

احساس را  فرم  نه  نور،  بدون  ببخشد.  داخلی  فضای  یك  به  خmقانه ای 

داخلی فضای  یك  در  نورپردازی  را.  بافت  نه  و  را  رنگ  نه  كرد،  می توان 

پيامدھای مھمی در بردارد. چه بسا نورپردازی مناسب یك فضا آن فضا را

مناسب در طول شب در یك فضای داخلی می تواند حسخوشامد و چشم نواز كند. نورپردازی در كنار ابعاد زیباشناختی، بعد عملكردی ھم دارد. نور 

ا گرم و صميمی كند. به كمك نورپردازی می توان یكمحدود بودن یا ابھام و ھراس را بر طرف كند. نور مناسب یك اتاق حتی می تواند چھره آدمی ر

mیم و گرمی داشته باشد یا بھترین نورھا برای حمام،فضای داخلی را به جزایر نورانی متنوعی تبدیل كرد. پس، از باب مثال، غذاخوری باید نور م

منابع نوری كم ولتاژ ھستند.
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) فرم را بشناس:٢

نا نسبت داده می شود، در حالی كه فضای داخلیفرم، توده فيزیكی یك شیء است كه سه بعدی بوده و وزن دارد. فرم معمو�ً به پوسته بيرونی ب

سی ھا و سيركو�سيون مھم ترین این عواملھم فرم خاص خود را تشكيل می دھد. معمو�ً فرم فضای داخلی تابعی از عوامل مختلف است. دستر

ی تواند یك شكل نباشد.ھستند. ھر چند نمود فرم بيشتر در پوسته بيرونی یك بناست با این حال نمود بيرون و درون م

) فضا را احساس كن:٣

 و ارتباط آن با محيط، مھم است. مساله ای كه درفضا را محدوده در دسترس كاربران دانسته اند. در طراحی داخلی معمو�ً استفاده موثر از فضا

د عمده فيلسوفان و معماران به عنصر فضا،رابطه با فضا مطرح می شود، رعایت ابعاد انسانی در طراحی داخلی است. از قرن ھا پيش رویكر

ی از فاكتورھای مھم طراحی بدل شده كه از آنبرجسته بوده است. در طی سال ھای اخير ھم ارتباط بين ابعاد انسانی با فضاھای داخلی به یك

) در دید جزئی، یاد می شود. در طراحی داخلی می بایست رابطهAnthropometryتحت عنوان ارگونومی یا كار پژوھی در دید كلی و اندام سنجی (

ر قرار گيرد.درسـت انسان با فضا تعریـف شود و ابعاد بدن انسان ھا برای سھولت دسترسی ھای فضایی مد نظ

) بافت را لمس كن:۴

 نرم یا خشن، كشيده یا برجسته، زبر یا مخملين وبافـت مشخصـه ای از یك شیء اسـت كه با لمس كـردن یا دیدن به چشـم می آید. بافت می تواند

غيير می كند. چه بسا طراحی داخلی یك خانهیا ابریشمی باشد. در طراحی داخلی پوسته ھا و سطوح فضایی معمو�ً بسته به عملكرد ھر فضا ت

نيازمند سطوحی نرم و منعطف باشد اما فضای داخلی یك سينما چنين سطوحی را برنتابد.

) شكل را بيازمای:۵

Shape گيرند. شكل یا صورت معادله كلمه شكل، خط بيرونی یك شیء را تشكيل می دھد. در معماری معمو�ً شكل و فرم را با ھم اشتباه می

 است. معمو�ً شكل ھا یا طبيعی ھستند یا غيـرقابل مشاھـده یا ھندسی. در تركيبFormفرنگی است؛ در حالی كه فرم امmی فارسی ھمان 

د تركيبات بصری گوناگونی پدید آورند.بندی یك فضا شكل اشيـا عامل تعيين كننده ای است. طراحان داخلی به كمك این عامل می توانن

) رنگ را در ھم بياميز:۶

یابد. رنگ در طراحی داخلی احساس آدمی رادر تعریف رنگ آن را خاصيت بصری فرم دانسته اند. در حقيقت عنصر فرم از طریق رنگ معنا می 

. كاربرد رنگ ھم، از یك فضای داخلی به فضایتحت تاثير قرار داده و روی فرم تأكيد می كند، ضمن آنكه رنگ، حس مقياس را ھم موجب می شود

دیگر فرق می كند و در كاربرد رنگ، توجه به خصلت ھای روانی آدميان ضرورت تام دارد.

) حجم را بشناس:٧

ری ھستيم. مقرنس ھا و گوشواره ھا خودحجم عنصر مھم طراحی داخلی است. در معماری سنتی ایران، شاھد فضاھای پر و خالی احجام معما

ا به واسطه �یه بيرونی بنا درك می كنيم. اینبخشی از احجام خالی ھستند. در این معماری مسائل حجمی اھميت زیادی دارد. ما فضای داخلی ر

ه یا حجم بنا از درون آن می اندیشد و اینجاست�یه بيرونی در حقيقت ھمان حجم كلی بناست. در معماری مدرن، معمار به انتزاع و جدایی پوست

ھا می كنند. این جا طراحی داخلی به مثابه یك سامانكه دیوارھا و سقف ھا، فضایی تاكيدی ایجاد می كنند و خود را از قيد و بندھای فضای داخل ر

یا روش معمارانه مطرح می شود.

منبع : روزنامه تھران امروز
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خانه ھايتان پر نور

● نگاھی به تاثير نورپردازی و رنگ آميزی بر فضای داخلی اتاق

سعی و تmش تك تك ما بر این است كه فضایی آرام و امن داشته باشيم تا

به ھنگام استراحت در خانه، انرژی از دست رفته را جایگزین كنيم. با آگاھی

mاز شيوه استفاده از انواع مبلمان، رنگ، طرح و بافت می توانيم خانه را كام

شخصی و بر محور آسایش اعضای خانواده تزئين كنيم. ھمواره یادمان باشد

كه خانه برشی از كل جھان است كه در آن آسایش ما فراھم می شود. با

استفاده از نورپردازی  و رنگ ھا می توانيم فضایی سرشار از نشاط و آرامش را

به وجود آورده و این آرامش را در كل روز به دیگران منتقل كنيم.

در این تصویر، اتاق نشيمنی را مشاھده می كنيد كه به سبك مدرن چيده

فضای یك  به  بخشيدن  محوریت  برای  بدانيد كه  بھتر است  شده است. 

پنجره ای مشرف به یك فضای زیبا از بھترین عناصر مح تلویزیون، كتابخانه و  سوب می شوند و ھمان طور كه در این تصویرنشيمن، شومينه، 

وراتيوی كه در این تصویر وجود دارد، نورپردازیمشاھده می كنيد، مبلمان نشيمن بر محور تلویزیون چيدمان شده  است. از دیگر نكات مھم و دك

 كنيد و در یك نگاه، تفكيك مبلمان و ارزش گذاری آنھاصحيح و متنوع این اتاق است. با نگاھی گذرا لغزش نور را بر تك تك اجزای مبلمان مشاھده می

تك اجزای مبلمان در ذھن تان حك و ماندگار می شود.برایتان به آسانی امكان  پذیر است. یكی از تاثيرات مھم نورپردازی متنوع، این است كه تك 

لی بر روی سقف نصب شده اند، شكل گرفتهنورپردازی عمومی در این تصویر توسط �مپ ھای مخفی در با�ی دیوار و �مپ ھایی كه به شكل ری

 از دیگر انواع نورپردازی كه در این تصویر مشاھدهاست كه به وسيله این نوع نورپردازی، تقریبا نوری یكسان بر فضای اتاق نشيمن ساطع می شود.

در این تصویر توسط �مپ ھای ھالوژن  صورت گرفته است،می كنيد، نورپردازی منطقه ای است كه در با�ی تابلوھا و آثار ھنری وجود دارد. نورپردازی 

چراغ ھای روميزی نقش بسيار مھمی در تفكيك فضا ھا دارند.

 دیدن مبلمانی به رنگ نارنجی در این تصویر، فضاییرنگ ھای گرمی مانند رنگ نارنجی، یكی از بھترین گزینه ھا برای دكور فصل زمستان ھستند. با

گرم در ذھن تان نقش می بندد.

مان را در فصول سرد از رنگ ھای روشن و سرد به رنگاگر از آن دسته افراد ھستيد كه با تغيير فصل، دكور خانه تان متغير است بھتراست روكش مبل

 و یا زرد باشد. با این انتخاب فضایی گرم و صميمیھای گرم وتند تغيير دھيد. ھمچنين بھتر است نورپردازی در فصول سرد از طيف رنگ ھای آفتابی

تند می توانيد فضایی گرم تر با رنگ  با اضافه كردن آكسسوارھایی  تنھا  قرمز ورا خلق می كنيد، حتی  تحقيقات، رنگ  مھيا سازید.بر اساس   

طيف رنگ ھای آن، از دسته رنگ ھای مھيج و شاد ھستند.

ر شدن ضربان قلب و گاھی نيز موجب افزایش عمل دمنتایج تحقيقات به عمل آمده، نشان داده كه تاثير این رنگ در بسياری از افراد موجب سریع ت

اید از ھيجان دوری كنند، این است كه از این رنگ ھاو بازدم و افزایش فشار خون می شود. به ھمين دليل توصيه بسياری از پزشكان به افرادی كه ب

. از تاثيرات دیگر این رنگ ھا، اشتھازا بودن آنھاست، بهدر دكور خانه و به خصوص اتاق خواب استفاده نكنند تا محيطی به دور از ھيجان داشته  باشند

يد كه از دیدگاه روان شناسی، تاثير رنگ ھا بر افراد درھمين دليل از این رنگ ھا می توانيد در دكور اتاق ناھارخوری استفاده كنيد. بھتر است بدان

طو�نی مدت شكل می گيرد.

منبع : روزنامه سmمت
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خانه ھايی شادتر داشته باشيد

کنيد، القا  خانه ھایتان  چارچوب  به  بيشتری  نشاط  و  شادی  اینکه  برای 

راه ھای متنوعی وجود دارد اما راه ھای ارزان تر و ابتکاری ھم وجود دارد. نيازی

نيست

آیا دھيد.  به خرج  ابتکار  کمی  کنيد.  خریداری  گرانقيمت  تزئينی  اشيای 

معمولی، زرد �مپ ھای  رنگ  با  مھتابی  رنگ سفيد  ترکيب  می دانيد که 

ترکيبی پرنشاط توليد می کند؟

از استفاده  با  پرمصرف  زرد  �مپ ھای  کردن  روشن  جای  به  کار  این  با 

نوری ترکيب  انرژی،  مصرف  در  کاھش  عين  در  مھتابی  �مپ ھای 

خوشایند تری ایجاد خواھيد کرد.استفاده از تابلوھای کاریکاتوری و متنوع از

mحيث رنگ، ابتکار دیگری است. شاید شما بتوانيد از ميان چند نوع تابلو مث

داشته انتخاب  حق  سفيد  و  سياه  تابلوی  و  رنگارنگ  نقاشی  تابلو ھای 

تابلوھای رنگارنگ و کاریکاتوری باشيد. بدیھی است که گزینه ای ھمچون 

می تواند القا کننده بيشتری از روح زندگی شاد به خانه ھای شما باشد. تنوع

در اتاق ھای خود استفاده کنيد.یادتان باشد چنينرنگ در قاب تابلوھا ھم گزینه ای دیگر است. سعی کنيد از رنگ ھای مختلف در قاب ھای مختلف 

مثm چه لزومی دارد کاناپه در صدر اتاق پذیرایی گذاشتهابتکاری و خارج از کليشه ھای موجود اسباب و اثاثيه، گزینه ای جالب توجه می تواند باشد. 

شه و کنج، استفاده از پرده ھای رنگارنگ در اتاق پذیرایی وشود یا اینکه ميز تلویزیون در وسط دیوار؟ ابتکاراتی ھمچون قرار دادن ميز تلویزیون در گو

طراف داشته باشد، می تواند در القای روح شادیپھن کردن قاليچه ھای کوچک اما متنوع از حيث طرح که ھارمونی خاصی ھم با اسباب و اثاثيه ا

به زندگی و دیوارھای خانه تان موثر باشد.

Good houseمنبع: 

منبع : بيرتک
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اگر قصد دارید ميز و صندلی ناھارخوری را تعویض کرده یا برای اولين بار برای

خرید این لوازم به بازار بروید، برای انتخاب وسایلی که از نظر اندازه، تناسب

و ھمچنين راحتی با خواسته ھای شما مناسب باشند به توصيه ھای مفيد

زیر توجه کنيد.

● اندازه و راحتی

ميز مناسب برای اتاق ناھارخوری رسمی یا غير رسمی و آشپزخانه باید به

حدی بزرگ باشد که جای کافی برای موارد زیر داشته باشد:

▪ جای کافی برای آرنج:

باید برای ھر برای افراد.  تامين آسایش بدون ایجاد احساس ازدحام  برای 

 سانتيمتر فضا اختصاص دھيد و فاصله ھر دو نفر٧۵ تا ۶٠شخص حداقل به 

 سانتيمتر است.٧۶ تا ٧٣ سانتيمتر باشد. ارتفاع یک ميز ناھارخوری استاندارد ٧۵در دو سمت ميز ھم باید حداقل 

▪ جای پا:

ه خود یک پایه دارند، دارای یک جای پایمعمو� ميزھایی که به منظور دور ھم نشستن ساخته ميشوند و در ھر گوشه یا در نزدیکی ھر گوش

ند. اشکال پيچيده تر و ھنرمندانه ھم معمو� خوبمرکزی یا چند تایی ھستند که به صورت یک قاب چھارگوش پایه ھای ميز را به یکدیگر متصل ميک

 مختلف روی ميز تکيه دھيد تا از تعادل پایه ھایاست. فقط باید مطمئن شوید جای قرار دادن پا با جای نشستن راحت ھمراه باشد. از زاویه ھای

آن مطمئن شوید.

▪ صندليھای ناھار خوری:

ی گرفته، تا حد �زم به ميز نزدیک شده و در حالی که ازاین صندليھا باید پشتيھای کامm عمودی داشته باشند که افراد بتوانند به راحتی در آنھا جا

تکيه گاھی محکم برخوردارند، به صرف غذا بپردازند.

▪ از صندليھایی که پایه ھای آن با زاویه بزرگی رو به بيرون باز ميشود دوری کنيد:

ن ميشوند. از طرفی این نوع پایه معمو� از انواعحالت قرار گرفتن این صندليھا در پشت ميز بدشکل است و به سادگی موجب گير کردن پا و لغزید

دیگر ضعيفتر است و زود لق ميشود.

▪ صندليھا را کنار ميز بررسی کنيد.

جا بگيرند.صندلی باید به سادگی با ميز جور شود و دسته ھای آن باید تا حدی کوتاه باشند که زیر ميز 

▪ لبه برگردان ميز را چک کنيد.

وی پای خود را بررسی کنيد. این فاصله باید به حدیروی صندلی بنشينيد و فاصله لبه ای که از رویه ميز به حالت عمودی به پایين آمده است تا ر

باشد که نشستن و برخاستن از روی صندلی به سادگی انجام شود.

● اندازه ھای معمول ميز

 مھمانان احتمالی شما متناسب باشد. ميزھایی که دارایميزی که انتخاب ميکنيد باید تا حد امکان با فضای مورد نظر، تعداد افراد خانواده و تعداد

يز بزرگتر نياز پيدا ميکنند، مناسب است. اماقطعات اضافه کشویی بوده یا بخشی از آن تاشو است، برای خانواده ھای کوچکتری که گاھی به م

معمولترین اشکال و ظرفيت ميزھا از این قرارند:

▪ ميز گرد:

 نفر مناسب است٨ برای ١۴٢ نفر و با قطر ۴ برای ١٠٠ نفر، با قطر ٢ سانتيمتری برای ٩٠با قطر 

▪ ميز مربع:

 نفر مناسب است.٨ سانتيمتر مربعی برای ١۵٠ نفر و ۴ سانتيمتر مربعی برای ٩۶ميز 

▪ ميز مستطيل/بيضی:

 در١٢٠ ھشت تا ده نفره و ٢۴٣ در ١٢٠ شش تا ھشت نفره، ٢١۴ در ٩٠ شش تا ھشت نفره، ١٨٠ در ٩٠ سانتيمتری، شش نفره، ١۵٠ در ٩٠
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 دوازده نفره ھستند.٣٣۵

● انتخاب نوع پرداخت چوب

▪ بليچ یا سفيدکردن:

اما ھمچنان بافت خود را نشان ميدھند. یکاین روش رنگ چوب را روشنتر ميکند و بعضی از انواع چوب با بليچ کردن به کلی سفيد ميشوند 

پوشش شفاف مانند �ک بر روی چوب سفيد شده کشيده ميشود.

▪ لعاب:

 و بافت چوب را پنھان ميکند و سطحی محکم، ضدرنگ براق یا نيمه براقی است که بر روی یک یا چند �یه رنگ آستر قرار ميگيرد. این روش رنگ

خش و قابل تميز کردن به وجود می آورد.

▪ �ک:

روی سطح چوب قرار ميگيرند. �ک ميتواندنام عمومی پرداختھای ترکيبی که سریع خشک ميشوند و معمو� در چند �یه با قلم مو یا اسپری 

ھد.شفاف بوده و بافت چوب را نشان دھد یا دارای رنگ باشد و رنگ و بافت طبيعی چوب را تغيير د

▪ روغن:

پس اضافه آن پس از ماليدن ھر �یه، پاکمنظور روغن بزرک و سایر روغنھایی ھستند که در چند �یه بر روی سطح چوب ماليده ميشوند و س

یف و کم مقاومتند اما به سادگی ميتوان آنھا راميشود. نتيجه چوبی با ظاھر طبيعی و رنگ و بافت تقویت شده است. پرداختھای روغنی بسيار ظر

ترميم کرد.

▪ رنگ:

 البته مبلمان تھيه شده با چوب رنگ شده در ھر سبکیرنگ براق یا نيمه براق معمو� برای چوبھای نامرغوب به کار ميرود تا عيوب آنرا پنھان کند.

 چوب استفاده ميشود.به وفور یافت ميشود و ھمواره پرطرفدار بوده است.رنگ به اشکال مختلف و تنوع بسيار بر روی

▪ �ک الکل:

 ميگذارد. �ک الکل به سادگی آسيب ميبينداین پوشش از صمغ محلول در الکل تھيه ميشود که پس از تبخير الکل، پوششی شفاف بر چوب باقی

 کار ميرود.و لکه آب و مواد دیگر بر روی آن بر جا ميماند. این ماده معمو� به عنوان سيلر (آستری) به

▪ رنگھای جوھری:

این نوع رنگ به صورت ترکيب با پرداختھای دیگر نيزرنگدانه ھای این نوع رنگ در درون بافت چوب نفوذ ميکنند و رنگ طبيعی آنرا تغيير ميدھند. 

ل، محصو�ت چوبی که با رنگ ماھوگانی کار شدهاستفاده ميشود و وجود آن دال بر متفاوت بودن چوب اصلی با آنچه که ميبينيم است. برای مثا

ميزی ميشود، دارای پرداختی شفاف است.اند، در اصل از چوب غان ھستند و به رنگ ماھوگانی درآمده اند. چوبی که با رنگ جوھری رنگا

:mروغن ج ▪

 ای از خود باقی ميگذارد. روغن جm ميتوانداز صمغ محلول در حmلھای مختلف تھيه ميشود. پس از تبخير حmل، یک �یه شفاف با ته رنگ قھوه

مات، جوھری یا براق باشد. این پرداخت در مبلمان آنتيک و مدلھای شبه آنتيک به کار ميرود.

▪ واکس:

 موجب شود که چوب تا حدی تيره تر شودواکس یک �یه محافظ برای پرداخت نھایی است و در عين حال ظاھری طبيعی دارد. ممکن است واکس

 جm یابد، براقتر ميشود. واکس برای افزودن بهو گاھی �زم است که آن را در دوره ھایی منظم به روی چوب ماليد. واکس ھرچه بيشتر با پارچه

يرود.مقاومت و براقتر کردن سطح چوب بر روی �ک الکل، روغن جm یا یک پرداخت روغنی نيز به کار م

منبع : سایت فریا
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خريد مبلمان ايمن در برابر زلزله

نظر قرار می دھيد؟ مد  نکاتی را  مبلمان، چه  منزل و  اثاثيه  ھنگام خرید 

زیبایی، کاربرد، قيمت؟ اما بھتر است نکات ایمنی را ھم به این موارد اضافه

کنيد چون ممکن است اشيای زیبایی که در اتاق ھای خود قرار می دھيد یا

به سقف، در و دیوار نصب می کنيد، در ھنگام سوانح طبيعی بسيار حادثه

ساز باشند.

برخی از مبلمان ھا فی نفسه خطرناک ھستند؛ آنھا را نخرید. زیرتلویزیونی

معتبر ھا، کمدھا و دکورھای شيشه ای سال ھاست در فروشگاه ھای 

فروخته نمی شوند، با این حال در کشور ما بسياری از مردم ھنوز عاشق

چنين چيزھایی ھستند. سطح صيقلی شيشه، خم و رنگ آن عده ای را

تکان ھای شدید ساختمان، اما در صورت وقوع زلزله ، در اثر  می فریبد. 

ر سازند.قطعات شيشه ای به راحتی از بدنه جدا می شوند یا در داخل قاب خود خرد می شوند و بسيار خط

 به این طرف و آن) سنگی و چدنی نخرید. این نوع محصو�ت با آنکه گران قيمت ھستند در شرایط زلزله مانند چکشSTANDميزھا و پایه ھای (

طرف پرتاب می شوند و ھمه چيز را تخریب می کنند.

فروشنده بخواھيد برایتان به صورت اختصاصی از ورقاگر در جایی مجبور به استفاده از شيشه ھستيد یا نمی توانيد از نياز خود چشم بپوشيد، از 

انی و خارجی تقسيم می شوند. آکریليک از شيشهھای آکریليک استفاده کند. این ورق ھا در ایران به پلکسی گmس معروف اند و به دو دسته ایر

ی را انتخاب کنيد!گران تر است و در اثر دستمال کشی خش بر می دارد. گاھی �زم است بين شيک بودن و ایمنی، یک

 است خودداری کنيد. سازه ھای بلند به خاطراز خرید کتابخانه ھا و قفسه ھای بلند و نيز از دکورھایی که عمده وزن آنھا در قسمت با�یی

 تھدید می کنند. تاکنون بيشتر زلزله ھا در نيمه شبلنگرشان در اثر یک ضربه و حرکت ساده می افتند و چه بسا جان فرد را (به ویژه ھنگام خواب)

 باشد نه با�.رخ داده است. به طور کلی یک مبلمان خوب باید خودایستا باشد و توزیع وزن آن به طرف پایين

زی ارزانقيمت فروخته می شوند لبه ھای تيزی دارند کهمبلمان و دکورھای با لبه تيز و برنده نخرید. سازه ھای فلزی که به عنوان کتابخانه ھای فل

 قاب استفاده می شود، می تواند جان افرادخطرناک است. ھمچنين برخی ميزھا و قفسه ھا که در آنھا از ورق ھای شيشه و فلز بدون پوشش و

را به خطر اندازد.

کنيد. سازه ھای فو�دی خطرناکند و در شرایط زلزلهاز خرید مبلمان ھایی که در آنھا به ميزان زیادی از فلزھای سنگين استفاده شده است پرھيز 

انند آلومينيوم یا چوب استفاده شود تا از سازهیا بازی و شيطنت ھای کودکانه، خطرناک تر نيز می شوند. ھميشه بھتر است از مواد سبک تری م

که با رنگ یا آبکاری پوشش داده شده است.ھای آھنی و فو�دی. دقت کنيد که آنچه در بازار ایران می بينيد بيشتر سازه ھای فو�دی است 

ی کنيد. پيچ و رول پmک این دسته اشيا، به مروراز خرید کمدھا، تابلوھا، گلدان ھا و اجزای سنگينی که به دیوار و سقف نصب می شوند خوددار

سقوط می کنند.زمان افت می کنند (زیرا اندود دیوار به مرور زمان ضعيف تر می شود) و در اثر اندک تکانی 
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خصوصی ترين فضا در خانه

با خصوصيات باید  و  یک خانه است  در  فضا  ترین  اتاق خواب، خصوصی 

اخmقی و سليقه و نيازھای صاحب یا صاحبان آن متناسب و ھماھنگ باشد.

اتاق خواب کودکان معمو�ً عmوه بر مکان خواب شامل فضای مخصوص بازی

برای نيز ھست و اتاق خواب نوجوانان عmوه بر جای خواب مکانی است 

انجام تکاليف و مطالعه چنان که اتاق خواب جوانان ممکن است اتاق کار آنان

نيز باشد.

نيازھای آنان بنابراین اتاق خواب ھر یک از اعضای خانواده باید به تناسب 

طراحی شود. در اتاق خواب کودکان باید از نبود اشيای خطرناک یا خطرساز

مطمئن و اسباب و وسایل آن را ترجيحاً چوبی و بدون گوشه ھای تيز انتخاب

کرد. ھمچنين پوشش زمين باید نرم و ضربه گير باشد.

اتاق خواب نوجوانان نيز باید یک ميز تحریر و نورکافی در روز و شب برای

مطالعه داشته باشد و اتاق خواب جوانان باید به گونه ای طراحی شود که

عmوه بر فضای کافی برای وسایل آنھا، امکان پذیرایی از دوستانی را که

احتما�ً به منزل می آورند، داشته باشد تا استقmل بيشتری برای آنان فراھم سازد.

ھا و کشوھا در اتاق خواب توجه کرد. برایاز آنجا که وسایل شخصی ھر فرد در اتاق خواب او نگھداری می شود پيش از ھرچيز باید به کمد

ی ھایی که در ميان ستونھا در دیوار اتاق قراراستفاده بيشتر از فضای داخل کمدھای دیواری بھتراست طبقه بندی شوند، می توان از فرو رفتگ

گھداری دیگر وسایل استفاده کنيم.دارند نيز برای ساخت طبقه بندی بھره گيریم و از آنھا به عنوان کتابخانه یا فضایی برای ن

نگھداری وس برای  مناسب  افزایش فضای  به  نيز  دارای کشوھستند  در زیر  تختخوابھایی که  انتخابانتخاب  یا  ایل شخصی کمک می کند و 

د، می تواند فضای بيشتری را در اختيار فعاليتھایتختخوابھای دوطبقه در مواقعی که دو کودک خردسال یا دو نوجوان از یک اتاق استفاده می کنن

دیگر آنھا قرار داد.

تاق خوابھای کوچک سطح روی تخت خواھد بود.در انتخاب روتختی دقت داشته باشيد. چرا که یکی از بزرگترین سطوح اغلب اتاق خواب بویژه ا

ه یک شکل حفظ کرد اما دکوراسيون اتاق کودکبه خاطر داشته باشيد دکوراسيون اتاق خواب بزرگسا�ن را می توان برای مدتی نسبتاً طو�نی ب

ابد و در ھر زمان مناسب با ویژگيھای سنی او باشد،باید در مدت زمانھای نسبتاً کوتاھی و با بزرگ شدن و تغيير کردن کودک و نيازھایش تغيير ی

 ساله ای که محصل دبستانی٧ ساله ای که به مھد کودک می رود و یا فرزند ٣ ساله با نيازھای کودک ١/۵مثmً ویژگيھای اتاق یک کودک نو پای 

است و به ھمين ترتيب در سالھای با�تر متفاوت و حائز اھميت است.

منبع : زن روز
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خMقيت زير دوش

سرویس ھای بھداشتی از جمله مھمترین قسمت ھای یک خانه به حساب

می آیند که متاسفانه به جھت محدودیت ھای موجود در وسعت آپارتمان

ھای کوچک امروزی، مورد کم توجھی سازندگان و در واقع مھندسين نقشه

کش قرار گرفته اند به گونه ای که در مرحله کشيدن پmن ساختمان معمو�

و حمام  شامل  ھا  سرویس  این  به  موجود  فضای  کوچکترین  و  آخرین 

دستشویی و توالت اختصاص می یابد.

سرویس ھای بھداشتی از جمله مھمترین قسمت ھای یک خانه به حساب

می آیند که متاسفانه به جھت محدودیت ھای موجود در وسعت آپارتمان

ھای کوچک امروزی، مورد کم توجھی سازندگان و در واقع مھندسين نقشه

ای موجود به این سرویس ھا شامل حمام وکش قرار گرفته اند به گونه ای که در مرحله کشيدن پmن ساختمان معمو� آخرین و کوچکترین فض

و و حفظ بھداشت نيست بلکه از آنجا که آبدستشویی و توالت اختصاص می یابد. حال آنکه به عنوان مثال یک حمام، تنھا فضایی برای شستش

 روحی نيز می شود. حال تصور کنيد اگر بهعاملی موثر جھت تمدد اعصاب است، حضور در این فضا و تماس بدن با آب، خود سبب ایجاد آرامش

ختلف موجود در فضا برخورد کرده و از فضایجھت یک نقشه کشی نامناسب برای این محيط، اھالی خانه به ھنگام استحمام ھمواره با موانع م

نباشند، چه ميزان به لحاظ روحی نيز تحت فشار خ واھند بوداصو� در بررسی یک حمام وکافی حتی برای اعمال عادی شستشو بھره مند 

ملزومات آن چندین موضوع مھم می بایست مورد توجه قرار گيرد:

● پوشش سطوح

ط ھای حمام و دستشویی صورت می پذیرد،این پوشش شامل دیوارھا و کف است و از آنجا که بيشترین ميزان مصرف آب در ساختمان، در محي

ش ھا است. برای پوشش کف فضای حمام کفپوشعایق بودن سطوح این فضاھا در برابر نفوذ آب، مھمترین ویژگی �زم برای دیوارپوش ھا و کفپو

ھا اگرچه به لحاظ عایق بودن در برابر نفوذ آب وھای مختلفی شامل سنگ، سراميک، وینيل یا ھمان لينولئوم ھا و مکالئوم ھا وجود دارند. سنگ 

 با�تری برخوردار بوده و در ضمن جھت کاربرد موادھمچنين استحکام برای این منظور مناسبند ولی از آنجا که نسبت به کفپوش ھای دیگر از ھزینه

 به سراميک کمتر مورد استفاده قرار می گيرند.شوینده و ضدعفونی کننده برای تميز کردن سطح آنھا نيز محدودیت ھای زیادی وجود دارد، نسبت

 ھستند که در ساليان قبل برای پوشش کف سرویس ھای بھداشتی و بهPvcخانواده وینيل ھا و مکالئوم ھا نيز از جمله کفپوش ھای از جنس 

اسب تر و ھمچنين از آنجا که برای نصب آنھا ازخصوص آشپزخانه ھا از آنھا بيشتر استفاده می شد ولی امروزه با وجود انتخاب ھای بھتر و من

ن به سطوح زیرین ھمواره وجود دارد لذا برایچسب ھای مخصوص استفاده می شود، آسيب پذیرتر بوده و امکان بر آمدن چسب و در نتيجه نفوذ آ

استحکام با سنگ قابل مقایسه نيست ومحيط حمام توصيه نمی شود.ولی در ميان کفپوش ھای اشاره شده سراميک با وجود آنکه به لحاظ 

ط رایج ترین و مناسب ترین کفپوش به حساب میھمچنين سطح آن حتی در انواع بافت دار نيز از سنگ ليزتر است ولی به دو دليل برای این محي

دوم آنکه از قيمت کمتری نسبت به سنگ برخوردارآید. اول آنکه سطح آن دارای لعابی است که در مجاورت با انواع مواد شوینده مقاوم بوده و 

زم به راحتی قابل حل است:است. مشکل ليز خوردن آن به خصوص برای افراد سالمند و کودکان نيز با به کارگيری تدابير �
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الف) از دمپایی ھای کف پmستيکی و غيرابری استفاده کنيد.

 باشد، کفپوش ھای پmستيکی بادکش دارب ) در مسير رفت و آمد و در زیر دوش در شرایطی که سطح زیر دوش نيز با سراميک پوشيده شده

پھن کنيد. البته این �یه ھا برای داخل فضای وان نيز بسيار مناسب ھستند.

●دیوارپوش ھا

ن سطوح است. البته برای پوششیکی از رایج ترین روش ھا برای پوشش دیوار سرویس ھای بھداشتی به خصوص حمام، کاشی کاری ای

ی، ب کاشی کاری نيمه و یا دوسوم پایينیدیوارھای حمام با کاشی، چند امکان وجود دارد: الف پوشش کليه سطوح دیوارھا تا سقف با کاش

دو نوع پوشش مختلف در دو قسمت از دیوار محيطدیوار و پوشش قسمت با�یی آن با رنگ و یا حتی در بعضی قسمت ھا با کاغذ دیواری، ج کاربرد 

رای محيط ھای کوچک که فاصله چندانی بينبه صورت کامل از کف تا سقف که یکی از آنھا به طور قطع کاشی است.به این ترتيب که معمو� ب

گر آنکه در این حمام ھا قسمت دوش بهدوش و دیگر قسمت ھای حمام وجود ندارد، از روش کاشی کردن تا نزدیکی سقف استفاده می شود م

برد روش ھای دوم و سوم در حمام، داشتنطور کامل مجزا شده باشد که پس از این به روش ھای مجزا کردن نيز خواھيم پرداخت. �زمه کار

ه دیوارھای قسمت اختصاص یافته به دوش ووسعت کافی است که در نوع سوم نياز به این وسعت از نوع دوم نيز بيشتر است. به این گونه ک

ا بيشتر است، با توجه به ميزان این فاصله با روشاحيانا وان به طور کامل کاشی شده و دیوارھا فاصله دارند که احتمال پاشيده شدن آب به آنھ

می یابند. �زم به ذکر است کاربرد رنگ در صورتیدوم به صورت ترکيبی و یا به روش سوم با کاربرد مجزا از کاشی و رنگ یا کاغذ دیواری پوشش 

 در مورد کاغذدیواری نيز قابل شستشو بودن آنامکان پذیر است که رنگ ساختمانی انتخابی از نوع روغنی براق و یا �اقل دوسوم براق باشد و

ب بر روی این �یه ھا نيست بلکه به جھت صيقلیضروری است. البته قابل شستشو بودن رنگ و یا کاغذ دیواری به معنای امکان کاربرد مستقيم آ

 بر روی آنھا به راحتی با دستمال نم دار وتر بودن سطح رنگ ھای روغنی و ھمچنين کاغذھای دیواری قابل شستشو، لکه ھا و جرم ھای موجود

کمی مواد شوینده پاک می شوند.

راسيونی حائز اھميت است، در مراحل انتخاب پوششنکته دکوراسيونی یک) از آنجا که محيط حمام نيز مانند ھر مکان دیگری در خانه به لحاظ دکو

د و انتخابی را مدنظر قرار دھيد. در واقع پالت رنگی وھا و لوازم و تجھيزات مورد نياز در محيط، ھارمونی و ھماھنگی ميان رنگ ھا و طرح ھای موجو

ردی و تزئينی موجود در محيط تشکيل می شود. درطرحی فضا توسط دیوارپوش ھا، کفپوش ھا، پرده حمام، کابينت ھا، حوله ھا و دیگر لوازم کارب

اشت را القا کند. به عنوان مثال رنگ ھای آبیضمن توجه داشته باشيد که طرح و رنگ انتخابی با کاربرد فضا سنخيت داشته و حس تميزی و بھد

بته این به این معنا نيست که از رنگ ھای شادروشن و تيره، سبز روشن، سبز آبی، سفيد و کرم انتخاب ھای مناسبی برای این محيط ھستند. ال

و تند نمی توان استفاده کرد بلکه سليقه افراد خانواده نيز در این موضوع دخيل است.

 باشد. تزئينات دیوارکوب، گل ھا و) محيط حمام نيز مانند دیگر فضاھای خانه می تواند بستر مناسبی برای کاربرد لوازم تزئينی٢نکته دکوراسيونی 

یک، موارد مختلف شامل جنس لوازم و رابطه آنھا باگياھان مصنوعی و خشک، تابلو و حتی گياھان طبيعی از این جمله اند. البته برای انتخاب ھر 

 در نظر بگيرید.رطوبت، محل نصب و ھمچنين در مورد گياھان طبيعی، نوع گياه و نيازھای نوری و رطوبتی آن را

 اید.به این ترتيب عmوه بر ایجاد محيطی بھداشتی و مناسب، فضایی زیبا و روح بخش را ترتيب داده

● لوازم کاربردی و تزئينی

يط را تشکيل می دھد، می بایست به لحاظ رنگ،▪ پرده حمام: از آنجا که پرده حمام نيز مانند ھر پرده دیگری در فضای خانه سطحی از آن مح

گی داشته باشد. کافی است شما رنگ وسبک و طرح و نقش با بقيه سطوح از جمله کاشی دیوارھا و کفپوش ھا و حتی کابينت بندی ھماھن

ن محيط استفاده کرده و در واقع چرخش رنگی و طرحیطرح مورد نظر را انتخاب کرده سپس ترکيبی از ھمان طرح و رنگ را در دیگر لوازم کاربردی ای

ک پارچه و یا طرح و رنگ، برای سطل حمام، سطل رختانجام دھيد. البته توليدکنندگان این قبيل لوازم معمو� در سرویس لوازم بھداشتی حمام از ی

چرک، جامسواکی و غيره بھره گرفته و سرویسی ھماھنگ را توليد می کنند.

 مختلف به ھمراه تجھيزات گوناگون توليد شده و قابل▪ کاربرد حمام ھای کابينی است. این حمام ھا به صورت کابين ھای دردار در ابعاد و فرم ھای

 امکان پاشيده شدن و نفوذ آب به بقيه نواحینصب در محل دوش ھستند یعنی مرحله دوش گرفتن در داخل کابين انجام می گيرد. در این دو روش

حمام به صفر می رسد.

ادل ھوا و خروج بخارات آب، از اھميت بسياری▪ ھواکش: وجود پنجره در محيط حمام ھم به جھت نورگيری در ھنگام روز و ھم از ھمه مھمتر تب
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اھای دیگر اختصاص داده و بخارات داخل حمام را ازبرخوردار است ولی متاسفانه در بسياری از ساختمان ھای امروزی این قبيل نورگيرھا را به فض

قع در حمام ضروری است. اگرچه با وجود پنجره نيزطریق لوله ای از پشت بام خارج می کنند که برای این منظور وجود ھواکشی قوی در سر لوله وا

شی انتخاب کنيد که از قدرت کافی برخورداراستفاده از ھواکش برای تخليه ھر چه بيشتر و سریع تر بخارات �زم است. پس در ھر صورت ھواک

باشد.

 این رادیاتورھا در دو نوع معمولی و دیواری به عنوان▪ تجھيزات گرمایشی: برای گرم کردن محيط حمام در اغلب موارد از رادیاتور استفاده می شود.

دارند. ھشدار: ھرگز از بخاری ھای گازسوز وحوله خشک کن که ھم نقش گرم کننده ھوای محيط و ھم خشک کردن حوله ھا را ایفا می کند وجود 

رد.یا حتی برقی در این محيط استفاده نکنيد زیرا احتمال خفگی و یا برق گرفتگی بسيار وجود دا

یترین و یا طبقاتی در کنار آن و یا حتی کابينت ھای▪ کابينت بندی: ترتيب دادن ترکيب کابينتی کامل ھمراه با کاسه دستشویی و احيانا آینه و و

وینده و ضدعفونی کننده محيط، حوله ھای اضافیدیواری و یا زمينی مجزا برای قرار دادن لوازم مربوط به شستشو شامل مواد بھداشتی، مواد ش

 فضایی محسوب می شود. البته ممکن استو غيره و ھمچنين اختصاص بخشی از کابينت ھا برای قرار دادن داروھا، از جمله نيازھای چنين

ی شما می توانيد از سطح دیوارھا برای نصبوسعت موجود، امکان استفاده از ھيچ یک از کابينت ھای زمينی را فراھم نکند. در چنين شرایط

کابينت ھای دیواری در ابعاد مناسب و یا حتی طبقات مستقل استفاده کنيد.

زی و ھمچنين حفظ ھماھنگی با دیگر عناصر موجود● نکته : ھنگام انتخاب کابينت بندی برای محيط حمام عmوه بر توجه به مدل و طرح و رنگ آمي

 ھا نگرانی ھا برایHdf ھا و Mdfو روکش دار شامل در محيط از ضدآب بودن آن اطمينان حاصل کنيد. امروزه با به بازار آمدن نئوپان ھای فشرده 

 در ھر صورت حفظ فاصله �زم بين محل دوشآسيب دیدگی لوازم چوبی موجود در حمام در معرض آب و بخارات برطرف شده است ولی با این حال

و ھمچنين کابينت بندی ضروری است.

ن وان و یا زیردوشی است.این روزھا در اغلبتجھيزات حمام ھا: از جمله رایج ترین تجھيزات حمام ھا نصب توالت فرنگی و دستشویی و ھمچني

ز در محيط حمام جای می دھند، که معمو�خانه ھا در صورت کافی بودن وسعت حمام عmوه بر توالت ایرانی یک توالت فرنگی و دستشویی ني

که از مشکل زانو و یا کمر در رنج ھستند،متعلق به استفاده شخصی افراد خانه است. وجود چنين امکانی برای سالمندان به خصوص افرادی 

نھا با توجه به وسعت فضا در ابعاد و فرم ھای مختلفبسيار ارزشمند است.کاربرد وان و یا زیردوشی نيز ساليان سال است که رواج داشته و انواع آ

اشتی، به لحاظ رفاھی نيز بسيار مورد توجهدر محل دوش کار گذاشته و یا ساخته می شوند. وان ھای بزرگ عmوه بر اھميت شان به لحاظ بھد

خانواده ھا ھستند به خصوص در صورتی که دارای کاربرد جکوزی نيز باشند.

زی جھت آویختن حوله ھای لباسی و دستی،لوازم و خرده ریز ھای بھداشتی: در محيط حمام به لوازمی شامل آویزھای دیوارکوب و یا رومي

قط توجه داشته باشيد اگر قصد دارید این لوازم درطبقات آویزدار مخصوص لوازم و مواد بھداشتی شامل شامپوھا، ليف، صابون و غيره نياز است. ف

 آبکاری مرغوب داشته باشند، انتخاب کنيد.کمترین فاصله با آب قرار گيرند آنھا را پmستيکی و یا از جنس استيل و یا ھر فلز دیگری که

●نورپردازی

 صرفا کاربردی و یا کاربردی دکوراسيونی ھمزمان بادر یک حمام استاندارد تصميم گيری پيرامون پmن فضا و جایگيری ھر یک از لوازم کوچک و بزرگ

ام می گيرد که در این جا به پاره ای از آنھادر نظر گرفتن سيستم لوله کشی و فاضmب ساختمان براساس استانداردھای از پيش تعيين شده انج

وط به دوش: شير باز و بسته کردن آب دوشدر یک حمام مجھز شامل وان، توالت فرنگی، دستشویی و غيره می پردازیم: الف محل شيرھای مرب

خل وان می خواھند از آن استفاده کنند، نصبدر با�ی وان می بایست در ارتفاعی مناسب برای افرادی که به طور ایستاده و یا نشسته در دا

 سانتی متر از کف وان پيشنھاد می شود.١٢٠ تا ٩۵شود. این ارتفاع 

 سانتی متر از کف وان است، این ميزان برای فردی که در داخل وان نشسته فاصله۵٨٢ تا ٧۵محل شير وان: ارتفاع مناسب برای نصب شير وان 

مناسبی است.

 سانتی متری تا دیواره انتھایی وان بر روی دیوار نصب شوند.۴۵▪ جای صابون و یا شامپو کنار وان: این قبيل لوازم می بایست حداقل در فاصله 

ن محل برای نصب توالت فرنگی در کنار یکی ازبھترین محل برای نصب شير آب و دستمال کاغذی مربوط به توالت فرنگی: از آنجا که مناسب تری

 سانتی متری از سطح زمين۶۵ری آن ھم در ارتفاع دیوارھای این محيط است، تعبيه شير آب مربوط به آن نيز در بھترین شرایط بر روی دیوار کنا

نھا در صورتی که فاصله کافی با شير حفظاست، این ارتفاع مناسب ترین فاصله برای نصب جای دستمال کاغذی توالت نيز محسوب می شود، ت
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شده و یا بر روی دیوار دیگری در نزدیکی توالت نصب شود.

به راحتی امکان خم شدن و شستشویکاسه دستشویی: ارتفاع قرار گرفتن کاسه دستشویی از سطح زمين می بایست به ميزانی باشد که 

 سانتی متر از کف زمين است.٩۵ تا ٩٠دست و صورت وجود داشته باشد این ميزان معمو� 

منبع : گيگاپارس

http://vista.ir/?view=article&id=334692

خلق فضايی دلنشين با کمی خMقيت

رویه صندلی، بالش و پرده اتاق بچه ھا از جمله وسایلی است كه رنگ آميزی

و طرح آن در زیبایی محيط خانه تاثير زیادی دارد. ھر چه ھماھنگی و تنوع رنگ

در این بخش ھا بيشتر باشد، فضای زیبا تری ایجاد می شود. شما می توانيد

با صرف كمی وقت طرح و رنگ مورد عmقه تان را به لوازم خانه منتقل كنيد.

با سmیق و رنگ مورد نظرتان و ھر عامل با توجه  ابتدا طرح مورد نظرتان 

دیگری كه فكر می كنيد به زیبایی كارتان می افزاید روی كاغذ طرح اوليه بزنيد

و بعد طرح مورد نظر را روی سطح پرده، رویه مبل، كوسن یا ھر قسمت دیگر

كه مایليد با مداد منتقل كنيد.

را ساده  خطوط  معمولی  شمعی ھای  مداد  از  استفاده  با  بعد 

طوط دور برگ ھا را با مداد شمعی بكشيد و زمينهبكشيد.رنگ ھای شاد در كنار ھم زیبایی خاصی دارد. برای برجسته تر شدن رنگ ھا می توانيد خ

را ثابت و یكنواخت تر كنيد.پایين كار را با پھلوی مداد شمعی نقاشی كنيد. بعد با گرفتن سشوار با حرارت مmیم رنگ ھا 

را در فروشگاه ھای وسایل گل یا رنگ فروشی ھا باحا� داخل گلبرگ ھا را با رنگ مخصوص پارچه و قلم مو رنگ كنيد. رنگ مخصوص پارچه و قلم مو 

 شست وشو یا سایش و رنگ ھای مكمل یا متضادقيمتی اندك تھيه كنيد. فقط در انتخاب نوع رنگ پارچه و خصوصيات ھر رنگ مثل دوام در مقابل

دقت كافی را به عمل آورید.

ای كوچك و یا حتی مثلث و دایره ھای نامنظم كهشكل ساده تر كار، شطرنجی كردن سطح پارچه است. می توانيد سطح كار را با مربع یا مستطيل ھ

ستطيل و یا ھر شكل دیگر را رنگ كنيد (از این روشحالتی زیبا دارد، تقسيم كنيد. بعد با استفاده از یك تكه اسفنج و رنگ ھای مخصوص پارچه، م

ی گل بلندر). بعد ھم با نوك قلم مو داخل خانه ھا رابرای رنگ كردن پارچه ھایی كه برای گل سازی استفاده می شود نيز كاربرد دارد مثل پارچه ھا

خال ھای رنگی بزنيد.

 ببرید. ضمنا استفاده از سشوار برای رنگ ھای پفكیبا خشك شدن رنگ ھا می توانيد رویه بالش یا پرده را استفاده كنيد و از زیبایی كارتان لذت

ی دھيد كه این تغيير دكور كوچك می تواند روحيه شمااست كه جلوه بيشتری به كار می دھد. با این روش در دكور خانه خود تغييراتی ھر چند اندك م

شروع ھر فصل انجام داد و در ھر فصل از رنگ غالب آنرا تغيير داده و در عين زیبایی با ھزینه خيلی اندك قابل اجراست. این روش را می توان با 

ایيز و آبی آرامش برای زمستان.فصل استفاده نمود مثل سبز برای بھار، قرمز برای تابستان، نارنجی یا قھوه ای روشن برای پ
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منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=83129

خواب راحت در اتاق خواب راحت

وقتی از ھياھو و تنش ھای زندگی روزمره فرار می کنيد و به دنبال یک لحظه

خواب به رختخواب پناه می برید، اتاق خواب شما باید آرام ترین، و راحت ترین

مکان خانه باشد.

اما فقط قرار گرفت در جایی که بيشترین آرامش را دارد، باعث نمی شود که

به جانتان را  بی خوابی  دارند و  بر  از سرتان  و فشارھا دست  استرس ھا 

نيندازند.

بی خوابی مشکلی است که خيلی از افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند

وتھدیدی جدی برای سmمت جسمی و روحی به حساب می آید. اما زیاد

نگران نباشيد می توانيد با چند تغيير کوچک در اتاق خواب و عادتھای خود

برای خوابيدن، تا حدود زیادی این مشکل را حل کنيد.

) اگر در اتاق خواب خود تلویزیون قرار داده اید و عادت دارید در رختخواب به١

تماشای برنامه ھای آن بنشينيد، بھتر است از این به بعد ترک عادت کنيد.

اینکار مانع از آن می شود که خواب خوب و راحتی داشته باشيد. دستگاه

تلویزیون را به اتاق نشيمن یا به یکی دیگر از اتاق ھای خانه انتقال دھيد.

ی کنيم که آن را به اتاقی دیگر و یا به اتاق نشيمن انتقال) ھمين طور اگر ميز کامپيوتر خود را در اتاق خواب قرار داده اید، باز ھم به شما توصيه م٢

د محل آرامش و استراحت شما باشد.دھيد. استرس و نگرانی ھای کاری شما نباید به حيطه اتاق خواب تان وارد شود. این اتاق بای

در سمت چپ چرخه ی رنگ ھا گرفته اند، باعث) بر اساس اصول رنگ شناسی، رنگ ھای مختلف اثرات متفاوتی بر افراد دارند. رنگھای سرد که ٣

 بود. فراموش نکنيد برای داشتن یک خواب راحتایجاد حس آرامش می شوند و انتخاب یکی از آنھا برای اتاق خواب انتخاب بجا و مناسبی خواھد

د.ھيچ وقت در اتاق خواب از رنگ ھای روشن و گرم که ميھج و محرک احساسات ھستند استفاده نکني

 را نسبت به اتاق نشيمن انتخاب کنيد تا سر و) اگر خوابتان سبک است و با کوچک ترین صدایی بيدار می شوید، بھتر است دورترین اتاق خانه۴

صدای تلویزیون و دیگر وسایل صوتی شما را اذیت نکند.

رای افراد حساس حتی نفوذ یک باریکه ی نور ھم) برای جلوگيری از تابش نور خورشيد به داخل اتاق خواب از پرده ھای ضخيم استفاده کنيد. ب۵

 بيدار باشند و روزھا بخوابند، تاریک کردنکافيست تا بدخواب شوند. بخصوص برای کسانی که به اقتضای شرایط شغلی خود مجبور ھستند شبھا

اتاق از اھميت ویژھای برخوردار است.

 بخوابيد، بھتر است از چراغ خواب استفاده کنيد.) بر عکس توصيه قبلی اگر شما از آن دسته افرادی ھستيد که در تاریکی نمی توانيد به راحتی۶

حتمالی آنھا در نيمه شب شما را خواب زده نکند.) قبل از خواب در و پنجره ھا را کنترل کنيد تا کامmً سفت و محکم باشند و صدای باز شدن ا٧
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نمایيد.ھمچنين حتماً نسبت به روغن کاری درھایی که ھنگام باز و بسته شدن جير جير می کنند اقدام 

يش از حد خشک باشد، این موضوع بر کيفيت خواب) ھوای اتاق خواب باید از شرایط ایده آلی برخوردار باشد. اگر ھوای اتاق سنگين باشد یا ب٨

دستگاه ھای تھویه مطبوع یا مرطوب کننده ھوا استفادهشما تاثيرگذار خواھد بود و باعث از خواب پریدن تان می شود. پس برای بھبود ھوای اتاق از 

کنيد.

 لباس و دیگر کمدھای اتاق خود را کامmً مرتب) قبل از خواب ھمه وسایل اتاق را سر جایش قرار دھيد، حتی به شما توصيه می کنيم داخل کمد٩

تنگی وجود دارد. یک اتاق بھم ریخته و نامرتب خاطر شمانمایيد. تعجب نکنيد، بين مرتب بودن اتاقی که در آن می خوابيد و راحت خوابيدن رابطه تنگا

.را آشفته می کند و یک ذھن آشفته نتيجه ای جز بد خوابی یا بی خوابی به دنبال نخواھد داشت

 پراکنده شده اند بچرخد. پس برای اینکه خوبیادتان باشد وقتی که در رختخواب ھستيد نباید چشمتان به دنبال وسایلی که در ھمه جای اتاق

بخوابيد باید از اینکه ھمه چيز سرجای خودش قرار گرفته مطمئن باشيد.

منبع : ھمشھری آنmین

http://vista.ir/?view=article&id=100350

خواب عالی در يک اتاق خواب فضايی!

از اسم اتاق خواب پيداست که بيش از ھر نقطه ای در منزل باید آرامش و

سکون خاطر را دریافت کنيد و در این ميان محيط خارجی نقش مھمی در

القای حداکثر آرامش به شما ایفا می کند.

توجھی ساده به برخی نکات دکوربندی اتاق خواب موجب می شود که صبح

را با نشاط بيشتر آغاز کنيد. یادتان باشد:

ـ در اتاق خواب نباید اثری از رایانه، تلویزیون و سيستم ھای صوتی، تصویری

موجب روز  طول  در  گرچه  موارد  این  بخورد.  چشم  به  رسانه ای  و 

آرامش بخشيدن و لذت  و سرگرمی شما می شوند اما مشاھده و یا گوش

دادن آنھا در طول شب و به ھنگام خواب تنھا برھم زننده تمرکز مورد نياز شما

برای خواب به حساب می آیند.

ـ اگر در اتاق خواب شما پنجره ھای بزرگ وجود دارد، حتما از پرده ھای بزرگ و

مناسب استفاده کرده و سعی کنيد برای برخورداری از آرامش خاطر بيشتر

حتما پرده ھا را به ھنگام خواب بکشيد.

ـ پيشنھاد بعدی ما این است که در اتاق خواب تا می توانيد کمتر از اشيای

با حداقل اتاق خوابی ساده  تزئينی ھيجان آور استفاده کنيد. سعی کنيد 

عوامل مشغول کننده، ذھن برای خود ایجاد کنيد.
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واملی ھمچون محکم بودن تختخواب، خشکـ اتاق خواب شما آرامشبخش ترین منطقه منزل برای شما باید باشد پس سعی کنيد به توجه به ع

، خواب خوش و راحتی داشته باشيد.نبودن لو�ی در و نکاتی از این دست که با ایجاد صداھای گوناگون آرامش را از شما می گيرند

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=88011

خوابی زيبا در اتاق خوابی زيبا تر

اتاق خواب یکی از اصلی ترین و در عين حال راحت ترین اتاق ھای خانه است.

این اتاق مناسب ترین مکان برای استراحت و بازیابی انرژی ای است که در

طی روز از دست داده اید. شاید تا به حال بر این باور بوده اید که اتاق خواب

تنھا با یک تخت معنا می  گيرد اما راستش، اتاق خواب فقط یک تخت و یک

تشک خوشخواب نيست. کافی است یکی دو قطعه از وسایل تزیينی ای را

که دوست دارید، برای دکور در اتاق خواب قرار دھيد تا ببينيد اتاقتان چقدر

اتاق در  تزیينی  از وسایل  استفاده  این،  بر  می کند. عmوه  متفاوت جلوه 

صميمی تر و  راحت تر  دوست داشتنی تر،  شما  برای  را  محيط  این  خواب، 

برای دکور نقاشی و قاب ھای عکس گزینه ھای خوبی  تابلو ھای  می کند. 

آینه، مانند  وسایلی  می افزایند.  اتاق  بر صميميت  و  اتاق خواب ھستند 

مجسمه و شمع نيز می توانند در اتاق خواب مورد استفاده قرار بگيرند تا

دانيد که استفاده از چنين تابلوھایی عmوه برآرامش و راحتی بيشتری را به شما القا کنند. اگر به خط و خوشنویسی عmقه مندید، بد نيست ب

زیبایی، به اتاق خوابتان سبک خاصی نيز می دھد.

● خواب ھای رنگی در اتاق ھای رنگی

برای پوشش  دیوارھ (زمينه) اتاق صحبت می کنيم، منظور رنگی است که  از رنگ آميزی کلی  ا، کف، پرده و حتی روتختی به کار بردهوقتی 

ميشه آرامش روحی و فکری برایتان فراھممی شود. بھتر است رنگ آميزی کلی اتاق خواب ھمان رنگ مورد عmقه تان باشد، ھمان رنگی که ھ

ثبتی بر شما خواھد گذاشت. ھمان طور که پيش تر ھممی کند. استفاده از رنگ مورد عmقه تان در دکور اتاق خواب در درازمدت تأثير روحی بسيار م

يزی که شما را به آرامش بيشتری می رساند استفادهعنوان شد، اتاق خواب مکانی برای تجدید قوای شما است، بنابراین در این اتاق باید از ھر چ

د.کنيد. ھنگام انتخاب دکور اتاق خواب حتماً موقعيت جغرافيایی آن را نيز در نظر داشته باشي

تاق ھایی که آفتاب گير نيستند، عکس این کار باید انجامدر اتاق خواب ھای آفتاب گير باید از طيف رنگ ھای سرد مورد عmقه تان استفاده  کنيد. در ا

یتم پيدا کند بھتر است که یک الگو و طرح را در چندبگيرد و رنگ ھای گرم برای دکور مناسب ترند. اگر دوست دارید که اتاق خوابتان ھماھنگی و ر

واحد را در روتختی و پرده یا شيت آباژور تکرار کنيد.جای اتاق تکرار کنيد. مثmً یک رنگ واحد را در وسایل مختلف رعایت کنيد یا یک بافت و طرح 

گ پوشش کف نيز استفاده شود. ھرچه پوشش کف،بھتر است از ھمان طيف رنگی که در پرده، دیوار و دکور اتاق استفاده شده  است در طرح و رن
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ا روشن انتخاب می کنيد، باز ھم باید چندینمثmً فرش یا سراميک، روشن تر باشد بر وسعت اتاق افزوده می شود. ھر چقدر ھم که پوشش کف ر

پرده تيره تر از پوشش رنگی دیوارھا باشد.

ر فصل می توانيد دکور اتاق خود را نيز تغيير دھيد. اگر بااتاق خواب باید در ھر فصلی احساس آرامش و راحتی را برای ما به وجود آورد. به دنبال تغيي

تی اتاق خواب می افزایيد. در فصل سرد بھتر استشروع فصل گرما از روتختی ھایی با رنگ سرد و روشن استفاده کنيد بر تعدیل ھوای اتاق و راح

که از رنگ ھای تند و گرم برای تزیين اتاق استفاده کنيد.

  کmسيک در مقابل مدرن

يره انتخاب کنيد.اگر برای اتاق خواب، سبک کmسيک را در نظر دارید بھتر است تخت خواب و کمدی به رنگ چوب  ت

واھند شد. بافت براق، مکمل سبک کmسيک و رنگچوب ھایی که به رنگ قھوه ای تيره و زرشکی ھستند با روتختی ھای روشن و یا براق، زیباتر خ

روشن، مکمل رنگ چوب تيره است.

یا چوبی روشن استفاده کنيد. روتختی ھایی که رنگ گرماگر برای اتاق خواب، سبکی اسپرت و مدرن را در نظر گرفته اید از تخت و دکورھای فرفورژه  

کنند.(نارنجی، بنفش، زرد، قرمز) دارند، می توانند این سبک مدرن را ھر چه بھتر و بيشتر تکميل 

روتختی ھای طرح دار یا چھارخانه با رنگ ھای گرم از خصوصيات اتاق ھای اسپرت ھستند.

● اول تخت بود یا روتختی؟

رای مثال تخت ھایی با لبه ھای با�یی و پایينیتخت، اصلی ترین دکور ھر اتاق  خوابی به شمار می رود. ھر تخت نمایانگر سبکی مخصوص است. ب

وعه سبک مدرن ھستند. در انتخاب تخت بسيار دقتبلند در ردیف تخت ھای کmسيک قرار می گيرند و تخت ھایی که ارتفاع کوتاھی دارند در زیرمجم

 پایه ھای بلند دارند اتاق را کم ارتفاع  نشان می دھند ولیکنيد. تخت خواب ھا باید راحتی را با خود به اتاق بياورند. استفاده از تخت  خواب ھایی که

)�king size, queen sizeً استفاده از تخت ھای عریض(بالعکس، استفاده از تخت ھایی که پایه ھای کوتاه دارند اتاق را مرتفع جلوه می دھند. معمو

ی کوسن تزیين کنيم. استفاده از روتختی ھای نرم، راحتیبر پھنای اتاق می افزاید. بھتر است تخت ھایی را که لبه با�یی بلندی دارند با تعداد زیاد

تخت را چندین برابر می کند.

بلند دارند، استفاده از روتختی ھای کوتاه مناسب تر است. بدین پایه ھای  ترتيب فضایی دلپذیرتر و لطيف تر در اتاق ایجادبرای تخت ھایی که   

بلند و چين دار زیباتر می شون با روتختی ھای  پایه ھای کوتاه دارند،  تزیين تخت ھایی که طرح و نقش دارند ومی شود. تخت ھایی که  برای  د. 

. استفاده از روتختی ھایی در طيف رنگی دیوار و کفکنده کاری شده اند، از روتختی ھای کوتاه استفاده کنيد تا طرح کارشده روی تخت نمایان شود

وتختی ھایی با رنگی متضاد یا مکمل رنگ زمينهباعث می شود که پوشش دیوار و کف کمتر نمایان شود و اتاق وسيع تر جلوه کند. استفاده از ر

وه کند. البته این تضاد رنگی از وسعت اتاقموجب می شود که ھم پوشش کف و پرده و دیوارھا نمایان شود و ھم خود روتختی و تخت بيشتر جل

می کاھد.

● خانه ی تخت کجاست؟

اق بگذارید و در فضای باقی مانده، از وسایل ضروری واگر می خواھيد فضای اتاق خوابتان دلنشين تر و گرم تر باشد تخت خواب را در گوشه ای از ات

 را در جایی وسط اتاق بگذارید که حداکثر دید را داشتهتزیينی استفاده کنيد. اگر دوست دارید که تختتان نمایان تر از دیگر دکورھای اتاق باشد آن

رار دھيد تا بيشترین دید را به کل اتاق و در ورودیباشد. اگر می خواھيد که بر کل اتاق اشراف داشته باشيد، جای تخت را در گوشه ای از اتاق ق

 فضایی برای مطالعه شبانه شما به وجود می آورد.داشته باشيد. استفاده از پاتختی در دو طرف تخت و آباژورھایی که بر روی آن ھا می گذارید،

د استفاده کنيد؛ وسایلی مانند کتاب، ساعت، ليوانھمچنين، می توانيد از پاتختی ھا برای نگھداری وسایل ضروری و مورد استفاده شبانه روزی خو

آب و مانند این ھا.

نگام مطالعه به پاھای خود استراحت دھيد و جایی تقریباًاستفاده از پامبلی ھا در انتھای تخت یا در کنار تخت به شما این امکان را می دھد که به ھ

تاق بی نظيرند و جلوه تخت را چند برابر می کنند.ھم سطح با بدنتان برای گذاشتن پا داشته  باشيد. از لحاظ زیبایی نيز این پا مبلی ھا در ا

▪ چيدمان اتاق خواب

 این کار، نه تنھا به دکوری زیبا دست پيدا خواھيد کرد،سعی کنيد در گوشه ای از اتاق  خواب خود جایی را ھم برای یک آینه بلند در نظر بگيرید. با

ک و در عين حال صميمی به اتاق می دھد. اینبلکه وسعت اتاق نيز دو برابر به نظر می رسد. استفاده از تک مبل در اتاق خواب، سبکی کmسي
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تک مبل ھا فضایی را برای استراحت و مطالعه تان فراھم می کنند.

بلند در گوشه ای از اتاق خواب فضای اتاق خواب را رومانتيک تر می ک ند. استفاده از نورھای متعدد در اتاق خواب باعثاستفاده از آباژورھای 

ک کاربرد مخصوص به خود داشته باشد. برایمی شود که فضاھای مختلفی به وجود بياید و بدیھی است که ھر کدام از این فضاھا می تواند ی

شب بسيار سودمند است. برای ھر چه زیباتر شدنمثال، نور چراغ ھای کوچک که در دو طرف تخت و بر روی پاتختی قرار دارند، برای مطالعه در 

استفاده کنيد.اتاق خواب می توانيد در یک سمت تخت از آباژور بلند و در سمت دیگر از چندین آباژور کوچک 

ای خشک ومصنوعی برای تزیين اتاق خواب استفادهچه خوب است که برای ایجاد آرامش و راحتی ھر چه بيشتر، از گل ھای تازه و رنگارنگ یا گل ھ

کنيد. اصو�ً نگھداری از گل و گياه باعث پایداری حس شادی در انسان می شود.

ر جای اتاق امکان دیدن آن را داشته  باشيد. بھتر است که دکوراگر عادت به دیدن تلویزیون در اتاق  خواب دارید، آن را بروی پایه بلندی بگذارید تا در ھ

می کند و دکور اتاق برایش یکنواخت می شود. واتاق از تنوع رنگی زیادی برخوردار باشد. در غير این صورت انسان پس از مدتی احساس خستگی 

 اتاق خواب نرم تر و در عين حال ضخيم تر باشد آرامشبا�خره این که، از آن جایی که در اتاق خواب با پای برھنه قدم بر می دارید، ھرچه پوشش کف

به وجودتان منتقل می شود.جسمی و روحی بيشتری خواھيد داشت. به خاطر داشته باشيد که این احساس از پاھای برھنه شما 

منبع : پيک تندرستی

http://vista.ir/?view=article&id=337493

در فضای کوچک خانه با اين ھمه روزنامه و کاغذ چه کنيم؟

نامه، قبوض آب ، برق، تلفن و گوشه اتاق شما انباشته از کاغذ است؟ 

انواع و اقسام روزنامه ھا و مجmت و ...

این اتاق می تواند اتاق کار شما در منزل یا محل کارتان باشد. حتماً بعضی

نزدیک دارید. جایی  نشيمن خود ھم  اتاق  در  را  وضعيت  این  شماھا  از 

به نگاھی  زیرچشمی  و ھم  بخوانيد  مجله  و  روزنامه  که ھم  تلویزیون 

تلویزیون بيندازید. ھر روز ھم به تعداد این کاغذھا اضافه می شود و نمای

اتاق شما را نامرتب تر از قبل می کنند. چه کار باید بکنيد؟ حجم عظيم نامه

ھایی که روزانه به دفترکارتان می آید، رونامه ھا، مجmت و قبوض پرداخت

شده یا نشده.

 شما ھم ما بين آنھاست. باور نمی کنيد،تا به حال به این کاغذھا و صورت حساب ھا دقت کرده اید. مطمئن باشيد حتی قبوض پرداخت شده

ھمين اÌن نگاھی به آن بيندازید.

ت داد.باید چه کرد تا از دست این کاغذھا نجات پيدا کرد و اتاق را از به ھم ریختگی و شلوغی نجا

▪ نامه ھا

می از آنھا نيازی به پاسخ دادن سریع ندارند. تحقيقاتدر محل کارتان و در دفتر احتما�ً روزانه انواع و اقسام نامه ھا به دست شما می رسند و ني

www.takbook.com

www.takbook.com



ا این تعداد نامه دریافت نکنيد، درصد نامه ھایی که دریافت می کنيد را می توانيد ھمان موقع دور بریزید. اما ممکن است شم٨٠نشان می دھند 

 اھميت.به ھر حال کار مشابه است. برای خودتان یک فایل سه قسمتی درست کنيد. اضطراری، معمولی، کم

برای فرستنده ارسال کنيد.ـ اضطراری آن دسته ازنامه ھایی ھستند که شما باید به سرعت به آنھا پاسخ دھيد و جواب را 

رای مدتی پيش خودتان نگه دارید. قسمتی از فایل را ھمـ معمولی نامه ھایی ھستند که شما نياز به پاسخگویی به آن را ندارید. اما باید آنھا را ب

�زم ندارید دور بریزید.به این نامه ھا اختصاص دھيد. اگر فرصت کردید ھر ھفته سری به آنھا بزنيد و آنھایی را که 

ست. این فایل در حقيقت یک سطل زباله استـ قسمت سوم فایل را ھم به نامه ھایی اختصاص دھيد که به درد نمی خورد و نيازی به آنھا ني

ا باز می کنيد. به این ترتيب به راحتی می توانيد نامه ھا رابرای این نامه ھا تمام این فایل ھا باید نزدیک به جایی باشند که شما نامه ھایتان را آنج

جایی بگذارید که طراحی کرده اید.

 ھم راه حلی وجود دارد. نمی توان این قبض ھا را بهـ برای قبض ھا که باید پرداخت شوند یا حتی پرداخت شده اند اعم از آب و برق و تلفن و ...

و آن را داخل آن قرار دھيد. پس از آمدن دو قبضراحتی دور انداخت. برای آن دسته از قبض ھایی که پرداخت شده اند، پوشه ای در نظر بگيرید 

دور بيندازید.بعدی و اطمينان از محاسبه شدن پرداخت شما، حا� این امکان وجود دارد که شما قبض قبلی را 

ب تاریخ ھرکدام ھم در دستتان است و از گذشت موعداما در مورد قبض ھای جدید می توانيد آن ھا را در دفتر سررسيدتان قرار دھيد. به این ترتي

 دھيد.آن ھم جلوگيری می کنيد. پس از پرداخت ھم آن را به پوشه ای که از قبل تھيه کرده اید قرار

ر شما اھل روزنامه اید و امروز یک روزنامه خریدهـ شاید مشکل اصلی ھر خانه ای ھمين روزنامه ھا و مجmت مختلفی باشدکه به خانه می آیند. اگ

روزنامه تھيه می کنند و حتی مجmت مختلفی رااید، مطمئن باشيد آخر ھفته شش روزنامه در منزل دارید. حا� بعضی ھم ھستند که در روز چند 

 بگيرید:ھم خریداری می کنند. این روشھا را برای مرتب کردن و سرو سامان دادن به مجmت اتاق به کار

- با آمدن شماره جدید، شماره قبلی را دور بریزید.

ا نگه دارید، به جای کل روزنامه یا مجله آن مطلب را جدا- اگر مجله یا روزنامه را خوانده اید از یک یا چند مطلب آن خوشتان آمده ومی خواھيد آن ر

نيد یا دفتری تھيه کنيد و بریده ھا را به آن بچسبانيد. بهکرده و ببرید و آن را نگه دارید. برای این کار ھم می توانيد یا پوشه ای برای خود درست ک

مراجعه ھای بعدی ھم به راحتی می توانيد آن را پيدااین ترتيب از جمع کردن کل روزنامه و مجله که فضای زیادی را می گيرد راحت خواھيد شد. در 

کنيد و نيازی نيست که کل صفحات را برای پيدا کردن آن ورق بزنيد.

و مجmت را داخل آن بگذارید. ھر یک ماه یک بار ھم سراغ آن- اگر دوست دارید که کل روزنامه را نگه دارید یک سبد یا یک کارتن بردارید و روزنامه ھا 

رار دھيد و آن را در زیر کمد یا جایی مناسب قرار دھيد.بروید و دورریختنی ھا را دور بریزید. می توانيد ھرماه روزنامه ھایتان را داخل یک پوشه ق

▪ چند نکته دیگر:

مل به ھم خوردگی ھای اتاق شما ھستند.- ھمه کاغذھای باطله از نامه ھا ایجاد نمی شوند. کاغذھای بچه ھا و آگھی ھا و ... از عوا

روی آن کشو بنویسيد و با یک رنگ مشخص کشوی ھر کدام- برای دفاتر و کاغذھای کودکانتان به تعداد آن ھا یک کشو در نظر بگيرید و نام آن ھا را 

را مشخص کنيد.

بچسبانيد. روی فریزر و یا یخچال را برای این کار در نظر- یک تخته در آشپزخانه در نظر بگيرید و مطالبی که باید ھر کسی بداند روی آن بنویسيد یا 

نگيرید.

د.- برای ھر کسی در خانه سبدی قرار دھيد و کاغذھا ، نامه ھا و وسایل او را داخل آن بگذاری
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دست شويی حمام

در قدیم تمامی دست شویی ھای مورد استفاده در حمام ھا سفيد و از

جنس چينی بودند اما امروز انواع شکل و سایز و طرح و جنس و ھمچنين

این دست مورد این دست شویی ھای مشاھده می شود .  قيمت در 

توانند بر روی کابينت یا یک ستون زیبا یا جتی بر روی یک شویی ھا یم 

باید به تناسب پيشخوان قرار داده شوند . در ھنگام خرید دست شویی 

ظاھر ان با حالت کلی دکوراسيون حمام و تناسب حجم ان با بزرگی حمام

توجه داشته باشيد . یک دست شویی زیبا و مدرن جلوه خاصی به حمام

می دھد که البته ھزینه ان معمو� زیاد است . ارزان ترین دست شویی ھا

ھمان دست شویی ھای چينی سفيد قدیمی به شکل مستطيل یا دایره یا

بيضی می باشند .

بعضی از دست شویی ھا مخصوص نصب در گوشه ھا ھستند و بعضی

بسيار بزرگ و به ھمراه ستون ھا و کابينت ھای جانبی . در صورت استفاده

از پيشخوان توجه کنيد که جنس پيشخوان را متناسب با دکرو حمام انتخاب

کنيد .

را پوشش دھد ھم به عنوان کمد موردگاھی نيز دست شویی را بر روی سطح یک ميز در داراز جنس ضد اب نصب می کنند تا ھم لوله ھا 

شتری قرار گرفته است .استفاده قرار گيرد . این حالت صميمت و گرمای بيشتری ایجاد می کند و امروزه مورد توجه بي

با نقش و نگارھای زیبا بھره مند شوید .می توانيد دست شویی قدیمی خود را نقاشی کنيد یا در صورت امکان از دست شویی ھای دست ساز 

م برای کودکان می شوند .شخصيت ھای کارتونی ، گلھا ، ماھی ھا و حيوانات نقاشی ھای مناسبی بوده و باعث جذابيت حما

ز می شود .جدیدترین مد در این زمينه دست شویی ھای شيشه ای است که باعث وسيع تر جلوه نمودن حمام ني

یفا می کنند . بعضی از انواع انھا نيز بسيار جالبامروزه اناوع دست شویی ھا در بازار موجود است و این لوازم نقش مھمی در دکوراسيون حمام ا

 �یه شيشه ، یا دست شویی ھایی به شکل گل نيلوفر . دست شویی ھای ھمجنس و٢و جدید می باشند مثm یک دستشویی مسی درون 

ھم رنگ وان .
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اگر ھنوز خانه شما اثاث ندارد و به فکر این ھستيد که برای آن اثاثيه ای مانند

ميز، مبل و غيره تھيه کنيد، دست نگه دارید.

که یادآوری خواھيم کرد  به شما  را  نکاتی  بانو»  «خانه  در ستون  امروز 

براساس آن بتوانيد خرید بھتر و مطلوب تر داشته باشد.

در نظر داشته باشيد که وقتی می خواھيد وسيله ای برای خانه تان بخرید،

قرار می دھيد؟ نظر  مد  را  نکاتی  مبلمان، چه  و  منزل  اثاثيه  ھنگام خرید 

زیبایی، کاربرد، قيمت؟ اما بھتر است نکات ایمنی را ھم به این موارد اضافه

کنيد چون ممکن است اشيای زیبایی که در اتاق ھای خود قرار می دھيد یا

به سقف، در و دیوار نصب می کنيد، در ھنگام سوانح طبيعی بسيار حادثه

ساز باشند.

ورھای شيشه ای سال ھاست در فروشگاه ھای معتبربرخی از مبلمان ھا فی النفسه خطرناک ھستند؛ آنھا را نخرید. زیرتلویزیونی ھا، کمدھا و دک

سطح صيقلی شيشه، خم و رنگ آن عده ای رافروخته نمی شوند، با این حال در کشور ما بسياری از مردم ھنوز عاشق چنين چيزھایی ھستند. 

ی از بدنه جدا می شوند یا در داخل قاب خود خردمی فریبد اما در صورت وقوع زلزله، در اثر تکان ھای شدید ساختمان، قطعات شيشه ای به راحت

می شوند و بسيار خطر سازند.

به این طرف و آن طرف) سنگی و چدنی نخرید. این نوع محصو�ت با آنکه گرانقيمت ھستند در شرایط زلزله مانند چکش STANDميزھا و پایه ھای (

پرتاب می شوند و ھمه چيز را تخریب می کنند.

فروشنده بخواھيد برایتان به صورت اختصاصی ازاگر در جایی مجبور به استفاده از شيشه ھستيد یا نمی توانيد از نياز خود چشم بپوشيد، از 

 دسته ایرانی و خارجی تقسيم می شوند. آکریليک از شيشه٢ورق ھای آکریليک استفاده کند. این ورق ھا در ایران به پلکسی گmس معروفند و به 

 را انتخاب کنيد!گران تر است و در اثر دستمال کشی خش برمی دارد. گاھی �زم است بين شيک بودن و ایمنی، یکی

 است خودداری کنيد. سازه ھای بلند به خاطر لنگرشاناز خرید کتابخانه ھا و قفسه ھای بلند و نيز از دکورھایی که عمده وزن آنھا در قسمت با�یی

ی کنند. تاکنون بيشتر زلزله ھا در نيمه شب رخ دادهدر اثر یک ضربه و حرکت ساده می افتند و چه بسا جان فرد را (به ویژه ھنگام خواب) تھدید م

 با�.است. به طور کلی یک مبلمان خوب باید خودایستا باشد و توزیع وزن آن به طرف پایين باشد نه

زی ارزانقيمت فروخته می شوند لبه ھای تيزی دارند کهمبلمان و دکورھای با لبه تيز و برنده نخرید. سازه ھای فلزی که به عنوان کتابخانه ھای فل

 قاب استفاده می شود، می تواند جان افراد راخطرناک است. ھمچنين برخی ميزھا و قفسه ھا که در آنھا از ورق ھای شيشه و فلز بدون پوشش و

به خطر اندازد.

کنيد. سازه ھای فو�دی خطرناکند و در شرایط زلزله یااز خرید مبلمان ھایی که در آنھا به ميزان زیادی از فلزھای سنگين استفاده شده است پرھيز 

د آلومينيوم یا چوب استفاده شود تا از سازه ھایبازی و شيطنت ھای کودکانه، خطرناک تر نيز می شوند. ھميشه بھتر است از مواد سبک تری مانن

ا رنگ یا آبکاری پوشش داده شده است.آھنی و فو�دی. دقت کنيد که آنچه در بازار ایران می بينيد بيشتر سازه ھای فو�دی است که ب

ی کنيد. پيچ و رول پmک این دسته اشيا، به مروراز خرید کمدھا، تابلوھا، گلدان ھا و اجزای سنگينی که به دیوار و سقف نصب می شوند خوددار

سقوط می کنند.زمان افت می کنند (زیرا اندود دیوار به مرور زمان ضعيف تر می شود) و در اثر اندک تکانی 
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دستگيره ھای شيشه ای برای کابينت

ھنگامی که حرف از دکوراسيون اشپزخانه می شود باید دقت کنيد که تمام

لوازم انتخابی در یک راستا و ھماھنگ با ھم باشند . برای اطمينان از وجود

باید به تمامی جزئيات دقت شود چون ممکن است تناسب و ھماھنگی 

نبوده و کل با طرح کلی دکوراسيون اشپزخانه ھماھنگ  چيزھای کوچکی 

مجموعه را تحت تاثير قرار دھد .

در مورد کابينت ھای اشپزخانه نيز عmوه بر توجه به جنس و رنگ و طرح درھا

باید به دستگيره ھا نيز توجه نمود . اگر سری به مغازه ھای مربوطه بزنيد

انواع و اقسام دستگيره ھا را مشاھده می کنيد . در حال حاضر استفاده از

دستگيره ھای شيشه ای بسيار باب شده و طرفداران زیادی دارد .

دستگيره ھای شيشه ای جذاب بوده به عات تنوع با� به افراد امکان می

دھد تا با توجه به ذوق و سليقه خود مدل دلخواه را انتخاب کنند . البته به

علت ظرافت طبيعی باید در ھنگا کار با انھا احتياط بيشتری نمود .
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دستگيره ھای کابينت ھا

به نيست که شما دست  مورد درھا  امروزه ھنگام خرید کابينت فقط در 

تصميم گيری می زنيد بلکه دستگيره ھا نيز مدل ھای مختلف و زیبایی دارند

که شما را وادار به تصميم گيری می کنند . بنابراین مدل دستگيره ھا نيز

امروزه بسيار مھم بوده و می تواند تصویری زیبا و ھنرمندانه در دکوراسيون

شما ایجاد نماید .

روزھای که تنوع محصو�ت در بازار کم بود و به سختی می شد مدل ھای

متفاوتی را جستجو نمود گذشته است . در قدیم تنھا تنوع دستگيره ھا در
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خرید دنبال  به  اگر  امروزه  اما   . می شد  آنھا خmصه  بودن  صاف  یا  گرد 

دستگيره برای کابينت ھا بروید با انواع و اقسام رنگ ھا و مدل و پرداخت ھا

مواجه می شوید .

یکی از انواع پر طرفدار دستگيره ھا ، دستگيره ھای الومينيومی با پرداخت

کامل و نمای سبک و لطيف می باشد . اگر به دنبال دستگيره ھای زیبا و در

 ھمان دستگيره٢١عين حال جدید و متفاوت می باشيد بھرتين انتخاب قرن 

ھای گرانيتی است . از آنجایی که کابينت ھا باید حرارت ایجاد شده به علت

تميز کردن این دستگيره ھا اسان است .اشپزی را تحمل کنند دستگيره ھای گرانيتی با مقاومت با� انتخاب مناسبی می باشد . ھمچنين 

mصدفی ، شاخه و برگ ، خرس ھای اسباب بازی ،اگر می خواھيد در اشپزخانه جلوه ای شاد ایجاد کنيد دستگير ھای با طرح ھای غير معمول مث 

 انتخاب کنيد و به یاد داشته باشدی تاثير زیادی در نمایقاشق و چنگال ، ماھی و ..... ررا انتخاب نمایيد . در ھر حال دستگيره ھا را با نھایت دقت

و رویه کابينت ھا انتخاب کنيد .اشپزخانه دارند . در مورد رنگ دستگيره ھا نيز سخت گير بوده و ان را ھماھنگ با رنگ درھا 
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http://vista.ir/?view=article&id=113380

دفتر کار خانگی

وجود یك دفتر كار خانگی در اغلب خانه ھای امروزی

یك ضرورت است- نه فقط به منظور انجام امور كاری

یك كم  منازل دست  اكثر  در  كه  دليل  این  به  بلكه 

ما عصر  مھم  ارتباطی  وسایل  از  یكی  كه  كامپيوتر 

امروزه كامپيوتر  وجود  دليل  به  دارد.  وجود  است 

بسياری از افراد می توانند تمام یا بخشی از كار خود

را در منزل و فقط از طریق اینترنت و پست الكترونيكی

انجام دھند. جای دادن دستگاه كامپيوتر و ملزومات آن

و گاه نمابر خود به یك دفتر كار كوچك نياز دارد. برای

به فضای زیاد و این دفتر كار خانگی احتياج  داشتن 

برنامه ریزی و با  اتاق كامل نيست و فقط  حتی یك 

از اگر  یافت.  آن دست  به  توان  می  دقيق  طراحی 

افرادی ھستيد كه كار خود و یا دست كم بخشی از

آن را در منزل انجام می دھيد برای قرار دادن لوازم و
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نياز ثابت  به فضایی  نصب كامپيوتر  وسایل كارتان و 

اتاق یك  از  ای  ممكن است گوشه  فضا  این  دارید. 

 ھر دو كاربرد را امكان پذیر سازد. با اختصاص یك ميز درباشد كه خود كاربردی غير از دفتر كار دارد. بنابراین باید كل اتاق به نوعی طراحی شود كه

ميز خيلی كوچكی را به این دليل كه مثmً درگوشه ای از خانه می توان چنين فضایی را تامين كرد اما توجه داشته باشيد برای این منظور 

ی كه باید روی آن چيده شود در نظر بگيرید، با اندازه گيریفرورفتگی دیوار جا می گيرد انتخاب نكنيد بلكه اندازه ھای ميز را با توجه به ابعاد وسایل

ن را نيز بيفزایيد. ھمچنين در صورت امكان با انتخابمانيتورتان شروع كنيد، سپس به این اندازه ھا جای �زم برای سایر وسایل و تحرك كافی خودتا

ن دھيد. مكانی كه ميز را در آن قرار می دھيدميز ھایی كه جای عبور سيم در آنھا تعبيه شده به سيم ھا و كابل ھای متعدد مربوطه سروساما

 سانتی متر را برای مانيتور در نظر۶٠ض ميز كار، باید جایگزینی صحيح شما نسبت به ميز و صفحه مانيتور را امكان پذیر سازد. برای محاسبه عر

رضی ندارید ممكن است از ميز سانتی متر دیگر بابت صفحه كليد اضافه كنيد. در صورتی كه فضای كافی برای ميزی با چنين ع٢۵بگيرید و به آن 

حت گردان را در نظر بگيرید.ھایی كه جای مخصوص صفحه كليد كشویی دارند استفاده كنيد. ھنگام انتخاب صندلی یك صندلی را

ی پوشاندن آن در مواقعی كه مورد استفاده نيست بيابيد.اگر ميز كار و كامپيوترتان در یكی از اتاق ھای پر رفت و آمد قرار دارد �زم است راھی برا

راوان) استفاده كنيد.برای جدا كردن فضای كار از بقيه اتاق می توانيد از روش ھایی مثل نصب پرده یا دیوارك (پا

عمق است. كمد دیواری باید عمق كافی برای جای دادناما یكی از بھترین فضاھایی كه می توانيد به دفتر كار خانگی تبدیل كنيد یك كمد دیواری پر

اب یك ميز كشویی فضای كافی برای صفحه كليد و كار برميز كاری كه بتوان مانيتوری روی آن قرار داد داشته باشد. در این صورت می توانيد با انتخ

ع كنيد و درھای كمد را ببندید تا دفتر كار شما به طور كاملروی ميز را نيز تامين كنيد. به این ترتيب پس از پایان كارتان می توانيد ميز كشویی را جم

 كار شما نصب شده اند استفاده كنيد. فقط كافیاز نظرھا پنھان شود. به جای ميز كار می توانيد از طبقات خود كمد كه با ارتفاع مناسب جھت

 اطمينان حاصل كنيد. كمدی را انتخاب كنيد كهاست ارتفاع طبقات كمد را مطابق با نياز خود محاسبه كنيد و سپس از استحكام طبقات نصب شده

 دارید دفتر كارتان را در یك كمد برپا كنيد توجه داشتهزمان كار در مسير رفت و آمد اعضای خانواده نباشد تا بتوانيد در آرامش كار كنيد. اگر قصد

ابد زیرا این وسایل اغلب مقدار زیادی حرارت توليد میباشيد كه فاصله ميان وسایل الكتریكی شما به اندازه ای باشد كه ھوا در ميان آنھا جریان ی

كنند.

رای فضای كار شما را تامين نخواھد كرد. از این رونورپردازی یكی دیگر از مھم ترین مراحل كار است. نور معمولی یك اتاق اغلب روشنایی كافی ب

 صورت دلخواه بر روی نقطه مورد نظر تنظيم نمائيد و دربھتر است از یك چراغ مطالعه كه نور آن قابل تنظيم است بھره بگيرید تا بتوانيد نور را به

 در آن چراغ ھای سقفی نصب كنيد و كليد آنھا را بهضمن از بازتاب آن بر روی صفحه مانيتور پيشگيری كنيد. برای نورپردازی داخل كمد می توانيد

ظيم نور طبيعی محل كارتان، اگر در نزدیكیصورتی طراحی كنيد كه با بازشدن در كمد روشن شده و با بستن درھا خاموش شوند. به منظور تن

پنجره قرار دارد، یك سایبان روی پنجره نصب كنيد.

ست. ميز كار شما باید كشوھا یا فایل ھای كافی برایپس از نورپردازی نوبت به تامين جای كافی برای نگھداری از وسایل گوناگون مورد نياز شما ا

از باشند داشته باشد. در یك دفتر كار كوچك نيز دستهنگھداری از لوازم التحریر و ده ھا وسيله دیگر كه ممكن است در یك دفتر كار خانگی مورد ني

اھم كردن جای مناسب برای این كاغذ ھا مانع ازھای متعدد كاغذ وجود دارند كه باید در جعبه ھا یا كشوھای مجزا سامان داده شوند، زیرا فر

. اگر فضای كار شما محدود باشد نيز می توانيدپخش شدن آنھا بر روی ميز و ایجاد نمایی شلوغ و نامنظم برای دفتر كار خانگی شما خواھد شد

 ھا و بسياری از وسایل دیگر را فراھمCD كتاب ھا، طبقاتی روی دیواری كه ميز به آن تكيه دارد نصب كنيد و به این ترتيب فضای كافی برای چيدن

 كه قرار دادن كتاب ھایی با ابعاد بزرگ تر در آنھا امكان پذیركنيد. عرض طبقات را به اندازه كافی در نظر بگيرید و فاصله بين آنھا را چنان انتخاب كنيد

 مختلف در این طبقات بچينيد.باشد. ھمچنين می توانيد فایل ھای مقوایی متعددی برای نگھداری از مجmت، بروشورھا و جزوات

ت كه به سبب رنگ خاكستری وسایل و لوازمپس از آنكه ھر یك از وسایل در جای خود قرار گرفته شما دفتر كاری منظم و مرتب خواھيد داش

كامپيوتر نمایی جدی و بسيار ساده دارد.

وح ببخشيد.در آخر با افزودن یك یا چند شیء رنگين دكوراتيو كه مورد عmقه شما ھستند به این مجموعه ر

سپيده سليمی
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منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=14437

دفتر کار در منزل

اگر مھندس آرشيتکت ھستيد، اگر مترجم ھستيد، اگر طراح، نقاش، وکيل و

تایپيست ھستيد و یا ھر نوع تخصص دیگری را دارا می باشيد که نياز به

محل کاری یا امکانات و تجھيزات خاص و بسيار حرفه ای ندارد، می توانيد

یکی از اتاقھای محل زندگی خود را به دفتر کار تبدیل کنيد بدون اینکه این کار

به این  البته  بشود.  منزل  اھالی  برای  فضا  کمبود  آمدن  به وجود  باعث 

شرطی است که ارباب رجوع نداشته باشيد و خود به تنھایی پروژه ھای

خود را تکميل کنيد. با این کار، درآمد شما بسيار با�تر خواھد رفت زیرا قادر

نيز از دست و  ببرید  بھره  منزل  اضافی خود در  از فرصتھای  خواھيد شد 

غرولندھای افراد خانواده که ھميشه از عدم حضور شما در خانه شکایت

دارند خmص شوید.

در این دفتر کار که شما در خانه خود برپا می کنيد تنھا دو چيز آنقدر ضروری

است که بدون وجود آنھا کارتان خواھد خوابيد و طرحتان به شکست منجر

خواھد شد: خط تلفن و یک رایانه خانگی. بقيه لوازم را می توانيد بسته به

سليقه خود تھيه کنيد و یا از خرید آنھا چشم پوشی کنيد. در انتخاب محل

مناسب در درون منزل که مناسب این منظور باشد می توانيد به این نکته

مچنين داشتن پریز برق و تلفن در تصميم گيری در اینتوجه کنيد که این محل باید دنج، دور از دسترس کودکان و نيز دور از چشم ميھمانان باشد. ھ

 به واقع در کار خود یک حرفه ای تمام عيارمورد بسيار ضروری است. سعی کنيد یک نگاه حرفه ای به این اقدام خود داشته باشيد ھرچند که

ل و مشکmت خانوادگی را نيز در کار خود راه دھيد. ھرگزنيستيد. فکر نکنيد چون در درون خانه کار می کنيد پس باید تمام افراد خانواده و نيز مسائ

 اتmف وقت آنھا و نيز سوءتفاھم ھای ایجاد شدهخود را در موقعيتی قرار ندھيد که به طور مستمر مجبور به عذرخواھی از مشتریان خود به علت

پزخانه بودم در اول راه، ھرگز به ميزبشوید: «از شما عذر می خواھم که فرزند کوچکم شما را پشت گوشی معطل نگاه داشت.» من در آش

د یا ھمسرتان و حتی فرزندانتان را به کار جدیدتانکارھای مجلل و تابلوھای دیوار مدرن گرانقيمت فکر نکنيد. بلکه بخشی از فضای ميز تحریر خو

د که می توان آنھا را به راحتی جابه جا کرد.اختصاص دھيد. با توجه به این نکته که در شرایط حاضر، نمایشگرھا آنقدر کوچک و سبک شده ان

 که نمایشگر و یا حتی فاکس و تلفن زیر دست وبنابراین می توانيد با ساختن یک قفسه کوچک که بر روی دیوار نصب می شود، مانع از آن شوید

ولی اتاق ھم برای یک اتاق کار مناسب باشند، به عنوانپای دیگران بمانند. برای تزئين اتاق نيز از تابلوھایی استفاده کنيد که ھم برای حالت معم

خصی است یا نمایی از یک آسمانخراش که شمامثال منظره یک غروب دریایی یا گله اسب ھای سفيد به جای پرتره ای از فرزندتان که بسيار ش

به شما مراجعه کرده است حس نامطلوبیدر حال طراحی دکوراسيون داخلی آن ھستيد. به این ترتيب مشتری شما که برای تحویل کار خود 
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ل استفاده باشد. قاليچه ھای گرانبھا یا قاليچه ھایینخواھد داشت. قاليچه کف اتاق را نيز طوری انتخاب کنيد که در ھر دو حالت عادی و کاری قاب

خواھد آمد.که دارای طرح ھایی فانتزی کودکانه و یا طرح ھایی بسيار خاص می باشند حتماً به کار شما ن

 و آمد و حمل وسایل کاری برایتان راحت باشد. بهاز ھمه مھمتر آنکه، سعی کنيد محل کار خود را نزدیک به در ورودی منزل انتخاب کنيد تا رفت

و از حبابھا و طرح ھای ساده و در عين حال شيکروشنایی اتاق کار خانگی خود نيز توجه کنيد. لوسترھای لوکس بسيار چشمگير را فراموش کنيد 

استفاده کنيد.

http://nobelak.blogfa.com/post-١٧۵.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=103902

دکور آشپزخانه

تغيير پروژه  است.  قبلی  بررسی  و  تحقيق  نيازمند  ای  پروژه  ھر  انجام 

آشپزخانه نيز از این امر مستثنی نخواھد بود. آشپزخانه قلب خانه محسوب

شده و حضور طو�نی مدت خانم خانه در این مكان، این حق را برای او ایجاد

می كند كه فضا و امكانات آن با توجه به سليقه، عادت و نيازھای كاری و

حتی براساس شرایط فيزیكی او ساخته و یا تغيير یابد ولی عmوه بر اینھا

باید خاطرنشان كرد فرم و نقشه این فضا نيز مانند ھر مكان دیگری از خانه،

می بایست از اصول و قوانينی تبعيت كند كه توسط متخصصين امر با در نظر

گرفتن جوانب مختلف ساختمان سازی، ایمنی و ھمچنين جھت كاربری ھر

چه راحت تر فضا برای انجام امور مربوطه ارائه شده است. به طور كلی در

آشپزخانه سه مركز مھم وجود دارد كه مكان قرارگيری شان، محل مناسب

برای بقيه لوازم را تعيين می كند. این سه مركز عبارتند از:

ـ مركز نگھداری مواد غذایی (یخچال و فریزر)

ـ مركز پخت و پز (اجاق گاز و فر)

) و ماشين ظرفشویی.Sink- مركز شست وشو (كاسه 

 است. بنابراین انتخاب محلی مناسب برایدر واقع اغلب مراحل آشپزی حاصل حركت ھای متمادی فرد (خانم خانه) مابين این سه نقطه اصلی

اسان بھترین رابطه این سه مركز با ھم را با رسمآنھا در آشپزخانه ھمواره از جمله مھمترین اقدامات در مرحله نقشه كشی این فضا است. كارشن

 از آن سه خط با یكدیگر مثلثی است كه به آنخطی از ھر یك از نقطه ھا به نقطه دیگر بر روی پmن آشپزخانه نشان می دھند كه برخورد حاصل

مختلف ایجاد شود و نوع آن رابطه مستقيمی بامثلث فرضی كار در آشپزخانه اطmق می شود. �زم به ذكر است كه این مثلث می تواند در انواع 

ھر یك از این مراكز در نقشه آشپزخانه و فواصل آنھا ازشرایط محيط و در واقع نقشه فضا دارد. به این ترتيب كه با توجه به مكان اختصاص یافته به 

ھم مثلثی متناسب با آن مشخصات ایجاد می شود.
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ه خط ایجاد می شود. در ھمين راستا آشنایی▪ نكته: گاھی نقشه و شرایط محيط امكان تشكيل چنين شكل ھندسی را نداده و به جای مثلث پار

يط و برنامه ریزی برای مناسب ترین مكان ھا جھتبا رایج ترین نقشه ھای آشپزخانه می تواند شما را در مرحله بازسازی و یا حتی ساخت این مح

د استفاده قرار می گيرد:مراكز اصلی یاری دھد. به طور كلی معمو�ً در ساخت آشپزخانه یكی از پنج نقشه رایج زیر مور

ار طولی به كابينت بندی و ھمچنين مراكز اصلیـ آشپزخانه ھای باریك مستطيلی شكل. در این آشپزخانه ھا معمو�ً امكان اختصاص تنھا یك دیو

با سيستم باز پيشخوان غذاخوری در آن در طول اینیادشده وجود دارد و دیوار طولی دیگر نقش محدودكننده فضا را داشته و یا در آشپزخانه ھای 

 نقشه ای است كه سه مركز بر روی یك ضلعمستطيل كم عرض واقع می شود. دو عرض آن را نيز پنجره و در ورودی تشكيل می دھند. این ھمان

شكل ھندسی نقشه آشپزخانه قرار گرفته اند.

تر بودن این مستطيل، امكان اختصاص دو طول آنـ آشپزخانه راھرویی. این آشپزخانه ھمان شكل و فرم نمونه قبلی را داشته ولی به جھت عریض 

كز دیگر بر جایی در ضلع روبه روی آن مثلث را تشكيل داد.به مراكز یاد شده وجود دارد. در نتيجه می توان با قرار دادن دو مركز بر روی یك ضلع و مر

پز می تواند اختصاص یابد. در این شكل. در چنين آشپزخانه ای یك عرض و یك طول مستطيل به كابينت بندی و ھمچنين مراكز پخت وLـ آشپزخانه 

نقشه نيز ایجاد مثلث كاری عملی است.

س مثلث می تواند بر روی یك ضلع شكل. این نقشه ایده آل ترین فرم برای مثلث كار در آشپزخانه است. به این ترتيب كه ھر راUـ آشپزخانه 

ایجاد می شود. در نتيجه برای فرد نيزمستطيل واقع شده و در صورتی كه فواصل این سه راس با ھم یكسان باشند، مثلث متساوی ا�ضmع 

یع تر و بھتر خواھد بود.حركت ما بين مراكز، با طی مسيری یكسان امكان پذیر بوده و به این طریق بازدھی كار نيز سر

منبع : دوستان

http://vista.ir/?view=article&id=81950

دکور طراحی کنيد

به این نتيجه رسيده اید که خانه تان احتياج به تغيير دکور دارد اما چطوری آن

را طراحی می کنيد؟ ممکن است در مغازه ھا پارچه ھای شيک و مبلمان ھای

به شما نمی گویند که دقيقاً چگونه تمامی زیبایی دیده باشيد اما معمو�ً 

این اجزا را ترکيب کنيد تا به نتيجه ای که دوستت دارید برسيد.

اگر روش ھای تزئين را از متخصصان یاد بگيرید ھر اتاق را می توانيد به طور

از در آخر ھفته  ایده  برای گرفتن  افراد  از  بسياری  حرفه ای طراحی کنيد. 

نمایشگاه ھا دیدن می کنند و اکثراً قصد خرید ندارند. فقط می خواھند ببينند

چگونه یک طراح دکوراسيون حرفه ای یک خانه ساده را به جای زیبایی برای

زندگی تبدیل می کند. طراحان مثل تمامی افراد دیگر مشکmتی در این راه

دارند مثل ایجاد شکل آسمان در یک اتاق کوچک، تقسيم کردن یک اتاق

بزرگ و اتاق ھای نشيمن مختلف و انتخاب طرح و رنگی که واقعاً مناسب
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باشد.

ر از نمایشگاھی دیدن می کنيد دنبال ایده ھای عملیآنھا ایده ھای مختلف در این زمينه و روش ھای عجيب و غریب را امتحان می کنند بنابراین اگ

عضی از طراحان به جای رنگ یا کاغذ دیواری از پارچهباشيد که کمک می کند فضای خانه تان را تغيير دھيد. مثmً روش ھای مختلف تزئين دیوارھا (ب

آنھا فکر نکرده اید.استفاده می کنند) پرده ھا و کف و انواع گوناگون مبلمان و ترکيبات رنگی که پيش از آن به 

کنيم از نظرات آنھا برای تغيير خانه تان استفاده کنيد.در این مقاله پيشنھادات طراحان بزرگ را برای طراحی ھر اتاق جمع کرده ایم تا به شما کمک 

رسند و نور را منعکس کنند. جف بانکز می گوید اغلب) کف اتاق را به صورت شيشه ای و براق درآورید تا کمک کند اتاق ھای کوچک بزرگتر به نظر ب١

از کفی ھای براق �فيت در اتاق خواب و اتاق ھای طبقه پایين استفاده کنيد.

کاناپه به نظر برسد) را به محل اتاق استراحت) تختخواب اضافی مھمان در یک اتاق اضافی (آن را با کوسن و پشتی بپوشانيد به طوری که یک ٢

ه اید که می توانيد در طول روز برای نشستن یا درسروزانه تبدیل نمایيد و از آن دو منظوره استفاده کنيد. بدین ترتيب یک جای راحت ایجاد کرد

خواندن از آن استفاده کنيد.

یادی به داخل بتابد و اتاق روشن و ھواگير) قفسه ھای شيشه ای را در شاه نشين بگذارم در حالی که ميزھای شيشه ای کمک می کنند نور ز٣

.شود. ھر جا �زم است نور را به حداکثر برسانيد از انواع مختلف شيشه در درھا استفاده کنيد

ل اضافه استفاده می شود. به این ترتيب اینطوری) آشپزخانه ھای مستقل منظره زیبا و جدیدی با فضایی در زیر خود دارند که برای ذخيره وسای۴

احساس می شود که کف آشپزخانه بزرگتر است و می توان بعداً از آن استفاده کرد.

ند؟ این آینه ھا را برای برگرداندن نور دور اتاق می گذارند) دقت کرده اید که اتاق ھایی که در نمایشگاه ھا آینه ھای زیادی دارند چطور به نظر می رس۵

حمام برای احساس روشنی و نورگيری از آنھا استفادهکه باعث می شود اتاق بزرگتر به نظر برسد. آینه ھای بلند را در شاه نشين قرار دھيد و در 

کنيد.

د قرار نگيرد.) به مبلمان خودتان فکر کنيد و طوری آن را بچينيد که صندلی ھا و ميز در سر راه رفت و آم۶

ق و برق استفاده کنيد. طرح مطلوب خود را کم) در طراحی از ھر سبکی که با سmیق شما سازگار است بھره گيری کنيد. از وسایل مجلل و پرزر٧

کم کامل کنيد.

 آشپزخانه اتاق غذاخوری یا مطالعه و اتاق کار در) از انواع مختلف طرح ھای کف برای جدا کردن فضا در ھمان اتاق استفاده کنيد برای مثال یک٨

شود خریداران فکر کنند با پولی که می دھنداتاق نشيمن. این مساله وقتی که بخواھيد خانه تان را بفروشيد ھم به نفعتان است. باعث می 

فضایی دو برابر در اختيارشان قرار می گيرد.

ند یک کاناپه یا ميز در وسط اتاق قرار دھيد تا احساس) از اتاق ھایی که طرحی باز و بزرگ دارند اجتناب کنيد. مبلمان اتاق نشيمن را با دقت بچي٩

راحت تری به شما دست دھد، بھتر از این است که ھمه چيز را به دیوار تکيه دھيد.

ان فکر کنيد. بنابراین می توانيد نتيجه آخر را تصور کنيد) وقتی طرح ھا و مبلمان رنگی انتخاب می کنيد نه فقط برای اتاق ھا بلکه برای تمام خانه ت١٠

که باید با بقيه اجزا ھماھنگی داشته باشند.

 » می گوید دوست دارم با طرحی قوی تر رنگ ھای کرم روشن و طmیی روشنNew man Interiors) کارول تيومن مالک شرکت طراحان داخلی« ١١

را روی دیوار استفاده کنم.

تفاده کنيد.) چرم و خز را با ھم استفاده کنيد از کاغذ دیواری ھای بافت دار نيز برای یک طرح خنثی اس١٢

منبع : روزنامه تھران امروز
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دکور: فضايی به ظاھر بزرگ

ھنگامی که فضایی از وسعت کمی برخوردار بوده و صرفنظر از کارایی، به

به کارگيری راھکاری نظر می رسد،  به  دلگير  نيز کوچک و  لحاظ ظاھری 

بسيار ساده و کاربردی دکوراسيونی آن قدر می تواند تاثيرگذار و مفيد فایده

بزرگتر باشد، گویی که دیوارھا به عقب رانده شده و فضا به طور واقعی 

شده است. پيشنھادات ارائه شده در ذیل از آن جمله اند:

● رنگ

برای از جمله مھمترین اقدامات  انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذکور 

وسيع تر کردن آن به لحاظ ظاھری است. این موضوع تنھا به انتخاب رنگی

برای دیوارھا و سقف محدود نمی شود بلکه کفپوش انتخابی و ھمچنين

از نيز  برای فضا  نظر  مورد  یا  و  موجود  لوازم دکوراسيونی و کاربردی  رنگ 

دیوارھا درست است که  محيط،  یک  در  زیرا  برخوردارند  بسزایی  اھميت 

بيشترین و بزرگترین سطوح را تشکيل می دھند ولی بخش زیادی از آنھا با

قرارگيری لوازم در مقابلشان و ھمچنين نصب دیوارکوب ھا و تابلو ھا پوشيده

شده و در واقع این وظيفه به عناصر دکوراسيونی یادشده منتقل می شود.

بنابراین برای پوشش دیوارھا و سقف فضایی کوچک از یک رنگ روشن و یا

�اقل از تناليته ھای مختلف ھمان رنگ بھره گيرید. به کارگيری رنگ ھای تيره

و به خصوص گرم، دیوارھا را نزدیک تر به نظر می رساند. این موضوع در مورد

پوشش کف نيز به ھمان ميزان حائز اھميت است. ھرچه کفپوش انتخابی

تر به نظر می آید برعکس تر باشد، وسعت کف محيط کوچک  تيره  شما 

کفپوش ھای روشن و به خصوص صيقلی مانند سنگ و سراميک که بازتابی

از نور را نيز به ھمراه دارند، سبب بزرگتر جلوه دادن کف محيط می شوند.

● طرح

رھا و کف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده درعmوه بر رنگ، طرح نيز در این جریان، نقش مھمی را عھده دار است. این موضوع، از پوشش دیوا

چه کاربرد طرح کمتر باشد، فضا از وسعتلوازم دکوراسيونی مانند پرده، رومبلی، روتختی و غيره ھمگی را شامل می شود. به طورکلی ھر

بيشتری به لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.

● نور

افزایش دھد در افزایش ظاھری وسعت نيز کارساز خواھدفضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراین انجام ھر اقدامی که نور موجود در محيط را 

ر این قبيل رنگ ھا است. لذا اگر در فضای موردبود. یکی از د�یل پيشنھاد به کاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نيز موضوع انعکاس نور بيشت

 کرده تا از حداکثر ميزان نور طبيعی بھره گيرید. درنظر پنجره ای دارید که با پرده نسبتاً ضخيمی پوشيده شده است، پرده ای نازکتر را جایگزین

دن فضا، به جز دریافت حداکثر ميزان ممکن از نورنورپردازی یک فضا با نور طبيعی و در نتيجه دستيابی به ھدف مورد نظر یعنی بزرگتر جلوه کر

ما می توانيد با انتخابی صحيح از لوازم نورپرداز،خورشيد راه مھم دیگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غيرطبيعی، دست باز است. ش

ن تر باشند، فاصله شان از یکدیگر بيشتر نشان دادهفضایی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشته باشيد. به عنوان مثال در یک فضا ھرچه دیوارھا روش
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ت. این روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقفشده و فضا بزرگتر جلوه می کند. این کار نيز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امکان پذیر اس

ن چراغ ھای ھالوژن تعبيه شده است.فضاھای عمومی مانند اتاق نشيمن و پذیرایی حاشيه ای از سقف کاذب طراحی می کنند که داخل آ

ھای ریلی نيز عملی است. در مبحث افزایش نور محيطبنابراین کافی است این چراغ ھا را به سمت دیوار ھدایت کنيد. البته این کار توسط ھالوژن 

 ای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دیوار نصبچه حاصل از یک منبع طبيعی و چه منبع مصنوعی، آینه نقش بسزایی دارد. برای این منظور آینه

کرده و از بازتاب نور توسط آن، برای نورانی تر کردن فضا استفاده کنيد.

● ابعاد

ظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچهھرچه در محيط از لوازم دکوراسيونی و کاربردی بزرگ و عظيم الجثه تری استفاده کنيد بخش اع

فضای خالی کمتری وجود داشته باشد، محيط کوچک تر به نظر می رسد.

● خطوط افقی

صر دکوراسيونی، یکی از راه ھای افزایش وسعت آنایجاد خطوط افقی بر روی یک و یا چند دیوار فضای کوچک مورد نظر آن ھم از طریق کاربرد عنا

- با چسباندن کاغذدیواری نواری بر روی یک و یا دو دیوار مھم از١دیوار و در نتيجه فضا خواھد شد. برای این منظور روش ھای بسياری وجود دارد:

 را بزرگتر جلوه دھيد. البته توجه داشته باشيد کاربردیک فضا و یا ایجاد نواری چاپی با استفاده از تکنيک استنسيل یا مھر دیوارھای اصلی یک فضا

- نصب ھر گونه٢ھست کمتر نشان می دھد.این کاغذھا بر روی کليه دیوارھای فضا، محيطی بسته و محدود را سبب شده و فضا را از آنچه 

ا طول دیوار، روش دیگری برای ایجاد خطوط افقی مورددیوارکوب در قالب تابلو، آینه، طبقه، زوار و غيره به صورت افقی در طولی بلند و متناسب ب

 دیوار است. به این ترتيب به جای آنکه چشمنظر است. به طور کلی در کليه راھکارھای فوق، ھدف ھدایت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی

عاملی برای طویل تر نمایاندن طول دیوار در ذھنطول یک دیوار را با سرعت گذر کند، وقفه ای حتی چند ثانيه ای داشته و ھمين مدت زمان کم، 

می شود.

منبع : بيرتک
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دکوراسيون : کدام ابزار بھتر است

 می شوند. در پروژه نقاشی ساختمان نيزبرای انجام ھر کاری، شرایطی �زم است که تجھيزات و ابزارآ�ت مورد نياز آن بخش اصلی محسوب

 به آنھا پرداخته شد ولی سئوال این است که کداممانند ھر کار دیگری به لوازم و ابزارآ�ت مخصوص نياز است که در شماره پيشين به صورت گذرا

نگ آميزی متعدد چيست برای نقاشی ساختمان ازیک از آنھا برای دستيابی به نتيجه بھتر مفيدتر بوده و به طور کلی تفاوت ميان ابزارھای ر

 مو از بقيه بسيار بيشتر است.ابزارھای مختلفی شامل قلم مو، غلتک و پيستوله استفاده می کنند که در کشور ما کاربرد قلم

ونی به لحاظ اندازه، فرم، ضخامت و جنس موھای آنھا▪ مزایا و معایب قلم مو: از آنجا که برای رنگ آميزی سطوح مختلف قلم موھای متنوع و گوناگ

 شده و ھمچنين ميزان وسعت سطح بستگی دارد. بهوجود دارند، لذا عامل تعيين کننده انتخاب نوع قلم مو و مناسب ترین آنھا به نوع رنگ تھيه

مچنين از قلم موھای کوچک برای رنگ آميزیاین معنا که قلم موھای مورد استفاده برای رنگ پmستيک برای رنگ روغن به کار نمی روند و ھ

سطوح وسيع نمی توان استفاده کرد.
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 به کارگيری قلم مو شخص می بایست از تبحر کافی بھرهاز جمله معایب کاربرد قلم مو به مھارت مورد نياز کاربر می توان اشاره کرد. در واقع برای

جه می شود. مھمترین مزیت آن این است که با توجهمند باشد زیرا در غير این صورت با سطحی راه راه حاصل از رد قلم مو و یا شره ھای رنگ موا

ختلف امکان پذیر است مگر آنکه محدودیتبه تنوع موجود در توليد آن، پوشش اغلب سطوح حتی ناصاف و با برجستگی ھا و فرورفتگی ھای م

ه کارگيری قلم مو نبوده بلکه می بایست از ابزارفضایی فرورفتگی از مانور حرکتی قلم مو و دست جلوگيری کند که در چنين شرایطی اصراری بر ب

دیگری استفاده کرد.

ھا و جنس ھای مختلف توليد می شود. غلتک شامل▪ مزایا و معایب غلتک: غلتک ابزار دیگری برای رنگ آميزی است که مانند قلم مو در اندازه 

شته کردن سطح پوشش غلتک که مانندیک استوانه پوشش دارو ھمچنين یک دسته است که با کمی پيچ و خم به ھم متصل ھستند. برای آغ

ین سينی دارای انتھایی کاسه مانند و گود برایقلم مو با توجه به نوع رنگ و کاربرد آن متفاوت است سينی مخصوصی در نظر گرفته شده است. ا

روج رنگ ھای اضافی از غلتک را برعھده دارد.نگھداری رنگ بوده و ابتدای سطح آن نيز با برجستگی ھای کنگره ای پوشش یافته است که نقش خ

 سطح آن به رنگ، غلتک را چندین بار بر رویبه این معنا که پس از قرار دادن غلتک در داخل قسمت گودی انتھایی سينی و آغشته کردن تمام

کنگره ھا حرکت داده و اضافات رنگ آن را خارج سازید.

اشی حرفه ای است. یعنی ھر فردی که کمی با رنگ▪ مزایای غلتک: از جمله مھمترین مزایای غلتک کاربرد آسان آن و عدم نياز به مھارت خاص نق

ميزی با غلتک بيشتر از قلم مو بوده وو نقاشی آشنایی داشته باشد می تواند خودش دست به کار شود. عmوه بر آن سرعت عمل در رنگ آ

نتيجه یکنواخت تری نيز حاصل می شود.

غلتک به عنوان تنھا ابزار رنگ آميزی نمی▪ معایب غلتک: مھمترین عيب آن این است که برای پوشش رنگی سطوح دیوارھا و سقف یک فضا از 

ا یکدیگر و قسمت ھای فرورفته و برجسته و غيرهتوان استفاده کرد بلکه برای تکميل رنگ گوشه ھا، زوایا، محل برخورد دو سطح دیوار و سقف ب

قلم موی مناسب مورد نياز است.

و ھمچنين لوازم دکوراسيون است که از یک مخزن وپيستوله و مزایا و معایب آن: پيستوله ابزار دیگر رنگ آميزی سطوح خارجی و داخلی ساختمان 

عاد بزرگ تری برخوردار بوده و ھمين موضوعیک لوله و در نھایت سری مخصوص آن تشکيل شده است. این ابزار نسبت به قلم مو و غلتک از اب

 سال یک بار رایج نبوده و به فضایی کافی برایمحدودیت کاربرد آن را سبب می شود زیرا داشتن پيستوله در خانه آن ھم برای استفاده ھر چند

ھمه موارد امکان ندارد ولی حتی اگر امکان پذیر باشد، بهنگھداری نياز دارد. در ضمن استفاده از پيستوله به عنوان جایگزین بقيه ابزارھا اگرچه در 

 و از این جمله معایب پيستوله است ولی با تمامصرفه نيست زیرا به ھنگام رنگ پاشی از به ھدر رفتن مقدار زیادی رنگ نمی توان جلوگيری کرد

ر ضمن سرعت عمل و یکنواختی نتيجه کار نيز از جملهاین تفاسير، برای رنگ آميزی برخی از قسمت ھا و سطوح، تنھا ابزار کارا، پيستوله بوده و د

مزایای مھم آن به شمار می آید.

ته، پشت رادیاتورھا و قسمت ھایی مانند اینھابه عنوان مثال برای رنگ کردن سقف ھای کاذب پرپيچ و خم که در معماری ھای امروزی رواج یاف

کاربرد ابزار دیگری به جز پيستوله به نتيجه دلخواه منجر نخواھد شد.

د استفاده را با حmل مخصوص رنگ خوب شسته و در● چند نکته مھم: پس از پایان کار پروژه و حتی پس از اتمام ھر روز کاری نقاشی، ابزار مور

اری نکنيد.گوشه ای قرار دھيد تا در معرض ھوا خشک شود. ھرگز قلم مو و یا غلتک را آغشته به رنگ نگھد

پس از ریختن اضافات رنگ ھا در آن برچسبیچند عدد قوطی رنگ خالی و شيشه برای نگھداری باقی مانده رنگ ھای ساخته شده آماده کرده و 

حاوی فضای رنگ به کار رفته و تاریخ بر روی آنھا بچسبانيد.

 استفاده سطح داخل آن را با پmستيکبرای آنکه پس از اتمام ھر روزه کار نقاشی مجبور به شستن سينی مخصوص غلتک نباشيد، پيش از

ری استفاده کنيد.سلفون کامm پوشش دھيد سپس در پایان کار آن را دور انداخته و برای روز بعد از پmستيک دیگ

منبع : بيرتک
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دکوراسيون آبی -صورتی

تأثير و  رنگ ھا  روان شناسی  با  رنگين، �زم است  اتاق  یک  داشتن  برای 

متقابل رنگ ھا بر یکدیگر آشنا باشيد. چرخه ی رنگ کمک می کند که با پرھيز

از حدس و گمان، در رنگ آميزی اتاق تان، از به کار بردن رنگ ھای ناسازگار و

نامطبوع در کنار ھم بپرھيزید. استفاده از این چرخه را- که بسيار ھم آسان

با بتوانيد در یک آن تشخيص دھيد که چه رنگ ھایی  تا  یاد بگيرید  است- 

یکدیگر سازگارند. در خmل معرفی اتاق ھا، توضيحات جامع تری درباره رنگ

خواھيم داد.

در طرح با� ، استفاده از دو رنگ متضاد روشن در اتاقی بزرگ، تأثير بصری

شگرفی بر جای می گذارد، به نحوی که تا مدت ھا و شاید ھم ھرگز، این

طرح زیبا را فراموش نکنيم. طرح ھای مواج مدرن و دو رنگ زنده ی آبی و

برای بيش ترین تأثير نو پدید آورده است.  تند، منظره ای متفاوت و  صورتی 

ممکن، آبی و صورتی در مقادیر مساوی به کار گرفته شده اند. این دو رنگ

نيز بر روی چرخه ی رنگ تقریباً روبه روی یکدیگر قرار می گيرند، اما تضادشان

بسيار دلنشين است. روی دیوار صورتی رنگ کناری، با جابه جایی پرده، رنگ

صورتی در طول پنجره ادامه پيدا می کند.

این دو رنگ نيز تأکيد می کنند.دایره ھای آبی و صورتی روی دیوار، گذشته از این که فضای یکدست آبی را می شکنند، بر تضاد

وجه بيش تری را به سمت شکل ھای فرم دار معطوفاستفاده از زمينه ھای رنگی تند برای مبلمان و اسباب و اثاثيه، طرح را جسورتر می کند و ت

ان را می شکند. با افزودن یک قفسه ی چرخ دار، بامی نماید. منحنی ھای مدرن در مبل و کاناپه با فرمی غيرمتداول، قالب ھای سنتی طراحی مبلم

قاب براق از جنس کروم، محيط کامmً مدرن و امروزی شده است.

که در این نمایش رنگ ھا، نقش در خور توجھی ایفاصورتی ھای زنده به کار رفته در کرکره غلتکی و پرده جمع شو چنان پنجره را قاب گرفته اند 

تند مانع از ورود نور و تاریکی بيش از حد اتاق شوند.می کنند. پارچه ی  نازک پرده به نور طبيعی امکان ورود می  دھد و اجازه نمی دھد رنگ ھای 

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=96291

دکوراسيون اتاق خواب در تابستان

www.takbook.com

www.takbook.com



باید آرامش و آسایش شما را اتاق خواب مكانی است كه در ھر فصلی 

برقرار كند. شيوه طراحی و چيدمان اتاق خواب در ھر فصلی باید به گونه ای

باشد كه آرامش شما را فراھم سازد، شاید با كوچك ترین اشتباه در چيدمان

این فضا، آسایش و راحتی از شما سلب شود. در ستون این ھفته به نكاتی

می پردازیم كه در تابستان باید در اتاق خواب رعایت شوند. با رعایت این چند

نكته می توانيد تابستان را در آرامش سپری كنيد.

● نكته اول

باعث دارند  اقيانوس و رودخانه  دریاچه،  دریا،  نمای  تابلوھایی كه  آویختن 

می شوند كه حس سرما به محيط القا شود.

● نكته دوم

اگر اتاق خواب تان دارای پنجره ھای بلند است، بھتر است ساعتی از روز را

كه تابش نور خورشيد كمتر است پرده ھا را كنار بزنيد و اجازه دھيد فضای

بيرون نمایان شود. اگر پنجره ای مشرف به باغ، حياط و یا كوه دارید، بھتر

شيد كه این نوع منظره ھا فضایی آرام و خنك را به محيطاست در طول روز پرده ھا كنار باشند تا نمای بيرون به راحتی نمایان شود، به یاد داشته با

القا می كنند.

● نكته سوم

ب  صبح تان نشود. اگر شدت نور خورشيد، ھنگام صبحاگر اتاقی آفتاب گير دارید بھتر است از پرده ھای ضخيمی استفاده كنيد تا آفتاب مزاحم خوا

نيد اطراف تخت خواب تان را پارچه ھای نازك آویزان كنيد تابسيار زیاد است به گونه ای كه از �به �ی تار و پود پرده ھای ضخيم ھم عبور می كند می توا

فضایی رومانتيك و شاعرانه ای را به وجود می آورد.از شدت نور بكاھد. پرده ھای اطراف تخت خواب ھمراه با تعداد زیادی كوسن و بالش ھای نرم، 

● نكته چھارم

 دار و یا چراغ ھای روميزی قرار دھيد تا مطالعه  ھایاگر شب ھا عادت به كتاب خواندن دارید بھتر است در دو طرف تخت خواب چراغ ھای مطالعه پایه

رار دادن ليوان آب، كتاب ھا و مجmت در كنار تخت خوابشبانه تان به راحتی صورت گيرد و نور كافی برای مطالعه داشته باشيد. ميز كوچكی را برای ق

قرار دھيد.

● نكته پنجم

 فضای اتاق خواب خالی تر و بازتر چيدمان شود به القایبه دليل گرمای زیاد در فصل تابستان از چيدمان شلوغ در اتاق  خواب ھا اجتناب كنيد. ھر چه

تفاده كرده اید، بھتر است تا پایان فصل گرما آنھا راحس سرما بيشتر كمك می كند. اگر از اشيای بزرگ آنتيك كه تيره رنگ ھم ھستند در این فضا اس

.از فضای اتاق خواب دور نگه دارید چرا كه این اشيا باعث گرم شدن بيشتر فضای اتاق می شوند

● نكته ششم

اق خواب به فضایی دلباز و روشن تبدیل شود.استفاده از فرش ھای كوچك كه رنگ ھای روشن و ماتی دارند در فصل تابستان كمك می كند كه ات

● نكته ھفتم

پوشش كف، فضای اتاق خواب را به جایی روشن بابا استفاده از رنگ ھای روشن، مات و كمرنگ برای روتختی، كوسن ھا و بالش ھا، رنگ دیوار و 

القای حس سرما تبدیل كنيد تا در طول تابستان در آرامش و راحتی استراحت كنيد.

● نكته ھشتم

ر توصيه می شود تا فضایی آرام و سرد به وجوداستفاده از رنگ ھای سفيد، سبز روشن، زرد و آبی كمرنگ برای پوشش دیوارھا در این فصل بسيا

آید.

● نكته نھم
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استفاده از گل ھای مصنوعی ولی با رنگ ھای روشن وتا آنجایی كه فضای اتاق خواب اجازه می دھد از گل و گياه تازه در این فضا استفاده كنيد. 

شاد ھم در این فضا توصيه می شود.  

منبع : روزنامه سmمت
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د کوراسيون اتاق فرشته ھا

اگر باشيد ؟  د اشته  باھوش  و  د رسخوان  بچه ھایی  می خواھد   د لتان 

می خواھيم انسان ھایی موفق و فھميد ه به جامعه و به د نيا تحویل د ھيم،

اول از ھمه باید  محيطی سالم و امن برای رشد  کود کمان فراھم بياوریم.

یکی از مھم ترین نکاتی که د ر تاریخچه د کوراسيون د اخلی به آن اھميت د اد ه

شد ه، نحوه چيد مان اتاق خواب است. طراحی اتاق خواب کود کان بسيار

مھم است.

شاید  باورتان نشود  اما چيد مان اتاق خواب کود ک د لبند  شما، از محل قرار

گرفتن تخت گرفته تا انتخاب بھترین وسایل تزیينی و د یوارکوب ھا و...، تاثيری

مستقيم د ر رفتار خوب و د رسخوان شد ن او د ر آیند ه د ارد .

متاسفانه معمو� والد ین به این نکات اھميت زیاد ی نمی د ھند .

 نکته مھم د ر مورد  نحوه چيد مان اتاق خواب کود ک اشاره می کنيم:۶به 

ود ک را از بسياری از مشکmت روحی و عاطفی که ممکن) قاب عکسی از چھره خند ان والد ین را د ر اتاق خواب کود ک بگذارید . این کار نه تنھا ک١

مان چشم باز می کند ، چھره خند ان پد ر و ماد ر خود  را که د راست او را د ر بزرگسالی تھد ید  کند ، مصون می د ارد ، بلکه موجب می شود  تا کود ک ھر ز

واقع ارکان اصلی زند گی او را تشکيل می د ھند ، د ر مقابل خود  ببيند .

روی تختش د ر اتاق را ببيند .) تخت کود ک را به عریض ترین د یوار اتاق خواب تکيه بد ھيد . مراقب باشيد  که کود ک از ٢

 حمام نباشد  چون می تواند  سmمت کود کتان را بهبھتر است د یواری که برای تکيه د اد ن تخت کود کتان انتخاب می کنيد ، مقابل د ستشویی یا

مخاطره بيند ازد .

ا که کود کان نياز د ارند  فضای باز و راحتی با�ی سرشان د اشتهاگر د و فرزند  د ارید ، بھتر است از تخت ھای د و طبقه تا حد  ممکن استفاد ه نکنيد ، چر

 و ھمين موضوع می تواند  د ر آیند ه باعث فشار عصبی د ر اوباشند  و تخت ھای د و طبقه این امکان را از کود کی که د ر طبقه اول می خوابد ، می گيرد 

شود .

 د ارد ، احساس ناامنی می کند  و ھمين حس می تواند  د رکود کی که د ر طبقه با� می خوابد  نيز از آنجا که یک فضای خالی د ر زیر محل خوابش وجود 

بزرگسالی تاثيرات بد ی د ر روحيه اش بگذارد .

 ک خود  ميز و صند لی و چراغ مطالعه ای بگذارید  و به او) گوشه مناسبی از اتاق را به مکانی برای مطالعه اختصاص د ھيد . د ر گوشه ای از اتاق کود٣
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بفھمانيد  که مکان مناسب برای مطالعه و د رس خواند ن، ھمان است.

 .به این ترتيب به او نشان می د ھيد  که چقد ر د رس خواند ن و مطالعه برایتان اھميت د ارد

  صد ای آب می تواند  محيط ناسالمی ایجاد  کند  و د ر آیند ه) اتاق خواب کود ک را به محيطی سالم تبد یل کنيد . تصاویر آب و د ریا، آکواریوم یا وجود۴

موجب بروز بيماری آسم د ر کود ک شود .

وھای اتاق خواب کود ک را ھميشه تميز و مرتب کنيد .) محيط و فضای اتاق خواب کود ک را ھمواره تميز و جمع و جور کنيد . کمد ھای د یواری و کش۵

مش بيشتری خواھد  د اشت و خmقيت و قد رت تخيلھر چه فضای اتاق خواب باز و خالی از به ھم ریختگی باشد ، کود ک به ھمان ميزان احساس آرا

از آنھا استفاد ه ای نکند ، به چشم او استراحت بد ھيد .او افزایش می یابد . با جمع کرد ن وسایلی که ممکن است کود کتان تا یک یا د و ماه د یگر 

ید .) با استفاد ه از نور، رنگ و آثار ھنری مثل نقاشی محيطی شاد  برای کود ک خود  فراھم آور۶

افی باشد . سعی کنيد  د یوار اتاق خواب کود ک خود  را رنگاتاق خواب کود ک باید  به او روحيه ای شاد اب ببخشد . اطمينان حاصل کنيد  که نور اتاق ک

ی برد .آبی نزنيد ، چرا که این رنگ موجب افسرد گی د ر کود ک شما می شود  و انرژی او را تحليل م

ر اتاق کود ک باشد .رنگ ھای روشن ھمچون زرد ، صورتی کمرنگ و سبز روشن می تواند  انتخاب خوبی برای رنگ د یوا

انات وحشی و د رند ه کامm بپرھيزید . د ر عوض عکس ھایی رایکی از نکات مھم د ر مورد  تزئين اتاق خواب کود ک این است که از قرار د اد ن تصاویر حيو

انتخاب کنيد  که حس خmقيت و آرامش را د ر او تقویت کنند .

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=97182

دکوراسيون اتاق کودک

ارتباط پذیری او  اتاق كودك و تحریك  بين دكوراسيون  مواقع  تقریباً در اكثر 

مستقيم وجود دارد.

زیرا بين كودكان بيش فعال و گونه ای كه ما اتاق آنھا را دكور می كنيم و

ھمچنين رنگھایی را كه انتخاب می كنيم ارتباط مستقيم وجود دارد.

كودكان در اتاقی كه از انواع اسباب بازی و عروسكھا انباشته شده است و

برای دیوارھایش از رنگھای اوليه بسيار تند و روشن استفاده شده است

نمی توانند آرامش پيدا كنند.

ما احتياج داریم تا كودكمان در یك اتاق دنج، آرام و ساكت قرار دھيم و آنھا را

تشویق كنيم تا آرامش پيدا كنند و استراحت كافی داشته باشند.

ھنگامی كه می خواھيد رنگ اتاق خواب كودكتان را انتخاب كنيد از رنگھای

(كره ای) و بنفش كمرنگ، ھلویی، زردكمرنگ  مانند رنگھای  گرم و شاد 

كاكائویی استفاده كنيد اگر در اتاق اسباب بازیھایی است كه پرواز می كند،
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تاق حركت می كنند وجود دارد سریعاً آنھا را جمعروی زمين حركت می كنند مانند انواع ماشين ھای اسباب بازی و یا قطارھایی كه دور تا دور ا

زند بنابراین وقتی كه شما محيط اتاق را آرام می كنيدكنيد و اتاق را به محيطی آرام و راحت تبدیل كنيد. سكون و آرامش در اینجا حرف اول را می 

به ھمان ترتيب كودك خود را نيز آرام كرده اید.

ط شلوغ و در ھم و برھم می شود به خاطر داشتهاتاقھای كودكان به راحتی با عروسكھا، اسباب بازیھا، لگوھا و وسائل دیگر تبدیل به یك محي

اری وعاری از آرامش را القا كند، بنابراینباشيد ھر وسيله ای كه صحبت از فعاليت و جنب و جوش دارد باعث می شود كه به اتاق فضای بيد

 شور در آنھا نيست را در معرض نمایش قرارعروسكھایی را كه آرام و راحت ھستند رنگشان مليح و لطيف است و به ھيچ عنوان خشونت و شر و

یھایی كه بازی كردن با آنھا احتياج به تحرك و جنب ودھيد و جایی بگذارید كه كودكتان به راحتی آنھا را ببيند اما برعكس آن دسته از اسباب باز

جوش دارد را در جایی دور از دسترس مانند كمد یا قفسه ھای دربسته اتاق قرار دھيد.

● كودكانی كه با خواھر یا برادر خود اتاق مشترك دارند:

ام یك قسمت كامmً مجزا را در درون اتاق اختصاصوقتی كه قرار است كودكان یك اتاق خواب را با یكدیگر تقسيم كنند، دقت كنيد كه برای ھر كد

 یك جعبه، اسباب بازیھا و یا حتی یك كمد بهدھيد كه با نامھای خودشان مشخص شده باشد شما می توانيد اتاق را به وسيله یك ميز، صندلی،

قسمت مساوی تقسيم كنيد.٢

د كه چگونه به حریم دیگری باید احترام بگذارد.بدین ترتيب برای ھر كدام به طور جداگانه فضایی را تعریف كنيد و به ھر دوی آنھا یاد بدھي

مھسا مقدمی

منبع : دوستان

http://vista.ir/?view=article&id=81895

د کوراسيون اقتصاد ی

▪ برای فراھم کرد ن محيطی آرام و زیبا،تنھا کافی است که کمی فکر کنيد .

روشھایی وجود  د ارند  که ھزینه چند انی را بر د وش شما نخواھند  گذاشت ،

خmقيت و ابتکار شما را افزایش خواھند  د اد و خانه ای زیباو د لپذیر را برای

شنما به ارمغان خواھند  آورد . د ر اینجا به چند  نکته مفيد  و کم ھزینه اشاره

می کنيم:

) برای د کوراسيون زیبا و جذاب محيط زند گی خود  حتماً نيازی نيست از١

مبلمان گران قيمت استفاد ه کنيد . توصيه می کنيم قبل از شروع خرید  مبلمان

خرید  با  بزنيد .  فروشی  کتاب  چند   به  منزل خود  سری  آميزی  رنگ  یا  و 

نحوه مورد  رنگ و  د ر  اید ه ھای جالبی  کتاب ھای د کوراسيون ممکن است 

چيد مان وسایل بگيرید .
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استفاد ه کنيد .) استفاد ه از وسایل قد یمی: گاھی می توانيد  از وسایل و مبلمان قد یمی برای منزل خود  ٢

ی از آن ھا را بتوانيد  از مکانھایی نظير جمعه بازار تھيهوسایل و اشيایی که ممکن است د ر زیرزمين منزل شما بد ون استفاد ه افتاد ه باشند  یا بعض

کنيد .

کنيد  تا بتوانيد  با قيمت ھای مناسب تری خرید  خود  را● نکته: د ر صورت عmقه به خرید  از جمعه بازارھا سعی کنيد  د ر آخرین ساعات روز مراجعه 

د  اصmً خجالت نکشيد !انجام د ھيد . از اینکه چانه می زنيد  تا جنس مورد  نظر را با قيمت مناسبی خرید اری کني

ت ند ارید ، سعی کنيد  قبل از ھرگونه تغييرات با صاحب) د ر صورتی که محل سکونت خود  را اجاره کرد ه اید  و از رنگ آميزی و یا کف پوش آن رضای٣

) رنگ آميزی و تغيير رنگ لوازم، ارزانترین روش ممکن۴کند . خانه مشورت کرد ه و وی را متقاعد  کنيد  که ھزینه رنگ آميزی و تغييرات را از اجاره کسر 

ھيد .برای ایجاد  تنوع د ر د کوراسيون است. ضمن اینکه خود  شما ھم می توانيد  آن را انجام د 

ن و ارزانترین وسایل تزئينی د یوارھا ھستند .) نقشه ھا و عکس ھای قد یمی، د ر صورتی که قابی مناسب برای آن ھا پيد ا کنيد ، از بھتری۵

اً د ر کمد  و گنجه نگذارید .) ھد ایایی را که د وستان و اقوام به عنوان ھد یه منزل جد ید  برای شما می آورند ، لزوم۶

می توانيد  از آن ھا د ر نقاط مختلف منزل جھت د کوراسيون استفاد ه کنيد .

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=96889

دکوراسيون با کمترين ھزينه

یا دست کم و  را عوض کنيم  منزلمان  مایليم دکوراسيون  ما  از  بسياری 

به بودجه نياز  ایجاد کنيم. اما  تغييراتی در جھت زیباتر شدن فضای منزل 

گزاف اغلب ما را از این فکر منصرف می کند. حال آنکه تغيير دکوراسيون

لزوماً نياز به خرید لوازم و وسایل جدید، لوکس و گرانقيمت ندارد و در خيلی

از موارد می توان تنھا با ایجاد ھارمونی جدید و بسيار جذاب تر از قبل در آن

آفرید. در حقيقت ایجاد زیبایی در دکوراسيون یک خانه نيازمند خرید مبلمان

به وجود با  بلکه کافی است  لوکس نيست،  لوازم دکوراسيونی  نفيس و 

ما متناسب با بقيه اجزا نمایی چشم نواز به اتاق بدھيم.آوردن ھماھنگی ميان لوازم موجود و احياناً حذف یا افزودن برخی از جزئيات و لوازم ساده ا

 پذیر است. مثmً تغيير دادن رنگ دیوارھا که بزرگترینایجاد ھماھنگی گاه با حذف بعضی از وسایل و گاه تنھا با تغيير دادن رنگ لوازم حاضر امکان

سطوح یک اتاق را تشکيل می دھند خود به تنھایی تاثير بسزایی در نمای آن دارد.

یوارھای اتاق را با استفاده از تکنيک پتينه و دکوپاژ دچاربرای تغيير دکوراسيون در اتاقی که در تصویر مmحظه می فرمایيد دکوراتور بيش از ھر چيز، د

به نمایش گذاشتن ظروف تزئينی استفاده شدهتغييراتی چشمگير کرده است. یک دراور در کنار پنجره قرار داده شده و از سطح روی آن برای 

اتاق نيز بر زیبایی آن افزوده است.است. استفاده از شاخه ھای گل زرد رنگ طبيعی و ھمچنين شاخه ھای بيد فرمی در گوشه و کنار 

سایلی که در سایر اتاق ھای خانه و حتی در انباریھنگامی که یک پالت رنگی خاص را برای دکوراسيون اتاقی انتخاب می کنيد، با در نظر گرفتن و
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ر انتقال دھيد تا ھم به عنوان زینت آن اتاق موردمنزل دارید، ممکن است وسایلی متناسب با این پالت رنگی بيابيد و آنھا را به اتاق مورد نظ

استفاده قرار گيرند و ھم خود در بستری مناسب زیباتر جلوه کنند.

 برای دوختن چنين پرده ھایی است. سپس پرده ھایپرده سبز زیتونی پنجره دوختی بسيار ساده دارد. توانایی کار با چرخ خياطی تنھا مھارت �زم

ه از چند کوسن به رنگ ھای سبز ھمرنگ با پردهحریر رویی به سادگی گره زده شده اند که خود به مدلی برای پرده تبدیل شده است. با استفاد

ف ھزینه ھا صرفه جویی کنيد حتی ممکن استحریر و روکش کاناپه چمنی رابطه �زم ميان آنھا ایجاد شده است. در مواردی که مایليد در صر

ین کار به راحتی با رنگ ھای پارچه امکان پذیرپارچه ھای ساده سفيدی که در منزل دارید را برای ھماھنگی با دکوراسيون جدید رنگ کنيد و ا

فاده قرار داد.در آخر با افزودن ظرایفی از قبيلاست، حتی ممکن است پرده سفيد قبلی پنجره را با رنگ مورد نظر رنگ کرده و دوباره مورد است

 افزوده شده است. با بستن شاخه ھایظروف شيشه ای سبزرنگ در اشکال و پرده ھای رنگی متفاوت به تنوع و در عين حال ھماھنگی فضا

مایی منحصر به فرد و ھمچنين جدید یافته اند و بدونخشک بيد به دور پایه آباژورھا و چسباندن گلبرگ ھای خشک به دور لبه کmھک آنھا آباژورھا ن

می کنيد بسياری از تغييرات ایجاد شده درصرف ھزینه بيشتر برای خرید آباژورھای جدید با دکوراسيون ھماھنگ شده اند. چنان که مmحظه 

 محدود و در اندک زمان امکان پذیر ھستند. شما نيز میدکوراسيون این اتاق و یا تقریباً تمام آنھا توسط صاحب خانه قابل اجرا و با صرف ھزینه ای

 دکوراسيون بھره مند شویدتوانيد با ھمين روش تغييراتی مشابه را در منزلتان ایجاد کنيد و از نتایج نشاط آور تغيير

منبع : بيا تو جوان

http://vista.ir/?view=article&id=100960

دکوراسيون بھاری

● نكاتی درباره نوع چيدمان در فصل بھار

با توجه به این امر كه با تغيير فصل، تغييراتی در دكوراسيون و شيوه چيدمان

خانه ھا صورت می گيرد، در ستون این ھفته به چند نكته درباره دكوراسيون

بھاری خانه ھا می پردازیم. از نكات مھم دكوراسيون در فصل بھار، به وجود

آوردن فضایی است كه نشاط و آرامش فصل بھار را در خانه ھا منعكس كند.

▪ فضایی روشن خلق كنيد

بھتر است با آغاز فصل بھار، روكش مبلمان، پرده ھا و آن دسته از پارچه ھایی

را كه بافت ضخيم(مانند: پشم، مخمل و...) دارند، تغيير دھيد و از بافت ھای

نازك و به رنگ روشن استفاده كنيد تا فضایی بھاری و روشن خلق شود.

استفاده از بافت ھایی به رنگ روشن و با طرح ھای گلدار در این فصل بسيار

مناسب است. پرده ھا، روكش مبلمان و روميزی ھا را از بافت ھای بسيار نازك

انتخاب كنيد تا فضای وسيع و روشنی به وجود آورید.

▪ كفپوش ھا را دوباره بررسی كنيد
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ا جمع آوری بسياری از فرش ھا و قاليچه ھا می توانيدبسياری از كفپوش ھا تنھا مناسب فصل سرد زمستان ھستند و تنھا در این فصل كاربرد دارند. ب

يد دمای متعادلی را برای ھوای اتاق فراھم كنيد، چرا كهفضای مناسبی را به وجود آورید. با آغاز فصل گرما و تجدید نظر در مورد كفپوش ھا، می توان

ن نياز ھستند و در فصول گرم مورد استفاده قرار  تنھا در فصل سرد مورد  با افزایش دما می توانيد بسياری ازبسياری از كفپوش ھا  می گيرند. 

نيد.كفپوش ھا را جمع آوری و به جای آنھا از كفپوش ھای نازك كه به رنگ روشن ھستند، استفاده ك

▪ تغييری در چيدمان مبلمان

به سمت دیگری آن را بچينيد. برای مثال جایی قراراگر مبلمان خانه تان به گونه ای چيده شده است كه حول محور شومينه قرار گرفته، بھتر است 

كافی برای این كار ندارید، بھتر است كه شومينه رادھيد كه دور از نمای شومينه قرار گيرد، مثm به سمتی كه روبه منظره حياط باشد. اگر فضای 

تميز كرده و داخل آن گلھای خشك قرار دھيد.

▪ فضای بيرونی را به داخل خانه دعوت كنيد

ه را جایگزین آنھا كنيد. استفاده از گل و گياه زنده دربھتر است كه در فصل بھار، گل ھای خشك مخملی را برای فصل زمستان انبار كنيد و گل ھای تاز

حساس را داشته  باشيد كه بيرون از فضایفضای داخلی در فصول گرم، حس مساعدی را به انسان ھا منتقل می كند و باعث می شود كه این ا

 و ایجاد حس نشاط و شادمانی در فضای داخلی منزلخانه ھستيد. اضافه  كردن گل ھا و گياھان به دكور خانه باعث افزایش روحيه  اعضای خانواده

با افزودن فضای سبز به دكور منزل تان، می توانيد احساس راحتی و شادمانی را به م بيافزایيد و ھمچنين باعث تكميلمی شود.  حيط منزل 

دكوراسيون داخلی خانه تان شوید.

▪ تجدید نظر در چيدمان وسایل تزئينی

 تجدید نظر كنيد و بسياری از آنھا را كه تنھابا به پایان رسيدن فصل زمستان و شروع فصل بھار، بھتر است در نوع چيدمان وسایل تزئينی ھم

نی بھتر است آن دسته ای كه رنگ روشن دارند ومخصوص فصل زمستان ھستند، در داخل كمد ھا انبار كنيد. به ھنگام چيدمان دوباره وسایل تزئي

تند در این فصل، حال و ھوایی دیگری را به خانه منتقلكریستالی ھستند استفاده كنيد و از رنگ ھای تيره اجتناب كنيد. استفاده از رنگ ھای شاد و 

می كند.

▪ الگوھای تيره را حذف كنيد

پرده  ھا، می توانيد فضایی كامm شاد و بھاری به وجود آورید.با تغيير رنگ عناصر دكوراتيو تيره ای مانند وسایل تزئينی، روكش مبلمان و بافت پارچه ای 

استفاده از گلدان ھای شيشه ای و كریستال وبا اضافه كردن بافت ھای طرح دار و روشن مانند استفاده از كوسن ھایی با رنگ روشن و شاد، 

وجود آورید.استفاده از وسایل تزئينی كه رنگی روشن دارند، می توانيد فضایی مناسب با فصل بھار را به 

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=254751

دکوراسيون حمام و دستشويی

به عنوان فضایی کاربردی تنھا  از خانه ھا  بعضی  حمام و دستشویی در 

با این وجود نيست.  شناخته ميشود که شایسته توجه و وقت گذاشتن 
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بھسازی اتاقی که ھر روز مورد استفاده تمام اعضای خانواده قرار گرفته و

تقریبا تمام مھمانان آنرا ميبينند ميتواند برای این فضای فراموش شده بسيار

مفيد باشد.

شاید شما از تزئين دستشویی و حمام بدتان نمی آید اما نميدانيد چگونه

تزئين تصميم یا نميتوانيد در مورد چگونگی این  سادگی آنرا حفظ کرده و 

بگيرید، مطلب زیر ميتواند برایتان مفيد باشد.

● نکاتی درباره دکوراسيون

روشھای متعددی برای آراستن حمام وجود دارد اما کار مشکل، انتخاب تنھا

یکی از این روشھاست. اگر ایده شما شامل وسایل و خرده ریزھا و دیگر

تناسب و ترکيبات ممکن این موارد فکر کنيد. ممکنوسایل گران قيمت تزئينی است، حتما قبل از قرار دادن تمام اقmم مورد نظرتان در اتاق، به 

ل حمام مانند آینه، قفسه داروھا و…تناسبیاست افزودن یک عنصر تزئينی از نظر شما بسيار عالی باشد، اما تناسب این شیء با باقی وسای

نداشته باشد.

ت. برای مثال دیوارھا نقش و نگاری متفاوت ازیکی دیگر از اشتباھات رایج در تزئين حمام و دستشویی، استفاده از چند طرح و نقش مختلف اس

کننده به وجود می آورد. بھترین راه، استفاده ازحوله ھا و ھردو اینھا متفاوت از پرده حمام و فرش ھستند. چنين کاری تصویری مغشوش و عصبی 

ای حمام است.حداکثر دو نقش متناسب از نظر رنگ، طرح –مثm گل و گياه یا ماھی- و بافت، با یکدیگر در فض

● چند ایده موضوعی

ظر بگيرید که به کلی با فضای باقی خانه متفاوت باشد.شما ميتوانيد برای ایجاد ھماھنگی، حمام را ھم مانند بقيه منزل تزئين کنيد یا تمی را درن

 رنگ دیوارھا را آبی روشن یا بژ-به رنگ ماسه- انتخاب کنيدبرای مثال، اگر به ساحل دریا عmقه دارید، ميتوانيد دریا را موضوع تزئين حمام قرار دھيد.

و برای تقویت موضوع یکی دو عکس به دیوار نصب کنيد.

گ کف، دیوارھا و طاقچه ھاست و در عوض بایدنکته مھم این است که موضوع مورد نظر شما ھرچه باشد، بھترین کار ساده و خنثی نگھداشتن رن

ئينی حمام را تغيير دھيد، خرج زیادی متحمل نخواھيداز لوازم و خرده ریزھای تزئينی استفاده کرد. به این ترتيب اگر بخواھيد پس از مدتی تم تز

شد.

● فوق مدرن

ایل و تکنولوژی بسيار جالب خواھد بود. شيرھایبرای کسانی که به وسایل مکانيکی و مدرن عmقه دارند، روش تزئين و تجھيز حمام با آخرین وس

ظيم تا انواعی که دارای چند خروجی آب ھستند و ازمجھز به چشم الکترونيک، سر دوشھای جالب و مانند اینھا. انواع سردوشھا از مدلھای قابل تن

از دسته مواردی ھستند که واقعا ارزش مخارج تھيهدو یا چند جھت آبفشانی ميکنند، در بازار موجود است. شيرھای آب دارای چشم الکترونيک نيز 

و نصب دارند و موجب صرفه جویی فراوان در آب ميشوند.

● آرام بخش

ن روحيه باید حمام را با رنگھای روشن تزئيناگر سبک مورد عmقه شما به سمت آرامش و سادگی تمایل دارد، برای ایجاد فضایی متناسب با ای

 حساسيت ندارید، در حمام از خوشبو کننده ھایکنيد. رنگھای روشن فضا را بزرگتر نشان داده و موجب تقویت روحيه شخص ميشوند. اگر به بوھا

طبيعی دارای اسانس �وندر (اسطوخودوس) استفاده کنيد.

ع، ظروف تزئينی با محفظه ای برای اسانس،بوی این گياه بسيار آرام بخش بوده و انواع خوشبو کننده ھای آن به شکلھای مختلف مانند شم

سبز طبيعی یا مصنوعی – نه گلھای مصنوعیصابون و… در بازار موجود است. تزئيناتی با مواد طبيعی مانند چوب و سنگ و ھمچنين گياھان 

درشت قرمز و زرد- نيز به ایجاد فضایی آرام بخش کمک ميکند.

● سليقه کودکانه

را تقویت ميکند و در عين حال شادی و جذابيتتزئين حمام و دستشویی به طوری که برای کودکان جذاب باشد، عmقه آنان به پاکيزگی و نظافت 

. مثm یک کتاب یا داستان خاص را دوست دارند؟خاصی به خانه ميدھد. از فرزندانتان بپرسيد که دیدن چه چيزی بيش از ھمه برایشان جالب است
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حوله، پرده حمام و جای صابون و مسواک با تم موردحيوانات و ماھيھا را ميپسندند یا به جنگل عmقه دارند؟ یافتن مواد تزئينی-کاربردی مانند 

از تصاویر آماده استفاده کنيد.عmقه کودکان کار مشکلی نيست. برای تزئين دیوار ھم ميتوانيد از توانایی خود در طراحی یا 

واند نيروی خmقه شما را تحریک کرده و انتخابھایبه یاد داشته باشيد که تماشای چند کاتالوگ و مجله و ھمچنين گشت و گذار در فروشگاھھا ميت

ید که "ھر روز" و "به دفعات" آنھا را ميبينيد، پس بادرست تری در مقابلتان قرار دھد. مھمترین نکته این است که شما وسایلی را برای اتاقی ميخر

تا مدتھا برایتان جذاب باشند.دقت و توجه به سليقه جمعی خانوادھف مواردی را انتخاب کنيد که زود شما را دلزده نکرده و 

منبع : پرشين وی

http://vista.ir/?view=article&id=106547

دکوراسيون خانه کوچک

نمونه استفاده از ميز کشودار، مبلمان رنگ روشن و نورسفيد مmیم فضا در

دکوراسيون آپارتمان فقط در مورد ابعاد فيزیکی نيست این فضا در مورد ھر

چيزی که دیده می شود صدق می کند. بنابراین استفاده از نکات شگفت

آور زیر برای تبدیل کردن آپارتمان یا خانه کوچک شما به یک مکان مجلل، زیبا

و جادار کمک می کند:

دھيد قرار  دیوار  ترین  و طو�نی  بزرگترین  را جلوی  خود  مبل  بزرگترین   ▪

وقسمت مرکزی را کامm قابل دید بگذارید.

▪ به جای کاناپه بزرگ و یک ست جاگير، یک ست مبلمان کوچک با طراحی

باز خریداری کنيد تا ھر وقت که خواستيد به راحتی چيدمان آن را بر اساس

راحتی و عmیق خود تغيير دھيد.

▪ چراغ ھایی که در سقف قرار داده می شوند نباید طوری باشند که ارتفاع

اتاق را کم کنند.

▪ روشن تر بودن سقف نسبت به دیوارھا و مبلمان باعث روشن تر شدن و

دلبازتر شدن اتاق می شود.

ن و دو صندلی روبروی ميز در دو طرف آن، از قسمت▪ قسمت نشيمن را با قرار دادن یک کاناپه بزرگ جلوی طو�نی ترین دیوار، یک ميز چای جلوی آ

ھای دیگر جدا کنيد.

ست که نزدیک گنجه وکمدتان باشد.▪ جای مبل شما در اتاق جایی است که ھنگام ورود و خروج به اتاق مزاحم کسی نباشد و بھتر ا

شان دادن اتاق می شود.▪ نور سفيد و مmیم که به طور مساوی سراسر اتاق را عاد�نه روشن کرده باشد باعث بزرگ تر ن

▪ استفاده از تک رنگ ھای مmیم اتاق را بزرگ تر نمایش می دھد.

▪ وسایل ساده و کمينه خانه شما را تميز وسازمان یافته تر می کند.
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تر و روشن تر نشان دھند استفاده کنيد.▪ از آینه ھا و سطح ھای صاف و درخشنده که ھر چه بيشتر نور را منعکس کنند و اتاق را بزرگ

▪ از نقش ھا و طرح ھای کوچکتر برای دیوارھا و اسباب ھای بزرگ استفاده کنيد.

 و نصب آن بهLCD مثm استفاده از تلویزیون ھای ▪ یکی از راه ھای بزرگ جلوه دادن یا ایجاد فضا در خانه کوچک، استفاده از وسایل کوچک است

دیوار می تواند به باز کردن فضا مخصوصا در خانه ھایی که سقفشان کوتاه است کمک کند.

ا می دھد چون نداشتن پشت و جمع و جور بودن آن به▪ استفاده از صندلی ھای بدون پشت در کنار کانتر آشپزخانه به بيننده تصور زیادتر بودن فض

آسانتر دیدن بقيه قسمت ھای خانه کمک می کند.

 از زیر آن نيز بتوانيد بعضی از لوازم مثل کتاب یا▪ ميز اتاق نشيمن (ميز چای) را از نوعی انتخاب کنيد که زیر آن چندین قفسه داشته باشد تا

 از بھم ریختگی نيز جلوگيری شود.مجmت یا وسایلی از این قبيل، که به طور معمول روی ميز قرار دارند را زیر ميز بگذارید تا

منبع : روزنامه مردم سا�ری

http://vista.ir/?view=article&id=96220

دکوراسيون داخلی

ایجاد دکوراسيون در ساختمان یعنی قابل تحمل کردن گچ و آجر و سنگ بی

روح برای انسان ھایی که در آن زندگی می کنند.

زیبایی فضایی که ساعت ھای متمادی از شبانه روز را در ان می گذرانيم و

یا از ميھمانان عزیزمان پذیرایی می کنيم تاثير فراوانی در بوجود اوردن روحيه

خوب و با نشاط دارد معماری از ان دسته از رشته ھایی ھست که به طور

مستقيم با زندگی مردم در ارتباط است و معنی عمومی ان طراحی فضا

می باشد حال با اضافه کردن یک بخش دیگر از معماری با عنوان معماری

داخلی می توان برای انسان ھا که در عصر ماشينی با گذر از خيابان ھا و

ترافيک ھای سنگين فضایيخلق کرد که با حضور داشتن در این فضا بتوان

راحتی را برای او فراھم نمود ایجاد دکوراسيون خوب و زیبا یکی از ارکان مھم

ساختمان است که در واقع ثمر یک تmش چند جانبه از طرف اکيپھای مختلف

فنی و ھنری می باشد.

بدون شک قدمت حضور شيشه در کنار دیگر مصالح ساختمانی از دیر باز

ز توسط بشر ساخته شده از شيشه به عنواننشان دھنده ی اھميت زیاد این جسم شفاف می باشد. در ھر ابنيه ای که در طول تاریخ تا امرو

نی بر روی شيشه به عنوان یک ھنر قدیمی انسانیکی از مصالح کاربردی و تزئينی استفاده شده است.با این حال سعی در زیبا کردن و نقش آفری

را مشغول به خود ساخته که بدین جھت کاربد ھای بيشتری بر آن افزوده شده است.

 دکوراتيو کردن فضا ھای شما نقش دارد بپردازم.با توجه به مقدمه ای که در ابتدا اوردم سعی در معرفی یکی از متریال ھایی که در زیبایی و
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ت که با نورپردازی مناسب زیبایی ان دوچندان میشيشه ھای نقش برجسته یکی از زیبا ترین و منحصر به فرد ترین متریال ھای مجمد در بازار اس

س راحتی و آرامش خاطر می شود. مطمئناً با دیدنشود و محيط سرد و بی روح ما را زیباتر و نه تنھا قابل تحمل می کند بلکه باعث ایجاد احسا

تصاویر این ایميل با من در این مورد ھم عقيده خواھيد شد.

منبع : زن روز

http://vista.ir/?view=article&id=114821

دکوراسيون داخلی منزل و انرژی مثبت

به كمك فنگ شویی فضای داخلی خانه را اصmح كنيد و انرژی ھای مثبت را

نشاط آرامش و  مظھر آسایش،  این پس  از  اندازید. خانه شما  به جریان 

خواھد بود.فنگ شویی (در لغت به معنای باد و آب) ھنر چيدمان محيط برای

ایجاد تعادل و ھماھنگی بھتر ميان انرژی ھایی است كه ما را احاطه كرده

اند. اصول فنگ شویی از چند ھزار سال پيش بارھا مورد تجربه قرار گرفته و

ھنوز با زندگی ھای پراضطراب و خانه ھای مدرن ما مطابقت دارد.از نظر فنگ

شویی با ایجاد تعادل ميان پنج عنصر بنيادی (چوب، آتش، خاك، آھن و آب)

می توان نظم �زم برای تغيير انرژی یك مكان را ایجاد كرد و با تقویت انرژی

حياتی مكان ھا «چی» مانع از نشر انرژی ھای منفی و امواج مخرب شد.

زمانی كه توده ھای انرژی راكد را آزاد می سازیم و به آنھا جھت می دھيم

تا بدون محصور شدن جریان یابند درمی یابيم كه احساس آرامش، آسودگی

و ھمچنين اعتماد به نفس بيشتری داریم... (برای یادآوری به بخش نخست

ویژه نوروز مراجعه نمایيد) فنگ شویی ھمچنين برای دو نيروی متضاد و در

حياتی ھستند كه در محيط و ھمچنين درعين حال مكمل «یين و یانگ» نقش اساسی قائل است. از نظر فنگ شویی این دو اصل مبدا انرژی 

وجود ما جریان دارند.

يط پيرامون ما انجام می دھد.بنابراین شایدھمانگونه كه طب سوزنی جریان انرژی را در بدن بھبود می بخشد، فنگ شویی ھمين عمل را در مح

ند.ممكن است شما از طراحی نظم در خانه خودبھتر است دكوراسيون خانه خود را به روشی اصmح كنيم كه انرژی ھای مثبت راحت تر جریان یاب

ه نتایج مطلوب تری دست یابيد.در این نوشتار سعیكامmً راضی باشيد اما می توانيد برای اصmح و بھبود جزئيات از فنگ شویی استفاده كرده و ب

نياز به وارد شدن به پيچ و خم ھا و اصول پيچيده فنگ شویی، با ارائه  راھكارھای عملی، دكوراسيون داخلی خانه رابر این است كه بدون 

ازیم. پس ابتدا به بررسی بخش ھای مختلفساماندھی كرده و با جاری ساختن انرژی ھای مثبت، خانه را به مكان سmمت جسم و روح تبدیل س

 كنيد و پس از انجام ھر تغيير در فنگ شویی خانه،خانه می پردازیم، البته مراقب باشيد كه در به كارگيری اصول فنگ شویی با صبر و حوصله عمل

زه به چوب جادو رسيده است عمل نكنيد.پنج اصل كلیاثر آن را ارزیابی و سپس تغيير دیگری را شروع كنيد. به قول چينی ھا مانند جادوگری كه تا
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فنگ شویی در این زمينه عبارتند از:

به كار برید كه فكر می كنيد �زم است.) فنگ شویی توصيه نمی كند كه قواعد آن موبه مو اجرا شود. این اصول را فقط در اتاق ھایی ١

) به كارگيری فنگ شویی اضافه كردن اشيای ساخت چين به لوازم خانه نيست.٢

 آن را داشته باشيد.) ھر وسيله شكسته، خراب و بی استفاده را بازبينی كنيد و شھامت دور نریختن یا تعمير مجدد٣

كه دارند این است كه بيھوه جای شما را اشغال می) ھدایا و وسایلی را كه از آنھا خوشتان نمی آید در كمدھایتان انبار نكنيد. كمترین ضرری ۴

كنند.

ثبت آزادانه جریان یابد.و با�خره یك بار دیگر یادآوری می) از بی نظمی بپرھيزید، ھوا را تھویه كنيد و به طور مرتب خانه را نظافت كنيد تا انرژی م۵

 روحی نيست، روشی زودگذر و دوره ایشود كه : فنگ شویی پيروی از خرافات و موھوم پرستی ھای چين باستان نيست، مدیتيشن و تمرین

 تعادل در زندگی روزمره كه با انواع سبكنيست، جادو ھم نيست،بلكه ھنری است ساده، انعطاف پذیر و ملموس برای افزایش نشاط، آرامش و

ھای دكوراسيون سازگاری دارد.

▪ ورودی خانه

 افراد و انرژی ھا داخل و خارج می شوند. از نظرورودی، فضای ارتباطی مابين دنيای بيرون و آشيانه گرم و نرم شما است. در این مكان است كه

از در بmفاصله در تمام اتاق ھا پراكنده شده و درفنگ شویی، در ورودی، دھانه خانه است زیرا انرژی «چی» (انرژی حياتی مكان ھا) پس از ورود 

زندگی اشخاص جریان می یابد.

▪ توصيه ھای مفيد

به انبار و محل نگھداری اشيای اضافی تبدیلتوجه ویژه به ورودی اصلی ھر خانه و مجتمع مسكونی الزامی است. ورودی اصلی خانه را نباید 

 در كيفيت پوشش كف راھروھا، پوشش دیوارھا وكرد.آسانسور، راه پله ھا و راھروی ساختمان باید روشن و از عرض كافی برخوردار باشند. دقت

شد تا انرژی «چی» بتواند بدون محصور شدن واردنوع روشنایی آنھا بسيار مھم است.ورودی داخلی نيز باید تا حد امكان وسيع، روشن و خلوت با

خودداری كنيد مگر اینكه آنھا را داخل كمد یا گنجه مخصوصشود و آزادانه حركت كند.بنابراین از گذاردن رخت آویز برای آویزان كردن لباس در این فضا 

تاریك است انرژی «چی» برای داخل شدن بهاین كار جای دھيد. كفش ھا نيز به ھمين ترتيب در جاكفشی چيده شوند.اگر ورودی شما كوچك و 

اشد. در صورت امكان نصب یك لوستر با كریستالبخش ھای مختلف خانه دچار مشكل خواھد شد. زیرا این مكان باید از روشنایی كافی برخوردار ب

زگاری ندارد از �مپ ھای ھالوژن یا نورافكنھای كوچك باعث افزایش «چی» مثبت و مفيد می شود اما اگر این كار با سبك دكوراسيون شما سا

ھای كوچك چندجھته استفاده نمایيد و نور را به چھارگوشه ورودی پخش نمایيد.

ر به نظر برسد رنگ روشن و درخشانی برایبھتر است شب ھا به ویژه در زمستان چراغ ھا روشن باشند.برای اینكه ورودی بزرگتر و روشن ت

د این فضا آزادتر و بازتر می شود.اگر ورودی كوچكدیوارھای این مكان استقبال انتخاب كنيد و باز ھم توجه داشته باشيد ھرچه اثاثيه كمتر باش

ندھيد زیرا از نظر فنگ شویی این كار انرژی ھایاست یك آینه بزرگ در این مكان نصب كنيد ولی مراقب باشيد كه آینه را جلوی در ورودی قرار 

«چی» وارد آنجا شده و تحليل خواھد رفت.اتاقمثبت را بازپس می فرستد.در سرویس ھای بھداشتی نباید روبه روی در ورودی قرار گيرند زیرا 

دی است، در این صورت ناخودآگاه احساس امنيتخواب و آشپزخانه نيز نباید روبه روی در ورودی باشند. اگر اتاق خواب شما روبه روی در ورو

حساس گرسنگی كنيد. در عوض بھتر است اتاقنخواھيد كرد زیرا اتاق شما بسيار در معرض دید است.در مورد آشپزخانه نيز ممكن است مدام ا

امكان گذاردن یك كنسول و گلدان طرحدارنشيمن روبه روی در ورودی باشد.توصيه می شود مقابل در ورودی فرش نرمی پھن شود و در صورت 

ادھای مذھبی است.روی آن وسيله مناسبی خواھد بود.دیوار روبه روی در ورودی محل مناسبی برای نصب دعاھا و نم

منبع : دوستان
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دکوراسيون داخلی منزل(لوازم را بھتر بچينيم)

ھمه ایده ھای تغيير دکوراسيون مستلزم صرف وقت و ھزینه زیاد نيست. اگر

به دنبال چند ایده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای تغيير دادن خانه تان

 مورد می تواند کمک تان کند.١٠ھستيد، این 

دیوار١ کنار  از  را  مبلمان  دھيد؛  تغيير  را  لوازم خانه  و  مبلمان  چيدمان   (

برداشته و سعی کنيد آنھا را در زوایای جدیدتر و گيراتر بچينيد. مثmً قرار دادن

کاناپه به صورت مورب در یک اتاق نشيمن باریک باعث می شود که اتاق

وسيع تر نشان دھد.

) یک دیوار را رنگ کنيد؛ یکی از دیوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز٢

ھست را به رنگ دلخواھتان رنگ کنيد. تابلوھا و لوازم ھنری از آن آویزان کنيد

و مبل جدید و زیبایی در آن قسمت قرار دھيد. (البته دقت داشته باشيد که

رنگ آن با سایر لوازم خانه ھماھنگ باشد).

گر عmقه یی به رسيدگی به گل و گياه ندارید، می توانيد از) از گل و گياه استفاده کنيد؛ گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه یی به خانه بياورد. ا٣

به سختی می توان آنھا را از گل طبيعیگل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد. کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که 

تشخيص داد.

 گفت وگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچه) یک قاليچه محلی در نقطه یی بيندازید؛ قاليچه ھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاق ھای۴

یی متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پایين ميز بيندازید.

 منعکس کند. سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زیباتر) تابلو و آینه از دیوارھا آویزان کنيد؛ تابلوھایی آویزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را۵

 باشد.استفاده کنيد. ھنگام آویزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا

 از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار) مجسمه ھا را در یک جا جمع کنيد؛ مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی۶

دھيد. این مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.

ی جدیدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را) از کوسن ھای تزئينی استفاده کنيد؛ این بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بو٧

نيز باشکوه تر جلوه می دھد.

نده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان) �مپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد؛ لوسترھا و �مپ ھا جزء وسایلی ھستند که خيلی زود بر بين٨

م و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.قدیمی است یا جدید. به دنبال لوسترھایی باشيد که جدیدتر و فانتزی باشند و ضمناً با لواز

 روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود است. با) لحاف ھا و رواندازھا نيز مثل کوسن ھای تزئينی به اتاقتان رنگ می دھد. این رواندازھا و٩

توجه به روحيه و سليقه خود زیباترین را انتخاب کنيد.

 می شود. برای برگه ھا، اسباب بازی بچه ھا و سایر) لوازم اضافی را از جلوی دید بردارید؛ وسایل و لوازم اضافی باعث از بين رفتن جلوه اتاق١٠

اسباب و وسایلی که شکل اتاق را بر ھم می زند، جای مخصوصی تدارک ببينيد.
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دکوراسيون در آپارتمان

یکی از عمده مشکmت آپارتمان نشينی کمبود جا و در اختيار نداشتن فضای

دیواری، کمد  وجود  عدم  آشپزخانه،  ھای  قفسه  کمبود  است.  مناسب 

کتابخانه دیواری و... ھمه اینھا از جمله عواملی است که امنيت، آسایش و

مھمتر از ھمه اقتصاد ساکنين آپارتمان را به مخاطره می اندازد.

از آنجا که انباشته کردن اسباب و اثاثيه اضافی، غيرضروری و گاه به دردنخور

یکی از ویژگی ھای زندگی است، فضاسازی در آپارتمان از اھميت ویژه ای

برخوردار است. توجه به استفاده از فضا به صورتی مفيد و کارآمد عmوه بر

این که نقش مؤثری در کاھش ميزان ریخت و پاش ایفا می کند بر ھماھنگی

نوع چيدمان منزل نيز می افزاید. در اینجا به معرفی راه ھایی می پردازیم

که می تواند ایده بسيار خوبی برای شما در زمينه فضاسازی آپارتمان باشد

:

یکی از مھمترین اقدامات در این زمينه ساخت و نصب دکورھایی است که

می تواند بيشترین ميزان وسایل اضافی و غيرضروری شما را در خود جای

دھد.

ضافی و ظرف و ظروف عتيقه ای که با تmش بسيار جمعحال با این اوضاع اگر می خواھيد کمبود جایتان را برطرف سازید و نمی دانيد با کتاب ھای ا

 سانتی متر (بدون شيشه) به عنوان کتابخانه، ميز٢١٢ و ارتفاع ٩٠*۴٠کرده اید چه کار کنيد، پيشنھاد این است که یک ویترین نردبانی با ابعاد 

تلویزیون و ضبط صوت سفارش دھيد.

 محل قرار گرفتن ویدئو یا تلفن است. طبقه دومفاصله طبقات بسته به نوع وسيله ای که در آن جای می گيرد، فرق می کند. طبقه زیرین معمو�ً

گرفتن کتاب می شود که البته شما میميز تلویزیون و طبقه سوم جای گذاشتن ضبط صوت و وی سی دی است. طبقات بعدی نيز مختص قرار 

توانيد تعداد بيشتری از طبقات را به کتاب ھایتان اختصاص دھيد.

به جای صرف ھزین بوفه خراطی شدهاگر کنج اتاق پذیرایی خالی است و ظرف ھایتان در آشپزخانه بدون جا مانده  برای خرید یک  ه گزاف 

۴٣ سانتی متری و طول و عرضی معادل ١٨٠چندميليونی، یک ویترین چوبی سه کنج چھارطبقه با در شيشه ای سفارش دھيد که ارتفاعی 

ری کنيد پيشنھاد می کنيم این روش را برگزینيد.سانتيمتر داشته باشد. اگر قصد دارید به گونه ای دیگر بشقاب ھا و ليوان ھایتان را جمع آو

 سانتی متر سفارش دھيد که ھر طبقه آن در جداگانه داشته و ھمچون در یخچال از یک سو باز١۶٢ و ارتفاع ۶۴ طول ۴٩ طبقه با عرض ۵یک کمد 

 طبقه را بدون در ساخته و به جای چوب در کف قفسه ھا از شيشه استفاده۵شود. احياناً اگر ظروف قيمتی و عتيقه دارید بد نيست ھمان کمد 

کنيد.

 کتابخانه به ھمراه یک کمد آینه دار. برای این کار �زماگر عmقمند به قرار دادن آینه در منزلتان ھستيد، می توانيد با یک تير دو نشان بزنيد، یک
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 عدد تخته یکی از۴ سانتی متر سفارش دھيد. با کمک ٣٣ و ٩٧ و طول و عرض ٢١٢است یک کمد دوتایی به ھم چسبيده و بدون در با ارتفاع 

جا دھيد. قسمت کناری را به عنوان کمد لباس ھایتانقسمت ھا را طبقه زده و از آن به عنوان کتابخانه استفاده کنيد و یا اشيای لوکس را در آن 

انتخاب و در تمام آینه رویش نصب کنيد.

 ظروف غير�زم می توانيد ترتيب ساخت یک دکور رابرای استفاده بھينه از سالن پذیرایی و بھره بردن از امکانات کتابخانه، قفسه ھای سی دی و

بدھيد.

 سانتی متر است محل مناسبی برای نگھداری ظروف آشپزخانه و۴٠ و ارتفاع ٧٠ و ٣٧دو ردیف قفسه سه تایی که ھر کدام با عرض و طول 

اشيای قدیمی به شمار می روند.

ه بين دو ردیف کمد ھم فضای استانداردی استردیف پایين که نمای چوبی دارد برای گذاشتن فایل ھای اداری و کتاب بسيار مناسب است. فاصل

 ھستيد. نمونه این کار را در آشپزخانه نيز می توانبرای گذاشتن تلویزیون، آباژور، ضبط صوت و ھر شیء زینتی که مایل به قرار دادن در آن مکان

صورت در آشپزخانه نصب کنيد.انجام داد . این دیگر بسته به سليقه شما است که پانل ھای چوبی را در کدام قسمت و به چه 

نه نياز دارند در کنار خودشان جمع آوری کننداین روش به خانواده ھای پرجمعيت و مھمان دوست کمک می کند تا تمام ظروفی را که در آشپزخا

بدون اینکه با کمبود فضا مواجه شوند.

● کمد لباس ھای قدیمی

مستان، جمع کردن لباس ھایی است که دیگر بهنگھداری لباس در ھر خانه ای یکی از مھمترین مسائل است. یکی از معضmت خانم ھا در پایان ز

 دور ریختن لباس ھای قدیمی و غيرفصلی ھستند.درد فصل بھار و تابستان نمی خورند. چرا که اغلب به دليل کمبود کمد و فضای خالی مجبور به

تعداد بسيار زیادی لباس جای دھد.ایده خوب برای حل این مسئله ساخت نوعی کمد است که حالت کاناپه داشته و می تواند در خود 

ی دارد که شما در نظر گرفته اید این کمد عmوهسه کمد مکعب مستطيل که در آن از قسمت با� باز می شود و ابعاد آن بستگی به متراژ منطقه ا

ند عدد بالشتک آن را به کاناپه تبدیل کنيد یا به عنوانبر نگھداری لباس ھای قدیمی و زمستانی، کاربرد دیگری نيز دارد. می توانيد با قرار دادن چ

ميز برای گذاشتن آباژور، گلدان و مجسمه استفاده کنيد.

● اتاق کار خانگی

ی برید یا به ھر دليلی مثل داشتن فرزند خردسالایجاد فضای مناسب برای کار این امکان را می دھد که شما در زمان ھایی که در منزل به سر م

ی کنيد.نمی توانيد در ساعات روز سر کارتان حاضر شوید، بتوانيد با آسودگی خاطر به امورتان رسيدگ

 گرفتن ستون حالت فرورفتگی دارد را انتخاببرای این منظور قسمتی از سالن پذیرایی را که بmاستفاده است مثmً قسمتی که به واسطه قرار

وارک بسازید. سپس ميز کارتان را پشت پاراوان قرار داده وکنيد. با گذاشتن یک پاراوان بين قسمت موردنظر و آنجا که مبلمان را قرار داده اید، یک دی

ن قرار دھيد.با نصب چند قفسه کامپيوتر، فاکس، تلفن و ھر آنچه را که برای یک ميز کار �زم دارید روی آ

ی دھد که کتاب ھا و سی دی ھای مورددو ردیف قفسه شيشه ای که برای کتاب و سی دی نصب شده است. این کار به شما این امکان را م

عmقه خودتان را ھميشه در دسترس داشته باشيد.

● بھينه سازی در آشپزخانه

ی، کشو نصب شده باشد. این ميز را وسطیک ميز دوطبقه متناسب با فضای آشپزخانه سفارش دھيد که دورتادور آن چسبيده به قسمت فوقان

نی را ھر آنچه که دلتان می خواھد از قابلمه گرفته تاآشپزخانه بگذارید. بشقاب، ليوان، کارد و چنگال ھایتان را در کشوھا جای داده و طبقه تحتا

قسمت با�یی نيز می توانيد به عنوان ميز ناھارخوریگلدان، سبد ميوه و نان قرار دھيد. با پھن کردن یک روميزی زیبا و گذاشتن یک گلدان گل از 

استفاده کنيد.

● استفاده بھينه از تاقچه

 روش ھای فوق می توانيد حداکثر بھره را از فضاھنوز ھم خانه ھایی وجود دارد که در معماری شان از تاقچه استفاده شده است. با پياده کردن

عی را به محيط زندگی تان برگردانيد.ببرید، محيط خانه را از شلوغی و ریخت وپاش برھانيد. سليقه تان را اجرا کنيد و آرامش واق

منبع : سایت سيمرغ
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دکوراسيون در اتاق انتظار

ده می شود در حالی که دکوراسيونمعمو� با مطرح شدن موضوع دکوراسيون، ھمه اذھان به سمت و سوی شرایط محيطی یک خانه سوق دا

 داریم پوشش دھد. یکی از ھمين مکان ھا را کهموضوعی گسترده است که می تواند تک تک فضاھایی را که ما در طول زندگی مان با آنھا سروکار

به بھانه روز پزشک به آن خواھيم پرداخت، اتاق انتظار مطب پزشکان و یا مراکز درمانی است.

رمایشی، لوازم دکوراسيونی، نورپردازھا ودر دکوراسيون محيط ھای درمانی، موارد گوناگونی ھمچون پوشش ھای فضاھا، لوازم گرمایشی و س

غيره ھمگی می بایست تا حد امکان با نيازھای بيماران مراجعه کننده مطابقت داشته باشد.

آلودگی ھا و ميکروب ھا در آن وجود دارند،پوشش ھای فضا: به طور کلی برای پوشش سطح دیوارھا و کف یک محيط درمانی که انواع و اقسام 

این طبيعی است که کاربرد رنگ ھایقابل شست وشو بودن، از جمله مھم ترین و ضروری ترین خصوصيت موردنياز محسوب می شود. بنابر

ا حدودی قابل شست وشو بوده و در سطحپmستيکی و ھمچنين کاغذھای دیواری برای اغلب مکان ھا رد خواھد شد مگر آنکه کاغذ دیواری ت

ل شست وشویی مانند رنگ ھای روغنی و یابا�ی دیوار و دور از دسترس ھمگان به کار برده شده باشد و فضای زیرین آن را پوشش ھای قاب

دیوارپوش ھای پmستيکی و یا سنگ و سراميک در برگرفته باشند.

رگ مانند بيمارستان ھا و درمانگاه ھا نيست. در ميانالبته رعایت این موضوع در مورد مطب ھای پزشکان به اھميت اتاق انتظار در مراکز درمانی بز

ین قبيل مکان ھا است. زیرا ھر چه ميزان رنگرنگ ھا نيز رنگ روغنی آن ھم از نوع براق تر مناسب ترین انتخاب رنگی جھت پوشش دیوارھای ا

امکان پذیر خواھد بود.روغنی براق نسبت به مات بيشتر باشد، سطح صيقلی تر بوده و در نتيجه شست وشوی آن راحت تر 

ب شده است، آن ھم در ارتفاع متناسب با ارتفاعتوصيه: با نصب زه ھای چوبی و یا پmستيکی بر روی دیوارھایی که پوشش رنگی برای آنھا انتخا

ا می توان جلوگيری کرد.پشتی صندلی و محل برخورد احتمالی با دیوار، از آسيب دیدگی ھای حاصل از این گونه برخوردھ

گی قرار می گيرند لذا می بایست به پوشش قابلاز دیوارھا که بگذریم کف ھا نيز از جمله مھم ترین سطوحی ھستند که به راحتی در معرض آلود

.شست وشوی آنھا نيز توجه کرد. در ھمين راستا سنگ و سراميک بھترین انتخاب به حساب می آیند

با کفپوش ھای  از مواد شوینده وHDFالبته در مورد مطب ھای خصوصی، پوشش کف  نيز بmمانع است زیرا امکان استفاده  لمينيت شده   

 آب به طور مستقيم استفاده نشده و نسبت بهضدعفونی کننده به وسيله انواع و اقسام تی ھا برای تميز کردن آنھا وجود دارد به شرط آنکه

خشک کردن سطح آن نيز به سرعت اقدام شود.

دی صندلی و چند ميز برای ھمراھان و خود بيماران �زم▪ لوازم دکوراسيونی و کاربردی: در اتاق انتظار یک مطب و یا مرکز درمانی به طور قطع تعدا

 کند. بنابراین برای چنين محيط ھاییاست که راحت تر بودن این صندلی ھا برای نشستن حتی طو�نی مدت، به صبوری در انتظار کمک می

چه این ميزان در محدوده استاندارد خود کمترصندلی ھا و یا مبلمان ھایی مناسب ھستند که ارتفاع سطح نشيمنگاه تا زمين زیاد نباشد. ھر 

باشد، فرد به ھنگام نشستن احساس راحتی بيشتری می کند.

نياز می بایست تختی نيز برای بيماران) با توجه به نوع بيماری و وضعيت جسمی اغلب بيماران مراجعه کننده و تخصص پزشک، در صورت ١نکته 

بدحال در گوشه ای از سالن و یا در اتاق دیگری در نظر گرفته شود.

اب کنيد تا شست وشو و ضدعفونی آن) به جای پارچه برای روکش صندلی ھا و یا مبلمان، چرم ھای مصنوعی را برای این منظور انتخ٢نکته 
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امکان پذیر بوده و آلودگی ھا به راحتی تميز شوند.

ان یعنی دیوارھا، درھا و کف محدود نمی شود▪ رنگ پوشش ھا: ھنگامی که در مورد رنگ یک فضا بحث می کنيم، تنھا به رنگ سطوح ثابت آن مک

 برای انتخاب لوازم دکوراسيونی و کاربردی، عmوه بربلکه پالت رنگی یک محيط تمام رنگ ھای به کار رفته در لوازم و سطوح را در بر می گيرد لذا

زیرا ھمان طور که می دانيد رنگ تاثير مستقيمی بر رویموارد �زم جھت در نظر گرفتن نوع کاربرد آنھا، به زیبایی ظاھری و رنگ شان نيز توجه کنيد 

فاده کرده و از به کار بردن رنگ ھای افسرده کننده وروحيه افراد می گذارد. بنابراین در چنين مکان ھایی از رنگ ھای شاد، مmیم و آرام بخش است

ھای سبز، سبزآبی، آبی کمرنگ، آبی سبز،حتی تند صرف نظر کنيد به عنوان مثال بھترین انتخاب برای پالت رنگی محيط ھای درمانی رنگ 

ای بنفش، خاکستری، قھوه ای، مشکی و مانندصورتی کمرنگ، گلبھی، کرم، ليمویی و یا تلفيقی از آنھا با ھم است ولی برعکس کاربرد رنگ ھ

اینھا ھرگز توصيه نمی شود.

يعی و یا حتی مصنوعی و شمعدان فضایی ایجاد شده و به▪ عناصر تزئينی: با کاربرد عناصر صرفا تزئينی و دکوراسيونی مانند تابلوھا، گل و گياه طب

 پدید آورد.ھمين طریق کمی از اضطراب و ناراحتی بيمار می توان کاسته و آرامشی ھر چند موقتی را در او

عمو� چندان ھم کوتاه نيست را برای مراجعه▪ لوازم سرگرم کننده: مراجعين یک مطب پزشک و یا یک مرکز درمانی می بایست مدت زمانی که م

رگرم باشند. به عنوان مثال تماشای برنامه ھایبه انتظار سپری کنند. گذشت این مدت زمان ھنگامی قابل تحمل تر می شود که افراد به کاری س

تن مmیم و آرامبخش و یا رادیو و ھمچنين حل جدولتلویزیونی که بر روی دیوار نصب شده و یا در گوشه ای قرار گرفته یا گوش دادن به موسيقی م

و مطالعه مجله و یا روزنامه می تواند از جمله این سرگرمی ھا باشد.

تی ھای جسمی یا روحی ناشی از مشکل جسمی▪ نورپردازی: از آنجا که نور غذای روح است، در یک محيط درمانی که اغلب بيماران با ناراح

شان مراجعه می کنند، وجود نوری مناسب و کافی ضروری است.

 افزایش آستانه تحمل بيماران و ھمراھانتسھيmت گرمایشی و سرمایشی: وجود تسھيmت مناسب فصل برای گرم کردن و یا خنک کردن فضا برای

در یک انتظار چندساعته بسيار موثر است.

سرویس نيز می بایست تسھيmت▪ سرویس ھای بھداشتی: در فضای ساختمان یک مطب وجود یک سرویس بھداشتی ضروری است. در این 

وده و یا به جھت دردھای مفاصل پا امکان استفاده�زم در قالب توالت فرنگی و دستگيره ھای مورد نياز برای بيمارانی که دچار معلوليت جسمی ب

از توالت ھای معمولی برایشان وجود ندارد، در نظر گرفته شود.

منبع : بيرتک
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دکوراسيون رنگی برای سال نو

از قدیم ا�یام، اسفند، ماه نونواركردن خانه و دور ریختن اشيای كھنه و قدیمی است.

تغيير دكوراسيون، یكی از اصلی ترین ویژگی ھای ماه اسفند است. از دو، سه ھفته

 ومانده به عيد، خانم ھا در كوچه و بازار راه می افتند تا قدیمی ھا را دور بریزند و اسباب

اثاثيه نو جایگزین كنند. در ھر حال این ھم یكی از رسم و رسوم شب عيد است كه
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مثل آجيل و شيرینی حذف نشدنی است.

شما ھم اگر قصد ایجاد تغيير اساسی در منزل دارید، پيشنھاد می كنيم به جای صرف

به از طریق  را  منزلتان  ميز و صندلی  بوفه و  مبلمان،  برای خرید مجدد  ھزینه گزاف 

كارگيری رنگ ھا دگرگون كنيد.

ترین جنبه ھای دكوراسيون است. به طوری كه بيش از آنكه نوع رنگ یكی از جالب 

اسباب و اثاثيه جزء اصول مھم طراحی و چيدمان قرار گيرد، رنگ حرف اول را می زند.

نيست امسال، متفاوت از سال ھای گذشته طبق سليقه و روحيه در ھر حال، بد 

رنگ طراحی  در  نكته  مھمترین  كنيد.  عمل  می پسندید،  كه  رنگی  ھر  و  خودتان 

بدانيد چه رنگ ھایی در كنار  ھم ھارمونی ایجاد می كند و برعكس تضاددكوراسيون، اطmع از رنگ ھای ھماھنگ و متضاد است. اینكه شما 

می آفریند، قدم اول را برداشته اید.

ناخته می شوند. استفاده از رنگ ھای ھم خانوادهسه رنگ قرمز، زرد و آبی رنگ ھای اوليه ھستند و رنگ ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ثانویه ش

زنده كردن و انرژی بخشيدن به محيط خانه پيشنھادباعث آرامش و دلبازی خانه می شود. استفاده از یك رنگ با ميزان كمی از رنگ مكمل آن برای 

تاق ھایی كه رو به شمال ھستند باعث ایجاد سرما میمی شود. تاثير نور موجود در محيط خانه را نادیده نگيرید. استفاده از رنگ سبز و آبی در ا

شود. بھتر است رنگ ھای گرم تر و سرخ فام تر را استفاده كنيد.

ت كنيد كه در چه زمانی از روز و به چه ميزان نوریادتان باشد نور چه از نوع طبيعی باشد چه مصنوعی، تاثيرات مختلفی بر رنگ خواھد داشت. دق

ور ھمان اتاق بيازمایيد.طبيعی به ھر یك از اتاق ھای شما می تابد، رنگ مورد نظرتان برای ھریك از اتاق ھا را در ن

منبع : روزنامه شرق
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دکوراسيون زرد- آبی

تأثير و  رنگ ھا  روان شناسی  با  رنگين، �زم است  اتاق  یک  داشتن  برای 

در که  می کند  کمک  رنگ  چرخه  باشيد.  آشنا  یکدیگر  بر  رنگ ھا  متقابل 

رنگ آميزی اتاق تان، از به کار بردن رنگ ھای ناسازگار و نامطبوع در کنار ھم

بپرھيزید. استفاده از این چرخه را- که بسيار ھم آسان است- یاد بگيرید تا

بتوانيد در یک آن تشخيص دھيد که چه رنگ ھایی با یکدیگر سازگارند. در

خmل معرفی اتاق ھا، توضيحات جامع تری درباره ی رنگ خواھيم داد.

قرار مقابل ھم  رنگ درست  در چرخه ی  (رنگ ھایی که  مکمل  رنگ ھای 

گرفته اند) بيش ترین تأثير را بر یکدیگر می  گذارند. رنگ زرد پرانرژی که در این

اتاق (عکس با� - برای بزرگ شدن عکس بر رویش کليک کنيد ) استفاده
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با فضا  سپس  است.  کرده  ایجاد  سرخوشی  احساس  محيط  در  شده 

رنگ مایه ھای گوناگون بنفش و آبی مطبوع تر شده است.

بنفش تيره سرد، با این که با زرد تند به شدت در تضاد است، آن را آرام تر نيز

پيش روی می نھد که زندگی در آن می کند و فضای رنگارنگ چشم گيری 

لذت بخش است.

ز و بنفش تيره پرده ھا، که با قرار گرفتن دراین اتاق از طيف وسيع رنگ بنفش تشکيل شده است: از بنفش خيلی کم رنگ موکت تا رنگ بنفش مي

کنار رنگ زرد، پيوندی از دو رنگ کليدی به دست داده اند.

یوارھای زرد در تعادل باشد. کوسن ھا با رنگ یاسی وکاناپه پارچه ای که با رنگ بنفش تيره مایل به آبی پوشيده شده، آن قدر پررنگ است که با د

صورتی و طرح چھل تکه شان، کيفيت رنگی محيط را ارتقا می بخشند.

ان رنگ آميزی متضاد دارند، بھترین گزینه برای پوششپرده ھا، دوخت مدرنی دارند و از ميله استيل آویزان شده اند. در اتاقی که دیوارھا و مبلم

 قرار گرفتن پرده در کنار دیوار، این تأثير را شدیدترپنجره ، پرده ھای بلند است که می تواند برای امتداد دادن رنگ ثانوی تا سقف استفاده شود.

می کند.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=96283

 مرحله  ۵دکوراسيون منزل در 

 اگر در خانه تكانی شب عيد فرصت نكرده اید دكوراسيون خانه تان را آن طور كه

دلتان می خواست تغيير دھيد و این كار را به روزھای بھاری موكول كرده اید،

كارشناسان و  متخصصان  دھيد.  انجام  اصول  را طبق  كار  این  نيست  بد 

توصيه را  زیر  مراحل  بھتر  دكوراسيون  و  چيدمان  تغيير  برای  دكوراسيون 

كرده اند.

● مرحله اول

برای دكوراسيون یك فضا بھتر است ابتدا از خود بپرسيد كه قرار است چه

استفاده ای از آن شود؟ آیا به عنوان اتاق نشيمن مورد استفاده قرار بگيرد یا

 اینكه بھتر است اتاق خوابی آرام باشد. این سوال و پاسخی كه برای آن

فضای از  بھتر  تجسم  با  تا  را سامان می دھد  یافت، ذھن شما  خواھيد 

اطراف، به دكوراسيونی مناسب دست پيدا كنيد.

● مرحله دوم

در مرحله بعد، بھتر است در فضا راه بروید و این امكان را به وجود آورید تا فضا
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 تواند مھيج یا آرامبخش باشد. یافتن این حس به شمابا شما ارتباط برقرار كند. حسی را كه فضا به شما القا می كند در نظر بگيرید.  این حس می

ای به نتيجه رسيدن موثر است. اجازه دھيد فضا بركمك می كند تا ميان پرسش ابتدایی و نيز حس منتقل شده ارتباط برقرار كنيد.  این مرحله بر

 ھستيد، بيندیشيد. این ارتباط صميمانه با فضا سببشما غلبه كند و بدون پيش داوری و یا آنچه در روز بر شما حادث شده فقط به فضایی كه در آن

ی كند.می شود تا به فضا مانند جانداری نگاه كنيد كه در برخورد اوليه به شما احساسی را منتقل م

● مرحله سوم

یع تصميم بگيرید. انتخاب رنگی كه شماسپس رنگی كه آن حس را به شما منتقل می كند، انتخاب كنيد. سعی كنيد در این مرحله خيلی سر

نگ فقط به فضا فكر كنيد.نسبت به حس فضایی این محل دارید می تواند رنگ مورد عmقه شما نباشد بنابراین در انتخاب ر

.▪ رنگ ھای روشن و یا رنگ ھایی كه با سفيد تركيب می شوند معمو� حس شادی را منتقل می كنند

ری از تنش را به وجود می آورند. ھر چند  این رنگ ھا▪ رنگ ھای متمایل به خاكستری و یا تيره تر از ھم خانواده ھای روشن خود، محيطی آرام و عا

 ھای تيره تر، فضایی رمانتيك به وجودسبب كاھش استرس می شوند ولی ممكن است پس از مدتی احساس كسالت و دلزدگی  ایجاد كنند. رنگ

می آورند.

ازد و احساسات مربوط به انتقام، كينه،▪ رنگ قرمز باعث می شود كه حرارت و دمای بدن انسان بيشتر شود، گردش خون را سریع تر می س

ر گيرد،   به نامmیمات احساسی و افسردگی ھایبی منطقی، جسارت و عشق را نيز تھييج می كند. اگر مقدار رنگ قرمز بيشتر مورد استفاده قرا

ناپایدار منجر می شود.

جتماعی   بودن و شدن را افزایش داده و▪ رنگ نارنجی سمبل نشاط و شادمانی و از طرفی نشانه دانش و آگاھی است. این رنگ احساسات ا

فعاليت ھای اجتماعی را در افراد تقویت می بخشد.

ردن نامmیمات و یأس و نااميدی، رنگ زرد مفيد واقع▪ تمامی فعاليت ھای ذھنی فرد به وسيله نيروی رنگ زرد به حركت در می آید و برای از بين ب

 رنگ زرد خوش  بينی و اعتماد به نفس را در خودمی شود زیرا نيروی   رنگ زرد به فرد اميدواری به زندگی و نيروی زیستن می بخشد. به وسيله

افزایش می دھيد.

وان و رفتار به شمار می رود. این رنگ از طرفی دل▪ رنگ سبز حالت آرام بخشی دارد و به عنوان سمبل شفقت و مھربانی و متعادل بودن روح و   ر

رحمی، مھربانی و مودت و دوستی را   در انسان ھا افزایش می دھد.

آرامش فكری و جسمی ، اطمينان خاطر درونی وز رنگ آبی جزو رنگ ھای سرد است. این رنگ اولين و مھم ترین رنگ آرامش دھنده است.رنگی كه 

 فشار خون به كار می برد. آبی رنگ آسمان،اعتماد به نفس را القا می كند. رنگ درمانی، آبی را برای انگيزش سmمتی، تسكين درد و كاھش

ی كردند. رنگ آبی محض، رنگ الھام بخشی،اقيانوس و خواب است. مصریان باستان از رنگ �جورد برای نشان دادن بھشت و آسمان استفاده م

صداقت و معنویت است. افراد محافظه كار غالبا رنگ آبی را انتخاب می كنند..

● مرحله چھارم

پوشش روی آن (پرده، كركره، سایبان)، �مپ ھا،بعد از انتخاب رنگ، فرم دلخواه و متناسب وسایل را در ذھن تجسم كنيد، شكل و فرم پنجره و 

احتی می كنيد، یك مبل بزرگ و راحت كه در آن بهچراغ ھا و آویزھا و ھر آنچه حس شما را نسبت به فضا آشكارتر كند. اگر شما در فضا احساس ر

راحتی لم دھيد با حس شما سازگاری دارد.

● مرحله پنجم

درشت و مخملی باشد. از كنار ھم قرار دادن اینسپس بافت متناسب با فرم و احساس خود را انتخاب كنيد.  این بافت می تواند ظریف و ریز یا 

ان به نتيجه كامل تری رسيد. برانگيختن احساسات و نيزموارد می توانيد به نتيجه جالبی دست پيدا كنيد. ھر چند با كمی تغيير در این روابط می تو

 تمرین و تقویت دارد.حساس شدن به فضایی كه در آن ھستيد ھمواره آسان نيست. حس و سليقه آدمی مانند ذھن نياز به

ه اشيا و تصور آنھا با رنگ یا فرم دیگر می تواندیكی از راه ھای تقویت حس فضایی، اندیشيدن به ارتباط رنگ و فرم در محيط اطراف است. مشاھد

یكی از  این تمرین ھا باشد.

ن طراحی فضاھای داخلی به طراحان داخلی وطراحی داخلی فضاھا ھمواره به آسانی آنچه در با� گفته شد، نيست و انجام مشاوره و یا سپرد

بافت در كنار ھم سبب ایجاد دكوراسيون داخلی خوبمعماران نتيجه بھتری را در پی خواھد داشت. لكن ھمواره باید به خاطر داشت كه نور، رنگ و 
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می شوند. بی توجھی و انتخاب نادرست، ھر یك سبب كاھش كيفيت فضای داخل می شود. 

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=257697

دکوراسيون» اتاق کودک

موضوع مطرح است،  فنگ شویی  مانند  در علومی  مباحثی که  از  یکی 

چيدمان و دکوراسيون است چون این مسئله بسيار مھمتر از آن است که به

نظر می رسد. به طور مثال کسانی که گل و گياه یا ماھی پرورش می دھند،

مھمترین عامل پرورش موفق را مکان و محل پرورش معرفی می کنند. آنھا

می گویند مروارید از بين صدھا صدف، تنھا در دل یکی از آنھا پدید می آید؛

صدفی که به ھر دليلی برای پروراندن مروارید مناسب تر بوده است. من ھم

می خواھم برایتان از محل پرورش بگویم.

البته منظورم محل پرورش گل و گياه یا ماھی نيست، بلکه منظورم محل

از ھر و  زیباتر  ماھی ھا  از  لطيف تر،  از گل ھا  موجوداتی است که  پرورش 

می خواھيم ما.  خردسال  فرزندان  و  کودکان  یعنی  گرانبھاترند،  مرواریدی 

ببينيم اگر قرار باشد اتاقی را به کودکان خردسال خود اختصاص دھيم، این

اتاق چه مشخصاتی باید داشته باشد.

صورت آن  در  مختلفی  فعاليت ھای  که  مکان ھایی است  جز  کودک  اتاق 

 فعاليت و خmقيت در روز و ھم خواب آرام در شب در آنمی گيرد. بچه ھا ھم در آنجا بازی می کنند و ھم می خوابند بنابراین باید طوری باشد که ھم

امکان پذیر باشد.

ی اتاق را از نظر وسعت، بزرگتر نشان دھيم و ازاگر فضای اتاق کودک کوچک است، می توانيم با استفاده از رنگ ھای مmیم و طرح ھای خلوت فضا

فته در آن، نقش مھمی  در روحيه، رفتار و حتیایجاد شلوغی جلوگيری کنيم اما باید توجه داشته باشيم که طرح و خصوصيات رنگ ھای به کار ر

 مناسبی باشد. این رنگ با عنصر چوب در ارتباطپایه ریزی شخصيتی کودک دارا ھستند، برای مثال رنگ سبز روشن می تواند برای اتاق کودک رنگ

است و یادآور رشد گياه و جوانه زدن است.

 توصيه می شود. رنگ ھای روشن در اتاق مخصوصبرای ایجاد محيطی آرام و ھماھنگ در اتاق بچه ھا، نصب تابلوھای شاد و استفاده از فرش نرم

بازی یا گوشه ای از اتاق که محل بازی است، قدرت خmقيت را افزایش می دھد.

 او نيز مسئله ساز شود. شما مادران از دوراناز طرفی اتاق در ھم ریخته و نامرتب مانع آزادی عمل کودک می شود و حتی می تواند در آینده

خودتان این کار را انجام دھيد تا خواب آرام تریخردسالی به کودکان یاد بدھيد قبل از خواب اتاقشان را مرتب کنند و اگر خيلی کوچک ھستند، 

داشته باشند.
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آور طلوع خورشيد است.اگر اتاق بچه ھا در قسمت شرق یا جنوب شرقی آپارتمان باشد مناسب تر است، چون جھت شرق یاد

 ھای منفی در فضا وجود دارد از جمله پخشدرکتاب پزشکی مکمل و درمان ھای موازی می خوانيم: «راه ھای بسياری برای ازبين بردن انرژی

موسيقی موزون، خواندن اذکار، دعا، دفع امواج منفی و...»

تاقشان مثل صدفی شود که برای پروراندن مرواریدمی توانيد از این عوامل ھم برای زدودن امواج منفی اتاق ھای کودکانتان استفاده کنيد تا ا

درونشان مناسب  تر باشد و بتوانند در محيطی آرام و مثبت رشد کنند.

منبع : خانواده سبز

http://vista.ir/?view=article&id=102405

دکوراسيون» نورپردازی در آشپزخانه

اگر به یاد باشته باشيد، چند شماره گذشته برای شما در مورد نورپردازی در

آشپزخانه نوشتيم، حا� می  خواھيم به نکاتی دیگر در این باره اشاره کنيم،

چنانچه آشپزخانه شما باز  باشد، به جھت آنکه تغييری در زاویه دید افرادی

در آشپزخانه  داخلی  فضای  عبارتی  به  و  آشپزخانه ھستند  از  بيرون  که 

معرض دید آنھا می باشد، استفاده از چراغ ھای سقفی آویزان به صورتی که

روی پيشخوان آشپزخانه واقع گردد، عmوه بر آنکه توجه سایرین را از داخل

به نحوی بزرگ تر  آشپزخانه به این سطح معطوف می سازد، در فضاھای 

خاص ارتفاع فضا را نيز کاھش می دھد. در ھمين راستا و برای تاثير بيشتر،

استفاده از رنگ ھای شاد و زنده که متضاد با رنگ زمينه باشد، باید مورد

توجه قرار گيرد.

م نورھای زرد و نورھای سرد کمک بگيرید تا حس تعادل بهاما اگر کابينت ھایی از جنس چوب و به رنگ  تيره را انتخاب کرده اید، می  توانيد از ادغا

 و... رنگ روشن و شاد) تابش نور زرد کفایتمحيط داده شود. این در حالی است که در خصوص مورد اول (رنگ حاکم روشن و سفيد و کابينت ھا

می کند.

کافی بردن از منابع نوری (مصنوعی و یا طبيعی)در خصوص آشپزخانه ھای کوچک آنچه مورد توجه و تاکيد ھمگان (طراحان داخلی) می باشد، بھره 

گردد. ھمين طور پاکيزه نگه داشتن این چنين فضایاست. به صورتی که حتی کمترین سایه ای از تابش نوری که به اشيا تابانده می  شود، ایجاد ن

نورپردازی  یا موضعی آن به سبب ایجادکوچکی در کنار این گونه نورپردازی باعث بزرگ تر به چشم آمدن آن می گردد. بحث  در نوع مخفی و 

ت زمان طو�نی خسته کننده و کسل آور می باشند. لذاسایه ھایی که دارند می بایست به صورتی اصولی اجرا شود. زیرا این گونه نورپردازی برای مد

 اصل اوليه که در ابتدای بحث مطرح شد باید مورد توجه خاص قرار گيرد. زیرا عکس٣در ھنگام طراحی و شيوه نورپردازی آشپزخانه، آنچه به عنوان 

 ایجاد شود، باعث پيدایش ناراحتی در چشم ومطلب فوق نيز صادق است و چنانچه تابش نور به صورتی مستقيم و در نتيجه روشنایی بيش از حد

به موقع و به نحو احسن استفاده شود، شاھد اینبروز سردرد می شود. اما چنانچه از منابع نوری و حالتی که ھر کدام در فضا ایجاد می کنند 
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 نورپردازی دارد. استفاده از ھالوژن ھا که نوریچنين مسائلی نخواھيم بود. این که فضایی مدرن ساخته اید یا سنتی، خود رابطه ای مستقيم با

 را دارند، در یک طراحی مدرن تاثير بسزایی خواھندموضعی از خود ساطع می سازند و یا �مپ ھا و چراغ ھای پایه داری که قابليت تنظيم جھت تابش

ی مناسب برای آشپزخانه ای سنتی می باشد و البتهداشت. در عين حال بھره گيری از �مپ ھایی که نوری زردتر و ھمچنين گرم تر را دارند، ترکيب

صب لوستر و چراغ ھای آشپزخانه عامل بعدی است.تنھا نوع نور و �مپ نيست که بر روند مدرن سازی یا سنت گرایی تاثير می گذارد، انتخاب و ن

▪ نکاتی کوتاه و پایانی:

) استفاده از ميزھای تاشو در فضاھای کوچک که بر روی دیوار نصب می شوند.١

يز تاشو و ھم برای قسمت پيشخوان آشپزخانه) ھماھنگ ساختن صندلی ھا در ھنگام طراحی و یا خرید، به جھت آنکه قابل استفاده ھم برای م٢

تا زمانی که ميز را جمع کرده اید، صندلی ھا دست و پاگير نباشد.

ا ببرید. این کار را با طراحی و ساخت چند قفسه زیبا) در صورت کمبود جا در آشپزخانه، از فضای خالی با�ی کابينت ھا و یخچال بھترین استفاده ر٣

و ھماھنگ با فضای آشپزخانه انجام دھيد.

مان سطح روی کابينت ھای پایينی) برخی از) ھمچنين می توانيد با نصب طبقه ای باریک در حد فاصل کابينت ھای فوقانی و سطح کار (یا ھ۴

وسایل مورد نياز خود را روی آن بچينيد.

خانه فضایی است که به علت پخت غذاھای مختلف) ھنگام انتخاب و تھيه پرده به جنس آن و مقاومتش در برابر شستشو توجه نمایيد. زیرا آشپز۵

دوده و چربی فضایش را احاطه می کند و ھر از گاھی پرده آنجا را باید شست.

ته باشد.) ارتفاع پرده به گونه ای باشد که از سطح کابينت ھا و به خصوص اجاق گاز فاصله مناسب داش۶

) در آخر از یک یا چند گلدان زیبا و البته طبيعی در زیباتر ساختن این فضا استفاده کنيد.٧

منبع : خانواده سبز

http://vista.ir/?view=article&id=102426

دکوراسيونی با طرح ھای مدرن

ابتکاری و طرح ھا و ایده ھای  از  با دکوراسيون متشکل  مدرن را  زندگی 

الگوھای آبستره و ھنر مدرن به خانه دعوت کنيد. سطوح رنگی درخشان و

طرح ھای استيليزه و اکسپرسيو حتی به خانه ھایی با معماری قدیمی و

سنتی نيز می توانند روحی مدرن ببخشند.

بسياری از مردم از به کارگيری طرح ھای آبستره در دکوراسيون منزلشان

وحشت دارند و بر این باورند که رنگ ھای تند و طرح ھای شکسته برای

محيط زندگی روزمره و دائمی راحت نبوده یا در کنار وسایل و تزئينات سنتی

قابل استفاده نيستند. حال آنکه ترکيب بسياری از ایده ھای نو و طرح ھای

مدرن در کنار ھم می تواند کاری بسيار ساده و امکان پذیر باشد. بسياری از
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طرح ھای انتزاعی برگرفته از آثار نقاشان سبک ھای مدرن مانند پيکاسو،

ماتيس و کاندینسکی ھستند که از طرح ھای ساده و روان برای بيان موضوع

با از فرم ھای ھندسی  موندریان که  مانند  بھره می گرفتند. ھنرمندانی 

سطوح رنگی ساده از رنگ ھای خالص استفاده کرد. دایره ھا، نقطه ھا،

خطوط زیگزاگ و راه راه سال ھا است که در دکوراسيون به کار می روند.

ھنرمندان مدرن و طراحان اغلب از کنتراست سياه و سفيد نيز در این راستا

بھره می گيرند. اصول به کار گرفته شده توسط نقاشان آبستره می تواند

ایی ساده و آرامش بخش پدید می آورد. �زمالھام بخش طراحی دکوراسيون منزل شما باشد. سطوح رنگی ساده و فارغ از جزئيات چشم آزار فض

وشن، زرد عسلی و بنفش مmیم نيز مینيست رنگ ھا حتماً رنگ ھایی درخشان و زنده باشند. ترکيب رنگ ھای خاموشی مانند خاکستری ر

تواند مجموعه ای از رنگ ھای خنثی را در ترکيبی مدرن تداعی کند.

 دیوارھا یا در کنار آنھا قرار می گيرند اجزای یک طرحدیوارھا را به عنوان بوم نقاشی و سپس تابلوھا، مبلمان و سایر اجزای اتاق را که در برابر

نقاشی شده در نظر بگيرید.

شما می توانيد موکت ھا و کفپوش ھای متعددیبسياری از پارچه ھای طرح دار امروزی تحت تاثير نقاشی ھای ماتيس و ميرو طراحی شده اند و 

 مدرن را نگاه کنيد و از آنھا الھام بگيرید. طرح ھایی که ازرا با طرح ھای آبستره در بازار بيابيد. به دنبال فرم ھای ساده باشيد. نقاشی ھا و کmژھای

ند و ظروف و پارچه ھایی که به نحوی رنگاشکال دایره ای شکل، نقاط یا خطوط زیگزاگ تشکيل شده اند و نمایی بصری از موسيقی جاز ھست

ند. یکی از روش ھای استفاده از این طرح ھا وآميزی شده اند که اثر قلم نقاش بر روی آنھا مشاھده می شود در ایجاد فضایی مدرن مفيد ھست

 و طرح ھا اجازه نمود می دھد. برای پنجره ھانقش ھای زنده و شاداب ایجاد فضایی خالی و یکدست مانند یک گالری ھنری است که به این اشيا

رنگی خود بگنجانيد.پرده ای بلند با طرح ھای درشت انتخاب کنيد و سپس رنگ ھای موجود در آن را در بقيه طراحی 

ده کنيد و آن را در با�ی شومينه و یا جایی نصب کنيدبا چند تابلوی نقاشی آبستره نيز می توانيد برای ایجاد حال و ھوای مدرن در یک اتاق استفا

 از کوسن ھایی با رنگ ھای تند و درخشان برایکه کانون توجه در اتاق باشد. ھمچنين از یک فرش یا موکت یک رنگ برای زمين استفاده کنيد و

آنچه دارید کنار بگذارید.مبلمان بھره بگيرید. با این روش ھا می توانيد نمایی مدرن به فضای خانه بدھيد بدون آنکه 

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=94465

دکوراسيونی برای پنجره

● روش ھای انتخاب پرده مناسب

برای ایجاد تغيير و تحول سریع و چشمگير در دكوراسيون خانه، پرده ھا، از

آنجا كه تعویض آنھا نسبت به بقيه لوازم خانه با ھزینه كمتری امكان پذیر

است- معمو� در صدر فھرست قرار دارند. در حالی كه انتخاب پرده مناسب
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به مكان قرارگيری پنجره، فرم، فضا و كارآیی آن، با توجه  پنجره   برای ھر 

ویژگی افراد ساكن در آن محيط و دیگر لوازم خانه كار چندان راحتی نيست

ولی در یك تقسيم بندی كلی می توان گفت ھریك از فضاھای اصلی خانه به

پرده ای با پارچه، مدل و حتی جنسی متناسب نياز دارند كه به عنوان نمونه

به برخی از آنھا اشاره می كنيم:

●  پرده مناسب فضای پذیرایی از مھمان:

فضای پذیرایی یا ھمان مھمان خانه، رسمی ترین مكان خانه است. با توجه

به جایگاه مھمانان در نزد ما ایرانيان ھمواره بھترین و زیباترین پرده و اساسا

لوازم را به این قسمت از خانه اختصاص می دھيم. پرده پنجره ھای این محيط

به لحاظ جنس پارچه، طرح و مدل و حتی ارزش مادی معمو� با پرده دیگر

قسمت ھای خانه تفاوت دارند. در چنين مكانی، اغلب تلفيقی از سه یا چھار

پرده را در قالب وا�ن، دكور، پرده اصلی زمينه و پرده آستری می آویزند كه

به لحاظ جنس و حتی ضخامت با یكدیگر متفاوت ھستند.

با بافت ھایی ساده  پرده  این محيط، معمو� از ميان رنگ ھای كرم، شيری، سفيد، طmیی  یا طرح دار انتخاب می شود كه البته در چنينپارچه 

محيط گاھی می توان قالب ھای رایج را شكست وفضاھایی با وجود محدودیت ھایی ھمچون حفظ ھماھنگی ميان پرده ھا و دیگر لوازم دكوراسيونی 

ارف زد. به عنوان مثال باتوجه به تنوع موجود در ميانھم زمان با درنظر گرفتن موارد فوق و اصول دكوراسيونی دست به ابتكاراتی خارج روش ھای متع

اربرد رنگ ھای گوناگون برای محيط پذیرایی نيزرنگ  و طرح ھا، �زم نيست به تركيب  ھای رنگی معمول بسنده كنيد بلكه برخmف تصور موجود، ك

وزی شده به عنوان وا�ن و یا حتی دكورھای كنارامكان پذیر است. در ضمن استفاده از انواع پارچه ھای سنتی مانند ترمه و پارچه ھای سوزن د

پرده ھای اصلی می تواند فضایی متفاوت ولی با اصالت پدید آورد.

● پرده  مناسب اتاق خواب:

مل جنس، سن و عmیق و سmیق شخصی آنھا دارد.انتخاب پرده برای اتاق خواب رابطه مستقيمی با صاحب یا صاحبان اتاق و ویژگی ھایی آنھا شا

ره وجود دارد، بسياری از افراد برای دستيابی راحت تراز آنجایی كه در اتاق خواب عناصر پارچه ای دیگری ھمچون روتختی، كوسن ، كmھك آباژور و غي

ی را از آنھا تھيه می كنند ولی صرفا با توجه به آنكهبه یكپارچگی در رنگ و طرح، یك یا چند نوع پارچه ھماھنگ را انتخاب و تمامی وسایل پارچه ا

ھرگونه رنگ و حتی طرحی برای این مكان استفادهمحيط اتاق خواب بستری مناسب برای به كارگيری پارچه ھای رنگی و طرح دار است نمی توان از 

برای بچه ھا محيطی بر اینھا،  برای استراحت و آرامش و عmوه  بازی و حتی مطالعه و انجام تكاليفكرد؛ زیرا اتاق خواب محلی است   برای 

ی از آنھا نيز توجه كرد.درسی شان به حساب می آید. لذا در انتخاب رنگ و طرح می باید به تاثيرات روحی و روانی ناش

برد وسيع رنگ ھای تند و گرم مانند قرمز و نارنجیبه عنوان مثال، در اتاق یك نوجوان انتخاب طرح ھای شخصيت ھای كارتونی خشن و نازیبا و كار

وحيه بچه ھا به سرعت جلوه گر خواھد شد. لذااگرچه ممكن است با ھماھنگی تمامی لوازم محيط صورت گرفته باشد ولی تاثير آن در رفتار و ر

آشنایی با رنگ ھا و تاثير آنھا می تواند بسيار كارگشا باشد.

● پرده ای برای آشپزخانه:

و بخارات حاصل از پخت و پز و سرخ  كردن است،وقتی قصد داریم برای محيط پر ترافيكی ھمچون آشپزخانه كه ھوای آن معمو� حاوی دود و چربی 

 خانه زودتر از بقيه قسمت ھا كثيف می شود و نياز بهپرده ای انتخاب كنيم، مھم ترین موضوع، توجه به جنس آن است. از آنجا كه پرده این قسمت از

شست و شوی مكرر دارد، پارچه ای نياز است كه مقاومت �زم را داشته باشد.

ود محدودیتی ایجاد نكند، در این محيط انتخاباز جنس پارچه كه بگذریم در صورتی كه رنگ به كار رفته در لوازم كاربردی و دكوراسيونی موج

مز یا �اقل حضور این رنگ ھا در كنار دیگر رنگ ھایپارچه ھای ساده یا طرح دار آن ھم با طرح ھایی متناسب با محيط و به رنگ ھای زرد، سبز، قر

وراكی به حساب می آیند كه نه تنھا محيط  شادیھماھنگ بسيار زیباست. این قبيل رنگ ھا ھم اشتھاآورند و ھم در تقسيم بندی، جزو رنگ ھای خ

پدید می آورند بلكه برای فضای آشپزخانه بسيار مناسب ھستند. 
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  الھام اسماعيلی

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=75025

دکوربندی منزل

به خصوص ایرانی ھا اشيای كوچك و  منزل  به ویژه  معمو� در ھر خانه ای 

تنھا جلوه نبود جای كافی نه  پيدا می شوند كه به جھت  دكوری به وفور 

خاصی به منزل نمی بخشند، بلكه موجب شلوغ تر به نظر رسيدن خانه و به

ھم ریختن تمركز ساكنان آن می شود اما راه ھای ساده و كم خرجی برای

استفاده عالی از آنھا و زیباتر كردن منازل وجود دارد: ساخت طبقات كوچك

چوبی و رنگ آميزی آنھا.

خيلی ساده است. شما می توانيد با كمی ابتكار به خرج دادن، تبدیل به

مھندسی ماھر در زمينه دكوراسيون منزل خود شوید. از این طبقات می توان

نيز و حتی دستشویی  نشيمن  پذیرایی،  اتاق خواب،  مثل  در ھر جایی 

استفاده كرد.

استفاده از چوب ھای نئوپان بيشتر توصيه می شود چون ھم ارزان تر بوده و

در عين حال راحت تر نيز بریده می شوند.

حو نشوند. پيشنھاد، گزینه مناسبی است تا در عين استفاده دكوری از آنھا، سایر دكور ھای دیگر منزل از دید م٢٠استفاده از عرض حداكثر 

 طول ھای متفاوت استفاده كرده و به صورت تركيب پله ایمی كنيم بر روی دیواری كه قصد دكوربندی با این طبقات چوبی را دارید، از دو تا سه تكه با

لوط آب و چسب چوب بماليد تا پس از خشك شدن،یا تركيب ھای غيرمسطح دیگر از آنھا استفاده كنيد. پس از برش، بر روی سطوح آن چند بار مخ

خmقانه شما را صد چندان می كند.رنگ بھتر و البته كمتری جذب چوب شود. استفاده از رنگ ھای مربوط به یك طيف، زیبایی دكور 

ی در ھر سمت چوب كافی است. خوب است كه برایبرای اتصال آنھا به دیوار از لوازمی به نام زانویی استفاده كنيد. برای ھر طبقه دو زانوی

د به نظر نرسد. در ادامه می توانيد اشيای كوچك وزیبایی بيشتر كار سر زانویی در زیر چوب حداقل چند سانتيمتر از لبه چوب كمتر باشد تا زیا

دكوری خود را بر روی آنھا بچينيد. یك دكوربندی ابتكاری و البته ارزانقيمت!

good houseمنبع: 

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=79056
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د ل انگيز کرد ن   اتاق نشيمن

فضایی باید   چه  پيش بينی کنيد   که  توجه کنيد   و  نشيمن  اتاق  کاربرد    به 

د  اشته باشد   تا ھم کاربرد  ی باشد   و ھم زیبا. یکی از حساس ترین قسمت ھا

د  ر مراحل اوليه تغيير د  کور منزل این است که مراحل مختلف کار را یاد  د  اشت

کنيد   و نکات مھم را فھرست وار مقابل نظر د  اشته باشيد   تا د  ر نھایت، مورد  ی

از قلم نيفتد  . پاسخ به سوا�ت زیر ممکن است مسير د  رست را به شما

نشان د  ھد  :

چه افراد  ی از اتاق نشيمن استفاد  ه می کنند  ؟ آیا افراد   خانواد  ه د  ر این اتاق

مطالعه می کنند   یا سرگرمی خاصی انجام می د  ھند  ؟ آیا د  ر این اتاق به ميز و

تلویزیون تماشا نورپرد  ازی خاصی احتياج د  ارید  ؟ آیا د  ر این اتاق  یا  صند  لی 

 تلویزیون بتابد  ؟ مبل ھا و صند  لی ھا د  ر کجای اتاق باید   قرار بگيرند  ؟می کنيد  ؟ مبلمان باید   د  ر جای خاصی قرار بگيرد  ؟ نور چگونه و از چه سمت باید   به

ر این چنين است باید   ببينيد   آیا جای کافی برای تلویزیون وممکن است وسایل صوتی خاصی د  اشته باشيد   که بخواھيد   د  ر این اتاق قرار بگيرد  ، اگ

وسایل صوتی وجود   د  ارد   یا نه؟

 ممکن است تمایل د  اشته باشيد   به منظور ایجاد   کانونآیا گرمای اتاق مناسب است؟ از راد  یاتور شوفاژ استفاد  ه می کنيد   یا آتش بخاری گازی؟

بازیتوجھی د  ر اتاق از شومينه استفاد  ه کنيد  . آیا نورپرد  ازی کافی است؟ د  ر نظر بگيری یا  تلویزیون تماشا می کننـد    د   آیا ھنگامی که د  یگــران 

احتياج به انواع متفاوت نورپرد  ازی د  اشته باشيد  . آیا د  ر اتاقمی کننــد  ، کسی تمایل به مطــالعه کرد  ن د  ارد  ؟ ممکن است د  ر جاھای مختـلف اتاق 

ـوع را د  ر نظــر بگــيرید   که د  وست د  ارید   کتاب ھایتان را کجا قرارنشيمن کتابخانه د  ارید  ؟ شاید   برای کتاب ھا به جای بيشتری نياز د  ارید  . این موضـ

بد  ھيد  .

اتاق غذاخوری ھم استفاد  ه می شود  ؟ به ایجاد   یک فضای خاص ناھارخوریآیا می خواھيد   د  ر د  ید   باشد   یا د  ور از د  ید  ؟ آیا از اتاق نشيمن به عنوان 

رد  ه یا پارتيشن از اتاق نشيمن جد  ا شود  .فکر کنيد  . این فضا می تواند   پوشش کف و نورپرد  ازی متفاوت د  اشته باشد   و با یک پ

ر گرفتن بود  جه: اساسی ترین بخش د  ر یاد  د  اشت برد  اری اوليه،بستگی د  ارد   به این  که بود  جه شما برای عملی کرد  ن این کار چقد  ر است. * د  ر نظ

مربوط به ھمين قسمت بود  جه بند  ی و برآورد   ھزینه ھاست:

ان ھزینه ھا راد  رصد   بود  جه را به ھزینه ھای پيش بينی نشد  ه اختصاص د  ھيد  . با توجه به سليقه ت١٠▪ بھتر است قبل از اینکه خرید   را شروع کنيد  ، 

اولویت بند  ی کنيد  .

نه نورپرد  ازی و کاغذ د  یواری صرفه جویی کنيد  . نگاه د  یگری به▪ ممکن است اگر بخواھيد   پارکت چوبی گران قيمتی انتخاب کنيد   ،مجبور باشيد   د  ر ھزی

يت بيشتری برخورد  ار است.یاد  د  اشت ھای تان بيند  ازید   و تصميم بگيرید   کد  اميک از تغييرات برایتان از اھم

ند  ازید   و قبل از اینکه پولی بپرد  ازید   قيمت ھا را محاسبه▪ ھنگامی که شروع به خرید   اسباب و اثاثيه می کنيد  ، ابتد  ا نگاھی به قيمت ھر شیء بي

کنيد  . با این روش می توانيد   مطمئن شوید   که مطابق بود  جه تان خرج می کنيد  .

▪ برآمد  ن از عھد  ه مشکmت ساختمانی کامل ترین خانه ھا ھم کمبود  ھایی د  ارند  .
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 به تغيير ساختمان اتاق نشيمن نباشيد  ، اما با تاکيد   بر موارد  یوسيله ای که مورد   عmقه یک نفر است، شاید   مورد   نفرت د  یگری باشد  . شاید   قاد  ر

خاص و بيرون برد  ن وسایل اضافی، می توانيد   د  ر فضای اتاق د  گرگونی ایجاد   کنيد  .

د  ر ذیل چند   مشکل رایج و راه حل ھایی برای آنھا ذکر شد  ه است:

منزل از د  ست می د  ھند  . بعضی افراد  ، وقت زیاد  ی صرف▪ سقف :موقعی که به رنگ آميزی سقف می رسيم، گویا افراد   عmقه خود   را به د  کوراسيون 

گی د  و غاب سفيد   می زنند  .تصميم گيری د  ر مورد   د  یوار، پوشش کف اتاق و اثاثيه می کنند  ، اما سقف را به ساد  

می  خواھيد   اجرا کنيد  . به ترتيبی که ذکر خواھيم کرد  .شاید   این کار ھم مناسب باشد  ؛ ولی رنگ زد  ن سقف به شما کمک می کند   آنچه را واقعا 

*کوتاه تر جلوه د  اد  ن سقف اتاق نشيمن باید   فضایی د  نج و راحت باشد  .

بود  ن سقف باشد  . سعی کنيد   به طریقی عمل کنيد   کهاگر اتاق نشيمن شما نسبتا سرد   و غيرد  وستانه به نظر می رسد  ، شاید   علت آن بلند   

نگ سقف را تيره تر و گرم تر از رنگ د  یوارھا انتخاب کنيد  .سقف کوتاه تر به نظر آید   و حس کنيد   به شما نزد  یک تر شد  ه است. برای این منظور، ر

د  .اگر احساس می کنيد   فضای اتاق خالی است، از کاغذ د  یواری ھای طرح د  ار استفاد  ه کني

ی خmف مشکل با� مواجه اند  .▪ بلند  تر جلوه د  اد  ن سقف :خانه ھای مد  رن که سقف کوتاھی د  ارند  ، معمو� با مشکل

ت. رنگ سفيد   برای سقف رنگی غيرجذاب است؛ د  ر این صورتد  ر این مورد  ، بحث بر سر استفاد  ه از رنگ سفيد   برای د  ورتر جلوه د  اد  ن سقف اس

کمی ماجراجویی کنيد  .

د  ه کنيد   تا سقف اتاق تان د  ورتر به نظر برسد  .می توانيد   به جای سفيد   خالص، از رنگی که روشن تر از د  یوار باشد  ، برای سقف استفا

کنيد  ؛ نوارھای نقاشی شد  ه عمود  ی از جنس پارچه که بهحتی می توانيد   برای د  ستيابی به تاثيری که می خواھيد  ، از طرح ھای مختلف استفاد  ه 

 امروزی د  ارند  ، ھم ارتفاع د  یوار را بيشتر نشان می د  ھند   و د  رد  یوار می چسبند  ، یا کاغذ د  یواری ھایی با راه ھای عمود  ی پھن و باریک که ھم نمایی

نتيجه سقف نشيمن بلند  تر به نظر می آید  .

   و اتاق شان بسيار کوچک است؛ اما شما می توانيد   چشم را▪ بزرگتر نشان د  اد  ن اتاق نشيمن: بيشتر افراد   فکر می کنند   که فضای کافی ند  ارند

مه اتاق را بزرگتر از اند  ازه واقعی اش تصور کنند  .فریب د  ھيد   و از راه کم و زیاد   کرد  ن فاصله اسباب و اثاثيه اتاق کاری کنيد   که ھ

احتی کوچک د  و نفره، صند  لی کوتاه و ميز عسلی کوتاه؛ تا بهاگر می خواھيد   اثاثيه بخرید  ، سعی کنيد   اشيای کوچک را انتخاب کنيد  ؛ مثm کاناپه ر

این ترتيب فضای ظاھری اتاق زیاد   اشغال نشود  .

 تاکيد   کنيد  ؛ برای نمونه، فرش یا موکتی کامm به اند  ازهبا ایجاد   سایه روشن  ھای رنگی، و تابلوھای عریضی که به اتاق می آویزید  ، بر عرض اتاق

طرح ھای کوچک روی د  یوار استفاد  ه کنيد  .اتاق تھيه کنيد   تا حرکت چشم را به گوشه ھا ھد  ایت کند  . برای د  کور از نور رنگی و 

فيق شد  ه و اتاق نشيمن را به وجود   آورد  ه اند  ، ممکن است▪ عریض تر کرد  ن اتاق نشيمن: اگر اتاق نشيمن تان به گونه ای است که د  و اتاق با ھم تل

سر انتھایی اتاق نشيمن وجود   د  اشته باشد  .اتاق تان ظاھر یک تونل را پيد  ا کرد  ه باشد  ، به خصوص اگر فقط د  و پنجره د  ر د  و 

 ر د  و بخش انتھای اتاق رنگ ھای گرم به کار ببرید  ، به ویژه براید  ر چنين حالتی، برای عریض نشان د  اد  ن اتاق باید   فکری کنيد  ؛ به این ترتيب که د 

ان می د  ھند  . از ھمه مھم تر اینکه، از قرار د  اد  ن اثاثيه کنار د  یوارپرد  ه ھا، زیرا ھنگامی که پرد  ه ھا بسته ھستند  ، محيط اتاق را جمع و جور و گرم تر نش

خود  د  اری کنيد  .

وچک، تنگی محيط را بشکنيد   و فضایی جذاب ایجاد   کنيد  .سعی کنيد   با قرار د  اد  ن د  و مبل راحتی روبه روی یکد  یگر و استفاد  ه از ميزھای ک

منبع : روزنامه اطmعات
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دنيا در قاب پنجره اتاق شما

ت برای داشتن خانه ای زنده و با طراوت به چند نکتهپنجره یک اتاق به فضای اتاق روح می بخشد و دریچه ای به دنيای خارج است، بنابراین �زم اس

درباره پنجره ھا اشاره کرد.

یی که به ھر دليل فضای تاریک تری دارند.▪ نور باید به راحتی وارد اتاق شود و نباید مسير ورود نور را مسدود کرد. خصوصاً اتاق ھا

▪  حتی ا�مکان از قراردادن مبل، ميز و... در مقابل پنجره ھای قدی و بزرگ خودداری کنيد.

اگر فضای جلوی پنجره باز باشد به بيشتر شدن نور و وسعت دید کمک می کند.

▪ بھتر است برای ورود نور کافی و حتی بيشتر به خانه، پنجره ھا حتی ا�مکان ساده باشد.

ی ظریف به رنگ روشن تاثير فراوانی در روشن تر▪ در سبک مدرن نور نقش مھمی ایفا می کند، پرده ھایی از جنس کتان ابریشمی و حتی کرکره ھا

به نظر رسيدن خانه دارد.

ست که عmوه بر کاھش نور، نيمی از نمای دیوار را▪ پرده ھای کوچک و مناسب با طول و عرض پنجره بسيار مناسب تر از پرده ھای بلند و عریضی ا

ھم اشغال می کند.

 ھا در نور یک اتاق آفتابی روشن تر از زمانی است کهرنگ ھا را در نور مشابه با نور فضای اتاق مورد نظر انتخاب کنيد. طبيعی است که ھميشه رنگ

گزینی نور آفتاب نيست. روشنایی روز به اغلبدر معرض نور مصنوعی ھمان اتاق در شب قرار می گيرند.ھيچ ميزان از نور مصنوعی قادر به جای

ز است، نوری که از پنجره ھای جنوبی می تابدرنگ ھا جلوه مضاعفی می بخشد. نوری که از پنجره ھای شمالی می تابد سرد و دارای ته رنگ سب

رنگ زردند، اشيای تحت تابش خود را رنگ پریده جلوهگرم و صورتی است، نور پنجره ھای غربی نارنجی  قرمز است و نور پنجره ھای شرقی نيز با ته 

می دھد. فضای زیباتری را مقابل دیدگان شما قرار خواھد داد.

 درجه ھای مختلف ماتی با شکل و تنوع گوناگون▪ اگر منظره پشت پنجره ھای شما فضای دلنشينی نيست، از پرده استفاده نکنيد، شيشه ھایی با

وجود دارد که مقابل نور را نمی گيرد.

▪ قرار دادن گلدان ھایی از گل ھای مناسب ھر فصل، جلوه زیبایی به فضای خانه می بخشد.

▪ توجه به نوع شيشه و قاب پنجره ھا ھم ضروری است.

 ساده می توانيد از پنجره ھایی که شاید تا به حال توجهصندلی ھا را به سمت پنجره بچرخانيد و تمرکز را به این سمت قرار دھيد. با این چند راھکار

خاصی به آن نداشتيد، لذت ببرید.

منبع : بيرتک
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دوش حمام

محفظه یک  اصو�  اب  پاشش  از  جلوگيری  برای  خارجی  حمام ھای  در 

شيشه ای در دور دوش ایجاد می کنند که شما نيز می توانيد در طراحی
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نيمکت محفظه  این  درون  گاھی   . دھيد  قرار  نظر  مد  را  ان  ایرانی  ھای 

کوچکی نيز قرار داده می شود . این درھا از نشانه ھای حمام ھای جدید و

مردن و نوع اوری بسيار زیبایی بوده است . سعی کنيد از انھا استفاده

نمایيد .

گاھی از شيشه ھای رنگين یا مات برای این محفظه استفاده می شود .

البته در حمام ھای کوچک باید از نوع شفاف و قابل کنار رفتن ان در صوتر

عدم استفاده بھره برد تا فضا را تنگ ننماید .

رھای مدرن و زیبا می باشيم .دوش ھا نيز در حال تغيير و تحول بوده و شاھد دوش ھای اتوماتيک ، الکتریکی و .... با ظاھ

P٣٠worldمنبع : 
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ده نکته مھم در مورد تغيير دکوراسيون اتاق

اگر تصميم دارید تغيير دکوراسيون در اتاق ھای منزلتان بوجود بياورید، لزومی

ندارد ھزینه و زمان زیادی را صرف این کار کنيد، با در نظر گرفتن نکات زیر به

اتاق ھایتان به  بود چھره ای جدید  راحتی در یک آخر ھفته قادر خواھيد 

ببخشيد.

) تغيير نحوه چيدمان اثاثيه اتاق :١

تا حد امکان وسایل را با فاصله از دیوار بچينيد و آنھا را در زوایای مناسب قرار

دھيد. به عنوان مثال قرار دادن یک کاناپه در عرض اتاقی نسبتا باریک، سبب

می شود اتاق عرض تر به نظر برسد.

) رنگ زدن یک دیوار :٢

یکی از دیوارھای اتاق مربوطه را به رنگ مورد عmقه تان درآورده و از آن به

ياء دیگر اتاق مثل روميزی، پرده و … مطابقت داشتهعنوان یک ناحيه مرکزی استفاده کنيد، در نظر داشته باشيد که رنگ مورد نظر تا حدودی با اش

ین اثاثيه تان را مقابل آن قرار دھيد.باشد. تابلوھا و وسایل زینتی دیگر را بر روی ھمين دیوار آویزان کنيد و تکه ای از زیباتر

) استفاده از گياھان :٣

نتخاب کرده، آنرا در یکی از گوشه ھای اتاق قرارگياھان سبز ھميشه جان تازه ای به فضای اتاق می بخشند، گياھی مناسب با فضای اتاقتان را ا

دھيد.

) پھن کردن قاليچه در کف اتاق :۴

 است قاليچه را به صورت زاویه دار در زیر ميزاستفاده از قاليچه روش بسيار مناسبی جھت گرم تر کردن فضا و ایجاد محيطی صميمی است. بھتر
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اتاق پھن کنيد.

) آویختن تابلو یا آینه به دیوار :۵

 کنيد. اگر از آیينه استفاده می کنيد، نھایتتصاویری را که به نوعی بازتابی از شخصيت شما می باشند در قاب ھای مزین بر روی دیوار نصب

ازعناصر موجود در اتاق است، آویزان نمایيد.سعی خود را به کار بگيرید تا آن را در محلی مناسب که منعکس کننده چشم اندازی قابل توجه 

) دسته بندی کردن اشياء :۶

 در اتاق در نظر بگيرید. آنھا را به سه یا پنج دستهتعدادی مجسمه و اشياء تزئينی مورد عmقه تان را جمع آوری کنيد و جایی را مخصوص چيدن آنھا

ی را برای چيدن انتخاب کنيد.تقسيم کنيد و مجسمه ھای مشابه را در یک دسته کنار ھمدیگر بچينيد. سعی کنيد اشکال متفاوت

) استفاده از بالشتک ھای تزئينی یا کوسن :٧

 ھای مختلف به اتاق استفاده نمود، کوسن ھا رایکی از مزایای کوسن ھا این است که به آسانی می توان از آنھا به منظور افزودن طرح و بافت

می توان به صورت ھای مختلف بر روی کاناپه یا صندلی ھا چيد.

) تعویض �مپ ھای اتاق :٨

اق را تعویض کرده و از �مپ ھای جدید�مپ معمو� یکی از عmئم نشان دھنده منسوخ شدن دکوراسيون اتاق شماست. بنابراین �مپ ھای ات

موجود در بازار استفاده نمائيد.

) استفاده از پارچه ھای رنگی :٩

ق استفاده نمود. کافی است با اندکی دقت ومشابه کوسن ھا، از پارچه ھای رنگی با جنس ھا و طرح ھای مختلف نيز می توان جھت تزئين اتا

توجه نقش و جنس دلخواھتان را بيابيد.

) مرتب چيدن :١٠

 سعی کنيد فضاھای خاصی را به وسایلی چوندرھم و برھمی یکی از فاکتورھایی است که در کسالت بار کردن فضای اتاق تاثير بسزایی دارد.

روزنامه، مجmت، اسباب بازی ھا و وسایل خرده ریز دیگر، اختصاص دھيد.

● روان شناسی رنگ ھا

رنگ ھا بر روحيه خود اطmع کافی نداشته باشيم. درممکن است بسياری از ما به ھنگام انتخاب رنگ برای نقاشی اتاق یا منزلمان از ميزان تاثير 

این بخش به مروری بر رنگ ھای مختلف و تاثيرات ناشی از آنھا پرداخته ایم.

▪ قرمز:

برانگيزنده احساسات و اشتھا آور است، شاید بهاز دید روانشناسی در بسياری از افراد سبب افزایش فشار خون، ضربان قلب و انرژی می گردد. 

ھمين دليل است که در اکثر رستوران ھا و اتاق ھای ناھارخوری از این رنگ استفاده می شود.

▪ نارنجی:

از درجات مختلف رنگ نارنجی در اتاق ھایتقریبا مانند رنگ قرمز گرمابخش است، اما صميمی تر و خوشایندتر است. به طور کلی استفاده 

نشيمن انتخاب بسيار مناسبی خواھد بود.

▪ زرد :

ه خود جلب می کند. به ھمين دليل برای استفادهاین رنگ نيز به نوعی گرم و صميمی است، اما در مقایسه با قرمز و نارنجی توجه بيشتری را ب

در تا�رھا و سالن ھای اجتماعات کم نور و تاریک بسيار مناسب است.

▪ آبی :

بود. از آنجائيکه رنگ آبی اشتھا را کم می کند –احساس آرامش و آسودگی خاطر را به ھمراه دارد و طبعيتا برای اتاق خواب رنگ مناسبی خواھد 

مناسبی نيست، مگر اینکه در رژیم غذایی باشيد!!شاید به این دليل که تعداد اندکی غذا به رنگ آبی وجود دارد – برای اتاق غذاخوری انتخاب 

▪ سبز :

 سبز کمرنگ، برای اتاق ھای خواب و نشيمنرنگ آرامش بخش دیگری است که نسبت به آبی از پویایی بيشتری برخوردار است. به طور کلی رنگ

 و اتاق ھای غذاخوری انتخاب خوبی است. ازمناسب است. از آنجاکه بسياری از غذاھا سبز رنگ ھستند، سبز متوسط یا نرمال برای آشپزخانه
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کار می برند.طرف دیگر به دليل آرامش بخش بودن، رنگ سبز را در بيمارستان ھا، محل ھای کار و مدارس به 

▪ بنفش :

 ندارند. در مقابل، کودکان اشتياق بسياری نسبترنگی فریبنده است، از دیدگاه روانشناسی بسياری از افراد بزرگسال عmقه چندانی به این رنگ

ای مخصوص بازی آنھا مورد استفاده قرار داد.به رنگ بنفش دارند، به طوریکه به آسانی می توان این رنگ را در اتاق ھای کودکان و سالن ھ

منبع : سایت فریا
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ديوارھا را به بازی بگيريد

متعددی عناصر  گرفتن  قرار  ھم  كنار  در  حاصل  فضا،  یك  دكوراسيون 

است.ھنگامی كه در ميان آنھا رابطه ای قابل قبول و مطلوب وجود داشته

باشد، منجر به فضایی دلپذیر، زیبا و در نھایت راحت و كارا می شود. به طور

تقسيم عمده  دسته  سه  به  عناصر  فضا  یك  در  گفت  می توان  كلی 

می شوند:

) عناصری كه بيشترین ھدف به كارگيری آنھا در محيط، كاربردی است، در١

به نتيجه نقش كليدی و خاصی را در طراحی داخلی فضا ایفا نمی كنند. 

عنوان مثال ھنگامی كه قصد دارید برای خانه تان تلویزیون، جاروبرقی، یخچال

و لوازمی از این قبيل را تھيه كنيد، ھيچگاه با ھدف دكوراسيونی اقدام به

بلكه ابتدا كاربرد و امكانات ھر یك را بررسی كرده و خرید آنھا نمی كنيد؛ 

البته امروزه توليدكنندگان و طراحان صنعتی عmوه برسپس ظاھر وسيله را با توجه به شرایط قرارگيری در محيط و دكوراسيون آن در نظر می گيرید. 

 محصو�تی متنوع به لحاظ كاربرد و ظاھر توليدكارایی وسيله، به شكل، فرم، رنگ و به طور كلی جنبه ھای ظاھری آن نيز دقت بسياری دارند و

می كنند.

 خانه ھا در این دسته جای می گيرند. از آن) عناصری كه ھمزمان كاربردی و دكوراسيونی ھستند، اغلب لوازم دكوراسيونی مورد استفاده در٢

 كاربرد آنھا مورد توجه است، شكل و فرم ظاھری،جمله به مبلمان، پرده، فرش، بوفه و غيره می توان اشاره كرد. یعنی به ھمان ميزان كه نحوه

رنگ، طرح و دیگر عناصر بصری آنھا نيز از اھميت بسزایی برخوردار است.

تخاب ھریك از این عناصر برای محيط مورد نظر،) عناصری كه بيشتر نقش دكوراسيونی و تزئينی را در فضا برعھده دارند؛ در بررسی انگيزه ان٣

ھا به طراحی داخلی فضا بسيار كمك می كند و دردرخواھيم یافت كه اگرچه ممكن است نبود برخی از آنھا خللی در فضا ایجاد نكند ولی وجود آن

 تزئينی، شمعدان، تزئينات مختلف در قالب گل ھایواقع آنھا مكمل دكوراسيون دیگر لوازم محيط محسوب می شوند. به عنوان مثال گلدان ھا، ظروف

جای می گيرند.خشك، مصنوعی، چينی، مجسمه ھا و غيره از این جمله اند كه البته تابلوھا نيز در این دسته 

 فردی وارد فضایی می شود، عمده ترین سطوحیاز آنجا كه دیوارھا گسترده ترین سطوح اصلی خانه یا ھر مكان بسته دیگری ھستند، ھنگامی كه
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شان بر محيط نيز نسبت به سطوح دیگر شامل كف ھا وكه در مقابل دیدگان او قرار می گيرند، دیوارھای محيط ھستند. در نتيجه ميزان تاثيرگذاری 

اد استقmل، به نكات دكوراسيونی و نقش آنھا در اینسقف ھا به مراتب بيشتر است. لذا عmوه بر مسائل كاربردی و وظيفه آنھا در تفكيك فضا و ایج

كوراسيونی مبله شده، ولی سطوح دیوارھا خالی است وزمينه نيز باید توجه كرد. وقتی وارد فضایی می شوید كه با زیباترین و مناسب ترین لوازم د

آن محيط احساس می شود كه تابلوھا یكی ازكوچك ترین تدبيری برای انتخاب دیواركوب (به صورت عام كلمه) اندیشيده نشده است، خmئی در 

مورد استفاده  تزئينی  با ھدف  اغلب  اگرچه  تابلوھا  این خÙ ھستند.  این ھدف،عمده ترین راھكارھای رفع  قرار می گيرند ولی در پس ظاھر 

 محيط دارند و در نتيجه بر روح و روان افراد ساكن در آنمسووليت ھای كاربردی نيز در فضا برعھده دارند. آنھا جایگاه ویژه ای در تغيير حال و ھوای

ی برای تابلو از جمله عوامل بسيار موثر بر محيط ھستند؛مكان نيز تاثير می گذارند. موضوع اثر ھنری، رنگ ھای به كار رفته در آن و حتی قاب انتخاب

يونی آن شده است، می توان ھماھنگی و احساسیعنی با نصب چند تابلو روی دیوار، با وجود تمام وقتی كه صرف تھيه و چيدمان لوازم دكوراس

يد. صرفنظر از ھمه اینھا گاھی نقش ھایحاكم در محيط را برھم ریخت و یا برعكس، دستيابی به ھدف مورد نظر در آن فضا را تسھيل بخش

ا» را نام برد. به عنوان مثال یكی از راھكارھای افزایشكاربردی عظيم تری نيز به تابلوھا محول می شود كه از جمله می توان «تغيير ابعاد ظاھری فض

صب یك و یا چند تابلوی بلند عمودی در فواصلیارتفاع دیوارھا به لحاظ ظاھری، نصب دیواركوب ھای عمودی و بلند است كه این كار از طریق ن

فرضی از سقف به كف ميسر می شود. به ھمين ترتيبنزدیك و در كنار ھم و یا چندین تابلوی ھم اندازه در امتداد ھم و در راستای یك خط عمودی 

را به لحاظ بصری افزایش داد.با نصب تابلویی طویل و افقی و یا چندین تابلوی یك اندازه در كنار ھم می توان طول دیوار 

وه دادن به آن است. شما می توانيد این مساله را آزمایشبه طور كلی انگيزه ایجاد قاب در دور یك اثر ھنری، برجسته تر كردن و یا به عبارت دیگر جل

 كه به این ترتيب فضای داخلی قاب، اگرچه ھمان دیواركنيد. اگر روی دیواری از فضای خانه تان قابی خالی و بدون اثر ھنری نصب كنيد، خواھيد دید

ی یك اثر ھنری، چارچوبی �زم است. البته �زم بهاست، ولی از دیگر فضاھای كناری اش متمایز شده است. پس به منظور ایجاد جلوه ای بيشتر برا

دارد. ھنگامی كه از تابلو به عنوان مكملی دكوراسيونیذكر است برای قاب كردن یك اثر، صرفنظر از برجسته تركردن آن، انگيزه ھای دیگری نيز وجود 

ی) با قاب و حتی یكی از آن دو می تواند این نقش را دربرای لوازم دیگر محيط یاد می شود، تنھا منظور خود اثر ھنری نيست بلكه تركيب آن (اثر ھنر

ر حفظ ھماھنگی در محيط از طریق تكرار رنگ ھا، نصبمحيط ایفا كند. به عنوان مثال در فضایی با دیوارھای سبز و مبلمان نارنجی و زرد، به منظو

ر رنگ سبز ضروری است. در چنين شرایطی، ممكن استتابلویی با قاب نارنجی و یا اثر ھنری با رنگ آميزی گرم مانند نارنجی، قرمز، زرد، در كنا

از آنكه اثر ھنری مورد نظر خود را با توجه بهمقصود از نصب تابلو و قاب كردن آن، نمایش دادن اثر ھنری و جلوه بخشيدن به آن نباشد. پس 

 نصب قاب، به ھنگام انتخاب، پيش از در نظرمشخصات فضا انتخاب كردید، نوبت به قاب كردن آن می رسد. با توجه به ھدف مورد نظرتان برای

قرار دھيد؛ زیرا به جھت نزدیكی و حضور آن دو در یكگرفتن ھماھنگی ميان قاب و دیگر لوازم دكوراسيونی محيط، ھماھنگی آن را با اثر مورد توجه 

ه شد، اثر ھنری چندان مھم نباشد و تنھا رنگ ھایقالب، تاثير بيشتری روی ھم می گذارند. حتی اگر در شرایطی مانند نمونه ای كه در با� اشار

نگی باید در رأس موارد دیگر قرار گيرد. اگر رنگ ھای بهموجود در آن و قاب انتخابی نقش تعيين كننده را دارا باشند كه در این مورد ھم رعایت ھماھ

اب قابی به یكی از رنگ ھای تند و گرم ھماھنگ باكار رفته درون اثر شما مmیم و كمرنگ است و در محيط به رنگ ھای شادتری نياز است، با انتخ

تخاب قابی به یكی از رنگ ھای مmیم و یا حتی خنثیمحيط، به اثر جلوه ای دیگر ببخشيد. برعكس برای آثار ھنری شلوغ با رنگ ھای گرم و تند، ان

ا از طریق دیگر لوازم دكوراسيونی برقرار سازید وگرنهضروری است ولی اگر برای چنين اثر ھنری، قابی به رنگ گرم و تند انتخاب كنيد باید توازن ر

 تنھا آن را برجسته تر نمی كند، بلكه از جلوه اشمحيطی خسته كننده پدید می آید. گاھی اثر به قدری جذاب است كه انتخاب قابی جالب توجه، نه

نيز می كاھد؛ با آنكه ھدف طراح داخلی فضا جلب فوری نظر بيننده است.

● در این شرایط چند راھكار وجود دارد:

اشد.الف) قاب و حاشيه دور اثر را به یك رنگ تھيه كنيد. البته این رنگ باید مmیم و یا خنثی ب

ب) قاب را درست به رنگ دیوار برگزینيد.

گذشته از رنگ، جنس، ضخامت، ابعاد طرح و بافت قاب نيزج) از قاب كردن اثر صرفنظر كنيد. به این ترتيب تابلو بدون قاب بر دیوار آویخته می شود. 

ابق با ھدف دكوراسيونی محيط صورت گيرد.روی اثر ھنری و محيط تاثير می گذارند. لذا انتخاب كليه مولفه ھای فوق برای قاب، باید مط

منبع : روزنامه تھران امروز
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ديوارھا را فراموش نکنيد

محدودیت مكانی، ما را بر آن می دارد كه حتی از كوچكترین فضای بدون مصرف موجود در

اطرافمان نيز چشم پوشی نكرده و ھمواره به فكر یافتن راھكاری برای استفاده بھينه از آن

باشيم. این موضوع در محيط  ھای پركاربردی ھمچون آشپزخانه از اھميت خاصی برخوردار

است. در این محيط ھرچند كابينت بندی موجود به طور دقيق و بدون ھرگونه پرت فضا صورت

تهگرفته باشد، باز ھم معمو�ً مكان ھای قابل استفاده ای وجود دارند كه مورد توجه قرار نگرف

اند. از جمله مھمترین آنھا به دیوارھای خالی این محيط به خصوص ميان كابينت ھای دیواری

مقاصد مختلف، این دیوارھا جھت  به كارگيری كليه  و زمينی می توان اشاره كرد. اگرچه 

بجا تصميم گيری صحيح و  با  تحمل را سبب می شوند ولی  محيطی شلوغ و غيرقابل 

اختصاص برخی از آنھا برای كاربردھای ضروری در آشپزخانه، نه تنھا مشكل شلوغی را پدید

نمی آورد، بلكه از ازدحام لوازم در داخل كابينت ھای موجود می كاھد. در ضمن دسترسی به

راستا در ھمين  بود.  خواھد  آسان تر  بسيار  نيز  آشپزی  امور  انجام  ھمچنين  و  وسایل 

راھكارھای متعددی وجود دارد كه به پاره ای از آنھا در زیر اشاره می كنيم:

- رایج ترین كار برای این منظور، نصب ميله ای ساده به ھمراه چندین گيره آویز است، كه از١

نده، دربازكن، ليوان دسته دار و بسياری دیگرطریق آنھا می توان لوازم مصرفی دسته دار و قابل آویختن ھمچون سرویس ھای كفگير و مmقه، ر

مانند اینھا را به دیوار آویخت.

 از جمله راھكارھای مفيد استفاده بھينه از- نصب طبقه و یا طبقات مختلف از جنس چوب یا شيشه با طول و عرضی متناسب بر روی دیوار نيز٢

 گوناگونی را می توانند دارا باشند:دیوارھای خالی ھر مكانی به خصوص آشپزخانه است كه البته با توجه به شرایط محيط كاربردھای

روی این طبقات قرار دھيد.الف- شما می توانيد ظروف مخصوص نگھداری قند و شكر و ادویه جات خود را به جای كابينت بر 

 مورد استفاده قرار گيرند به این ترتيب این كتاب ھایب- این قبيل طبقات دیواری به عنوان كتابخانه ای از مجموعه كتاب ھای آشپزی نيز می توانند

راھنما نيز به ھنگام آشپزی در دسترس خواھند بود.

ه ای از طبقات مختلف نصب شده بر روی دیوار، ھمزمانج- با قرار دادن ظروف و لوازم تزئينی مرتبط با محيط آشپزخانه بر روی یك طبقه و یا مجموع

شود.عmوه بر خالی شدن كابينت مخصوص آنھا، نمایی زیبا و متفاوت برای محيط آشپزخانه ایجاد می 

كاربردھای مفيد آنھا است. حال در صورتی كه پنجرهد- اختصاص طبقات به قرار دادن گلدان ھای كوچك گل و گياه طبيعی و یا مصنوعی نيز از جمله 

ر مقابل آن، فضایی برای پرورش گل و گياه فراھمآشپزخانه تان در فرورفتگی ميان دو ستون واقع شده است، می توانيد با نصب طبقات شيشه ای د

سازید.

، با استفاده از دو پایه گونيایی محكم و یكه- در صورتی كه در كابينت بندی آشپزخانه تان محلی مخصوص مایكروفر در نظر گرفته نشده است

كه ھنگام با� رفتن سطح، طبقه ای به دیوار نصب كرده و مایكروفر را بر روی آن قرار دھيد. مزیت این كار این است MDFتخته از جنس نئوپان و یا 
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ھمچون ظرف قند و شكر یا ادویه ایجاد می شود.قرارگيری مایكروفر نسبت به سطح كابينت در زیر آن فضای خالی برای جای دادن لوازم مختلفی 

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=9377

ديوارھای دل انگيزی داشته باشيم

”جزئيات از ھمه چيز مھم تر است.“ این جمله را یک فيلسوف گفته است اما

بعضی وقت ھا این جزئيات در نکته اش این است که  فرقی ھم نمی کند. 

برای ایده آلی  دارند. اگر شما می خواھيد فضای  بخش ھا حضور  کلی ترین 

زندگی داشته باشيد باید ظرافت ھای زیادی به خرج دھيد. اما یادتان باشد

که کار را باید از اصلی ترین بخش ھا شروع کنيم: از جائی مثل دیوار!

● عشقتان را نشان دھيد

اگر پارچه خاصی را دوست دارید می توانيد تصور کنيد دیوارھا نيز بخشی از

اثاثيه و مبلمان خانه است تا تأثيرگذارتر باشد. مثmً طرح گmبی روی دیوار

نيز که در مجاورت آن است استفاده پنجره ھای آشپزخانه  برای  می ةواند 

شود. این کار نيز با استفاده از پارچه یا کاغذ دیواری ھائی که حالت پارچه ای

دارند امکان پذیر است.

● رسوم

در این تصویر قاب ھا باز ھم به رسوم قدیمی برگشته اند. این مدل قاب به

اتاق روح و گرما می بخشد و البته منظور ما پوشش دیوار زیر این قاب است

م می توانند با دیوار ھماھنگی داشته باشند.که چوبی بوده و برای بعضی دفاتر کار یا ساختمان ھای ویmئی بسيار مناسب است. کف پوش ھا ھ

● راه راه پھن

نه چندان ز این روتختیطرح راه راه پھن حقه زیرکانه ای است که می توان به کمک آن به دیوار بی روح و  یبا جذابيت خاصی بخشيد. به کمک 

ه اتاق ھم باشند. این راه راه پھن را می توانيد با استفاده ازراه  راه ھای پھن اتاق جلوه دیگری پيدا می کند. این طرح ھا می توانند روی قاليچه یا شيش

رنگ یا کاغذ دیواری به وجود آورید.

● چوب ھای دکوری

ت این چوب ھا با دیوار زیر آن کامmً ھماھنگ باشند ومی توانيد از چوب ھای به صورت مستطيل برای شکل دادن به دیوارھا استفاده کنيد که بھتر اس

 ھم استفاده کنيد. البته ھم نصاب این کاغذ دیواری بایدفقط برجستگی آن طرح ایجاد کند. روی این چوب ھا و دیوار زیر آن می توانيد از کاغذ دیواری

یوار راه پله ھا، تنوع خوبی ایجاد خواھد کرد. بھترخيلی حرفه ای باشد و ھم ھزینه نصب بيشتری از شما خواھد گرفت. اما به ھرحال به خصوص در د

است بقيه فضا خيلی شلوغ نباشد تا فضا خسته کننده نشود.
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● دیوار ھنری

mل آنھا آب بوده در نتيجه بسيار سریع خشکسطح این دیوار با رنگ پوشانده شده است رنگ ھای به خصوصی جدیداً در بازار موجود است که ح

واه ندارید با شماره رنگ را از روی کاتالوگ انتخابمی شوند و بو ھم ندراند. شما نيز نياز به مخلوط کردن چند رنگ برای به دست آوردن رنگ دلخ

از رنگ ھای معمولی کمی گران تر است اما استفادهمی کنيد و ھمان رنگ برای شما ساخته و فوراً به شما تحویل داده می شود. قيمت این رنگ ھا 

ار ھم رنگ دیوار را تغيير دھيد و فضای متنوعی داشته باشيد.از آنھا بسيار بسيار ساده تر بوده و با غلتک می توانيد دیوار را رنگ کنيد و ھر سال یک ب

● نقاشی و رنگ کردن

ی ھا می تواند از روی دیوار به سقف ھم کشيده شود یاروی دیوارھای این اتاق، برگ ھای کم رنگی نقاشی شده اند تا فضا را زیباتر کنند. این نقاش

ر و با حوصله باشد چون یکی از ارکان زیبائی این نوعحتی در روی دیوار عمود بر ھم به  صورت امتداد یافته نقاشی شوند. نقاش آن حتماً باید ماھ

پوشش دیوار ظرافت و زیبائی و تميزی کار آن است.

● منظره خنثی

 یا چرم در دو سایه بسيار نزدیک درست کرده و طرحبرای داشتن جذابيتی زیرکانه در این اتاق خواب با طرح خنثی می توانيد مربع ھائی از پارچه

پرده می توانند چھ در روتختی و  به کار رفته  پارچه ھای  بقيه  ایجاد کنيد.  باشند.چھارخانه زیبائی  راه راه و ساده  ریزتر،  یا  ارخانه ھای درشت تر 

چوب ھای تيره ھميشه جذاب است.پارچه ھای گلدار و شلوغ با این طراحی مناسب نخواھند بود. ترکيب رنگ کرم روشن و سفيد با 

● موزائيک یا کاشی

ئی مثل محوطه استخر یا یک دیوار از سرویسکاشی ھای کوچک در چند رنگ مختلف کنار ھم طرح موزائيکی زیبائی ایجاد می کنند. برای فضاھا

ار جلوه نمائی کند. اگر دیوار روشن است بھتر وسائلبھداشتی مناسب ھستند. در کنار این طرح حتماً باید دیوارھای ساده ای ھم باشند تا این دیو

جلوی آن تيره باشند و بالعکس.

● سایه ھای آبی

می توانيد حتی از کاغذ دیواری با طرح ھایمعمو�ً در فضاھائی که رطوبت زیاد نيست استفاده از کاشی و سراميک ضروری نيست. برای ھمين 

قابل استفاده البته  دیواری ھا  از کاغذ  بعضی  زیبای آبی استفاده کنيد.  بھداشتی ھم ھستند. گاھیموزائيکی و رنگ ھای   در سرویس ھای 

 قسمت با�ی آن را از کاغذ دیواری استفادهمی توانيد برای ایجاد حالت مجلل در سرویس بھداشتی مخصوص مھمان، قسمت پائين را از کاشی و

کرده و از چند عدد تابلوی زیبا ھم روی دیوارھا استفاده کنيد.

 پرسش دکوراسيون از بھترین طراحان جھان٣● 

ون پاسخ می دھد.کریستوفر اوول، یکی از بھترین طراحان دکوراسيون داخلی دنيا به پرسش ھائی درباره دکوراسي

 قاب زیبا برای پرده ھای خانه ام طراحی کنم؟▪ اخيراً به ھر ژورنالی نگاه می کنم، پرده ھا با قاب طراحی شده اند. چه طور می توانم یک

 مثال از وسائل چوبی قدیمی که دیگر مورد استفاده قرارـ برای ساخت قاب پرده می توانيد از ھر نوع چوبی که در منزل دارید استفاده کنيد به عنوان

قاب پرده را تھيه کرد. قاب پرده را می توان با انواعنمی گيرند مانند یک تخت چوبی یا وسائلی مشابه آن نيز می  توان چوب مورد نياز برای ساخت 

خود قاب پرده را نيز می توان به اشکال متنوعی ساخت.پرده اعم از پرده ھای بلند، کوتاه یا پرده ھائی که به دو طرف جمع می شوند به کار گرفت. 

 پرده نيز باید متناسب با اندازه پرده اصلی در نظر گرفتهلبه آویز قاب پرده ممکن است کامmً صاف، زیگزاگ، دالبر یا به اشکال دیگر باشد. ابعاد قاب

پنجره ای که پرده ای کوتاه دارد، بپرھيزید. نسبت اندازه قابشود و باید از انتخاب قاب پرده ھای باریک برای پرده ھای بلند یا قاب پرده ھای پھن برای 

ه اصلی در نظر گرفته شود.پرده به پرده اصلی باید حدود یک به شش باشد و ارتفاع آن نباید بيش از یک ششم ارتفاع پرد

؟▪ می خواھم رویه و تشک صندلی ھای خانه ام را عوض کنم، اما ھيچ چيز در این باره نمی دانم

 سانتی متر اضافه کنيد. اگر اسفنج تشک٢٠از آنھا ـ برای محاسبه مقدار پارچه مورد نياز عرض و طول تشک نشيمن را اندازه بگيرید و به ھر یک 

ضمن آن کھخ چنان چه پارچه شما طرح ھای درشت وصندلی بسيار ضخيم و مرتفع باشد باید اندازه ضخامت آن را نيز به این اندازه ھا بيفزائيد 

شود و باید نسبت به پارچه ھای ساده یامشخصی داشته باشد که �زم باشد مثmً در وسط نشيمن قرار بگيرد ميزان اتmف پارچه بيشتر می 

طرح ھائی مانند راه راه و چھارخانه مقدار بيشتری پارچه تھيه کنيد.

▪ چه طور می توانم خانه ام را پرنور و زیبا کنم؟
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ره جذب کننده ھای مناسبی برای آن ھستند، در نظرـ از آن جا که رنگ ھای روشن ھمواره ھمواره انعکاس دھنده ھای خوبی برای نور و رنگ ھای تي

موجود در  نور  از  بھينه  راه ھائی جھت استفاده  یافتن  برای  را  لوازمگرفتن این اصل می تواند شما  انتخاب  در  یاری دھد عmوه بر این ھا  فضا 

ازم، تنھا رنگ عامل مؤثر محسوب نمی شود بلکه طرح ودکوراسيونی اصلی و بزرگ نيز کاربرد رنگ ھای روشن را از یاد نبرید. البته در این گونه لو

 ھمان تأثير رنگ ھای تيره را در جذب نور خواھندحتی بافت نيز جایگاه ویژه ای دارند. طرح ھای شلوغ و بافت ھای خشن و پيچيده نيز تا حدودی

عکوس دارند.داشت در حالی که طرح ھای خلوت و بافت ھای صاف و صيقلی در انعکاس نور خورشيد، نتيجه ای م

منبع : مجله زندگی ایده آل

http://vista.ir/?view=article&id=339737

ديوارھای راه راه

یکی از روش ھای طرح دار کردن دیوارھا ایجاد نوارھای پھن یا باریک روی آنھا

با رنگ ھای اتاق خواب را مmحظه می کنيد که  است. در اینجا دیوار یک 

مmیم سفيد و بنفش یاسی راه راه شده است. انتخاب رنگ ھا متناسب با

اتاق خواب بوده و در عين حال نزدیک به ھم ھستند به طوری که در کنار

یکدیگر کنتراست چشم آزاری را ایجاد نمی کنند. بنا به ابعاد و وسعت اتاق

خواب، در اتاق ھای کوچک ممکن است فقط یکی از دیوارھا را که تاج تخت

به آن تکيه می کند به این صورت طرح دار کرد و بقيه را ساده باقی گذاشت

تر به نظر نرسد ضمن آنکه طرح راه راه نتيجه کوچک  تا اتاق شلوغ و در 

عمودی موجب بلندتر به نظر رسيدن سقف اتاق شده آن را فضادارتر جلوه

می دھد. برای اجرای چنين پروژه ای به وسایل زیر نياز دارید: رنگ سفيد و

بنفش یاسی، خط کش بلند و مداد، شاقول، چسب کاغذ نواری، قلم موی

متوسط مخصوص نقاشی ساختمان، یک قطعه پارچه تریکو، مقوا، قيچی،

تينر.

با توجه به اندازه دیوارھا، پھنای نوارھای رنگی دیوار را تعيين کنيد. سپس با

استفاده از خط کش و مداد از زیرکmف گچبری دیوار محل قرارگيری مرزھای

 سانتی متر از۵/٧ترین دیوار اتاق است. سپس ميان نوارھا را عmمت گذاری کنيد. یک روش مفيد برای تقسيم بندی دیوار تعيين نقطه وسط مھم

 سانتی متر جدا کنيد تا١۵ سانتی متر، ١۵ سانتی متر اولين نوار خواھد بود. حا� از ھر طرف این نوار ١۵ھر سوی نقطه وسط دیوار جدا کنيد و این 

تا پایين دیوار بکشيد و یا به صورت نقطه چين باتمام دیوارھا عmمت گذاری شوند. با استفاده از شاقول خطوط راستی از نقاط عmمت گذاری شده 

د به طوری که چسب در داخل نوارھایی کهفواصل زیاد عmمت گذاری کنيد. با چسب نواری کاغذی یک طرف خطوط عmمت گذاری شده را بپوشاني

باید سفيد بمانند چسبانده شوند.
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ک از نوارھایی را که باید بنفش شوند رنگرنگ بنفش یاسی را با تينر کامmً رقيق کنيد سپس با قلم موی پھن مخصوص نقاشی ساختمان ھر ی

د و رنگ بافتی یکنواخت پيدا کند. نوارھایی که باید بنفشبزنيد و بmفاصله با دستمال پارچه ای جنس تریکو روی آن ضربه بزنيد تا اثر قلم از بين برو

 رنگ خشک شود.شوند را به ھمين ترتيب رنگ بزنيد. سپس با دقت چسب ھا را از دیوار جدا کنيد. صبر کنيد تا

 سانتی متر رسم کنيد و آن را بریده به عنوان الگو برای عmمت گذاری١٠ سانتی متر و اضmع ١۵روی مقوا یک مثلث متساوی الساقين با قاعده 

بر روی پھنای ھر یک از نوارھا بگذارید و نقطه راسمثلث ھای حاشيه با�ی دیوار مورد استفاده قرار دھيد. ھر بار قاعده مثلث مقوایی را منطبق 

 تا نقطه عmمت گذاری شده اضmع آن را مشخصمثلث را بر روی دیوار عmمت گذاری کنيد. سپس با چسباندن نوار چسب کاغذی از ھر پھنای نوار

 پارچه روی آن ضربه بزنيد تا رنگ یکدست شود. بهکنيد. مثلث ھا را با ھمان رنگ بنفش یاسی رقيق شده رنگ بزنيد و بmفاصله پس از رنگ زدن با

گ تر خواھند بود. چسب ھا را جدا کنيد و صبر کنيد تااین ترتيب مثلث ھایی که روی نوارھای بنفش قرار گرفته اند چون دو �یه رنگ خورده اند پررن

رنگ خشک شود.

ک �یه از این برابر آن تينر بریزید به طوری که تينری با ته مایه رنگ بنفش داشته باشيد و با قلم مو ی٢٠مقدار کمی رنگ بنفش یاسی را در حدود 

ین ترتيب نوارھای سفيد نيز ته مایه ای از رنگ یاسی بررنگ را روی کل دیوار بزنيد. قلم مو را با حرکات چپ و راست ضربدری روی دیوار بزنيد. به ا

 یاسی ھمرنگ نوارھا رنگ بزنيد. برای محافظتخود می گيرند و از سفيدی محض خارج می شوند. در آخر کmف گچبری با�ی دیوار را با رنگ بنفش

گاه دارید. چنان که قبmً ذکر شد ممکن است اندازهدیوار از رنگی شدن یک قطعه مقوا را در نقطه ای که رنگ می زنيد بر روی دیوار زیر گچبری ن

یين راه راه کنيد. در این صورت از یک زوار چوبی برای تقسيمپھنای نوارھا را به دلخواه خود تغيير دھيد و یا دیوارھا را از فاصله یک متری زمين به پا

ی با تفاوت کم بھره بگيرید و با کمک چرخه رنگ ھا، رنگدیوار استفاده کنيد. چنانچه بخواھيد این پروژه را با رنگ ھای دیگر اجرا کنيد از رنگ ھای

ھایی متناسب با یکدیگر را انتخاب نمایيد.

سپيده سليمی

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=111945

ديوارھای زيبا

بخشد.تابلو، یکی از چيزھایی است که فضای خانه شما را زیبا می کند و به آن رنگ و بوی خاصی می 

 وجود بياید.استفاده از تابلو برای دیوارھای قسمت ھای مختلف خانه باعث می شود که تنوع در آن مکان به

م.امروز در ستون «خانه بانو» چند راھکار برای داشتن تابلوھایی زیبا به شما پيشنھاد می کني

نيز اگر با حداقل  یک  ویژگی  مشابه  نظير اندازه، رنگ  قاب،برای  تزئين، نيازی  به  تابلوھای  گرانقيمت یا اصل  نقاشی  نيست، تعدادی  پوستر ساده  

یوارھای  رنگی  ایجاد می کنند. تنوع  در رنگ  قاب ھای فلزی  روحيه نوع  و رنگ  حاشيه  به  طور متمرکز استفاده  شوند چشم انداز جذابی  را به ویژه  برای  د

شادتر و جوان  تری  را در این  مورد عرضه  می کند.

ب  تابلو راھکاری  برای  جدید و نوکردن  فضای  منزل  بدون  خریداستفاده  از یک  شبکه  یا سطح  چوبی  پرداخت  شده  برای  ایجاد یک  زمينه  قوی  جھت  نص
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تابلوھای  جدید است. به  این  ترتيب  تابلو مستقيماً روی  دیوار نصب  نمی  شود.

گی  و اندازه) مشترک ھستند به  جای  اینکه  آنھا را جداگانه اگر تعدادی  عکس، پوستر و نظایر آن  دارید که  حداقل  در یک  نکته (موضوع، زمينه ھای رن

 مناسب  بين  آنھا قاب  کنيد. تقدیرنامه ھای  مدرسه، عکس قاب  کنيد بھتر است  آنھا را به  صورت  یک  مجموعه  و با در نظر گرفتن  حاشيه  و فاصله 

مراحل  ازدواج، مراحل  رشد فرزندان  و... برای  این  کار نمونه  ھای خوبی  ھستند.

ھای  بزرگ تر از مقياس ھای متداول  چشمگيرتر از تابلوھای رنگ ھای اصلی  غالب  و چشمگير تابلوھا مھم تر از طرح  و نقاشی  آنھاست. بنابراین  تابلو

  گوناگون  (مانند پته  دوزی، سوزن  دوزی  و سرمه  دوزی)اصيل تر کوچک  است. پوسترھایی  با رنگ ھای قوی  و پارچه  ھایی نظير ترمه  و صنایع  دستی

 و ھویت  ایرانی  در محيط  منزل  می  شوند.عmوه  بر اینکه  به  لحاظ  زیبایی  شناختی  و تعریف  فضا ارزشمندند، باعث  ایجاد روحيه 

ث  ایجاد تأکيد بيشتر روی  موضوع  می شود. رنگ  پاسپارتو بااستفاده  از پاسپارتو (حاشيه  اطراف  تصویر) در قاب  کردن  تصویر، عکس، پارچه  و... باع

 موضوع  تابلو تضاد زیادی  دارند، استفاده  از رنگ  سفيد برای توجه  به  جلوه  گری  بيشتر موضوع  روی  آن  باید انتخاب  شود. اگر رنگ  دیوار زمينه  و

شود.پاسپارتو تضاد موجود را کاھش  می  دھد و حتی  موجب  آشتی  رنگ ھای ناسازگار با ھم  می  

راساس  حداکثر فاصله  از دیوارھای  فضا ( درجه  با�ی  خط  افق  است، بنابراین  ارتفاع  محل  نصب  تابلوھا به  طور معمول  باید ب٧نقطه  تمرکز دید انسان  

 سانتيمتر)١۶۵ تا ١۵٠ سانتيمتر) و در حالت  ایستاده  (بين  ٨۵ تا ٧٠طول  و عرض ) و با توجه  به  ارتفاع  چشم  انسان  در حالت  نشسته  (حدود 

 متر از کف  مناسب تر است.٣٠/٢ تا۵/١ متر مربع  نصب  تابلو و تزئينات  دیوار ھا در ارتفاع  ميان  ۶۶تعيين  شود. برای  مثال  برای  یک  فضای  

ب  شود. این  در حالی  است  که  خالی  نگاه  داشتن  یک  دیوار ومعمو�ً رسم بر این  است  که  در ھر یک  از تقسيمات  دیوارھای  فضا، تابلو و تزئينات  نص

 موجب  جذابيت  بيشتر در فضا می شود و ھم  روحيه  صميمی انباشتن  سطح  دیوار دیگر با تابلو، آویز، قاب  عکس  و... به  طور منظم  یا نامنظم، ھم 

تری  را در فضا ایجاد می  کند.

اختصاص  یک  دیوار به  قاب  عکس ھای خانوادگی  در قسمت  نشيمن  معمو�ً مناسب  است.

نيست  که  آن  تناسبات  عيناً در ترکيب  بندی  تکرار شود. نادیده  گرفتن توجه  به  تناسبات  دیوار زمينه  برای  ترکيب  بندی  تزئينات  روی  آن  به  این  معنی  

  تمرکز روی  آن  نقطه  و ایجاد کنجکاوی  و توجه  در بينندگان آگاھانه  تناسبات  و قرار دادن  تابلوھا یا قاب ھا در محلی  به جز مرکز ثقل  دیوار موجب

می  شود.

قرار داد و در یک  منظر مناسب  مکان  یابی  کرد. روحيه  راحت  وبسياری  از تابلوھا را می  توان  بدون  نصب  بر دیوار، مستقيماً روی  سه  پایه  نقاشی  

ھنری  فضا نيز از این  طریق  تشدید می  شود.

 و... در کنار ھم  قرار گيرند، بيننده  به  لحاظ  تشخيص  ھویت  واگر تابلوھایی  با سبک ھای مختلف  به  لحاظ  نوع  موضوع، تکنيک  ھنری، نوع  و سبک  قاب 

 کافی  فضای  خنثی  (دیوار خالی  از تزئينات) وجود داشته روحيه  فضا سردرگم  می  شود. بھتر است  بين  فضاھایی  با روحيه ھای  متفاوت  به  ميزان 

باشد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=93051

د يوارھای طرح د ار
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د ر یک پروژه طراحی د اخلی، پس از انتخاب کفپوشی متناسب با کاربرد  فضا

و مشخصات ظاھری آن، د کوراتور به سراغ سطوح د یگر تشکيل د ھند ه یک

محيط یعنی د یوارھا، سقف، د رھا و پنجره ھا می رود .

این اجزا بستر مناسبی برای مانور د کوراسيونی و ایجاد  تغييراتی سریع د ر

یک فضا ھستند . د ر واقع یکی از راحت ترین و سریع ترین راه ھای د ستيابی به

تحولی د ر فضای موجود ، خواه با ھد ف تنوع طلبی و خواه به منظور تعمير و

بازسازی فرسود گی ھا، تغيير پوشش ھمين سطوح است. البته د ر ميان آنھا

د یوارھا و به خصوص پوشش آنھا، به چند  د ليل اصلی، نقش مؤثرتری را د ر

د کوراسيون محيط ایفا می کنند :

) وسعت د یوارھا د ر مقایسه با د یگر سطوح١

د ارای قطع  به طور  ابعاد ،  و  نقشه  مشخصاتی شامل  با ھر  فضایی  ھر 

د یوارھا، نتيجه مساحت  د ر  یک سقف و کف است؛  تنھا  و  د یوار  تعد اد ی 

چند ین برابر سطوح کف و سقف آن محيط است که البته این ابعاد  با ساخت

نيز ھست. ھرچه تغيير  قابل  قد یمی  د یواری  تخریب  یا  و  جد ید   د یواری 

سطحی وسيع تر باشد ، ميزان تأثيرگذاری اش بر محيط نيز بيشتر خواھد  بود .

) د یوارھا؛ پس زمينه لوازم د کوراسيونی ـ کاربرد ی٢

و ایجاد  استقmل د ر محد ود ه مابينشان است، پسصرف نظر از این که د یوارھا سطوح عمود ی ھستند  و مھمترین وظيفه آنھا تفکيک فضا؛ از ھم 

اھری آنھا د ر ایجاد  فضایی مطلوب و حتی جلوه آنزمينه ای برای د یگر لوازم د کوراسيونی و کاربرد ی موجود  محسوب می شوند ؛ لذا مشخصات ظ

لوازم نقش ویژه ای د ارد .

نمای زیباتری برخورد ار است یا د ر مقابل د یواری ساد ه یامثmً یک کاناپه تمام پارچه با روکشی به رنگ شيری د ر مقابل د یواری به رنگ استخوانی از 

طرح د ار به رنگی د یگر مانند  سبز، گل بھی، آجری مmیم و ...؟

) د یوارھا، موانع د ید اری٣

ی گيرند ، د یوارھا ھستند ؛ لذا خصوصياتشان شاملھنگامی که وارد  فضایی می شویم، اولين و بيشترین سطوحی که د ر مقابل د ید گان ما قرار م

 بينند ه از فضا تأثير بسزایی د ارند . حال آن که با انتخابیابعاد ، نوع پوشش، طرح، رنگ و حتی موقعيت قرار گرفتنشان د ر محيط، د ر حس د ریافتی فرد 

ذیر را برای افراد  حاضر و بينند ه ایجاد  کرد ، بلکه با ایجاد مناسب برای پوشش آنھا، نه تنھا می توان با تغيير این موانع د ید اری فضایی مطلوب و د لپ

به کارگيری رنگ و طرح برای پوشش آنھا ميسرخطاھای بصری مشکmت ساختاری محيط را نيز می توان رفع کرد  و این تنھا با شناخت صحيح د ر 

می شود .

برای پوشش د یوارھای یک فضا، �زم و ضروری است. مثmً باد ر واقع گاھی استفاد ه از برخی از ترفند ھایی که تنھا با طرح و رنگ انجام می پذیرند ، 

د ار است می توان ارتفاع د یوارھا و د ر نتيجه سقف را بهایجاد  نقوش راه راه عمود ی بر روی یک یا چند  د یوار د ر فضایی که از سقف کوتاھی برخور

است.لحاظ ظاھری و بصری افزایش د اد  و این بھترین راه رسيد ن به تعاد ل ساختاری چنين مکانی 

) امکان تغيير پوشش، بد ون نياز به تغييرات اساسی۴

 یگری تغيير د ھيد ، این پروژه نيازمند  صرف ھزینه زیاد ،د ر صورتی که بخواھيد  پوشش کف محيط را به جھت ناھماھنگی د ر رنگ و طرح و یا ھر د ليل د

ی تغيير پوشش د یوارھا فقط کافی است اند کیایجاد  تحو�ت اساسی د ر محيط و نيز خالی کرد ن فضا از ھرگونه وسيله موجود  است؛ ولی برا

 کار شوید . لذا انجام چنين پروژه ای د ر تعطيmت پایانلوازم را جابه جا کنيد  و با روکشی پmستيکی یا پارچه ای آن را پوشش د ھيد ؛ سپس د ست به

ھفته نيز به راحتی امکان پذیر است.

با نقاش ساختمانی قرارد اد  م برای رنگ کرد ن د یوارھای فضای د اخلی خانه تان  برای سطوح به او سفارشھنگامی که  ی بند ید  چه رنگی را 

می د ھيد ؟ رنگ استخوانی، کرم یا احتما�ً صورتی کمرنگ برای اتاق خواب ھا.
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عاد ت کرد ه ایم د یوارھای محيط زند گی مان چه کوچک و چهولی آیا ھيچگاه به علت محد ود  کرد ن خود تان د ر انتخاب رنگ، فکر کرد ه اید ؟ اغلب ما 

بزرگ، چه کم نور و چه پرنور را با یکی از رنگ ھای یاد  شد ه پوشش د ھيم.

 و نقش، پارچه ھا را بستر مناسبی می د انيم.بسياری از ما از اھميت جایگاه طرح و بافت د ر فضای زند گی مان غافليم و ھمواره برای طرح

ویم، خواھيم د ید  که تا چه حد  بر حس زند گی،حال آن که اگر به فضایی با انتخاب ھای صحيح به لحاظ طرح و رنگ برای پوشش ھای آن وارد  ش

شاد ابی و نشاطمان افزود ه می شود .

گی است که با ترک عاد ت و مبارزه با چنين ترسی، آن ھمد ر واقع می توان گفت تنھا عوامل د وری از این عناصر بصری، عاد ت و ترس از بروز ناھماھن

از طریق کسب اطmعاتی بيشتر د ر این رابطه به راحتی قابل جبران است.

اظ رنگ، طرح و بافت زمينه را برای د ستيابی به فضاییبه ھمين منظور، امروزه کارخانه ھای توليد  کاغذھای د یواری با ارائه محصو�ت متنوع به لح

توانيد  با به کارگيری اند کی سليقه، ذوق ھنری و اطmعاتروح انگيز و مطلوب مھيا ساخته اند . صرف نظر از این محصو�ت آماد ه، شما خود تان نيز می 

ت د ھيد  و د ر جھت د اشتن فضایی متعاد ل و فرح بخش گامکسب شد ه د ر ھمين زمينه، این اجزا تشکيل د ھند ه فضا را به گونه ای زیبا و د لپذیر زین

برد ارید .

برای این منظور «رنگ» نقش اصلی را برعھد ه د ارد .

با بر روی د یوارھای خانه یا محيط کارتان ایجاد  کنيد .شما می توانيد  با ابزارھا و به کارگيری تکنيک ھای گوناگون رنگ آميزی، پوششی مناسب و زی

ی توانيد  طرح ھا و نقوشی اتفاقی یا انتخابی را برپس از پوشش سطح د یوار با رنگ انتخابی زمينه به وسيله ابزارھای رایج (قلم مو و غلتک)، م

روی آن ایجاد  کنيد .

 ایی مانند  اسفنج، تکه پارچه، کيسه پmستيک و گونی،برای این منظور به ابزار خاصی نياز نيست بلکه با استفاد ه از لوازمی بسيار ساد ه و ابتد

خلق طرح ھایی بسيار زیبا و بی نظير عملی است.

نيد  و د ر رنگ فرو برید ، سپس به صورت ضربه ای بر رویکافی است یکی از لوازم فوق مانند  یک تکه پارچه توری یا کتان را به فرم د لخواه مچاله ک

ی به گونه ای غيرقابل پيش بينی ایجاد  می شود  و باسطوح مورد  نظر رنگ شد ه و یا حتی بر روی رنگ قبلی زمينه تماس د ھيد . به این ترتيب طرح

تکرار آن، د یوار مورد  نظر شما طرح د ار می شود .

 شابلون (چاپ استنسيل) و چاپ با مُھر نيز از جمله آنھابرای چاپ طرح ھای مشخص و از پيش تعيين شد ه نيز راه ھای بسياری وجود  د ارد  که کاربرد 

ھستند .

 اد ن الگوی طرح بر روی یک طلق و برش آن، شابلونی د ستبرای چاپ استنسيل شما به شابلونی با طرح مورد  نظر نيازمند ید  یا می توانيد  با قرار د

ساز تھيه کنيد  و به کار گيرید .

 نظر بر روی د یوار چاپ می شود . این تکنيک بر روی سطوحبا قرار د اد ن شابلون بر روی د یوار و رنگ آميزی فضاھای خالی موجود  د ر آن، طرح مورد 

د یگر مانند  د رِ کمد ، د رِ ورود ی اتاق، ميز، صند لی و .. نيز قابل اجراست.

 تبد یل د یوار با پوشش گچی به نمای آجر، سنگ مرمر، گرانيت ونکته: حتی می توانيد  با ایجاد  طرح بر روی د یوار، جنس آن را نيز تغيير د ھيد . مانند 

غيره.

منبع : نوآوران فناوری اطmعات
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ديوارھای  متحرک 

انعطاف پذیر و  سيار  دیوارھای   سيستم   بھترین   امروزه   متحرك   دیوارھای  

ھستند با این  ماھيت  كه  می توانند یك  اتاق  را به  چندین  قسمت  مختلف  با

پوشش  صدایی  غير قابل  باور، تقسيم  كنند.

وقتی  تعداد زیادی  از افراد در یك  اتاق  ھر چند بزرگ  گردھم  جمع  می شوند،

آن  اتاق  آرامش  خود را از دست  می دھد.

با استفاده  از راز نگھداری  یك  محيط  به  صورت  آرام  و راحت  این  است  كه  

با كوچكتر  اتاق   چندین   به   را  بزرگ   اتاق   یك   مدرن   متحرك   دیوارھای  

محيط  آن   در  بودن   از  بتوانند  افراد  كه   كنيد  تقسيم   مختلف   دكوراسيون  

احساس  آرامش  و راحتی  كنند و احساس  كنند كه  این  مكان  ھر چند كوچك 

مخصوص  خود آنھا است .در این  صورت  شما می توانيد مھمانی  خود را در یك 

اتاق  برگزار كنيد و در اتاق  دیگر كودكتان  را بخوابایند.

▪ ظاھر دكوراسيون  اتاق  خود را ھر روز تغيير دھيد.

▪ در اینجا دو نوع  دیوار مقاوم  در برابر صدا وجود دارد.

▪ دیوارھای  تاشدنی 

▪ دیوارھای  قابل  تغيير

دیوارھای  تاشدنی ، اساساً صفحه ھای  لو� شده یی  با قابليت  تحرك  ھستند

كه  توانایی  شگفت آوری  در پوشش  صداھا دارند.

برای  مكان ھایی   و  ساخت   جدیدی   اتاق ھای   می توان   براحتی   امروزه  

عملكردھای  مختلف  و ھدف ھای  متفاوت .

شما می توانيد دیوارھای  تاشدنی  را با سيستم  وصل  شوندگی  از سمت 

با�ی  دیوار، ھمچنين  سيستم  وصل  شوندگی  از سمت  پایين  داشته  باشيد.

ی  خود وصل  كنيد و یا حتی  یك  دیوار كوب  به  آن  آویزان  كنيد.شما نيز می توانيد به  این  دیوارھا یك  تاقچه  برای  نياز خود و با توجه  به  سليقه ھا

برای  سيستم  وصل  شوندگی  از سمت  با� شما احتياج  به  ھيچ گونه  سقفی  ندارید.

 ھایی  كه  آویختن  صفحه ھای  سنگين  غير ممكن  است ،دیوارھا از سمت  پایين  به  كف  اتاق  وصل  می شوند.این  سيستم  برای  استفاده  در مكان

توصيه  می شود.

شتری  دارد. در این  دیوارھا ھيچ  لو�یی  استفاده  نمی شود و احتياج دیوارھای  قابل  تغيير ، در بين  دیوارھای  متحرك ، این  نوع  دیوار قابليت  انعطاف  بي

به  ھيچ گونه  اتصالی  به  كف  زمين  نيست .

ھایی  را در ساختمان  كار بگذارید. بله  درست  است . شماحتماص متعجب  می شوید اگر بدانيد شما می توانيد بعد از اتمام  ساخت  منزلتان  خود دیوار

دارید، این  نوع  دیوارھا، این  امكان  را به  شما می دھد بدون  ھيچ گونه ممكن  است  بعد از مدتی  به  این  نتيجه  برسيد كه  احتياج  به  تغييراتی  در منزلتان  

زحمت  و تmشی  یك  مكان  اضافی  را در منزلتان  خلق  كنيد.

● مواد تشكيل  دھنده  و نحوه  نصب  آنھا

 آھن  و...صدھا مواد مختلف  می تواند در این  نوع  دیوارھا استفاده  شود.رنگ ، روكش ھا، ورقه ھای 

ا استفاده  از آنھا از دیوارھایتان  مراقبت  كنيد.اتصال  این  دیوارھاو ھزاران  مواد مختلف  دیگر كه  می توانيد آنھا را با یكدیگر تركيب  كنيد و به  نوعی  ب

بسيار سریع  و آسان  انجام  می گيرد.
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رابطه رنگی ميان فضاھای خانه

نوعی رابطه رنگی در ميان فضاھای مختلف یک خانه اگر این برای ایجاد 

فضاھا را بتوان با بستن یک در از یکدیگر جدا کرد چندان اھميتی ندارد. اما اگر

این فضاھا از یکدیگر مجزا نباشند و از یک اتاق بتوان فضاھای دیگر را دید

آنگاه ایجاد نوعی ھماھنگی رنگی در ميان این اتاق ھا اھميت ویژه ای می

یابد.

پالت رنگی به کار رفته در دکوراسيون چراکه چنانچه این فضاھا به لحاظ 

ھارمونی داشته باشند نگاه بيننده در حرکت از یک فضا به فضای دیگر به

نرمی عبور کرده و بيننده وجود ھماھنگی و آرامش را احساس می کند اما

با پالت ھای رنگی مجزا و ناھماھنگ رنگ در مواقعی که فضاھای مرتبط 

آميزی شده اند بيننده فضاھایی جدا از ھم و بریده را پيش رو دارد. رنگ ھای

مرتبط و ھارمونيک چشم را در حرکتی نرم و مطلوب از یک اتاق به اتاق دیگر

ھدایت می کنند.

در خانه ھایی که فضاھای مختلف از ھم تفکيک نشده اند طراحی رنگی ھر

یک از فضاھا باید به گونه ای باشد که ضمن ایجاد وحدت در ميان رنگ ھای

 ھویت رنگی خاص خود باشند. در حقيقت عنصر رنگبه کار رفته در کل خانه، ھر یک از این فضاھا به صورت مستقل و متناسب با کاربردشان دارای

مانند ریسمانی این فضاھا را به یکدیگر متصل می کند.

 واحد در ترکيب ھای مختلف رنگی به این ریسماناگر از دوست داران رنگ ھای متنوع در فضای منزلتان ھستيد می توانيد با به کارگيری یک رنگ

ند یا کفپوش ھای چوبی که کف ھمه اتاق ھا رادست یابيد. اغلب این امر از طریق لوازم و وسایل چوبی که در ھر یک از این فضاھا وجود دار

گ واحدی برای درھا و پنجره ھا و خطوط گچ بریپوشانده اند و به رنگ طبيعی چوب ھستند تامين می شود. این رابطه را می توان با انتخاب رن

ردن پالت رنگی به دو یا سه رنگ است که با درجاتسقف در تمام اتاق ھا ایجاد کرد و یکی از روش ھای متداول برای ایجاد این امتداد، محدود ک

مختلف تيرگی و روشنی به کار رفته اند.

اثر می گذارند. در اینجا به برخی از روش ھای ایجاددر این روش ھا ھر یک از رنگ ھا در سایه ھا و تناليته ھای مختلف بر بخش ھای گوناگون فضا 

ارتباط رنگی در ميان فضاھای متصل به ھم اشاره می کنيم.
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● ایجاد یک ریسمان رنگی

 رنگی تمام اتاق ھا تکرار می شود ریسمانی ببافيدبه ھر یک از اتاق ھا ھویت رنگی مجزایی ببخشيد اما با به کارگيری یک رنگ واحد که در پالت

ممکن است در رنگ مبلمان و وسایل تزئينی، کف اتاق،که این فضاھای متنوع رنگی را به یکدیگر مربوط سازد. این رشته رنگی در ھر یک از اتاق ھا 

دیوارھا و تزئينات روی آنھا یا حتی کفپوش و سقف اتاق ظھور یابد.

● ایجاد دیالوگ ميان رنگ ھا

ند و در واقع فقط توسط یک نيم دیوار یا تعدادیدر خانه ھای جدید اغلب آشپزخانه و اتاق نشيمن به لحاظ فيزیکی و بصری به یکدیگر متصل ھست

وتی برگزینيد از دیوار نيمه یا کابينت ھا به عنوان یککابينت از ھم جدا می شوند. در چنين مواردی اگر مایليد برای ھر یک از این فضاھا رنگ متفا

را با رنگ واحدی رنگ بزنيد. سپس لکه ھایی از رنگی کهخط مرزی استفاده کنيد و برای ایجاد وحدت و ارتباط ميان این دو فضا قاب درھا و پنجره ھا 

 بيشتر دو مجموعه رنگی را انتخاب کنيد که با یکدیگربرای دکوراسيون ھر یک از فضاھا به کار برده اید در فضای مقابل ایجاد کنيد. برای ھماھنگی

متناسب و از لحاظ ارزش رنگی ھمسان باشند.

● در و پنجره ھای سفيد

يان مجموعه رنگ ھای مختلف به کار رفته درانتخاب رنگ سفيد برای قاب درھا و پنجره ھای یک خانه روشی مطمئن برای ایجاد ھماھنگی در م

کوراسيون آن ممکن است در تضاد و کنتراست بوده و درفضاھای گوناگون آن است. این رنگ سفيد در بعضی از اتاق ھا، در ارتباط با رنگ دیوارھا و د

 پنجره ھا وجود گچ بری ھای سفيدرنگ سقف ھم میکنار رنگ ھای مmیم به کار رفته در اتاقی دیگر نزدیک و ھماھنگ باشند. عmوه بر قاب درھا و

تواند چشم را به راحتی و با آرامش از یک اتاق به اتاقی دیگر ھدایت کند.

● انتخاب یک پالت رنگی محدود

د. در چنين خانه ھایی ایجاد ارتباط رنگی ميان اتاقعدم تفکيک کامل اتاق ھا از ھم موجب می شود بيننده فضای کل خانه را بازتر و وسيع تر ببين

اب پالت رنگی و پرداختن به ھر یک از اتاق ھا بهھا به این معنا نيست که تمام فضاھای مرتبط باید با یک رنگ پوشانده شوند بلکه منظور انتخ

ز راه ھای رسيدن به این ھدف انتخاب دو یا سهصورتی است که در پایان ھماھنگی رنگی در ميان فضاھای گوناگون یک خانه برقرار باشد. یکی ا

ق ھا.رنگ است که با ھم متناسب ھستند و سپس استفاده از آنھا در مقادیر متفاوت در ھر یک از اتا

طوح بزرگتری مانند دیوارھا را به رنگ آبیبه عنوان مثال ممکن است شما رنگ ھای قرمز، سفيد و آبی را انتخاب کنيد. سپس در یک اتاق س

رگ تر را قرمز و آبی را برای وسایل دکوراسيونی دراختصاص داده و وسایل و مبلمان را به رنگ قرمز انتخاب کنيد. در اتاق دیگر بالعکس سطوح بز

ن اتاق ھای متصل تضمين کند.نظر بگيرید. محدود کردن پالت رنگی به دو یا سه رنگ می تواند ارتباط بصری دلپذیری را ميا

● بازی با نور

واحد را در اتاق به کار ببریم که یکی از آنھا آفتاب گيراین یک واقعيت ساده است که نور نمای رنگ را تغيير می دھد به گونه ای که اگر یک رنگ زرد 

ظر خواھد رسيد.اما دیگری از نور طبيعی کمتری برخوردار باشد، رنگ زرد در این دو اتاق کامmً متفاوت به ن

ان از این ویژگی بھره گرفت. دو تناليته مختلف از یکبرای ایجاد ارتباط وحدت رنگی در اتاق ھایی که ھر یک از ھویت رنگی خاصی برخوردارند می تو

 دارند مناسب است. از فرم وLبرای فضاھایی که فرم رنگ را انتخاب کنيد و رنگ روشن تر را در اتاق آفتاب گير به کار ببرید. این روش به خصوص 

ر طبيعی و تاکيد دلخواھتان بر ھر یک از فضاھا بھترینمعماری خانه برای انتخاب روش مناسب الھام بگيرید و با توجه به ویژگی ھای فضا و ميزان نو

روش را برگزینيد.
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راه راه ھای زيبا

با طرح ھای راه راه، نمایی شاد و پرھيجان به پارچه ھای ساده و متين 

مبلمان و لوازم منزل می بخشند. ھمين خطوط ساده بر روی پارچه ھا، با

یک یا دو رنگ مشابه، می توانند چندین نقش و کاربرد را بر عھده گيرند و

منظره ای فوق العاده بدیع به وجود آورند. یکی از این کاربردھا، بزرگ تر جلوه

دادن فضای اتاق است و دیگری، افزودن بر زیبایی و ھيجان در محيط زندگی.

این الگو به تنھایی در اتاق ھایی با رنگ ھای یکنواخت و سایه روشن ھای

طبيعی، جلوه ی بيشتری پيدا می کند. مثmً در اتاقی با پيش زمينه ی کرم

بر روی دیوارھا، آویختن پرده ای با راه ھای پھن و باریک در زمينه ی کرم و

صورتی و قرمز، بسيار زیبا خواھد بود.

شما می توانيد پارچه ای با راه ھای عمودی و قائم را در یکی از اضmع اتاق

پرده ای با چنين  را  پنجره  مثال  برای  و  ببرید  کار  به  نشيمن  یا  پذیرایی 

بپوشانيد. در این صورت، قرار دادن یک یا دو کوسن با طرح خطوط راه راه بر

روی مبل ھا نيز بسيار جلوه خواھد کرد.

دقت کنيد که رنگ خطوط پارچه ی کوسن، با رنگ کوسن ھای ساده ای که

بر روی مبل قرار داده اید، تشابه کامل داشته باشد.

 ای بر روی بزرگ نمایی دیوارھا دارند و ارتفاع اتاقپارچه ھای خط دار با راه ھای پھن و چشمگير عمودی، بيش تر جلب توجه می کنند و تاثير ویژه

را بيش تر نشان می دھند.

ط مورد نظر برای بيننده کوچک تر جلوه کند.برخmف این حالت، ھنگامی که راه ھای پارچه ریز و کم عرض باشد، منجر به این می شود که محي

ی استفاده کنيد تا فضایی دلچسب و گيرا به وجود آورید.بنابراین، چنانچه سقف اتاقی کوتاه باشد، می توانيد از پرده یا کاغذ دیواری راه راه عمود

 این مورد می توان از کاغذ دیواری با خط ھایخطوط راه راه افقی بر روی دیوار نيز باعث افزایش بزرگنمایی عرض و مساحت اتاق می شود. در

د.افقی استقاده کرد، یا این که روی دیوار خطوطی به صورت نوارھای رنگی پھن باریک، نقاشی کر

يرید تا بتوانيد خط ھایی صاف و یکدست بهچنانچه بخواھيد خودتان روی دیوار اتاق نقاشی کنيد، �زم است از چسب ھای کاغذی پھن کمک بگ

 مکان و عرض خط مورد نظرتان را تعيين کردید، به وسيلهدست آورید. برای رسيدن به نتيجه ی مطلوب؛ کار را از مرکز دیوار آغاز کنيد. پس از این که

شانيد.ی یک خط کش بلند و مداد روی دیوار خط بکشيد، سپس با� و پایين خط را با نوار چسب پھن بپو

ترتيب ادامه دھيد. اگر خطوط افقی عرض ھایتوجه داشته باشيد که وقتی یک رنگ کامmً خشک شد، نوار چسب را جدا کنيد و کار را به ھمين 

و رنگ دیوار را نيز باید در نظر گيرید.متفاوت داشته باشند، طراحی شما بسيار زیباتر خواھد بود. ضمن این که تناسب بين رنگ خطوط 
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راه ھای رفع يکنواختی چيدمان

تا به حال توجه كرده اید كه فضای داخلی خانه و نحوه چيدمان اسباب و

اثاثيه منزل ارتباط مستقيمی با افزایش انرژی شما در بدو ورود به منزل دارد.

به عقيده طراحان داخلی یكی از مھمترین عواملی كه موجب تشدید نگرانی

و پریشانی حال فرد پس از گذران یك روز كاری می شود، حضور در فضایی

است كه ھيچ گونه ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگ آميزی آن دیده نمی

شود. گرچه به نظر ساده می آید ولی تناسب بين رنگ دیوارھا با پرده و

مبلمان و نيز نحوه دكوراسيون تاثير فوق العاده ای در شاد و سرزنده كردن

آدم ھا دارد. مشكل اصلی بيشتر خانه ھا یكنواختی است. در اغلب خانه ھا

یك كنج معمو� در  تلویزیون است كه چون  قرار گرفتن  تمركز محل  نقطه 

خلوت قرار می گيرد، افراد را از توجه و لذت بردن از سایر فضا محروم می

ای اینكه به دیوار تكيه دھيد كمی به ھم نزدیك كنيد و یككند. ابتدا برای از بين بردن یكنواختی مركز توجه خانواده را تغيير دھيد. مبل ھا را به ج

ید. فراموش نكنيد یكی از مواردی كه باعث می شودقطعه فرش یا گليم به صورت قطری پھن كنيد با این كار تمام توجه را از تلویزیون برداشته ا

می برای گفت وگو است. البته این بدان معنی نيست كهافراد خانواده از ھم فاصله بگيرند و به اتاق ھای خودشان پناه برند، نبود فضای گرم و صمي

 مركز دیوار بياورید به گونه ای كه در فاصله ميانی دو كاناپهتلویزیون را به طور كل از اتاق نشيمن حذف كنيد. تلویزیون را به جای قرار دادن در كنج به

قرار گيرد.

بخانه و حتی قراردادن اشيای زینتی استفاده كنيد. قرارحتی می توانيد در انتھای اتاق دو طبقه چوبی نصب كنيد و از آن به عنوان ميز تلویزیون كتا

گری كه برای رھایی از یكنواختی پيشنھاد می شود تغييردادن گياه در بين كاناپه و قفسه ھا نيز كمك بزرگی به تغيير روحيه افراد می كند.تغيير دی

حل قرارگيری مبلمان قرار دھيد. با این كار محل اجتماعچيدمان آشپزخانه است. ميز ناھارخوری را از آشپزخانه بيرون آورید و در فاصله بين اپن و م

 بلند در فاصله بين اپن و ميز ناھارخوری در كنج دیوارخانواده در زمان صرف شام را از فضای سرد و یكنواخت آشپزخانه دور می كنيد. گذاشتن آباژور

نيز تاثير بسزایی در دلپذیر كردن فضای خانه از لحاظ نورپردازی خواھد داشت.

عنصر رنگ را به ھيچ وجه فراموش نكنيد.

ول سازد. اولين عنصری كه در بدو ورود بهرنگ جادویی است كه می تواند اتاق را از محيطی سرد و كسل كننده به فضایی گرم و صميمی متح

پرده، رومبلی، كوسن و حتی دیوارھا می تواندخانه چشم را خيره می كند، رنگ است. استفاده از رنگ ھای روشن مثل سبز، آبی و صورتی برای 

شادابی و سرزندگی مضاعف در انسان ایجاد كند.

بھاره مھرنژاد

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=17558
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راھنمای خريد لوستر

یاد شما  می شد  لوستر صحبت  از  وقتی  پيش  سال  بيست  ده،  شاید 

سالن ھای بزرگ عروسی یا خانه ھای مجللی می افتادید که در وسط سقف

آنھا کریستال ھای بلوری لوستر ھای عظيم خودنمایی می کردند. اما امروزه

لوستر۴٠وضعيت فرق کرده است. حتی از سقف خانه ھای  متری ھم   

بلند، امروزه یا  آویزان است. فرقی نمی کند سقف خانه شما کوتاه باشد 

انواع و اقسام لوستر ھای آویز و سقفی و دیوارکوب ھا وارد بازار شده اند و

تقریبا ھمه دارند خانه ھای خود را با آن زیبا می کنند. می خواھيم این ھفته

تزیينات جذاب خانه آشنا این  از  نگھداری  با قواعد خرید، نصب و  را  شما 

کنيم...

که لوستری  نوع  مورد  در  است  بھتر  شوید،  بازار  عازم  آنکه  از  پيش 

می خواھيد بخرید، جایی که می خواھيد آن را نصب کنيد و ميزان نور مورد

نياز اطmعاتی جمع آوری کنيد.

● کدام اتاق نياز به لوستر دارد؟

متعدد و در نتيجه �مپ ھای زیادتر از آن مقدار مورداز آنجایی که ھر فضایی ميزان مشخصی از نور را نياز دارد، آویختن لوسترھایی با شاخه ھای 

ا خاموش کنيد که این موضوع از زیبایی لوستر شمانياز نه تنھا غيرضروری بلکه مازاد است بنابراین مجبور خواھيد بود �مپ برخی از شاخه ھا ر

 تعيين محل نصب لوستر نيز از اھميت ویژه ای برخوردارمی کاھد. بھتر است برای اتا ق ھای کوچک تر لوستر ھایی با شاخه ھای کمتر را انتخاب کنيد.

زیبایی و ارزش لوستر نيز به چشم نياید. اگر لوستر رااست زیرا انتخاب محل نامناسب می تواند نه تنھا ترکيب اتاق را به ھم بزند بلکه باعث شود 

عاع ھای نور حاصل از آن تمام قطعات مبلمان را دردر اتاق پذیرایی و برای روشن کردن مبلمان استيل به کار می برید، اطمينان حاصل کنيد که ش

برگرفته و به یک ميزان روشن کند.

● سقف شما کوتاه است یا بلند؟

ود د اری کنيد  چون این گونه چراغ ھا سقف را کوتاه تربرای اتاق ھایی که د ارای سقف کوتاه ھستند  حتی ا�مکان از نصب لوستر و چراغ ھای آویزی خ

نيد.نشان می د ھند  اما اگر تمایل به نصب لوستر دارید بھتر است از لوستر ھای سقفی استفاده ک

● خانه شما سنتی است یا مدرن؟

ی گيرید در ھنگام خرید لوستر نيز این موضوع را بایدھمچنان که به ھنگام انتخاب لوازم دکوراسيون ھماھنگی آنھا به لحاظ مدل و سبک را در نظر م

یستالی کاری نامناسب بوده و به لحاظ دکوراسيونیمورد توجه قرار دھيد. به عنوان مثال در یک فضای کامm مدرن، آویختن لوستری با آویزھای کر

محيطی ناھماھنگ را سبب می شود.

● آیا می خواھيد روی ميز ناھارخوری لوستر آویزان کنيد؟

ن قدر پایين بياورید که تمام ظروف روی ميز و نيززمانی که قصد دارید لوستری را با�ی یک ميز ناھارخوری نصب کنيد، سعی کنيد ارتفاع آن را آ

ا ??? سانتی متر - بسته به ارتفاع سقف - فاصلهغذاھای چيده شده روی آن را به طور کامل روشن کند. بھتر است لوستر از سطح زمين بين ??? ت

اند نور را به درستی روی ميز پخش کند و تقریبا فاصلهداشته باشد. اندازه لوستر باید حدود ?? تا ?? سانتی متر از عرض ميز کوچک تر باشد تا بتو

ميز از لوستر باید حدودا ?? سانتی متر باشد.
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● برای اتاق خواب لوستر می خواھيد؟

 دراز کشيدن روی تخت می شود برای اتاق خواباستفاده از نور مستقيم و آویزان از سقف مانند لوستر چون باعث خيرگی چشم و آزار آن ھنگام

تغيير شدت نور استفاده کنيد. دیوارکوب ھا و �مپ ھای مناسب نيست. توصيه می کنيم برای این اتاق ھا صرفا از نورھای گرم و چراغ  ھایی با امکان 

ھالوژن برای این محيط ھا مناسب اند.

● چگونه یک لوستر را نصب کنيم؟

 از یک کارشناس کمک بگيرید و به یاد داشته باشيدپيش از ھر چيز �زم است یاد آوری کنيم که نصب لوستر کار آسانی نبوده و باید در این زمينه

ق اتاق در رابطه با تأمين روشنایی چراغ ھای متعددکه صرف نظر از شکل و نوع و اندازه لوستر قبل از ھر اقدامی  باید نسبت به قدرت اتصا�ت بر

ید آن اندازه استحکام داشته باشد که بدون اینکهلوستر اطمينان به عمل آید. دانستن این نکته نيز بسيار مھم است که کابل آویزان از سقف با

بریده شود و یا از سقف جدا شود تاب تحمل وزن لوستر را داشته باشد.

● مراحل نصب لوستر

کارشناسان برای نصب لوستر این مراحل را اجرا می کنند:

▪ قطع جریان برق

▪ برداشتن پوشش دو شاخه

▪ بازکردن مھره ھای سيمی

▪ اندازه گيری ولتاژ سيم ھا

▪ حذف تجھيزات قدیمی

▪ جایگزینی دو شاخه  قدیمی در صورت لزوم

▪ اتصال سيم ھای باقی

▪ ایمن سازی تجھيزات جدید در محل

سميه مقصودعلی

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=126491

راھنمای خريد مبلمان ايمن

ھنگام خرید اثاثيه منزل و مبلمان، چه نکاتی را مدنظر قرار می دھيد؟ زیبایی،

کاربرد، قيمت؟ اما بھتر است نکات ایمنی را ھم به این موارد اضافه کنيد

چون ممکن است اشيای زیبایی که در اتاق ھای خود قرار می دھيد یا به

سقف، در و دیوار نصب می کنيد، در ھنگام سوانح طبيعی بسيار حادثه ساز
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باشند.

برخی از مبلمان ھا خطرناک ھستند؛ آنھا را نخرید. زیرتلویزیونی ھا، کمدھا و

فروخته معتبر  فروشگاه ھای  در  ھاست  سال  شيشه ای  دکورھای 

از مردم ھنوز عاشق چنين با این حال در کشور ما بسياری  نمی شوند، 

چيزھایی ھستند. سطح صيقلی شيشه، خم و رنگ آن عده ای را می فریبد.

 جدا می شوند یا در داخل قاب خود خرد می شوند واما در صورت وقوع زلزله، در اثر تکان ھای شدید ساختمان، قطعات شيشه ای به راحتی از بدنه

بسيار خطر سازند.

به این طرف و آن طرف) سنگی و چدنی نخرید. این نوع محصو�ت با آنکه گرانقيمت ھستند در شرایط زلزله مانند چکش STANDميزھا و پایه ھای (

یا نمی توانيد از نياز خود چشم بپوشيد، ازپرتاب می شوند و ھمه چيز را تخریب می کنند.اگر در جایی مجبور به استفاده از شيشه ھستيد 

ر ایران به پلکسی گmس معروف اند و به دو دستهفروشنده بخواھيد برایتان به صورت اختصاصی از ورق ھای آکریليک استفاده کند. این ورق ھا د

می دارد. گاھی �زم است بين شيک بودن وایرانی و خارجی تقسيم می شوند. آکریليک از شيشه گران تر است و در اثر دستمال کشی خش بر 

ایمنی، یکی را انتخاب کنيد!

 است خودداری کنيد. سازه ھای بلند به خاطر لنگرشاناز خرید کتابخانه ھا و قفسه ھای بلند و نيز از دکورھایی که عمده وزن آنھا در قسمت با�یی

ی کنند. تاکنون بيشتر زلزله ھا در نيمه شب رخ دادهدر اثر یک ضربه و حرکت ساده می افتند و چه بسا جان فرد را (به ویژه ھنگام خواب) تھدید م

 با�.است. به طور کلی یک مبلمان خوب باید خودایستا باشد و توزیع وزن آن به طرف پایين باشد نه

زی ارزانقيمت فروخته می شوند لبه ھای تيزی دارند کهمبلمان و دکورھای با لبه تيز و برنده نخرید. سازه ھای فلزی که به عنوان کتابخانه ھای فل

 قاب استفاده می شود، می تواند جان افراد راخطرناک است. ھمچنين برخی ميزھا و قفسه ھا که در آنھا از ورق ھای شيشه و فلز بدون پوشش و

به خطر اندازد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=97122

رنگ آميزی فانتزی برای مبلمان کودک

برای ایجاد تنوع در اتاق كودك و یا نونما كردن اثاثيه ای

چنين می توانيد  شده  خدشه  دچار  رنگشان  كه 

پروژه ای را اجرا كنيد. نقاشی كردن طرح ھای فانتزی

تناسب سن كودك به  یا  و  زنده  و  با رنگ ھای شاد 

مmیم یا پرانرژی ضمن آنكه شما را از خرید تخت و كمد

كودك اتاق  به  نو  ای  می كند چھره  نياز  بی  جدید 

می دھد.
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به عبارتی یا  از طرح ھای كارتونی و ساده  استفاده 

كودكانه با فضای اتاق كودك متناسب است و چنانچه

با رنگ ھای شاد نيز ھمراه باشد او را بسيار خشنود

می كند.

برای رنگ آميزی مبلمان اتاق كودك به وسایل زیر نياز

دارید:

▪ كاغذ سنباده

▪ كاغذ كاربن

▪ رنگ روغنی ساختمانی به رنگ ھای مورد نظر

▪ تينر

▪ قلم موی تخت و گرد

▪ كاغذ سفيد و مداد

▪ چسب كاغذی كم چسب

▪ اسفنج

گ بزنيد برای رنگ آميزی آماده كنيد. برای این منظورابتدا طرح ھای مورد نظرتان را روی كاغذ سفيد رسم كنيد.ھریك از وسایل را كه قصد دارید رن

وھا را نيز بيرون بياورید. دستگيره ھا را نيز جدا كنيد یا بااگر قصد دارید به عنوان مثال كمدی را رنگ كنيد در صورت امكان طبقات آن را جدا كنيد و كش

رنگ قبلی برداشته شود. پس از سنباده كردنچسب نواری كاغذی بپوشانيد. سپس روی وسيله را با كاغذ سنباده خوب سنباده كنيد تا �ك روی 

با یك دستمال مرطوب گرد حاصل از سنباده را پاك كنيد.

را با تينر رقيق كنيد. غلظت رنگ باید به اندازه غلظتحا� نوبت شروع رنگ آميزی است. ابتدا رنگ زمينه را بزنيد. قبل از شروع رنگ آميزی رنگ ھا 

گر بيش از اندازه رقيق باشد نيز پوشش خوب وخامه روان باشد. اگر غلظت رنگ بيش از اندازه �زم باشد جای قلم روی رنگ باقی می ماند و ا

پس از خشك شدن رنگ زمينه می توانيد طرح ھایكافی نخواھد داشت. برای اجرای این مرحله از رنگ ھای اسپری نيز می توانيد استفاده كنيد. 

 پس از خشك شدن رنگ آبی زمينه روی یك قطعهمختلف را روی آن رسم كنيد. در مورد كشو و نشيمن صندلی كه طرح آسمانی نيمه ابری را دارند

مانده از ضربات اسفنج فرم ابر بگرد. در بخش ھایی ازاسفنج كمی رنگ سفيد بزنيد و با آن به آرامی روی زمينه آبی ضربه بزنيد تا اثر رنگ به جا 

د، با چسباندن چسب نواری كاغذی در خارج ازطرح كه به ایجاد خطوط صاف نياز دارید مثل كادر آسمان كه در صفحه كناری كمد مmحظه می كني

ن رنگ طرف دیگر این خط را با چسباندن چسبخط مرزی بين دو رنگ ابتدا یكی از رنگ ھا را بزنيد و سپس چسب را جدا كنيد و پس از خشك شد

سب آن خيلی قوی باشد رنگ را می كند.روی قسمت رنگ شده رنگ آميزی كنيد. چسب كاغذی را از نوع كم چسب در نظر بگيرید زیرا اگر چ

ر تصویر دستگيره گرد كشو به صورت خورشيدی كه دربرای ایجاد طرح ھای كوچك از ویژگی ھای ظاھری خود اثاثيه نيز سود ببرید. به عنوان مثال د

ی توانيد از استنسيل ھم بھره بگيرید.ميان آسمان روی كشو قرار گرفته رنگ آميزی شده است. برای رسم طرح ھای كوچك مثل فرم قلب م

 استفاده كنيد. ممكن است رنگ روغنی را با رنگاستنسيل طرح مورد نظرتان را با طلق یا مقوا بسازید و سپس از آن برای رسم طرح روی اثاثيه

 �یه وارنيش آكریليك روی اثاثيه بزنيد تا رنگ آنھا نسبتھای آكریليك نيز جایگزین كنيد. در این صورت پس از اتمام كار برای حفاظت از رنگ دو تا سه

به خراشيدگی و سایش مقاوم شود.

منبع : روزنامه شرق
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رنگ در اتاق کودکان

اگر به خانه جدیدی نقل مکان می کنيد و به دنبال انتخاب رنگ مناسبی

یا قصد دارید دکوراسيون اتاق او را برای نقاشی اتاق کودکتان ھستيد و 

باشد. برای شما  مفيدی  تواند کمک  تغيير دھيد مطالعه این مطلب می 

رنگی که برای دکوراسيون اتاق کودک در نظر می گيریم باید با مقطع سنی

که کودک شما در آن قرار دارد متناسب باشد. در طول سال اول زندگی رنگ

ھای مmیم برای اتاق کودکان بھترین انتخاب ھستند، چرا که نوزاد به نور و

سایه بيشتر توجه نشان می دھد تا تفاوت رنگ ھا. از این رو اتاق خواب

یا رنگ ھای زرد، مانند سفيد و کرم و  با رنگ ھای روشنی  باید  نوزادان 

یا سبز روشن رنگ آميزی شود. ھرچه کودک بزرگ تر می صورتی، آبی 

توان فضایی اتاق می  با به کارگيری رنگ ھای شاد و درخشان در  شود 

جذاب و سرشار از انرژی و تحرک برای او فراھم آورد.اگرچه استفاده از رنگ

ھای روشن و طرح ھای شاد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات تحریک

خmقيت آنھا را فراھم می آورند در اتاق کودکان توصيه می شود اما ھمواره

باید دقت کرد که دکوراسيون اتاق کودکان در عين بشاشيت و شادی بيش

وراسيون اتاق کودکان رعایت اصول ایمنی در درجهاز اندازه شلوغ نباشد تا موجب بی قراری و سلب آرامش کودک نشود.ا ز آنجا که در انتخاب دک

ه در ساختمان آنھا سرب به کار نرفته باشد. پس ازاول اھميت قرار دارد برای رنگ آميزی اتاق کودکان باید ھمواره از رنگ ھایی استفاده کرد ک

 رسد. برای طراحی رنگی دکوراسيون اتاق کودکاناطمينان از بی زیان بودن نوع رنگ مصرفی نوبت به انتخاب یک زمينه رنگی برای اتاق کودک می

ی مmیم و رویایی که اسباب بازی ھای رنگارنگ کودکدو راه وجود دارد: استفاده از رنگ ھای شاد و درخشان و دیگری ایجاد فضایی مملو از رنگ ھا

د به خاطر داشت که اغلب کودکان مجموعه ای ازدر آن نقش آکسان ھای رنگی را ایفا می کنند. ھنگام طراحی رنگ در دکوراسيون اتاق کودک بای

تاثير قرار می دھند.گاھی اوقات انتخاب رنگ واسباب بازی ھای رنگارنگ را در فضای اتاق خود جای خواھند داد که بی شک نمای اتاق را تحت 

 مmیمی مانند صورتی و بنفش یاسی را برایدکوراسيون اتاق کودک با توجه به جنسيت او انجام می شود. بسياری از والدین رنگ ھای گرم و

گ تر که قادر به اعمال سليقه خود در انتخاب رنگدختران و رنگ ھای آبی و سبز را برای فرزند پسرشان می پسندند. ھمچنين در ميان کودکان بزر

رنگ ھای پرسایه و شاد با کنتراست بيشتر را میو دکوراسيون اتاقشان ھستند بسياری از دختران فضایی رویایی و دخترانه و بسياری از پسران 

ایی فانتزی و رویاگونه را ترجيح می دھند. از این روپسندند. دختران دکوراسيونی مملو از رنگ ھای صورتی، سفيد و بنفش، تور، روبان و حریر و فض

ران ھارمونی و ھماھنگی بيشتر و در اتاق پسرانتوجه به جزیيات ریز و کوچک در اتاق دختران اھميت بيشتری می یابد. در دکوراسيون اتاق دخت

اتاق کودکان بر پایه جنسيت آنھا چندان توصيهرنگ ھای متضاد و کنتراست بيشتر ترجيح داده می شود. اما در دنيای امروز طراحی دکوراسيون 

 زرد پرتقالی و نارنجی) را که عmوه بر روشنایی ونمی شود و حتی بسياری از والدین رنگ ھایی چون پرده ھای گوناگون زرد (از ليمویی و کرم تا

از محدودکردن انتخاب کودکان در رنگنشاط کافی برای اتاق کودک به جنسيت خاصی نيز منتسب نيست ترجيح می دھند. در ھر حال باید 

 پسران آبی باشد.دکوراسيون اتاقشان پرھيز کرد و به خاطر داشت که الزاماً نباید اتاق دختران صورتی و اتاق

منبع : بيرتک
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 رنگ در دکوراسيون

نتيجه ای مطلوب نوع کار عملی، وجود ھمواره �زمه دریافت  انجام ھر  از 

اینجا سعی شده است اطmعات و آگاھی �زم تئوری در آن زمينه است. در

.اطmعاتی در ارتباط با ھمين موضوع و ھدف ارائه شود

:یابندرنگ ھا در دو بستر اصلی در محيط حضور می

.کف، سقف و درھا ) پوشش ھای اصلی فضاھا شامل دیوار،١

.غيره ) لوازم دکوراسيون شامل مبلمان، پرده ھا، فرش و٢

محيط، در  دکوراسيونی  نقش  لحاظ  به  قالب  دو  این  مقایسه  مقام   در 

لوازم به  نسبت  زیرا  برخوردارند،  بيشتری  اھميت  از  فضا  پوشش ھای 

ثابت تر بوده و به گونه ای نقش پس زمينه را برای آن لوازم اجرا دکوراسيونی

این پوشش ھا، دیوارھا به جھت وسعت حضورشان در فضا، در ميان.می کنند

ميزان لوازم دکوراسيونی جایگاه ویژه ای داشته و  بر دیگر  تأثير گذاریشان 

بر روی دیگر لوازم محيط، بسيار چشمگيرتر است. گذشته از موضوع تأثير

.بسيار مؤثر است دیوارھا و انتخاب رنگشان در تغيير وسعت و نور فضا نيز

سفيد رنگ ھای خنثی و رنگ ●

رنگ سفيد القاکننده آرامش، صفا و آسایش است. سفيد یکی از کاربردی ترین .و صلح است سفيد سمبل خلوص، بی گناھی، پاکی، آرامش

قابل ترکيب است. (منظور از ترکيب در این مباحث، کنار ھـم قرارگيری رنگ ھا در رنگ ھا در طراحی دکوراسيونی یک فضا است زیرا که با ھمه رنگ ھا

کمپوزسيون ( ترکيب) رنگی در فضا است). یک

کوچک و کم پوشش ھای اصلی، آن مکان را روشن تر و بزرگتر جلوه می دھد. بنابراین برای فضاھایبه کارگيری رنگ سفيد در فضا به خصوص برای 

نور انتخاب ایده آلی است.

. درمی شود، یک رنگ گرم را ایجاد می کند ولی در زیر نورھای مصنوعی به نظر سرد می رسد سفيد خالص ھنگامی که با نور طبيعی نورپردازی

فلورسنت و یا افزودن لوازمی به یک و یا چند رنگ یاد شده در محيط نتيجه با اضافه کردن نورھای زرد، قرمز و قھوه ای در کنار نور مصنوعی مانند

با عناصر معماری قدیمی و یا جھت رنگ ھا از کيفيت سفيد نمی کاھند بلکه آن را گرم تر می کنند. رنگ سفيد برای فضاھایی فضا تغيير می کند. این

 ھایبسيار ایده آل است. برای حفظ آرامش فضایی با سطوح سفيد می توان از لوازمی با رنگ ایجاد ھماھنگی بين سبک ھای کامmً مجزای معماری

.زیبا، تعدادی رنگ ھای دراماتيک نيز به این ترکيب افزود خنثی و بافت ھای طبيعی مانند چوب استفاده کرد و برای ایجاد تضادھای ظریف و

خنثی رنگ ھای ●

اوليه و ثانویه متمایل نيستند. با این تعریف رنگ ھایی ھستند که از ميزان زیادی سفيد برخوردار بوده ولی به ھيچ یک از رنگ ھای رنگ ھای خنثی،

حساب آبی آسمانی جزو رنگ ھای خنثی محسوب نمی شوند ولی رنگ کرم یکی از رنگ ھای خنثی به رنگ ھای کم مایه مانند صورتی کم رنگ یا

www.takbook.com

www.takbook.com



می کند. رنگ ھای خنثی در بسياری از مواد طبيعی می آید. ھمين مسأله در مورد خاکستری روشن که از مشکی نشأت گرفته است نيز صدق

غيره دیده می شوند. حصير، شن و امثال اینھا و یا در برخی از موارد مصنوعی مانند فلز، شيشه، سيمان و مانند سنگ ھا، خاک، زمين، چوب،

و کاربردی ھستند. خنثی بودن آنھا به این معناست که می توانيد به راحتی رنگ ھای خنثی در دنيای دکوراسيون از اھميت بسياری برخوردار بوده

مناسب در فضا ایجاد کرد. با توجه به آنکهرنگ دیگری بدون احتمال وجود از دست رفتن زیبایی ھای ھر یک به خصوص رنگ ھا، ترکيبی  در کنار ھر

و کاغذی، خوبی برای نصب تابلو، نوارھای چاپیاین رنگ ھا نيز آرام بخش و مmیم ھستند، با پوشش دیوار با یکی از آنھا می توان پس زمينه 

دکوراسيونی پر شده باشد که احساس آرامش را بر ھم بریزد، یکی از اگر فضا به قدری از لوازم پردھھا و به طور کلی دیوارکوبھا فراھم آورد.

رومبلی، پرده و غيره به یکی از در محيط با حفظ ھمان وسائل، رنگ آميزی سطوح اصلی یا تعویض پوشش ھای ثانویه مانند راھھای ایجاد تعادل

مانند یک دیوار، در، پنجره و یا حتی خرده ریزھایی مانند دستگيره، چوب پرده و به رنگ ھای خنثی است. ھنگامی که قصد دارید قسمتی از فضا

ا را به یکی از رنگ ھای خنثی رنگ آميزی کرده وکلی ھر وسيله ای که در محيط وجود دارد، به محض ورود بيننده به داخل، جلب توجه نکند، آنھ طور

.آنھا در نظر بگيرید یا رنگ خنثی را در انتخاب

منبع : روزنامه اطmعات
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رنگ روح زندگی

در ميان فضاھای خانه از اتاق خواب تا حمام و آشپزخانه یکی از پرکاربردترین

فرماندھی مقر  بيشتر خانه ھا و خانواده ھا  در  نشيمن است که  مکان ھا 

محسوب می شود. اعضای خانواده پس از کار، درس و... در شب به بھانه

تماشای فيلم، پيگيری برنامه ھای تلویزیون در فضای نشيمن دور ھم جمع

می کنند. تجربه  را  نشيمن گرمای خانواده  نام  به  مکانی  می شوند و در 

گاھی به بھانه ھای مختلف صرف غذا نيز به اتاق نشيمن منتقل می شود؛

در بعضی از ساعات روز اتاق بازی بچه ھای کوچک تر است و اگر از دوستان و

آشنایان نزدیک و صميمی به مmقات بيایند در ھمين فضای خودمانی اتاق

نشيمن از آنھا پذیرایی می شود؛ ترجمه لغت به لغت اتاق نشيمن در زبان

انگليسی می شود «اتاق زندگی».

بيشتر فعاليت ھای یک خانواده را در درون خود جایدر واقع به استناد تمام این شواھد اتاق نشيمن، زنده ترین و فعال ترین فضای خانه است که 

 درشت، برخmف آنچه به نظر می آید دکوراسيون اتاقمی دھد و حيات یک خانواده را می توان در درون آن دید. به دليل این ھمه کاربرد ھای ریز و

ه بدمد تا صميميت خانوادگی در بستر این فضا شکلنشيمن اھميت بسيار دارد، این فضا با وسایل مناسب باید روح امنيت و آرامش را در فضای خان

اق نشيمن باید به گونه ای طراحی شود که اعضایبگيرد. اولين خصيصه در انتخاب وسایل اتاق نشيمن و نحوه چيدمان آنھا راحتی این فضاست. ات

یکدیگر بنشينند. مھم ترین عاملی که راحتی فضایخانواده ساعت ھا راحت و بدون خستگی از نوع مبلمان، رنگ دکوراسيون، نورپردازی و... کنار 
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اتاق نشيمن را تضمين می کند، مبلمان است که بھتر است از نوع مبلمان ھای راحتی باشد.

کنند. در قدم دوم نباید اتاق نشيمن را با انبوھی ازمبل ھای راحتی تمام پارچه عموما راحتند و در استفاده طو�نی مدت تن را کوفته و خسته نمی 

برخورد افراد خانواده داشته باشد.وسایل تزئينی و تجملی شلوغ کرد، اتاق نشيمن باید فضای بازی برای رفت و آمد راحت و بدون 

تاق باید فضایی برای بازی کوچکترھا و مشقشب ھای زمستانی را تصور کنيد که اعضای خانه در اتاق نشيمن دور ھم جمع شده اند، در این ا

اق راحت و پر رفت و آمد خانه نيستند. وسایلی کهنوشتن مدرسه  ای ھا وجود داشته باشد. بوفه ھای بزرگ با انبوھی از وسایل تزئينی مناسب ات

 بھتر است از وسایل فانتزی و ارزان قيمتی استفادهجنبه تجملی و تزئينی دارند، بھتر است به ميھمان خانه منتقل شوند. برای تزئين اتاق نشيمن

تزئين اتاق نشيمن مناسبند؛ به ویژه که چون اینکنيد تا تنوع بيشتری به اتاق بدھند. انواع شمع، جاشمعی، گلدان ھای رنگی و قاب عکس برای 

ین کنيد. در طراحی مدرن اتاق نشيمن به جای وسایلیوسایل گران قيمت نيستند، می توانيد به سرعت آنھا را عوض و نمونه ھای تازه آنھا را جایگز

رم می کنند، استفاده می شود.با طرح ھا و نقش ھای اصيل، از رنگ ھای مختلف و حتی بيشتر رنگ ھای تند و تيز که فضا را گ

ضافه کردن تعدادی وسيله مختصر فضای اتاق نشيمنتنوع رنگ ھا این امکان را به صاحبخانه می دھد که بدون دور ریختن وسایل قدیمی و فقط با ا

ورت ایجاد تغيير و تحول در این محيط بيشتر از سایررا متحول کند. از آنجایی که افراد خانه به طور دائمی از اتاق نشيمن استفاده می کنند، ضر

بتوانيد  ھرچند وقت یک بار آنھا را جابه جا کنيد وفضاھا احساس می شود، به ھمين دليل در ھنگام انتخاب، وسایل سبکی خریداری کنيد که 

دکوراسيون جدیدی به اتاق نشيمن خود بدھيد.

● نور در نشيمن

ق نشيمن باید به حضور نور کافی توجه کنيد. یک لوستراتاق نشيمن گاھی به نور کم و گاھی به نور زیاد احتياج دارد و در انتخاب نورپردازھای اتا

ی حتما یک آباژور با نور جانبی کمتری را ھم برایمرکزی که نور اتاق نشيمن را به طور کامل تامين کند، انتخاب خوبی برای اتاق نشيمن است ول

 طراحی می شود ولی حتی اگر اتاق نشيمن خانهاتاق نشيمن خود در نظر بگيرید. در معماری ساختمان عموما اتاق نشيمن در فضای نورگير خانه

يمن را باز کنيد.شما این ویژگی را نداشت در ساعاتی از روز به ویژه روزھای آفتابی در و پنجره ھای روبه نش

. نگران بی رنگ شدن فرش و مبلمان خود در مقابل نورطبق اصول فنگ شویی با این کار انرژی ھای بد از خانه خارج و انرژی ھای مثبت وارد می شوند

آفتاب نباشيد؛ فراتر از آن، نور آفتاب سmمت و شادابی خاصی به فضای خانه شما می بخشد.

● صوتی و تصویری ھا

ی امروزی بی نياز از حضور آنھا در خانه نيستند.اتاق نشيمن در کنار ميز و کاناپه شامل مجموعه ای از وسایل صوتی و تصویری است که خانه ھا

قابل توجه تکنولوژی تازه از راه رسيده و جذابیمھم ترین وسایل صوتی و تصویری خانه یک تلویزیون و یک دستگاه پخش دی وی دی ھستند و نکته 

اعضای خانواده می کند. سينمای خانگی را بابه نام سينمای خانگی است. این تکنولوژی اتاق نشيمن را تبدیل به سالن سينمای خصوصی برای 

 تر و ارزان تر است. در دنيای لوازم الکترونيک ھرروزتلویزیون ھای پmسما یا ال سی دی می توان به خانه آورد که پmسما بزرگتر و ال سی دی، کوچک

ی خریداری کنيد که به سرعت کاربری خود را از دستپدیده تازه ای به بازار عرضه می شود، باید در انتخاب دقت کنيد تا وسيله مطمئن و باکيفيت

 باشد.blu-rayندھد. در ھنگام خرید دستگاه دی وی دی دقت کنيد دارای تکنولوژی 

● ھزینه کم یا زیاد

ه شد، بھتراست وسایل تجملی و تزئينی گرانقيمت رااتاق نشيمن را می توان با صرف کم ترین یا بيشترین ھزینه دکوراسيون کرد. ھمان طور که گفت

ب دیدگی ھستند. اگر می خواھيد مبلغ قابل توجھیبه ميھمان خانه منتقل کنيد چون به دليل رفت و آمد زیاد اتاق نشيمن این وسایل در خطر آسي

وسایل اساسی با کيفيت عالی خریداری کنيد.برای خرید وسایل اتاق نشيمن صرف کنيد، بھتر است به جای صرف این مبلغ در کا�ھای تزئينی، 

وسایلی که بر اثر استفاده مداوم شکل، فرم و زیبایی خودشان را از دست ندھند.

● نشيمن و ميھمان خانه

ارند، کار انتخاب و خرید وسایل آسان تر است اما اینبرای صاحبان آپارتمان ھای بزرگ که فضای مجزایی برای نشيمن و پذیرایی ميھمان در اختيار د

انه در اختيار دارند؛ در این صورت انتخاب وسایلروزھا بيشتر خانواده ھا ساکن آپارتمان ھای کوچکی ھستند که یک فضا برای نشيمن و ميھمان خ

ن یک کاناپه روبه روی تلویزیون جای داد ولی سایراتاق نشيمن سخت تر می شود و باید به دنبال مبلمان رسمی تر رفت. در این موقعيت شاید بتوا

لمان رسمی و راحتی را تلفيق کرد ولی آنچنان ظریف کهمبل ھای خانه نباید، کاناپه ھای تمام پارچه باشند. در آپارتمان ھای کوچک باید دو نوع مب

www.takbook.com

www.takbook.com



زننده نباشد.

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=350344

رنگ سفيد ھم جذابيتھای فراوانی دارد

نظر افراد نسبت به دیوارھای سفيد یا کامm مثبت است یا کامm منفی. از

آنجایی که سفيد با ھر رنگی جور ميشود، برای خانه ھایی که به معرض

فروش گذاشته شده اند یا آپارتمانھا، رنگی بی ضرر ھستند. آنچه موجب

شھرت منفی رنگ سفيد به عنوان رنگی خسته کننده و خنثی شده است،

برخورد غير خmقانه با آن است.

سفيد، نور را افزایش ميدھد و فضا را جادار، تميز، آرام و اندیشمندانه نشان

ميدھد. این رنگ بھترین زمينه را برای آثار ھنری متھورانه و مبلمان معاصر

نيز ھمين بودن دیوار موزه ھای ھنر معاصر  (دليل سفيد  فراھم می آورد 

است).

از طرفی، سفيد، بسيار بيشتر از آنچه تصور کنيد شخصيت دارد. کارخانه

ھای رنگ سازی معتبر مجموعه ای از رنگ سفيد توليد ميکنند که از سفيد

قھوه ای گرفته تا سفيد صورتی و سبز در آن دیده ميشود. این رنگھا پس از

استفاده بر دیوار، سفيد به نظر ميرسند اما ته رنگی سرد یا گرم دارند. رنگ

را به جلوه در خواھد آورد.آميزی دربھا، قاب دربھا، حاشيه دیوارھا یا ھر آرایه دیگری با رنگی متضاد، این ته رنگھا 

 رسيده و دیوارھایی به رنگ سفيد سرد، تر و تازه تر بهاگر برای این منظور از سفيد خالص استفاده شود، دیوارھایی با رنگ سفيد-بژ تيره تر به نظر

کرم، موجب ميشود که دیوارھا کثيف به نظر برسند.چشم می آیند. اما مراقب باشيد، آرایه ھای سفيد ساده و براق، با سفيد شکری یا با ته رنگ 

ی خود رنگ کرده و نتيجه را امتحان کنيد.حتما قبل از رنگ آميزی تمام دیوارھا، یک تکه بزرگ دیوار و حاشيه آن را با رنگھای انتخاب

● بافتھا و �یه ھای متعدد

ه مختص اسراحت و آرامش است، بسياردکوراسيون سفيد در سفيد، حال و ھوایی طبيعی و خالص ایجاد ميکند که به خصوص برای فضایی ک

جب ميشود که چشم بر بافت و شکل اشياءمناسب است. ھنگامی که تمام سطوح و جزئيات اتاق به رنگ سفيد باشند، روشنایی و پاکی آن مو

متمرکز شده و حتی اشياء معمولی ھم مانند آثاری ھنری به نظر برسند.

به شکلی خاص منعکس ميکنند و تضادی کهھر نوع بافت خاص، از سطح صيقلی چينی گرفته تا گچ مات، پارچه ھای ابریشمی و نخی، نور را 

د گرم-با ته رنگ نارنجی، زرد، بژ- و سفيد سرد- باچشم به دنبال آن است را به وجود می آورند. شما ميتوانيد از درجات مختلف سفيد، مانند سفي

م از دسته رنگھای سفيد محسوب ميشوند وته رنگ خاکستری یا آبی- ھم استفاده کنيد. رنگھایی چون عاجی، شکری، شيری و مانند اینھا ھ
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دارای حال و ھوایی رمانتيک ھستند.

ابلوھای نقاشی و لوازم کوچک نه تنھا رنگ را بهواضح است که ھيچ اتاقی در واقعيت نميتواند صد در صد سفيد باشد. گياھان خانگی، شومينه، ت

ن تضادھا تنھا موجب افزایش زیبایی اتاقھای تمام سفيداتاق می آورند، بلکه حالت بيش از حد خنثی و درمانگاه مانند فضا را ھم از بين ميبرند. ای

ميشوند.

● افزودن رنگھای خنثی

این فضا بافتھایی طبيعی و مقداری رنگ خنثی اضافهیک اتاق سفيد کا وسایل سفيد پر شده باشد، تا حد زیادی افراطی به نظر ميرسد، اما اگر به 

رنگ سفيد صحنه را برای ایجاد حال و ھواییشود، سفيد به پس زمينه ای تميز و صاف برای ایجاد احساس آرامش و تمدد اعصاب مبدل ميشود. 

امروزی و مدرن آماده ميکند، از طرفی برای تزئين فضا به شکل یيmقی ھم مناسب است.

مختلف آن، استفاده کنيد. اگر کف اتاق پارکت است،برای رسيدن به این کيفيت، ھنگام انتخاب مبلمان، قاب عکس و خرده ریزھا از چوب در رنگھای 

دادن وسایل اضافه، از سبدھای درشت بافت استفادهآنرا تا حد امکان خلوت نگه دارید، از قاليچه ھای کوچک یا حصير استفاده کنيد. برای قرار 

کرده و اشيا فلزی زمخت و صيقل نيافته را ھم از یاد نبرید.

ار ببرید. رنگھای خنثی شامل انواع قھوه ای، بژ،برای اینکه حال و ھوای سفيد اتاق از بين نرود، این اشارات رنگی را مختصر و پراکنده به ک

خاکستری، سياه و ھمچنين زیتونی، آبی خاکستری و خاکستری سبز ھستند.

 داشتن چند کودک در خانه، به آن فکر نکرده اید،ـ نکته: آیا اصو� استفاده از رنگ سفيد عملی است؟ اگر رنگ سفيد را دوست دارید اما به علت

شده باشند، به سادگی تميز ميشوند و روکش مبل ازاستفاده از آن را کنار نگذارید. دیوارھایی که با رنگ قابل شستشو یا با رنگ کوره ای رنگ 

شھای رنگين بسيار ساده تر است و در صورت لککتان سفيد قابل شستشو، نه تنھا فضا را خلوت و تميز نگه ميدارد، بلکه شستشوی آنھا از روک

شدن،به سادگی با مواد سفيد کننده به شکل اول باز ميگردد.

● تغيير فضا با رنگ

ش مبلھا، رنگ غالب بر منزل را تغيير دھيد، سفيد ميتوانداگر مدام دکوراسيون منزل را تغيير ميدھيد و عmقه دارید با تغيير رنگ پرده، روتختی و روک

عاتی به رنگھای تازه را به اتاقھا بيافزایيد.انتخاب خوبی باشد. به این ترتيب شما با حفظ ھماھنگی کل منزل ميتوانيد با ھزینه کمتر، قط

منبع : سایت فریا

http://vista.ir/?view=article&id=263788

رنگ و ابعاد فضا

اغلب فرمول کلی درباره رنگ ھا را شنيده اید؛ «رنگ ھای گرم پيش رونده

ھستند و جلوتر دیده می شوند اما رنگ ھای سرد عقب می روند و دورتر به

نظر می رسند.» این فرمول به این معنا است که اگر می خواھيد فضای

اتاقی بزرگ تر به نظر برسد دیوارھا را با رنگی سرد بپوشانيد و اگر مایليد

اتاقی کوچک تر به نظر برسد رنگ پوشش دیوارھا را از خانواده رنگ ھای
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گرم انتخاب کنيد. اما متاسفانه کل ماجرا به این سادگی نيست.

یک رنگ سبز یا آبی درخشان ھم می تواند به اندازه یکی از رنگ ھای گرم

براین ارزش رنگی- روشنی و تيرگی- و درجه خلوص رنگ -دیوارھا را جلوتر بکشد. در حالی که زرد مmیم و روشن فضا را بازتر و بزرگ تر می کند. بنا

ه طور کلی رنگ ھای روشن تر یا رنگ ھایی کهميزان ترکيب آن با سایر رنگ ھا - نيز از اھميتی ھم پای گرمی یا سردی آن برخوردار است. ب

 فضا می شوند. تاثير رنگ به ابعاد فضا محدودخلوص کمتری دارند موجب بزرگنمایی فضا و رنگ ھای تيره تر و خالص تر موجب کوچکتر دیده شدن

در ما ایجاد می کنند و این حس ھا به نوبه خودنمی شود بلکه رنگ بر حال و ھوای حاکم بر فضا نيز موثر است. ھر یک از رنگ ھا حسی خاص را 

بر روی برداشت ما از ابعاد فضا و درجه راحتی ما در آن تاثير می گذارند.

 قرار می دھند. طبق قانون تضاد ھمزمان، اگر دو رنگ دربه خاطر داشته باشيد رنگ ھایی که در کنار یکدیگر قرار می گيرند نيز یکدیگر را تحت تاثير

کمل- رنگ ھایی که در چرخه رنگ درست درھمسایگی ھم قرار گيرند، چشم آنھا را تا حد ممکن متضاد با یکدیگر نشان می دھد. رنگ ھای م

اگر سبز و قرمز را با ھم در اتاقی استفاده کنيد، قرمز،مقابل ھم قرار می گيرند - چنين تضادی را ایجاد نمی کنند بلکه یکدیگر را تشدید می کنند. 

قرمزتر دیده می شود و سبز آن سبزتر به نظر خواھد رسيد.

يت ایجاد کند. وقتی با رنگ ھای مکمل کار میھر طراحی رنگی به نوعی کنتراست نيازمند است تا چشم را به خود جلب و در فضا تعادل و جذاب

 یا گرم به المانی از خانواده رنگ ھای متضاد خودکنيد به طور اتوماتيک از این کنتراست سود می برید. اما طراحی ھای تک رنگ از رنگ ھای سرد

نياز دارد تا به فضا شور و حال ببخشد.

● فضا را به سطوح روشن و تيره تقسيم کنيد

است و بنفش تيره ترین رنگ. وقتی مایليد در نمایارزش رنگی به ميزان روشنی یا تيرگی رنگ د�لت دارد. در ميان تمام رنگ ھا، زرد روشن ترین 

ند برای نزدیک تر نمایاندن دیوارھا به ھم و جمع تر دیدهظاھری ابعاد فضا نيز تغييراتی ایجاد کنيد از رنگ ھایی با ارزش رنگی زیاد که تيره تر ھست

ر دیده شدن فضا بھره ببرید. شما می توانيد از رنگشدن آن و از رنگ ھایی که از درجه روشنی بيشتر برخوردارند برای افزایش فاصله آنھا و بازت

ره ببرید.دلخواھتان در سایه ھای روشن تر یا تيره تر جھت ایجاد حس مورد نظرتان در فضای یک اتاق بھ

ا خيلی ساده به سراغ رنگ ھای روشن معمولی مثلبرای بزرگتر نمایاندن یک فضا سایه ھای روشنی از رنگ مایه مورد پسندتان را انتخاب کنيد ی

 باز و وسيع نشان می دھند، بروید. برای حصولسفيد، کرم یا رنگ ھای خنثای بسيار روشن- انواع سفيد و رنگ ھای پاستلی - که فضای اتاق را

د بر این خطوط و ویژگی ھای معماری اتاق حس وسعتنتيجه بھتر قاب پنجره ھا و درھا را با رنگی که با دکوراسيون ھماھنگ است رنگ بزنيد. تاکي

فضا را تشدید می کند.

ع سفيد حسی از سردی را در فضا القا می کند ورنگ سفيدی که برای دیوارھا به کار می برید، بھتر است سفيد خالص و براق نباشد چون این نو

 بيننده را به خود معطوف می کنند، حذفرنگی بی روح است.گاھی اوقات فرم فضا به شکلی است که �زم است تا حد امکان اجزایی که توجه

مانند قاب درھا و پنجره ھا، در کمدھای دیواری و قابشوند. به عنوان مثال در یک اتاق که باریک و طویل است بھتر است تمام جزئيات روی دیوارھا 

دور شومينه را ھمرنگ با دیوار رنگ آميزی کنيد، تا فضا یکدست تر و بازتر دیده شود.

● از کنتراست سود ببرید

اتاق را پررنگ و توجه بيننده را به سوی فرم و اندازهکنتراست و تضاد ميان رنگ دیوارھای یک اتاق و جزئيات معماری آن مثل قاب پنجره ھا مرزھای 

د کرد و اگر جمع و جور و کوچک است اینآن جلب می کند، اگر اتاق وسيع و بزرگ باشد توجه بيشتری را به ابعاد و وسعت خود جلب خواھ

ا داشته باشند موجب تاکيد بر ابعاد فضا خواھند بود.محدودیت فضا بيشتر به نظر خواھد رسيد. مبلمان و لوازم اتاق چنانچه رنگی متضاد با دیوارھ

● با رنگ استتار کنيد

 رنگی چندرنگ را انتخاب کنيد تا از این طریق ابعاداگر با یک اتاق مکعب مربع شکل و کسالت آور روبه رو ھستيد برای جان بخشيدن به آن یک پالت

 دو دیوار دیگر را با رنگی روشن بپوشانيد.و فرم فضا را تغيير دھيد. برای این منظور می توانيد دو دیوار مقابل را با یک رنگ تيره و

چنين مواردی رنگ کردن سقف اتاق با رنگیبه این ترتيب فرم اتاق کمی کشيده به نظر می رسد و از شکل یک مکعب مربع خارج می شود. در 

ضاد با رنگ ھای دیوار شور و حيات �زم را در اتاقغير از سفيد می تواند تنوع و جذابيت بيشتری به فضا ببخشد. استفاده از مبلمانی به رنگ مت

ایجاد می کند.
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ده و تيره است. به این ترتيب ھم اتاق بيشتریک روش دیگر، رنگ کردن دیوارھا با یک رنگ مmیم و سپس پوشاندن یکی از دیوارھا با رنگی زن

شانيد.مستطيل به نظر خواھد رسيد تا مربع. دیواری را که مایليد جلوتر دیده شود با رنگی تند بپو

و زنده و سپس پوشاندن دو دیوار موازی با ھر رنگ روشن ودر یک راھروی بلند که مایليد کوتاه تر به نظر برسد رنگ کردن دیوار انتھایی با رنگی گرم 

 لوازم دکوراسيونی اتاقتان به عنوان راھنمامmیمی موجب می شود راھرو کوتاه تر به نظر برسد.برای شروع می توانيد از رنگ ھای موجود در

استفاده کنيد.

رھا را با رنگ مکمل آن، که سبز است بپوشانيد. سبزیاگر یک کاناپه قرمز در اتاقی دارید و مایليد اتاق کمی کشيده تر به نظر برسد یکی از دیوا

دیوار قرار دھيد. سپس سایر دی این  را جلوی  انتخاب کنيد و کاناپه  منظور  برای این  را  لوازمتيره  بقيه  در  با رنگی بسيار روشن که  وارھا را 

 شده است. برای سقف ھم بنا به فرم فضا و اینکهدکوراسيونی اتاق موجود است رنگ بزنيد. در تصویر رنگ مmیم یاسی از مبل ھای راه راه گرفته

رای سقف استفاده شده است.مایليد بلندتر یا کوتاه تر به نظر برسد رنگی را انتخاب کنيد. در اینجا از رنگ گرم زرد ب

شکسته شدن فضا می شود.در ھر حال استفاده از صفحات رنگی متفاوت در دکوراسيون یک اتاق با ایجاد تنوع بصری موجب 

● از رنگ برای تعریف فضا استفاده کنيد

رنگ بھره گرفت. اگر خانه شما به شکل یک سالندر خانه ھایی که فضای باز و یک تکه دارند برای تعریف بخش ھای مختلف یک اتاق می توان از 

ه کنيد. با رنگ زدن دیوارھا به رنگ ھایاست که پذیرایی، اتاق نشيمن و غذاخوری را شامل می شود از رنگ برای جداسازی فضاھا استفاد

 از ھم مجزا کند.متفاوت خطوط مرزی عمودی در فضا ایجاد می شود که می تواند به نوعی بخش ھای مختلف اتاق را

نگ ھای موجود در مبلمان آن باشند تا از شلوغی ورنگ ھای مختلف به کار رفته برای پوشش دیوارھای چنين اتاقی به طور حتم باید برگرفته از ر

برابر باشند تا با ھم رابطه ای ھارمونيک ایجادعدم ھماھنگی در ميان رنگ ھا پيشگيری شود. ھمچنين این رنگ ھا بھتر است از نظر ارزش رنگی 

 الھام بگيرید. به عنوان مثال رنگ ھای سبز گوناگون برگکنند. اگر ھنوز مبلمانی برای اتاق درنظر نگرفته اید برای انتخاب پالت رنگی فضا از طبيعت

 که تک رنگ نيست اما اجزای آن به خوبی باھا و درختان با رنگ ھای خاکی شن و سنگ و آبی آسمان، در کنار ھم مجموعه ای ایجاد می کنند

ھم ھماھنگ ھستند.

نسبت به تاثير آنھا بر ابعاد فضا برخوردار است چوندر آخر به یاد داشته باشيد تاثيری که ھر یک از رنگ ھا بر حس شما دارند از اھميت بيشتری 

ن آن اھميت چندانی ندارد.مادامی که شما در فضای رنگی خاصی احساس آرامش و راحتی می کنيد بزرگتر یا کوچکتر دیده شد

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=261551

رنگ ھا در حمام

شاید به نظرتون مسخره بياد که به رنگ حمام اینقدر توجه بشه اما مطمئن

تاثير زیادی توی فضای دکوراسيونی اون ترکيب رنگ حمام  باشيد انتخاب 

داره . رنگ ھا حتی موارد کاربردی را نيز شامل می شوند . مثm قرمز کردن

بازتابش کرده و در صورت زیاد نور قرمز  دیوار اطراف ایينه باعث می شود 
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با اشتباھاتی ارایش مسلما  این رنگ قرمز در ھنگام  بودن  بودن و غليظ 

مواجه خواھيد شد . در ھر صورت مطمئن باشيد انتخاب رنگ حساس ترین

گام در تزیين حمام می باشد . در حمام ما از زندگی شلوغ روزانه به یک

صورت در  و  پيدا کرده  ارامش  در حمام   . بریم  می  پناه  خلوت خصوصی 

مناسب بودن محيط می توان تمرکز کرد و ساعات خوبی را طی نمود .

کانی باشد مکانی ارام برای ارامش یا یک محيطھنگام انتخاب رنگ حمام به سليقه و روحيه خود توجه کنيد و اینکه می خواھيد حمام شما چه م

 رنگ ھای سرد حس سکون و ارامش را به ارمغانسرزنده و شاد ، رسمی باشد یا رویایی و فریبنده . رنگ ھای گرم انرژی زا و سرزنده ھستند و

 . استفاده از رنگ ھای مکمل یک محيط سرزنده ومی آورند . استفاده از رنگ ھای ھمسان و نزدیک به ھم یک محيط باز و ارام را ایجاد می کند

خmق و پویا را به تصویر می کشد .

. رنگ ھای با تضاد کمتر و ارام تر مثm بژ و سبزرنگ ھای شدیدا متضاد مثل سفيد و سياه یا سفيد و سورمه ای محيط را کامm رسمی خواھد نمود 

 و نور را فراموش نکنيد . یکی از زیبایی ھاینعنایی یا سبز تيره محيطی صميمی و غيررسمی را ایجاد می کند . در ھر صورت ھماھنگی رنگ ھا

ا قابل تنظيم است تا با توجه به وضعيتطراحی ھای جدید چراغ ھای رنگينی ھست که اصو� در نزدیکی دوشھا نصب می شوند و رنگ نور آنھ

روحيتان رنگ را انتخاب کنيد .

این کار از مناظر طبيعت ، نقاشی ھا و حتی طراحیبرای ایجاد یک حمام منحصر به فرد و غير تکراری در انتخاب رنگ جسارت به خرج دھيد . برای 

کنواختی لوازم ان را از رنگ ھای مکمل انتخاب نمایيد .ھای لباس ھا کمک بگيرید . اگر حمام را تک رنگ انتخاب کرده اید برای ایجاد جاذبه و عدم ی

اجازی دکوری را با سایه ای روشن تر یا تيره تر از دیوارھا انتخاب کنيد .

 تر و کثيف تر از کنار سياه دیده خواھد شد . یاسی در کناررنگ ھای با یکدیگر ترکيب می شوند و نرو انھا بر ھم تاثير دارد مثm سفيد در کنار بژ تيره

ام را زیاب می کند و ھم نور سبز قشنگی را بهابی بيشتر بنفش دیده می شود تا در کنار سفيد . استفاده از گياھان سبز طبيعی ھم منظره حم

 سراميک ھای سفالی سبز یاداور طبيعترنگ ھای حمام اضافه خواھد نمود . کاش ھای شيشه ای ابی حس اسمان و دریا را زنده می کند و

بھتر است قرمز را برای لوازم تزیينی انتخاب کنيد واست . سعی کنيد از رنگ ھای قرمز و سایر رنگ ھای شاد نيز در حمام بھره مند شوید . البته 

در صورت انتخاب ان به عنوان رنگ اصلی از سایه ھای کم رنگ ان بھره بگيرید .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=115835

رنگ ھا را به خاطر بسپاريد

دکوراسيون دکوراسيون است. طراحان  جنبه ھای  از جالب ترین  یکی  رنگ 

امروزی تقریباً ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از رنگ ھای گوناگون و

ترکيب آنھا با یکدیگر را در ھم شکسته اند و امروز ھر رنگی را می توان در

دکوراسيون منزل به کار برد.

www.takbook.com

www.takbook.com



دیگر مرزھا و محدویت ھای گذشته در کاربرد رنگ ھا در دکوراسيون رعایت

برای دلخواه  رنگی  مجموعه  انتخاب  دليل  به ھمين  شاید  و  نمی شوند 

ای ھر خانواده وجود دارد. امروزه بيش از ھردکوراسيون یک خانه مشکل تر شده باشد اما ھنوز راه ھایی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب بر

نگ ھای مورد عmقه خود داریم و انتخاب و سليقه ماچيز به سليقه و روحيات ساکنين خانه توجه می شود. ھریک از ما احتما�ً ایده ھایی درباره ر

اغلب بھترین راھنما برای انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای محل زندگی و منزلمان است.

و درخشان تمایل دارید اینھا می توانند راھنمای شمااگر به یک پارچه کنفی رنگ پریده، یک روميزی بنفش پررنگ و یا لباس ھایی به رنگ ھای زنده 

در انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای منزلتان باشند.

 جا جمع کنيد. این وسایل ممکن است عبارت باشند ازدر قدم اول کليه لوازمی که در منزل دارید و آنھا را به خاطر رنگشان دوست می دارید در یک

است. کتاب ھا و مجله ھایی که در رابطه بایک روسری، یک سرویس بشقاب، صابون یا کارت تبریک و یا ھر آنچه به واسطه رنگش موردپسند شم

ن رنگ ھای گوناگون کسب کنيد.ترکيب رنگ ھستند، تھيه کنيد و با مطالعه آنھا اطmعات کافی در رابطه با ایجاد ارتباط ميا

در فضا بر آنھا عواملی ھستند که نتيجه کار را تحترنگ ھایی که شما می پسندید، ترکيب آنھا با یکدیگر در یک مجموعه واحد و تاثير نور موجود 

تاثير قرار می دھند.

برنگ و یا ھر وسيله رنگ آميزی دیگری که در اختيارھنگامی که رنگ ھای مورد پسندتان را انتخاب کردید با استفاده از مداد رنگی، مداد شمعی، آ

ا تغيير دھيد و به آنھا کمی سفيد برای روشن تر شدندارید آنھا را در کنار ھم روی یک قطعه کاغذ سفيد آزمایش کنيد. اندازه سطوح رنگی مختلف ر

نار آن امتحان کنيد. به خاطر داشته باشيد که رنگ ھایاضافه کنيد. به چرخه رنگ مراجعه کنيد و با استفاده از آن رنگ مورد نظرتان را یافته در ک

یک قطعه کاغذ خواھند داشت. وقتی به یک ترکيبمنتخب شما وقتی روی سطح دیوارھای اتاق اجرا شوند تاثيری بسيار قوی تر از نمای آنھا روی 

 نيز در نظر بگيرید. به عنوان مثال دیوارھای زردرنگی رضایتبخش رسيدید توجه داشته باشيد که تاثير نور موجود در محيط و شرایط منزل خود را

ر می رسند؛ اما ھمين رنگ روی دیوارھای یک اتاقدرخشان برای یک خانه آفتابگير در منطقه ای با آب و ھوای گرم و آفتابی، بسيار زیبا به نظ

ستفاده از رنگ زرد خردلی نتيجه ای بسيار مناسب ترشمالی که از نور طبيعی کمی بھره مند است نازیبا و کسل کننده خواھد بود. در چنين اتاقی ا

خواھد داشت.

 امر ھنگام طراحی رنگ یک فضا ضروری است.نور چه از نوع طبيعی و چه مصنوعی باشد تاثيرات مختلفی بر رنگ خواھد داشت و آگاھی از این

ابد و رنگ مورد نظرتان برای ھر یک از اتاق ھا را در نوردقت کنيد که در چه زمانی از روز و به چه ميزان نور طبيعی به ھر یک از اتاق ھای شما می ت

ھمان اتاق بيازمایيد.

ت اما شاید یافتن رنگ ھای متناسب با آن برایانتخاب رنگ مناسب برای پوشش دیوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق اس

افتن رنگ ھای متناسب با رنگ مورد نظر ماست.دیگر اجزای دکوراسيون کمی مشکل تر به نظر برسد. استفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن برای ی

ه شناخته رنگ قرمز، زرد و آبی  در آن رنگ ھای اوليه و رنگ ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ھای ثانوی٣ رنگ است که ١٢چرخه رنگ متشکل از 

حسوب می شوند و ھمچنين رنگ مقابلش که رنگمی شوند. ھر رنگ در این چرخه می تواند با رنگ ھای کناری خود که رنگ ھای ھم خانواده اش م

 خانواده که در چرخه رنگ در کنار ھم قرار گرفته و بهمکمل آن است به خوبی  ترکيب شده نتيجه ای زیبا و موزون بيافریند. استفاده از رنگ ھای ھم

از یکی به دیگری رھنمون می شود. استفاده از یکاصطmح ھمسایه ھستند ترکيبی  مmیم و ھماھنگ را ایجاد می کند که نگاه بيننده را به راحتی 

 نتيجه ای درخشان و چشمگير می آفریند و بررنگ با ميزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازه ھای صحيح صورت گرفته باشد

جذابيت مجموعه رنگی حاضر می افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ بر فضای اتاق می شود.

منبع : روزنامه تھران امروز
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رنگ ھا را به خانه بياوريد

به رنگ ھا  این  دوست داشتنی ھستند.  رنگ ھایی  زنده ھمواره  رنگ ھای 

نحوی اغراق آميز جاذب نگاه و توجه بيننده ھستند و ھرگز از نظر بيننده دور

نمی مانند.

برای افرادی که رنگ ھای زنده ای که انرژی و ھيجان در فضا می پراکنند و 

پرانرژی و سرزنده چشم بگشایند و دوست دارند ھر روز صبح در فضایی 

روزشان را با ھيجان و سرزندگی آغاز کنند ایده آل ھستند.

با رنگ ھای خاموش و خنثی در محيط زندگی بيشتر  از آنجا که اغلب ما 

مأنوس ھستيم به کارگيری این رنگ ھا نيازمند جسارت است. اما چنانچه

این رنگ ھا را در ترکيبی  مناسب به کار گيرید این جسارت بی پاداش نخواھد

ماند و در نتيجه فضایی درخشان، زیبا و فوق العاده جذاب خواھد بود. پيش از

از مردم زندگی در چنين فضاھای رنگينی برای مدتانتخاب چنين پالت رنگی برای فضای منزلتان به سليقه خود نيز توجه کنيد زیرا برای بسياری 

طو�نی ممکن است آزار دھنده باشد.

 لباس ھای کمد شما از رنگ ھای بژ، کرم،یکی از روش ھای ارزیابی  سليقه واقعی شما در انتخاب رنگ دقت در کمد لباس ھای شماست. اگر

اده از رنگ ھای زنده در فضای منزلتان نباشيد.قھوه ای و سياه و سفيد است و یا از سایر رنگ ھای خنثی و مmیم تشکيل شده است در فکر استف

 نارنجی و بنفش زیاد به چشم می خورند احتما�ً ازچون خيلی زود از آنھا خسته می شوید اما اگر در ميان لباس ھایتان رنگ ھای شادی مثل قرمز،

زندگی در فضایی با دکوراسيون برگرفته از رنگ ھای زنده لذت خواھيد برد.

می تواند ویژگی ھای حاکم بر یک فضا را تنھا با چنداز نگاه طراحان دکوراسيون داخلی، رنگ ھای زنده دارای ویژگی ھای فوق العاده ای ھستند که 

قوطی رنگ تغيير دھد.

ای خاصی می رسد که در این گروه می پسندید.پس از آنکه از تمایل و عmقه خود نسبت به این پالت رنگی مطمئن شدید نوبت به انتخاب رنگ ھ

ه کارگيری این رنگ ھا در سطوح بزرگ مثل دیوارھاستھنگام انتخاب پالت رنگ ھای زنده باید به خاطر داشته باشيد که انتخاب این گروه به معنی ب

استفاده از یک کاناپه قرمز یا قفسه سبز درکه بmفاصله کاراکتر و حالت یک اتاق را دستخوش تغييری چشمگير می سازد و نه تنھا به معنی 

جوانب یک اتاق است.گوشه ای از یک اتاق نيست بلکه احاطه شدن در فضایی آکنده از رنگ ھای زنده و شاد در کليه 

ی. در شب نيز نور چراغ ھای ھالوژن برای چنين فضاھاییفضاھایی که با رنگ ھای زنده آراسته می شوند نياز به نور فراوان دارند، به ویژه نور طبيع

ست در این صورت در اشتباه ھستيد. یک اتاقمناسب تر است. ممکن است تصور کنيد که پالت رنگ ھای زنده فقط برای اتاق ھای بزرگ مناسب ا

ا رنگ ھایی تيره باشند مثل آبی  نيلی یا حتی سياه.بسيار کوچک نيز می تواند با رنگ ھای زنده از نمایی ویژه برخوردار شود حتی اگر این رنگ ھ

در دکوراسيونی کامmً مدرن و یا در دکوراسيون ھاینکته جالب توجه دیگر درباره پالت رنگ ھای زنده این است که شما می توانيد این رنگ ھا را 

نگی بزرگ و ساده است ھنگام کار با این پالت رنگیسنتی و قدیمی با موفقيت به کار بگيرید. از آنجا که قدرت و ویژگی رنگ ھای زنده در سطوح ر

 دکوراسيونی ھرچه سطح صاف تر و یک دست ترنيازی به استفاده از بافت اضافی روی دیوارھا یا باقی سطوح وجود ندارد. در حقيقت در چنين

رسازی بسيار خوبی  برخوردار باشند ھمه چيز در اتاقباشد نمای زیباتری خواھد داشت دیوارھایی که با رنگ ھای زنده پوشانده می شوند باید از زی

د و سپس باید این رنگ ھا در سایر اجزای اتاقپيرو رنگ دیوارھاست و در طراحی یک دکوراسيون با این مجموعه رنگی دیوارھا نقطه شروع ھستن

تکرار شوند.
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ود می رساند. در گروه رنگ ھای زنده، تضاد رنگی وتکرار این رنگ ھا در اجزای دکوراسيونی، این رنگ ھا را تکميل می کند و به حداکثر ميزان خ

 تيره ترین سياه در کنار درخشان ترین رنگکنتراست ھای شدید نقشی اساسی ایفا می کنند و نتيجه ای جذاب و چشمگير می آفرینند چنان که

شوند باید متشکل از دکوراسيونی ساده با اجزاییسفيد یکی از ترکيب ھای ویژه این گروه است. ھمچنين اتاق ھایی که با این رنگ ھا تزئين می 

 کاست.معدود باشند. شلوغ کردن چنين فضایی با وسایل تزئينی متعدد از تاثير مورد نظر رنگی خواھد

رنگ ھای زنده گرم جذاب ترین رنگ ھا در این گروه ھستند.

کدیگر یا ھر یک به تنھایی ھمراه با سياه چنان پرانرژیسرخابی، نارنجی تند و زرد درخشان از گرم ترین رنگ ھای این پالت رنگی ھستند که در کنار ی

ھستند که احساس واقعی از ھيجان را در بيننده زنده می کنند.

ع ھمچون قابی  این رنگ ھا را که از خودش قوی ترجالب است بدانيد این رنگ ھا حتی رنگ سياه را نيز تحت الشعاع قرار می دھند و سياه در واق

 در کنار سفيد خالص نيز جذاب و زیبا خواھند بود آن ھمھستند در برمی گيرد؛ چنان که در کمتر رنگی چنين ویژگی وجود دارد. این رنگ ھای گرم و تند

ذابيت این ترکيب را دوچندان خواھد کرد. به کارگيریبا نمایی تميز که حس پاکی و طراوت را به بيننده القا می کند. در حالی که کمی رنگ طmیی ج

تزئينات فلزی طmیی و نقره ای بر درخشش و زیبایی رنگ ھای این پالت می افزاید.

منبع : روزنامه تھران امروز
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رنگ  ھا را در اتاق خوابتان به بازی بگيريد

ھنگام طراحی رنگ یك اتاق خواب بھتر است از انتخاب رنگ ھای درخشان

پرھيز كنيم چراكه ممكن است ھنگام استراحت، این رنگ ھا آزار دھنده به نظر

برسند اما چنانچه رنگ ھای زنده را بيشتر می پسندید، سایه ھای مختلف

رنگ آجری در كنار كرم ھای غنی و سياه می تواند انتخابی مناسب باشد.

در طراحی اتاق خواب، خصوصی ترین فضا در ھر خانه است،  آنجا كه  از 

دكوراسيون و انتخاب رنگ آن باید پيش از ھر چيز سليقه و نيازھای شخصی

در رنگ  اصول طراحی  از  نباید  این وجود  با  نظر گرفت،  در  را  آن  صاحب 

دكوراسيون و تاثيرات ناخودآگاھی كه ھر یك از خانواده ھای رنگی بر روح و

روان ما به جا می گذارد، غافل شد.

ضمن مد نظر داشتن سليقه صاحب اتاق خواب، باید كاربرد یك اتاق خواب را

 برای خواب و استراحت را فراھم آورد.نيز در نظر داشت. یك اتاق خواب باید ھمواره فضایی آرامش بخش و راحت باشد كه مكانی مناسب

كار رفته در صنایع دستی شرقی، راه حلی مناسباگر به دنبال اتاق خوابی با فضای گرم سنتی و اندكی تجملی ھستيد، استفاده از رنگ ھای به 

برای دستيابی به چنين فضایی است.

نتی شرقی عاملی مھم در ایجاد نمایی باشكوه ورنگ ھای گرمی چون طmیی، نارنجی ھا، قرمزھای پرمایه و آجری ھای به كار رفته در طرح ھای س
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پا از  استفاده  اتاق،  فضای  در  رنگ ھا  این  به كارگيری  بر  عmوه  دكوراسيون ھستند.  یك  در  تابلوھا،گرم  كتان طرح دار،  و  ابریشمی  رچه ھای 

ندان می كند.مجسمه ھای زینتی شرقی، پارچه ھای سوزن دوزی و قلمكار غنا و جذابيت این دكوراسيون را دوچ

ده و روشن به منظور استراحت چشم دربرای نيل به موفقيت در تركيب سطوح طرح دار گوناگون در چنين دكوراسيونی �زم است سطوحی سا

به خوبی ایفا كند.فضای اتاق در نظر گرفته شود كه رنگ ساده و روشن روی دیوارھای اتاق می تواند این نقش را 

 می تواند تختخواب را بيش از پيش به كانونھمچنين آویزھای پارچه ای در قسمت با� و پشت تخت، فضایی رمانتيك و خاص به اتاق می بخشد و

 اند كه با به كارگيری تناليته ھای مختلف یك رنگ،توجه در اتاق تبدیل كند. در مقابل دكوراسيون ھای سنتی، دكوراسيون ھای تك رنگ قرار گرفته

حال ساده و آرامش بخش را در برابر دیدگان بيننده قرارفضایی آرام و یكنواخت را پدید می آورند. رنگ ھای روشن، نمای آفتابی و پرنشاط و در ھمان 

می دھند.

تاق خواب بسيار موفق و مناسب خواھد بود اماتركيب رنگ ھای زرد و سبز از آنجا كه سبز یكی از رنگ ھای مشتق شده از زرد است، در فضای ا

گی در آن می افزاید اما در یك اتاق خواب اختصاصیباید به خاطر داشته باشيم كه غالب شدن رنگ سبز بر زرد در یك اتاق نشيمن بر جذابيت و زند

قسمت اعظم فضا به رنگ زرد سادگی و  آرامشی كه �زمه یك اتاق خواب است را به آن می بخشد.

حال آنكه غالب شدن رنگ سبز در اتاق خواب بيش از ميزان �زم به فضا شور و انرژی می بخشد.

 را بھتر است با رنگ ھای مmیم و باستلی آرایش كنيم.انتخاب رنگ در اتاق خواب كودكان خود از قواعدی جداگانه برخوردار است. اتاق خواب نوزادان

اتاق خواب كودكان و نوجوانان را نيز می توانيم با رنگ ھای شاد و پرانرژی تر زینت دھيم.

ر دكوراسيون یك اتاق خواب می تواند بسيار موفقيت آميزاستفاده از تركيب رنگ ھای ھارمونيك كه در چرخه رنگ در كنار یكدیگر قرار گرفته اند نيز د

باشد.

مانند كرم، فضایی زیبا می آفریند. آنچه باید در طراحیبه عنوان مثال استفاده از تناليته ھای مختلف رنگ بنفش و سبز در كنار یك رنگ روشن متضاد 

عه ای از رنگ ھا بلكه ميزان به كارگيری آنھا ورنگی دكوراسيون یك اتاق خواب ھمواره در نظر داشته باشيم این است كه نه تنھا انتخاب مجمو

سطوحی كه اشغال می كنند در مقایسه با ھم نيز از اھميت بسزایی برخوردار است.

ه ھای كاغذ دیواری نصب شده به دیوار، تكرارھمچنين ایجاد رابطه ميان سطوح رنگی گوناگون با استفاده از جزئياتی چون یك قاب عكس، حاشي

 ھا یا ميز آرایش می تواند به دكوراسيون یك اتاقطرح خاصی روی ملحفه و روبالشی ھا و یا حتی قرار دادن یك جفت آباژور یا گلدان روی پاتختی

انسجام و ھماھنگی بيشتری ببخشد.

منبع : روزنامه تھران امروز
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رنگ ھای انرژی زا در منزل

رنگ، رنگ و باز ھم رنگ. این بار ھم به سراغ رنگ در منازل می رویم. چه

کارکنيم تا فضایی شادتر و متنوع تر داشته باشيم. تحقيقات شگفت انگيز

و آن  مختلف  در قسمت ھای  و  در خانه  رنگ  جدید نشان می دھد که 
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باشيم. داشته  شادابتر  و  تر  محيطی سالم  تا  کند  می  ھمچنين کمک 

محققان دریافته اند که استفاده از رنگ ھای مختلف می تواند تأثير مثبتی بر

روی فشار خون، کاھش استرس و افزایش انرژی داشته باشد. ھمچنين

رنگ ھا می توانند موجب یک خواب راحت برای ما باشند.

را آنھا  و  زا شوند  انرژی  انتقال سلول ھای  توانایی  مثال رنگ قرمز  برای 

برای نفس  افزایش  رنگ  این  ھای  ویژگی  از  دیگر  یکی  دھند.  افزایش 

ورزشکاران و دوندگان است. حا� حتماً علت استفاده از زمين قرمز در بيشتر

مسابقات دو و ميدانی را متوجه شده اید. اما در مورد رنگ آبی، در مورد این

رنگ تحقيقات نشان می دھد که موجب کاھش درد مخصوصاً در بيمارانی

که از رماتيسم رنج می برند می شود. چند مورد از خواص رنگ ھا را برایتان

نوشتيم شما ھم خيلی راحت می توانيد این رنگ ھا را به خانه اضافه کنيد

و از ویژگی ھای آن استفاده کنيد.

▪ رنگ ھای گرم، رنگ ھای انرژی زا

در ميان ھفت رنگ موجود در رنگين کمان (قرمز، زرد، نارنجی، سبز، آبی،

بنفش و نيلی) رنگ ھای گرم قرمز، نارنجی و زرد، سرشار از انرژی ھستند.

از این رنگ ھای گرم در آشپزخانه تان استفاده کنيد. اگر در اتاقی صبح ھا و

توانيد از این رنگ ھا بھره ھرموقع دیگری ورزش می کنيد در آن ھا می 

ن رنگ ھا استفاده کنيم. به طور مثال رنگ زرد دربگيرید. در دیگر قسمت ھای خانه که در آن ھا فعاليت و آمد و شد زیاد است می توانيم از ای

ل به استفاده از این فضا نباشد.آشپزخانه می تواند القا کننده یک روز آفتابی و پرنور باشد. قطعاً کسی وجود ندارد که مای

▪ رنگ ھای خنثی و دقت در بينایی

يشتری پيدا کنيد و زیاد به چشمانتان فشاررنگ سبز برای چشم از بھترین رنگھاست. این رنگ موجب می شود که شما در زمان خواندن قدرت ب

افزایش توانایی چشم خواھد شد. برای اتاقنياید. رنگ سبز باعث متمرکز شدن چشم به نقطه مورد دلخواه می شود و این امر سبب آرامش و 

رید. ھمچنين برای انجام کارھایی که در آن نياز به تمرکزھا و یا قسمت ھایی از خانه که در آن قصد مطالعه کردن و نوشتن دارید از این رنگ بھره بگي

در جزئيات است پيشنھاد می شود رنگ سبز را به کار بگيرید.

▪ آرامش با رنگ ھای خنک

س از یک روز کاری سخت ورود به خانه ورنگ ھای سرد و خنکی مثل آبی، نيلی و بنفش به ایجاد آرامش در فضای خانه کمک خواھد کرد. پ

ی خنک که به آن اشاره شد را سعی کنيداستراحت در قسمتی که با این رنگ ھا تزیين شده باعث فراھم شدن محيطی آرام می شود. رنگ ھا

يد. بيشتر کاربرد این قبيل رنگ ھا به اتاق ھایدر قسمت ھایی از خانه بکار ببرید که می خواھيد در آن فعاليتی نداشته باشيد و استراحت کن

بوط می شود. ھنگامی که می خواھيد بعد از یکخواب بزرگسا�ن و یا کودکان معطوف می شود. قابليت دیگر استفاده از این رنگ ھا به حمام مر

ه را می دھد که در فضایی آرام قرار بگيرید.روز کاری طو�نی به حمام بروید حتماً نياز به آرامش دارید که این رنگ ھا به شما این اجاز

▪ گوناگونی

ر نظر گرفتن این توضيحات کمی به شما که می خواھيدبا وجود گوناگونی و تعدد زیاد رنگ ھایی که باید از ميان آنھا انتخاب صورت بگيرد، شاید د

 ھای مختلف خانه خودتان به کار بگيریدخانه را دوباره رنگ بزنيد کمک کند تا از ميان این گوناگونی رنگ بھترین رنگ را برای قسمت

منبع : بيا تو جوان
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رنگ ھای پائيزی غنی و پرمايه

در ميان گروه ھای رنگی گوناگون رنگ ھای پرمایه مطمئن ترین و كم ریسك ترین گروه

رنگی است. رنگ ھای این گروه رنگ ھایی كmسيك ھستند كه زیبایی آنھا مربوط به

مد و یا زمان خاصی نيست. این گروه را می توان در ميان رنگ ھای غنی و پرمایه یك

بنفش آجری سفالی،  پائيز جست وجو كرد: سبز سدری، سبز آبی،  باغ در فصل 

بلكه این گروه رنگی بادمجانی و اكر. رنگ ھای پرمایه رنگ ھای خاموشی نيستند 

فضایی چشم نواز، بی تكلف و بسيار راحت را پدید می آورند.

رنگ ھای این گروه نيز مانند رنگ ھای پاستلی به راحتی با یكدیگر تركيب می شوند و

می توان رنگ ھای متعددی از این گروه را به خوبی در كنار یكدیگر در یك مجموعه

خانواده شما می توانيد با اطمينان خاطر و موفقيتدكوراسيونی به كار برد، با این شرط كه ھمگی از یك تناليته رنگی برخوردار باشند. در این 

به كار گيرید.قرمزآجری را با زرد خردلی یا سبز سدری را با سبزآبی و یا صورتی چرك را با خاكستری روشن 

ن و مد در محيط می آفرینند كه سال ھا می توانيد حفظاگرچه این رنگ ھا نمای مدرنی را در یك دكوراسيون ایجاد نمی كنند اما تركيبی فارغ از زما

كنيد و مدت ھا در نظر شما زیبا و دلنشين جلوه خواھند كرد.

پاستلی جدا ھستند. این رنگ ھا نمای قدیمیرنگ ھای پرمایه را می توان به نوعی رنگ ھای سنتی دانست كه به كلی از جلوه مدرن رنگ ھای 

و سالخورده ساختمان ھای باستانی را در خاطر زنده می كنند.

برم به وجود نور فراوان ندارند بلكه غنا و عمق اینیكی از ویژگی ھای مثبت این گروه این است كه رنگ ھای آن برخmف سایر گروه ھای رنگی نياز م

تاق ھایی كه با این خانواده رنگی، آراسته می شوندرنگ ھا موجب می شود حتی در تاریك ترین اتاق ھا نيز زیبایی خود را حفظ كنند. از این رو ا

در ھمه فصول سال و حتی در روزھای خاكستری فصل زمستان نيز زیبا و دلنشين می نمایند.

رخوردار خواھند بود. به ویژه استفاده از نورھایبا این وجود چنانچه نور كافی در فضا موجود باشد این رنگ ھا از درخشندگی و جلوه بيشتری ب

ی كند.غيرمستقيم مصنوعی مانند نور چراغ ھای دیواری یا آباژور، زیبایی این رنگ ھا را دوچندان م

راحتی با رنگ ھای گروه ھای دیگر ھمنشين نمیھنگام به كارگيری رنگ ھای این گروه به این نكته نيز توجه داشته باشيد كه این رنگ ھا به 

 ھا برای این منظور بھره بگيرید و با استفاده ازشوند. به ھمين جھت چنانچه مایل به ایجاد كنتراست در فضای اتاق ھستيد از تفاوت ميان بافت

بافت ھای گوناگون مانند ابریشم، حصير، مخمل، چوب و سنگ كنتراست موردنظر را ایجاد كنيد.

ضا غالب نباشد. انواع قرمز بنفش ھا در این مجموعه ازاز سطوح طرحدار نيز می توان در این تركيب ھا استفاده كرد اما باید دقت كنيد كه طرح در ف

بایی و غنای دكوراسيون می افزاید.جایگاه ویژه ای برخوردار ھستند. استفاده از محصو�ت صنایع دستی سنتی با این رنگ ھا بر زی

ه ھستند و ھمچنين ظروف سفالين آرایهانواع گليم، دستباف ھای حصيری و یا پارچه ھای سوزن دوزی كه اغلب شامل رنگ ھای این مجموع

ی است كه عاری از تندی سبزھای زنده ھستندھای ایده آل برای چنين دكوراسيونی ھستند. خانواده سبز در این گروه متشكل از سبزھای مmیم

نيز فضایی گرم و صميمی در اتاق می آفرینند.و از این رو بيشتر احساس آرامش را به بيننده القا می كنند. رنگ ھای زرد اكر این مجموعه 

ھای آجری و انواع سفال استفاده كنيد كه پس زمينهدر كنار رنگ ھای پرمایه می توانيد از انواع بافت ھای طبيعی مانند كفپوش ھای چوبی، دیوار
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ای دكوراسيون مزین به این مجموعه رنگی است.ای مناسب برای این رنگ ھا محسوب می شوند. به ویژه مبلمانی از چوب تيره بھترین انتخاب بر

اما شيشه و فلز از سطوح ناھماھنگ با این گروه رنگی ھستند.

قدیمی بودن و سالخوردگی را می توان از ویژگیھمچنين اشيای قدیمی و آنتيك را به خوبی می توان در چنين دكوراسيونی به كار برد. این حس 

 دكوراسيونی كه با این گروه رنگی آراسته شده استھای خاص این پالت رنگی برشمرد. از این رو بھتر است از به كار بردن اشيا و وسایل مدرن در

مجموعه ای به مراتب بھتر از استفاده از انواعخودداری كنيم. به عنوان مثال استفاده از پرده ھای پارچه ای برای پوشش پنجره ھا در چنين 

ل خواھند بود.سایبان است. پرده ھای وا�ن دار مخمل یا كتان با چوب پرده ای چوبی برای این منظور ایده آ

منبع : روزنامه شرق
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رنگ ھای زنده پرانرژی و جذاب

رنگ ھای زنده ھمواره رنگ ھایی دوست داشتنی ھستند. این رنگ ھا به نحوی اغراق

آميز جاذب نگاه و توجه بيننده ھستند و ھرگز از نظر بيننده دور نمی مانند. رنگ ھای

زنده، انرژی و ھيجان در فضا می پراكنند و برای افرادی كه دوست دارند ھر روز صبح در

فضایی پر انرژی و سرزنده چشم بگشایند و روزشان را با ھيجان و سرزندگی آغاز كنند

ایده آل ھستند.

با رنگ ھای خاموش و خنثی در به كارگيری این رنگ ھا از آنجا كه اغلب ما بيشتر 

این رنگ ھا را در نيازمند جسارت است. اما چنانچه  مانوس ھستيم  محيط زندگی 

نتيجه فضایی ماند و  نخواھد  پاداش  به كار گيرید این جسارت بی  مناسب  تركيبی 

درخشان، زیبا و فوق العاده جذاب خواھد بود. پيش از انتخاب چنين پالت رنگی برای

فضای منزلتان به سليقه خود نيز توجه كنيد زیرا برای بسياری از مردم زندگی در چنين

فضاھای رنگينی برای مدت طو�نی ممكن است آزاردھنده باشد. یكی از روش ھای

شما از رنگ ھای بژ، كرم، قھوه ای، سياه وارزیابی سليقه واقعی شما در انتخاب رنگ دقت در كمد لباس ھای شما است. اگر لباس ھای كمد 

ی منزلتان نباشيد. چون خيلی زود از آنھاسفيد یا سایر رنگ ھای خنثی و مmیم تشكيل شده است در فكر استفاده از رنگ ھای زنده در فضا

ه چشم می خورند احتما�ً از زندگی در فضایی باخسته می شوید اما اگر در ميان لباس ھایتان رنگ ھای شادی مثل قرمز، نارنجی و بنفش زیاد ب

دكوراسيون برگرفته از رنگ ھای زنده لذت خواھيد برد.

ی تواند ویژگی ھای حاكم بر یك فضا را تنھا با چنداز نگاه طراحان دكوراسيون داخلی رنگ ھای زنده دارای ویژگی ھای فوق العاده ای ھستند كه م

قوطی رنگ تغيير دھد.

ای خاصی كه در این گروه می پسندید می رسد.پس از آنكه از تمایل و عmقه خود نسبت به این پالت رنگی مطمئن شدید نوبت به انتخاب رنگ ھ

ه كارگيری این رنگ ھا در سطوح بزرگ مثل دیوارھاھنگام انتخاب پالت رنگ ھای زنده باید به خاطر داشته باشيد كه انتخاب این گروه به معنی ب
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عنی استفاده از یك كاناپه قرمز یا قفسه سبز دراست كه بmفاصله كاراكتر و حالت یك اتاق را دستخوش تغييری چشمگير می سازد و نه تنھا به م

جوانب یك اتاق است. فضاھایی كه با رنگ ھایگوشه ای از یك اتاق نيست بلكه احاطه شدن در فضایی آكنده از رنگ ھای زنده و شاد در كليه 

ھای ھالوژن برای چنين فضاھایی مناسب تر است. ممكنزنده آراسته می شوند نياز به نور فراوان دارند، به ویژه نور طبيعی. در شب نيز نور چراغ 

شتباه ھستيد. یك اتاق بسيار كوچك نيز میاست تصور كنيد كه پالت رنگ ھای زنده فقط برای اتاق ھای بزرگ مناسب است در این صورت در ا

شند مثل آبی نيلی یا حتی سياه. دیوارھایی كه با رنگتواند با رنگ ھای زنده از نمایی ویژه برخوردار شود حتی اگر این رنگ ھا رنگ ھایی تيره با

يرو رنگ دیوارھا است و در طراحی یك دكوراسيون باھای زنده پوشانده می شوند باید از زیرسازی بسيار خوبی برخوردار باشند ھمه چيز در اتاق پ

اق تكرار شوند. این كار موجب تكميل شدن رنگاین مجموعه رنگی دیوارھا نقطه شروع ھستند و سپس باید این رنگ ھا در اجزای دكوراسيونی ات

 و نتيجه ای جذاب و چشمگير می آفرینند.ھا می شود. در گروه رنگ ھای زنده تضاد رنگی و كنتراست ھای شدید نقشی اساسی ایفا می كنند

ست. ھمچنين اتاق ھایی كه با این رنگ ھا تزئين میچنان كه تيره ترین سياه در كنار درخشان ترین رنگ سفيد یكی از تركيب ھای ویژه این گروه ا

ایل تزئينی متعدد از تاثير موردنظر رنگی خواھدشوند باید متشكل از دكوراسيونی ساده با اجزایی محدود باشند. شلوغ كردن چنين فضایی با وس

 به تنھایی ھمراه با سياه چنان پرانرژی ھستند كهكاست. رنگ ھای زنده گرم جذاب ترین رنگ ھا در این گروه ھستند كه در كنار یكدیگر یا ھر یك

احساس واقعی از ھيجان را در بيننده زنده می كنند.

ع ھمچون قابی این رنگ ھا را كه از خودش قوی ترجالب است بدانيد این رنگ ھا حتی رنگ سياه را نيز تحت الشعاع قرار می دھند و سياه در واق

ند در كنار سفيد خالص نيز جذاب و زیبا خواھند بود وھستند در برمی گيرد چنان كه در كمتر رنگی چنين ویژگی ای وجود دارد. این رنگ ھای گرم و ت

ذابيت این تركيب را دو چندان خواھد كرد. بهبا نمایی تميز كه حس پاكی و طراوت را به بيننده القا می كند، در حالی كه كمی رنگ طmیی ج

كارگيری تزئينات فلزی طmیی و نقره ای بر درخشش و زیبایی رنگ ھای این پالت می افزاید.

 است.رنگ قرمز در این گروه رنگی درخشان و برجسته است كه از بارزترین ویژگی ھای این گروه رنگی

 ھيجانی برابر با تاثير این رنگ ایجاد كند- تاثيرات این رنگبسياری از مردم از به كارگيری این رنگ در دكوراسيون پرھيز دارند اما كمتر رنگی می تواند

استفاده از آن در بخش ھایی از دكوراسيون یكچنان چشمگير و قوی ھستند كه حتی نيازی به دربرگرفتن سطوح بزرگی مثل دیوارھا نيست. تنھا 

ی مانند گل ھا، فرش و یا انواع قاب عكس و از ایناتاق تاثير بسزایی در نمای آن خواھد داشت. استفاده از رنگ قرمز در قالب اجزای دكوراسيون

تری نمایی جذاب می یابد و ھمراه با سبز وقبيل روش مناسب برای معرفی این رنگ قوی در یك دكوراسيون است. قرمز در كنار سياه یا خاكس

بر روی بيننده دارد كه گاه سایر رنگ ھای موجود دركمی نقره ای نيز تاثيری خاموش تر خواھد داشت. اما این رنگ چنان اثر قوی و به یادماندنی 

، از این رو باید اتاق موردنظر برای دكوراسيونی بافضا را تحت الشعاع قرار می دھد. این رنگ ھمچنين بخشی از نور موجود در فضا را جذب می كند

این رنگ از نور كافی برخوردار باشد.

منبع : روزنامه شرق
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رنگ ھايی که جادو می کنند

طراحان دکوراسيون امروزی تقریبا ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از
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رنگ ھای گوناگون و ترکيب آنھا با یکدیگر را در ھم شکسته اند و امروز ھر

رنگی را می توان در دکوراسيون منزل به کار برد. دیگر مرزھا و محدودیت

ھای گذشته در کاربرد رنگ ھا در دکوراسيون رعایت نمی شوند و شاید به

ھمين دليل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسيون یک خانه مشکل

تر شده باشد اما ھنوز راه ھایی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب

به سليقه و روحيات از ھر چيز  بيش  دارد. امروزه  برای ھر خانواده وجود 

ساکنان خانه توجه می شود.

ھر یک از ما احتما� ایده ھایی درباره رنگ ھای مورد عmقه خود داریم و

رنگی مجموعه  انتخاب  برای  راھنما  بھترین  اغلب  ما  سليقه  و  انتخاب 

پارچه کنفی رنگ مناسب برای محل زندگی و منزلمان است. اگر به یک 

و زنده  رنگ ھای  به  لباس ھایی  یا  و  پررنگ  بنفش  روميزی  یک  پریده، 

تان باشند.درخشان تمایل دارید اینھا می توانند راھنمای شما در انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای منزل

 جا جمع کنيد. این وسایل ممکن است عبارت باشند ازدر قدم اول کليه لوازمی که در منزل دارید و آنھا را به خاطر رنگشان دوست می دارید در یک

شماست.یک روسری، یک سرویس بشقاب، صابون یا کارت تبریک و یا ھر آنچه به واسطه رنگش، مورد پسند 

ت کافی در رابطه با ایجاد ارتباط ميان رنگ ھای گوناگونکتاب ھا و مجله ھایی که در رابطه با ترکيب رنگ ھستند، تھيه کنيد و با مطالعه آنھا اطmعا

در محيط و شرایط منزل خود را نيز در نظر بگيرید.کسب کنيد. وقتی به یک ترکيب رنگی رضایتبخش رسيدید توجه داشته باشيد که تاثير نور موجود 

م و آفتابی، بسيار زیبا به نظر می رسند; اما ھمينبه عنوان مثال دیوارھای زرد درخشان برای یک خانه آفتاب گير در منطقه ای با آب و ھوای گر

واھد بود.رنگ روی دیوارھای یک اتاق شمالی که از نور طبيعی کمی بھره مند است نازیبا و کسل کننده خ

ت اما شاید یافتن رنگ ھای متناسب با آن برایانتخاب رنگ مناسب برای پوشش دیوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق اس

افتن رنگ ھای متناسب با رنگ مورد نظردیگر اجزای دکوراسيون کمی مشکل تر به نظر برسد. استفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن برای ی

 و رنگ ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ھای ثانویهماست. چرخه رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز، زرد و آبی در آن رنگ ھای اوليه

ده اش محسوب می شوند و ھمچنين رنگشناخته می شوند. ھر رنگ در این چرخه می تواند با رنگ ھای کناری خود که رنگ ھای ھم خانوا

مقابلش که رنگ مکمل آن است به خوبی ترکيب شده نتيجه ای زیبا و موزون بيافریند.

 ھستند، ترکيبی مmیم و ھماھنگ را ایجاد می کنداستفاده از رنگ ھای ھم خانواده که در چرخه رنگ در کنار ھم قرار گرفته و به اصطmح ھمسایه

 کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازهکه نگاه بيننده را به راحتی از یکی به دیگری رھنمون می شود. استفاده از یک رنگ با ميزان

حاضر می افزاید و مانع غالب شدن کامل یکھای صحيح صورت گرفته باشد نتيجه ای درخشان و چشمگير می آفریند و بر جذابيت مجموعه رنگی 

اط با رنگ اشاره می کنيم:رنگ بر فضای اتاق می شود. در اینجا به برخی از اصطmحات متداول طراحان دکوراسيون در ارتب

▪ رنگ ھای آکسان:

 می شوند، مانند رنگ صورتی تند چند کوسن ورنگ ھای تند و درخشانی که برای زنده کردن و انرژی بخشيدن به یک مجموعه رنگی به آن اضافه

یک جفت شمع در یک اتاق نشيمن که با خانواده رنگ کرم رنگ آميزی شده است.

▪ رنگ زمينه:

ار گرفته است مانند رنگ دیوارھای یک اتاق. رنگرنگ زمينه رنگی است که در بزرگ ترین سطوح و به بيشترین ميزان در یک فضا مورد استفاده قر

قرار می گيرد و سایر رنگ ھا مانند رنگ ھای آکسان یازمينه، اغلب به عنوان پس زمينه ای برای سایر رنگ ھای به کار رفته در اتاق مورد استفاده 

متضاد را در خود جای می دھد.

▪ رنگ ھای متضاد:

چشم ھا این تاثير تا مدت کوتاھی در ذھن بينندهاین رنگ ھا در کنار ھم تاثيری چشمگير بر بيننده باقی می گذارند چنان که حتی پس از بستن 

باقی می ماند.
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▪ رنگ ھای سرد:

 رنگ آبی باشند احساس سردی و سرما را دراین رنگ ھا حاوی مقدار زیادی رنگ آبی ھستند، به عنوان مثال خاکستری ھایی که شامل مقداری

 می کنند و ویژگی دیگری خواھند داشت.شما ایجاد می کنند درحالی که خاکستری حاوی قرمز یا بنفش قرمز حس گرما را در بيننده القا

▪ رنگ ھای مکمل:

ل می آفرینند. این رنگ ھا ھرگز از یک خانواده نيستند واین رنگ ھا که در چرخه رنگ در برابر یکدیگر قرار دارند در کنار ھم نمایی چشمگير و متعاد

نه ای از رنگ آبی نمونه بارزی از این ترکيب در نظر گرفت.حداکثر تفاوت را با یکدیگر دارند. به عنوان مثال می توان چند کوسن نارنجی تند را در زمي

▪ رنگ ھای غالب:

، نيست، بلکه رنگی است که بيش از بقيه رنگرنگ غالب ھميشه رنگی که در بزرگ ترین سطوح و به بيشترین ميزان در مجموعه ای به کار رفته

ھا نظر را به خود جلب می کند.

▪ یک خانواده رنگی:

آبی شامل مجموعه ای از رنگ ھای آبی است کهشامل مجموعه ای از رنگ ھا می شود که به نوعی با یکدیگر مرتبط ھستند. برای مثال خانواده 

اده قھوه ای از رنگ قھوه ای و قھوه ایاز یک سو با آبی سبزھا شروع می شود و از سوی دیگر به رنگ ھای آبی بنفش ختم می شود. خانو

خاکستری تا پرده ھای نارنجی و قرمز را شامل می شود.

▪ رنگ ھای گرم:

واسطه وجود مقداری قرمز در آنھا در ایناین رنگ ھا محتوی مقدار قابل مmحظه ای قرمز ھستند. حتی برخی از آبی ھا نيز ممکن است به 

مجموعه جای بگيرند.

▪ رنگ ھای ھم پرده:

 نيستند، بلکه ھر دو دارای ميزان مساوی از رنگ قرمز یااینھا رنگ ھایی ھستند مانند رنگ زرد پررنگ و آبی پررنگ، این رنگ ھا لزوما از یک خانواده

آبی ھستند و ھيچ یک بر دیگری غلبه نمی یابند.

● چرا از رنگ می ترسيم؟

ييرات به وجود آمده در فضا توجه می کنند؟ گاھی ما بااکثر افراد با تغييرات ظاھری حاصل از تغيير رنگ آشنا ھستند اما چه تعداد از افراد به تغ

سقف مرتفع بدون تناسب به نظر می رسد. در اینفضاھای خاصی روبه رو می شویم که نيازمند راه حل ھستند. به عنوان مثال یک اتاق باریک با 

گذارترین عناصر فضایی بر ذھن انسان است.مورد شاید نصب یک سقف کاذب یا استفاده از رنگ تيره در سقف، مناسب باشد. رنگ، یکی از اثر

.. نشان دھنده تاثير بارز رنگ بر احساس و ذھنيتنمود رنگ قرمز به عنوان القاکننده حرارت، آبی القاکننده سردی، سبز القاکننده سرزندگی و.

روزه به عنوان یک مبحث مھم موضوع مطالعه وانسان است. روانشناسی رنگ و اینکه چگونه رنگ، رفتار انسان را تحت تاثير قرار می دھد، ام

گ می شوند که رفتار و حا�ت روانی کاربران اینتحقيق در دانشگاه ھاست. اتاق ھای بيمارستان، کmس ھا، رستوران ھا و ادارات به گونه ای رن

محيط ھا را تحت تاثير قرار دھند.

نسان است. رنگ قرمز به عنوان تحریک کننده اشتھااولين گام برای کنار گذاشتن ترس در استفاده از رنگ، فھميدن تاثيرات روانشناختی آن روی ا

ش بخش و رنگ ھایی از طبيعت ھستند که میشناخته شده، بنابراین یک رنگ عالی برای اتاق غذاخوری است. آبی و سبز، ھر دو تازه و آرام

بنابراین می توانند انتخاب ھای خوبی برای فضاھاییتوانند بھترین انتخاب ھا برای اتاق خواب باشند. زرد و نارنجی مثل خورشيد پرانرژی ھستند 

که انسان نياز به فعاليت و صرف انرژی دارد، مثل آشپزخانه باشند.

دارد، اما بدون جلب توجه است. رنگ بنفش و سبزنارنجی در حالت کم رنگ برای یک اداره مناسب است و ھمان تاثير پرانرژی قرمز و نارنجی را 

رار دارند.مغز پسته ای با ھم ھمخوانی دارند، زیرا رنگ مکمل می باشند و در دایره رنگ در مقابل ھم ق

ھستند درحالی که در دایره رنگ کنار ھم قرار میرنگ فيروزه ای و نارنجی ھم به ھمين ترتيب ھستند. شاید تصور کنيد که نارنجی و سرخ متضاد 

ن آنھا و رنگ ھای مکمل مشخص شده است و در اکثرگيرند و دارای ھارمونی ھستند. خریدن یک دایره رنگ، که در آن نحوه ارتباط رنگ ھا و چيدما

زیتونی برای رنگ کردن اتاق خواب، نگاھی به آنفروشگاه ھای لوازم ھنری وجود دارد، با ارزش است تا قبل از خریدن زرد گریپ فوروتی و سبز 

بيندازید.
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تاکنون خانه ھای بسياری به رنگ بژ و کرم و تناليتهاین به این معنا نيست که رنگ ھای دراماتيک و مmیم ھيچ جایگاھی در ترکيب رنگ ما ندارند. 

ھای آن رنگ آميزی شده اند و رنگ استاندارد معمول برای خانه ھای جدید مگنوليایی است.

 اما ایجاد کنتراست در آنھا با انتخاب رنگدیوار ھایی به رنگ ھای مmیم و نامحسوس مثل استخوانی، برای زندگی کردن بسيار مناسب ھستند

ه ھای چند رنگ، سراميک ھا یا شيشه ھایھای خاص در لوازم جانبی منزل و روکش ھا و رومبلی ھا باعث روح بخشی به فضا می شود. قاليچ

عدم یکنواختی فضا می شوند. این ترکيبرنگی، نقاشی ھای رنگی و پر نشاط، کوسن ھای نرم با رنگ ھای درخشان و... باعث روح بخشی و 

بندی ھا عmوه بر تغيير محيط نشان دھنده خصوصيات شخصی شما ھستند.

دت زمان کمتری را در طول روز در آن میرنگ ھای قوی و شدید بھترین انتخاب ھا برای فضاھایی ھستند که کاربری کمتری دارند و شخص م

فضا ھا نمی گذراند.گذراند. راھرو ھا و رختکن ھا برای این مورد مناسب ھستند و ھيچ کس زمان زیادی را در این 

د نترسيد. یک رختکن کوچک، یک رختکن کوچک استصرفا به خاطر اینکه این فضا ھا ممکن است کوچک یا باریک باشند، از استفاده از رنگ ھای تن

رنگ کردن آن استفاده نکنيم؟و رنگ سفيد ھيچ تغييری در آن به وجود نمی آورد، پس چرا از رنگ ارغوانی یا سرمه ای برای 

اتاق شما باشد. مھم ترین چيز توجه بهیک رنگ صورتی با یک آبی کبود شيک به ھمراه مقدار کمی یشمی ممکن است بھترین انتخاب برای 

 بافت و زمينه رنگ مورد استفاده خود توجهکميت است. ابتدا رنگ اصلی خود را مشخص کنيد و سپس مقدار رنگ ھای بعدی را تعيين کنيد. به

تر و از حرارت آن کاسته شود.کنيد. یک اتاق غذاخوری به رنگ قرمز روشن می تواند با استفاده از لعاب ھای مختلف متعادل 

ند برای القای تاثيرات غيرواقعی استفادهبه این ترتيب رنگ اصلی حفظ می شود و درجه روشنی آن تغيير می کند. ھمچنين رنگ ھا می توان

رسد. رنگ ھای شاد را انتخاب کنيد و از آنھا لذتشوند. مثm یک مبلمان قدیمی ارزانقيمت، با تغيير رنگ روکش آن می تواند گرانقيمت به نظر ب

ببرید.

منبع : روزنامه ابتکار

http://vista.ir/?view=article&id=306834

رنگ آميزی مناسب خانه را بزرگتر می کند

ھنگامی كه نوبت به دكوراسيون خانه می رسد، ھمه افراد زمان یا توانایی

مالی انجام یك تغيير اساسی را ندارند. اما احتياجی نيست برای تغييری

دلپذیر وقت و پول زیادی صرف كنيد.

مناسب انتخاب رنگ  منزلتان.  تزئين  راه  در  از رنگ گامی است  استفاده 

بسيار مھم است و در واقع نقشی كليدی دارد. عوامل زیادی در انتخاب رنگ

برای خانه نقش دارند، عقاید شخصی، تاثيرات زمان كودكی، محل زندگی،

عmیق و... . البته در نظر داشته باشيد كه رنگ ابزاری ساده و در عين حال

قدرتمند در تزئين ھر شیء است. با استفاده از رنگ می توان محيطی را

بزرگتر یا كوچكتر جلوه داد. رنگ ھا بر وضعيت روانی ما اثر می گذارند و بيانگر
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احساسات درونی مان ھستند.

ھنگام انتخاب رنگ ھایی كه قرار است مدتیسعی كنيد از رنگ ھایی استفاده كنيد كه با سليقه و حس ھنرشناسی ھمخوانی داشته باشند. به 

 اشيایی كه تعویضشان ارزانتر و ساده تر است، ھمچونطو�نی ثابت بمانند، از رنگ ھای خنثی استفاده كنيد. رنگ ھای پرحرارت تر و مد روز را برای

فرش یا موكت، بالشتك و اشيای تزئينی و ھنری به كار ببرید.

اثيه و پرده ھایتان ھمخوانی دارد انتخاب كنيد. در واقعاگر نمی توانيد بر روی رنگ خاصی تصميم بگيرید آسانترین راه این است كه رنگی را كه با اث

كفپوش اتاق، فرش و اثاثيه اصلی دقت كنيد و با الھامباید تصميم بگيرید كه می خواھيد چگونه اتاقی داشته باشيد. روشن، آرام، گرم یا خنثی؟ به 

از آنھا رنگی را از یكی از این عناصر انتخاب كنيد.

. به ھنگام استفاده از رنگ در خاطر داشته باشيد كهاین انتخاب رنگ، پایه خواھد بود. سپس از یكی دو رنگ دیگر به عنوان مزه كار استفاده كنيد

رنگ ھا چگونه می توانند بر اتاق و نھایتا روحيه شما تاثير بگذارند.

در زیر چند رنگ ھمراه با خصوصياتشان به شما معرفی می شوند.

) قرمز:١

بيانگر ھيجان، انرژی وافر، گرما و جنب و جوش است.

ورودی یا سرسرای منزل. استفاده از قرمزھای گرمقرمز در زمره قوی ترین رنگ ھاست، رنگی بسيار فعال و محرك است. انتخابی بسيار زیبا برای 

ز سمت شمال نور می گيرند بسيار مناسب است.در اتاق غذاخوری حس صميميت و خوش آمدگویی را القاء می كند. این رنگ برای اتاق ھایی كه ا

اگر آدمی عصبی و تندخو ھستيد بھتر است كه این رنگ را فراموش كنيد!

) سبز:٢

ور تولدی دوباره. سبز تقریبا در كنار تمامیمعرف طبيعت، رشد و تمدد اعصاب است. سبز رنگی آرامش بخش است و برای بسياری از افراد یادآ

 و تركيب سبز مmیم با رنگ ھای خنثی دیگر، اتاقی آرامرنگ ھا زیبا است و می توان از سبزھای تيره تر و خنثی تر به عنوان رنگی خنثی استفاده كرد

القا می كند. این رنگ برای اتاق ھایی كه از جنوب نورو مناسب استراحت را ایجاد می كند. آشپزخانه ای با تركيبات سبز رنگ حس تازگی و تميزی را 

می گيرند نيز مناسب است.

) صورتی:٣

به وفاداری، شادی، جوانی و مmحت اشاره می كند.

اتاق خوابی صورتی رنگ خوشحال خواھند شد.صورتی رنگی ایده آل برای حمام و دستشویی می باشد. در عين حال اكثر دختربچه ھا از داشتن 

) آبی:۴

منعكس كننده محيطی آرام، راحت و مmیم است.

. استفاده از این رنگ در اتاق خواب بسيار رایج استآبی یكی از پرطرفدارترین رنگ ھا است و رنگسایه ھای آبی، اتاق را گسترده تر نشان می دھند

ه نورگيری جنوبی دارند توصيه می شود.و در كنار رنگ ھای طmیی و آجری جلوه ای بھتر پيدا می كند. استفاده از آن در اتاق ھایی ك

) زرد:۵

م درخشان تر و پرنورتر است. این رنگ نيز درنمایانگر شادی، دلبازی و خوش بينی است. رنگ ھای روشن تر و زنده تر آن حتی از رنگ سفيد ھ

اتاق ھایی است كه آفتابگير نيستند و یا اتاق ھایی كهآشپزخانه بسيار طرفدار دارد. زرد رنگی بسيار مناسب برای استفاده در ورودی ھای كم نور و 

نورگيری شمالی دارند.

و بزرگ تر نشان می دھد و ظاھری آرامش بخش به محيطزرد روشن در كنار آبی تركيبی چشم نواز دارد. زرد خامه ای در كنار طmیی اتاق را روشن تر 

رد.می بخشد. مطالعات نشان داده است كه این رنگ در با� بردن سطح ھوش افراد نيز نقش موثری دا

) قھوه ای:۶

 نظير برای اتاق مطالعه و كتابخانه است. در عين حالمعنای آسایش و قناعت می دھد. قھوه ای رنگی زیركانه و مردانه است و از این رو انتخابی بی

استفاده از این رنگ در اتاق ھای كم نور توصيه نمی شود.

 داشت.آبی فيروزه ای و نارنجی در اتاقی كه تم اصلی آن به رنگ قھوه ای است جلوه ای وافر خواھند
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) ارغوانی:٧

رنگی اشرافی است كه می تواند بيانگر عظمت، وقار و تجمل باشد.

تيره یا جگری رنگی فوق العاده برای استفاده در اتاق مھمان است و به بازدید كنند گان این احساس را می دھد كه از آنھا «پذیراییارغوانی 

شاھانه» می شود.

) نارنجی:٨

 اما استفاده از رنگمایه نارنجی براق برنمادی از گرما، شوق، آسایش و حركت است. نارنجی رنگی خوشایند در اتاق نشيمن خانوادگی است

ی گرم و دوستانه می دھد.سطحی وسيع در زمانی طو�نی می تواند خسته كننده باشد. مبل یا فرشی نارنجی به اتاق جلوه ا

) خاكستری:٩

مایل به قھوه ای بيانگر تفكر محافظه كارانه است و رنگی بسيار عالمانه تلقی می شود.

يل خنثی بودن در دراز مدت نيز خسته كنندهاتاق نشيمن خاكستری مایل به قھوه ای حس توانگری و درخشش را ایجاد می كند. این رنگ به دل

نخواھد بود.

 ) سفيد:١٠

 حس تجملی آرام را ایجاد می كنند.بيانگر پاكی، خلوص، تميزی، گستردگی و بی گناھی است. اتاق ھای سفيد بسيار پرجلوه ھستند و

 تواند مكان دنج شما در دنيای پرتmطم باشد.این رنگ اتاق را بزرگ تر نشان می دھد. اتاق خواب اصلی خانه با رنگ سفيد فراوان در آن می

سفيد نيز رنگی مناسب برای روشن تر نشان دادن سرسراھای تاریك است.

) خاكستری:١١

 كار یا اتاق كار در خانه است. رنگی خنثی كه دربيانگر محيطی متين،  خنثی و متعادل است. خاكستری رنگی بسيار مناسب برای استفاده در دفتر

م ھای گوناگون دارند كه ھر یك نيز خصوصيات خود را داراآن تمركز و تفكر بسيار راحت تر انجام می شود. البته ھر كدام از این رنگ ھا سایه ھا و فا

است.

تحركه و یا نور بسيار روشن به رنگ، سایه ھای متفاوتبه عmوه نورپردازی محيط بر ظاھر رنگ انتخابی شما تاثير می گذارد. آفتاب، فلورسنت، نور م

اید انتخاب رنگ را براساس نوع احساس و برخورد مشتریمی دھند. قبل از ھر كار رنگ انتخابی خود را در نور محيط مورد نظر امتحان كنيد. طراحان ب

نسبت به رنگ ھای خاص انجام دھند.

 و كسالت بار باشد.اتاقی با رنگ ھای روشن و زنده می تواند برای فردی انرژی زا و برای فردی دیگر خسته كننده

 چه رنگی احساس آرامش می كنيد.در نھایت باید در نظر بگيرید كه شما می خواھيد در كنار كدامين رنگ زندگی كنيد و در كنار

رنگ را وارد زندگی روزانه خود كنيد.اكنون كه تا حدی با خصوصيات رنگ ھا آشنایی یافتيد می توانيد با استفاده از راه ھای زیر 

) به یك دیوار رنگی متفاوت بزنيد١

محيط خود اضافه كنيد. این كار تغييری اساسی در نقطهفقط با زدن رنگی متفاوت به یكی از دیوارھای اتاق نشيمن می توانيد جلوه ای از رنگ را به 

تگی یا تاقچه ای دارد، آن مكان مناسب ترین نقطه برایكانونی اتاق ایجاد می كند. بدون آنكه ھزینه عمده ای برای آن صرف شود. اگر اتاقتان فرورف

 گل قالی خود الھام گرفته اید به كار ببرید و یا از رنگمایهرنگی متفاوت است. می توانيد رنگی پرجلوه و متمایز با رنگ كلی اتاق را كه به طور مثال از

گی شماست، نارنجی و رنگمایه ھای آن می تواند انتخابیتيره تر و غليظ تر رنگ سایر دیوارھا استفاده كنيد. اگر اتاق مورد نظر اتاق نشيمن خانواد

مناسب باشد. به خاطر داشته باشيد كه ھر تغييری در رنگ اتاق به آن جلوه و ھيجان می دھد.

) چند بالشتك رنگی در گوشه و كنار اتاق قرار دھيد٢

 اتاق رنگ نمی دھد. فقط با افزودن چند بالشتكھيچ چيزی به اندازه چند بالشتك رنگی كه در نقاط مناسبی بر روی مبلمان قرار گرفته است به

ویه گلدار، جرقه ای از رنگ و تنوع را به اتاق خودگلدار بر روی مبل یا صندلی كه پارچه ای ساده دارد و با بالشتكی تك رنگ بر روی مبلی با ر

رارت و زنده ای را در آنھا به كار ببرید.بيافزایيد. این بالشتك ھا به راحتی قابل تعویض ھستند و از اینرو می توانيد رنگ ھای پر ح

) از مادر طبيعت كمك بگيرید٣

يد كه زیاد از خانه دور می مانيد، با استفادهگياھان سبز یا گل ھا به ھر مكانی رنگ، عطر، شخصيت و احساسی مطبوع می دھند. اگر فردی ھست
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ه می دانيد سبز در كنار تمامی رنگ ھا زیباست.از گياھان مصنوعی، رنگ آرامش بخش سبز را در محيط خانه خود به جریان درآورید و ھمانطور ك

) چراغی فانتزی و پر رنگ و لعاب به اتاق بيافزایيد۴

ه ای خاص دھد. گلدان یا مجسمه ای زیبا كه به نوعیحتی اگر اتاقتان مبلمانی كmسيك دارد، انتخاب چراغ یا آباژوری رنگدار می تواند به آن جلو

صوصا در اتاق ھایی كه رنگ خنثی بر آنھا حاكم استرنگ  ھای زنده تر اتاق را به گردش در می آورند را نيز مد نظر قرار دھيد. چنين اشيایی مخ

جلوه ای بيشتر خواھند داشت.

) كمی رنگ به كف اتاق بيافزایيد۵

گ را به اتاقتان بيافزاید. چنين فرشی را می توان برفرشی پر رنگ و نقش كه در مقابل مبل یا زیر ميز چای خوری انداخته شده می تواند بافت و رن

 است، بھتر است كه از فرش ھای كم نقش تر وروی ھر نوع كفپوشی انداخت، (چوب، سنگ، سراميك یا موكت اگر موكت اتاقتان گلدار یا طرحدار

ر فرش به كار ببرید، فقط كافی است تا با دقت بهساده تر استفاده كنيد.) می توانيد رنگی متضاد با كفپوش و ھمخوان با رنگ مبلمان خود را د

طرح ھا و رنگ ھایی كه در اتاقتان دارید نگاھی بياندازید.

) رویه یك صندلی را تعویض نمایيد۶

 زنده و شاد، خصوصا در اتاقی با رنگ ھای خنثیاگر صندلی كوچكی دارید، مثل صندلی مقابل ميز كار، رویه آن را عوض كنيد. استفاده از رنگی

حتی در ھمين ابعاد كوچك نيز سرزندگی را به محيط وارد می كند.

) رنگ ھا را منعكس كنيد٧

ق، از نور و فضای مجازی بيشتری بھره مند خواھيد شد.با قراردادن آیينه ای بزرگ بر روی یكی از دیوارھای اصلی عmوه بر منعكس كردن رنگ ھای اتا

افزاید.اگر قاب آیينه تان قدیمی است به آن رنگی براق بزنيد تا خود آن نيز بر جذابيت اتاقتان بي

) شیء ھنری بخرید٨

اق می افزاید كه شاید نتوان در تمامی محيطی بزرگقطعه ای ھنری در اتاق نشيمن نه تنھا به تزئين محل كمك می كند، بلكه رنگ و فرمی را به ات

م دار قرار دھيد و در گوشه كنار اتاق بگذارید.به كار بست (مثm رنگ ھای تند) ھمچنين می توانيد عكس ھایی ساده را در قاب ھایی رنگی و فر

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد
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رنگارنگ شويد

▪ رنگ، یکی از جالب ترین جنبه ھای دکوراسيون است.

طراحان دکوراسيون امروزی تقریباً ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از

با یکدیگر را در ھم شکسته اند و امروز ھر رنگ ھای گوناگون و ترکيب آنھا 

رنگی را می توان در دکوراسيون منزل به کار برد. دیگر مرزھا و محدویت ھای

گذشته در کاربرد رنگ ھا در دکوراسيون رعایت نمی شوند و شاید به ھمين

یک خانه مشکل تر برای دکوراسيون  مجموعه رنگی دلخواه  انتخاب  دليل 

www.takbook.com

www.takbook.com



شده باشد اما ھنوز راه ھایی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب برای

ھر خانواده وجود دارد. امروزه بيش از ھر چيز به سليقه و روحيات ساکنين

ما احتما�ً ایده ھایی درباره رنگ ھای مورد خانه توجه می شود. ھر یک از 

عmقه خود داریم و انتخاب و سليقه ما اغلب بھترین راھنما برای انتخاب

مجموعه رنگی مناسب برای محل زندگی و منزلمان است. اگر به یک پارچه

کنفی رنگ پریده، یک روميزی بنفش پررنگ و یا لباس ھایی به رنگ ھای زنده

اینھا می توانند راھنمای شما در انتخاب مجموعه دارید  تمایل  و درخشان 

لوازمی که در منزل رنگی مناسب برای منزلتان باشند. در قدم اول کليه 

به خاطر رنگشان دوست می دارید در یک جا جمع کنيد. این دارید و آنھا را 

بشقاب، یک روسری، یک سرویس  از  باشند  وسایل ممکن است عبارت 

صابون یا کارت تبریک و یا ھر آنچه به واسطه رنگش مورد پسند شما ست.

ت کافی در رابطه با ایجاد ارتباط ميان رنگ ھای گوناگونکتاب ھا و مجله ھایی که در رابطه با ترکيب رنگ ھستند، تھيه کنيد و با مطالعه آنھا اطmعا

ور موجود در فضا بر آنھا عواملی ھستند که نتيجه کارکسب کنيد.رنگ ھایی که شما می پسندید، ترکيب آنھا با یکدیگر در یک مجموعه واحد و تأثير ن

را تحت تأثير قرار می دھند.

برنگ و یا ھر وسيله رنگ آميزی دیگری که در اختيارھنگامی که رنگ ھای مورد پسندتان را انتخاب کردید با استفاده از مداد رنگی، مداد شمعی، آ

ا تغيير دھيد و به آنھا کمی سفيد برای روشن تر شدندارید آنھا را در کنار ھم روی یک قطعه کاغذ سفيد آزمایش کنيد. اندازه سطوح رنگی مختلف ر

نار آن امتحان کنيد. به خاطر داشته باشيد که رنگ ھایاضافه کنيد. به چرخه رنگ مراجعه کنيد و با استفاده از آن رنگ مورد نظرتان را یافته در ک

یک قطعه کاغذ خواھند داشت. وقتی به یک ترکيبمنتخب شما وقتی روی سطح دیوارھای اتاق اجرا شوند تاثيری بسيار قوی تر از نمای آنھا روی 

 نيز در نظر بگيرید. به عنوان مثال دیوارھای زردرنگی رضایتبخش رسيدید توجه داشته باشيد که تأثير نور موجود در محيط و شرایط منزل خود را

ر می رسند اما ھمين رنگ روی دیوارھای یک اتاقدرخشان برای یک خانه آفتابگير در منطقه ای با آب و ھوای گرم و آفتابی، بسيار زیبا به نظ

ستفاده از رنگ زرد خردلی نتيجه ای بسيار مناسب ترشمالی که از نور طبيعی کمی بھره مند است نازیبا و کسل کننده خواھد بود. در چنين اتاقی ا

آگاھی از این امر ھنگام طراحی رنگ یک فضاخواھد داشت. نور چه از نوع طبيعی و چه مصنوعی باشد تأثيرات مختلفی بر رنگ خواھد داشت و 

ای شما می تابد و رنگ مورد نظرتان برای ھر یک ازضروری است. دقت کنيد که در چه زمانی از روز و به چه ميزان نور طبيعی به ھر یک از اتاق ھ

اتاق ھا را در نور ھمان اتاق بيازمایيد.

ست اما شاید یافتن رنگ ھای متناسب با آن برایانتخاب رنگِ مناسب برای پوشش دیوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق ا

افتن رنگ ھای متناسب با رنگ مورد نظر ماست.دیگر اجزای دکوراسيون کمی مشکل تر به نظر برسد. استفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن برای ی

 ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ھای ثانویه شناختهچرخه رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز، زرد و آبی در آن رنگ ھای اوليه و رنگ

حسوب می شوند و ھمچنين رنگ مقابلش که رنگمی شوند. ھر رنگ در این چرخه می تواند با رنگ ھای کناری خود که رنگ ھای ھم خانواده اش م

خانواده که در چرخه رنگ در کنار ھم قرار گرفته و بهمکمل آن است به خوبی ترکيب شده نتيجه ای زیبا و موزون بيافریند. استفاده از رنگ ھای ھم 

ز یکی به دیگری رھنمون می شود. استفاده از یکاصطmح ھمسایه ھستند ترکيبی مmیم و ھماھنگ را ایجاد می کند که نگاه بيننده را به راحتی ا

 نتيجه ای درخشان و چشمگير می آفریند و بررنگ با ميزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازه ھای صحيح صورت گرفته باشد

جذابيت مجموعه رنگی حاضر می افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ بر فضای اتاق می شود.

منبع : روزنامه تھران امروز
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رنگ ھا را فراموش نکنيد

● کمد لباس اتاق ھا را از نوع دو در و مرتفع انتخاب کنيد.

ایجاد اشيا  و  رنگ ھا  باھم آیی  اثر  بر  که  ترکيبی  به  نشيمن  اتاق  در   ●

تا در می شود، دقت کنيد. در صورت امکان از چرخه رنگ ھا استفاده کنيد 

انتخاب رنگ اشتباه نشود.

● یک آباژور یا گلدان گل بزرگ در گوشه ھال، ھميشه جلب توجه می کند.

● اگر در خانه شما، اغلب رنگ ھا، خنثی و بی روح ھستند، یکی از اشيای

بزرگ، مثل کاناپه را از رنگ ھای تند انتخاب کنيد تا ترکيب کامل شود.

شما منزل  به  بيشتری  شکوه  دارند،  طرحدار  قاب  که  آینه ھایی   ●

می بخشند.

● شاید باور نکنيد، اما وسایل کم اھميتی مثل صندلی، کوسن یا روتختی،

 به خرج دھيد.در ظاھر خانه شما تغييری بزرگ ایجاد می کنند، پس در انتخاب رنگ و طرح آنھا وسواس بيشتری

● آباژورھایی که کناره منگوله دار دارند، نورپردازی اتاق شما را رویایی می کنند.

.● ھمگونی رنگ پرده اتاق خواب با پایه ھای تخت شما، ھر بيننده ای را به تحسين وا می دارد

ی در ھر بيننده ای می شود.● پھن کردن گليم یا قاليچه ای با طرح سنتی در اتاق خواب، باعث ایجاد روحيه صميميت و گرم

ب، فضای اتاق شما را پرتر نشان می دھند.● برخی لوازم کوچک مثل شمع ھا، کوزه ھای گلی یا لوازم قدیمی و ساعت ھایی با طرح ھای جال

 کند، یک تابلوی سفيد یا آینه با دور سفيد، مؤثر● برای ایجاد یک نقطه کانونی در اتاق خواب، که بmفاصله جلب توجه کند و احساس خنکی ایجاد

خواھد بود.

اسب با سایر اجزای ميز انتخاب شوند.● در اتاق ناھارخوری خود دقت کنيد تا کوچک ترین اجزا، حتی فنجان ھا و ظرف سس و شکر، متن

شته باشيد اگر در اکثریت وسایل از رنگ ھای سرد● سعی کنيد طرح دستمال سفره ھا با روکش صندلی، از یک زمينه رنگی انتخاب شوند. به یاد دا

استفاده کنيد. (یک گلدان رنگی روی ميز ناھارخوریاستفاده شده، حتماً وسيله ای با رنگ گرم و تند، برای ایجاد احساس گرمی و لطافت در اتاق 

انتخاب خوبی است.)

دید را به خود جلب می کند.● به دکوراسيون حمام اھميت بيشتری بدھيد. قرار دادن مجسمه ھای زینتی در گوشه حمام مسير 

ی گذارد.● دو طرح رنگی صورتی - آبی یا زرد درخشان در حمام، تأثير فوق العاده ای روی روحيه شما م

غذا، حال و ھوایی دیگر می بخشد.● پارچه ھای زرد روشن و سبک در آشپزخانه شما، نماد روحيه صميمی شما خواھد بود و به صرف 

د، باید بدانيد ھرچه وسایل و تجھيزات● برخmف نظریه عموم که وسایل زیاد در اتاق ھای خانه، باعث احساس شلوغی و سردرگمی می شون

 آشپزی را برایتان دلپذیرتر خواھد کرد، اماشلوغ تر و بيشتری در فضای آشپزخانه بچينيد، احساس اطمينان بيشتری در شما ایجاد می شود و

تناسب چيدن وسایل خانه را فراموش نکنيد.

منبع : روزنامه تھران امروز
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رنگ ھای بھاری

اگر برای تعطيmت عيد نتوانستيد دكوراسيون منزل را

تغيير دھيد، حال وقت مناسبی است تا فكری به حال

رنگ و روی پرده ھا، ملحفه و روميزی و البته مبلمان

بژ را كنار كنيد. رنگ ھای طوسی، كرم، قھوه ای و 

بگذارید و به سراغ رنگ ھای بھاری بروید. اگر زندگی

ریزد �زم می  به ھم  را  اعصابتان  رنگين  فضای  در 

نيست تمامی اثاثيه منزل را از رنگ ھای زنده تھيه

كنيد. تنھا آویزان كردن پرده ای به رنگ روشن و زنده و

یا انداختن روميزی به رنگ شاد می تواند حال و ھوای

خانه را تغيير دھد.

بنفش، ارغوانی، صورتی و سبز جزء بھترین رنگ ھای

بھاری ھستند كه می توانند شما را از دل گرفتگی

بيرون آورده و سر ذوق آورند. رنگ ھای بھاری عmوه بر

زیبایی، خاصيت فوق العاده ای در بھبود وضعيت روح و

روان دارند كه در این فصل كه اغلب آدم ھا دچار یك

نوع خستگی و كسالت ھستند، مناسب است.رنگ

بنفش ذھن، جسم و روح را تحریك می كند و نشاط

 منجر به افزایش حس خوش بينی در شمامی بخشد ضمن اینكه از بيماری ھای روانی و عصبی جلوگيری می كند. ارغوانی رنگ خmقيت است و

 و خواب شما را نيز كنترل می كند كه بامی شود. رنگ سبز با ایجاد نظم و آرامش در سامانه عصبی كمك بزرگی به وضعيت روحی شما كرده

، رنگ ھای زنده فقط برای اتاق ھای بزرگكمی رنگ زرد و ذره ای ارغوانی كمك بزرگی به تجسم سازی شما خواھد كرد. ممكن است فكر كنيد

سليقه شما برمی گردد، قرارگيری رنگ ھای متضادمناسبند ولی یك اتاق بسيار كوچك نيز می تواند با رنگ ھای بھاری تزئين شود. این دیگر به 

 تھيه شوند. در گروه رنگ ھای زنده تضاد رنگی وكنار ھم را برای منزلتان می پسندید یا اینكه ترجيح می دھيد تمامی وسایل از یك ردیف رنگی

ه ترین در كنار درخشان ترین رنگ یكی ازكنتراست ھای شدید نقش اساسی ایفا می كند و نتيجه ای جذاب و چشمگير می آفریند چنانكه تير

شوند باید متشكل از دكوراسيون ساده با اجزاییتركيب ھای ویژه این گروه است. در نظر داشته باشيد اتاق ھایی كه با این رنگ ھا تزئين می 

د.محدود باشند. شلوغ كردن چنين فضایی با وسایل تزئينی متعدد از تاثير مورد نظر رنگ می كاھ

منبع : روزنامه شرق
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رنگ ھای زند ه، رنگ ھای د وست د اشتنی

رنگ ھای زند ه ھمواره رنگ ھایی د وست د اشتنی ھستند . این رنگ ھا به

بينند ه ھستند  و ھرگز از نظر او د ور نحوی اغراق آميز جاذب نگاه و توجه 

نمی مانند . رنگ ھای زند ه ای که انرژی و ھيجان د ر فضا می پراکنند  و برای

افراد ی که د وست د ارند  ھر روز صبح د ر فضایی پر انرژی و سرزند ه چشم

بگشایند  و روزشان را با ھيجان و سرزند گی آغاز کنند ، اید ه آل ھستند .

با رنگ ھای خاموش و خنثی د ر محيط زند گی بيشتر  از آنجا که اغلب ما 

مأنوس ھستيم، به کارگيری این رنگ ھا نيازمند  جسارت است. اما چنانچه

این رنگ ھا را د ر ترکيبی مناسب به کار گيرید ، این جسارت بی پاد اش نخواھد 

ماند  و نتيجه فضایی د رخشان، زیبا و فوق العاد ه جذاب خواھد  بود . پيش از

انتخاب چنين پالت رنگی برای فضای منزلتان به سليقه خود  نيز توجه کنيد ؛

مد ت برای  د ر چنين فضاھای رنگينی  مرد م، زند گی  از  بسياری  برای  زیرا 

طو�نی ممکن است آزار د ھند ه باشد .

یکی از روش ھای ارزیابی سليقه واقعی شما د ر انتخاب رنگ، د قت د ر کمد 

ست و یا از سایر رنگ ھای خنثی و مmیم تشکيل شد هلباس ھای شماست. اگر لباس ھای کمد  شما از رنگ ھای بـِژ، کرم، قھوه ای و سياه و سفيد  ا

ھا خسته می شوید ؛ اما اگر د ر ميان لباس ھایتان رنگ ھایاست، د ر فکر استفاد ه از رنگ ھای زند ه د ر فضای منزلتان نباشيد . چون خيلی زود  از آن

 د کوراسيون برگرفته از رنگ ھای زند ه لذت خواھيد  برد .شاد ی مثل قرمز، نارنجی و بنفش زیاد  به چشم می خورند ، احتما�ً از زند گی د ر فضایی با

ند  که می توانند  ویژگی ھای حاکم بر یک فضا را تنھا با چند از نگاه طراحان د کوراسيون د اخلی ، رنگ ھای زند ه د ارای ویژگی ھای فوق العاد ه ای ھست

قوطی رنگ تغيير د ھند .

رنگ ھای خاصی می رسد  که د ر این گروه می پسند ید .پس از آن که از تمایل و عmقه خود  نسبت به این پالت رنگی مطمئن شد ید ، نوبت به انتخاب 

م به  این گروه  انتخاب  باشيد  که  به خاطر د اشته  باید   زند ه،  پالت رنگ ھای  انتخاب  مثلھنگام  بزرگ  این رنگ ھا د ر سطوح  به کارگيری  عنی 

تنھا به معنی استفاد ه از یک کاناپه قرمز یا قفسهد یوارھاست که بmفاصله کاراکتر و حالت یک اتاق را د ستخوش تغييری چشمگير می سازد  و نه 

 شاد  د ر کليه جوانب یک اتاق است.سبز د ر گوشه ای از یک اتاق نيست، بلکه احاطه شد ن د ر فضایی آکند ه از رنگ ھای زند ه و

 طبيعی. د ر شب نيز نور چراغ ھای ھالوژن برای چنين فضاھاییفضاھایی که با رنگ ھای زند ه آراسته می شوند ، نياز به نور فراوان د ارند ، به ویژه نور

 است؛ د ر این صورت د ر اشتباه ھستيد . یک اتاقمناسب تر است. ممکن است تصور کنيد  که پالت رنگ ھای زند ه فقط برای اتاق ھای بزرگ مناسب

رنگ ھا رنگ ھایی تيره باشند  مثل آبی نيلی یا حتی سياه.بسيار کوچک نيز می تواند  با رنگ ھای زند ه از نمایی ویژه برخورد ار شود ، حتی اگر این 

 را د ر د کوراسيونی کامmً مد رن و یا د ر د کوراسيون ھاینکته جالب توجه د یگر د رباره پالت رنگ ھای زند ه این است که شما می توانيد  این رنگ ھا

سنتی و قد یمی با موفقيت به کار بگيرید .

این پالت رنگی نيازی به استفاد ه از بافت اضافی بر رویاز آنجا که قد رت و ویژگی رنگ ھای زند ه د ر سطوح رنگی بزرگ و ساد ه است، ھنگام کار با 
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د یوارھا یا باقی سطوح وجود  ند ارد .

د  د اشت. د یوارھایی که با رنگ ھای زند ه پوشاند هد ر حقيقت د ر چنين د کوراسيونی ھرچه سطح صاف تر و یک د ست تر باشد ، نمای زیباتری خواھ

یوارھاست و د ر طراحی یک د کوراسيون با این مجموعه رنگی،می شوند ، باید  از زیرسازی بسيار خوبی برخورد ار باشند . ھمه چيز د ر اتاق پيرو رنگ د 

رار این رنگ ھا د ر اجزای د کوراسيونی، این رنگ ھا را تکميلد یوارھا نقطه شروع ھستند  و سپس باید  این رنگ ھا د ر سایر اجزای اتاق تکرار شوند . تک

  رنگی و کنتراست ھای شد ید  نقشی اساسی ایفا می کنند  ومی کند  و اثر آنھا را به حد اکثر ميزان خود  می رساند . د ر گروه رنگ ھای زند ه ، تضاد

 سفيد  یکی از ترکيب ھای ویژه این گروه است. ھمچنيننتيجه ای جذاب و چشمگير می آفرینند ، چنان که تيره ترین سياه د ر کنار د رخشان ترین رنگ

ی معد ود  باشند . شلوغ کرد ن چنين فضایی با وسایلاتاق ھایی که با این رنگ ھا تزیين می شوند ، باید  متشکل از د کوراسيونی ساد ه با اجزای

تزیينی متعد د  از تأثير مورد  نظر رنگی خواھد  کاست.

  د رخشان از گرم ترین رنگ ھای این پالت رنگی ھستند  کهرنگ ھای زند ه و گرم، جذاب ترین رنگ ھا د ر این گروه ھستند . سرخابی، نارنجی تند  و زرد

 از ھيجان را د ر بينند ه زند ه می کنند .د ر کنار یکد یگر یا ھر یک به تنھایی ھمراه با سياه چنان پرانرژی ھستند  که احساس واقعی

 واقع ھمچون قابی این رنگ ھا را که از خود ش قوی ترجالب است بد انيد  این رنگ ھا حتی رنگ سياه را نيز تحت الشعاع قرار می د ھند . سياه د ر

رم و تند  د ر کنار سفيد  خالص نيز جذاب و زیبا خواھند  بود ، آنھستند ، د ر برمی گيرد ؛ چنان که د ر کمتر رنگی چنين ویژگی وجود  د ارد . این رنگ ھای گ

طmیی جذابيت این ترکيب را د وچند ان خواھد  کرد . بهھم با نمایی تميز که حس پاکی و طراوت را به بينند ه القا می کند . د ر حالی که کمی رنگ 

کارگيری تزیينات فلزی طmیی و نقره ای بر د رخشش و زیبایی رنگ ھای این پالت می افزاید .

گی است. بسياری از مرد م از به کارگيری این رنگ د ررنگ قرمز د ر این گروه رنگی د رخشان و برجسته است که از بارزترین ویژگی ھای این گروه رن

د  کند . تأثيرات این رنگ چنان چشمگير و قوی ھستند  که حتید کوراسيون پرھيز د ارند ، اما کمتر رنگی می تواند  ھيجانی برابر با تأثير این رنگ ایجا

ز د کوراسيون یک اتاق تأثير به سزایی د ر نمای آن خواھد نيازی به د ر برگرفتن سطوح بزرگی مثل د یوارھا نيست. تنھا به کارگيری آن د ر بخش ھایی ا

د اشت.

 و از این قبيل ، روشی مناسب برای معرفی این رنگاستفاد ه از رنگ قرمز د ر قالب اجزای د کوراسيونی مانند  گل ھا، فرش و یا انواع قاب عکس

قوی د ر یک د کوراسيون است.

أثيری خاموش تر خواھد  د اشت. این رنگ چنان قوی وقرمز د ر کنار سياه یا خاکستری نمایی جذاب می یابد  و ھمراه با سبز و کمی نقره ای نيز ت

 بر روی فضای یک اتاق می تواند  سود مند  باشد . به عنوان مثالتأثيرگذار است که ھمواره بيشترین اثر را بر بينند ه د ارد . آگاھی از تأثيرھای رنگ قرمز

 برای د کوراسيونی با این رنگ از نور کافی برخورد ار باشد .رنگ قرمز د ر واقع مقد اری از نور محيط را جذب می کند ، از این رو باید  اتاق مورد  نظر

ند  اتاق کوچک تر به نظر برسد . به ھمين د ليلھمچنين د یوارھایی به رنگ قرمز جلوتر از فاصله واقعی خود  به نظر می رسند  و موجب می شو

اھایی اگر به جای رنگ آميزی د یوارھا با رنگ قرمز از ایناستفاد ه از این رنگ برای د یوارھای اتاقی با ابعاد  کوچک مناسب نيست، بلکه د ر چنين فض

 خواھد  د اشت و به این ترتيب بد ون قربانی کرد ن فضا، ازرنگ د ر سطوح کوچک تری مثل قاب پنجره ھا و د رھای اتاق بھره بگيریم، نتيجه بھتری د ر بر

تأثيرھای مثبت این رنگ بھره مند  خواھيم شد .

منبع : نوآوران فناوری اطmعات
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ترین فضا در ھر خانه است، در طراحی اتاق خواب خصوصی  آنجا که  از 

دکوراسيون و انتخاب رنگ آن باید پيش از ھر چيز سليقه و نيازھای شخصی

در رنگ  اصول طراحی  از  نباید  این وجود  با  نظر گرفت،  در  را  آن  صاحب 

دکوراسيون و تاثيرات ناخودآگاھی که ھر یک از خانوادھھای رنگی بر روی

روح و روان ما به جا ميگذارد، غافل شد.

ضمن مدنظر داشتن سليقھی صاحب اتاق خواب باید کاربرد یک اتاق خواب

باید ھمواره فضایی آرامش بخش و نيز در نظر داشت. یک اتاق خواب  را 

راحت باشد که مکانی مناسب برای خواب و استراحت را فراھم آورد.

ھنگام طراحی رنگ یک اتاق خواب بھتر است از انتخاب رنگھای درخشان

پرھيز کنيم. چرا که ممکن است ھنگام استراحت این رنگھا آزاردھنده به نظر

مھای غنی و سياه ميتواند انتخابی مناسب باشد.برسند؛ اما چنانچه رنگھای زنده را بيشتر می پسندید، سایه ھای مختلف رنگ آجری در کنار کر

ار رفته در صنایع دستی شرقی راه حلی مناسباگر به دنبال اتاق خوابی با فضای گرم سنتی و اندکی تجملی ھستيد، استفاده از رنگھای به ک

برای دستيابی به چنين فضایی است.

ی شرقی عاملی مھم در ایجاد نمایی باشکوه ورنگھای گرمی چون طmیی، نارنجی ھا، قرمزھای پرمایه و آجری ھای به کار رفته در طرحھای سنت

پارچ از  اتاق استفاده  در فضای  رنگھا  این  به کارگيری  بر  یک دکوراسيون ھستند. عmوه  تابلوھا وگرم در  ابریشمی و کتان طرحدار،  ه ھای 

می کند. برای نيل به موفقيت در ترکيب سطوحمجسمھھای زینتی شرقی، پارچھھای سوزندوزی و قلمکار غنا جذابيت این دکوراسيون را دوچندان 

فضای اتاق در نظر گرفته شوند که رنگطرحدار گوناگون در چنين دکوراسيونی �زم است سطوحی ساده و روشن به منظور استراحت چشم در 

ساده و روشن روی دیوارھای اتاق می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند.

ی تواند تختخواب را بيش از پيش به کانونھمچنين آویزھای پارچھای در قسمت با� و پشت تخت فضایی رمانتيک و خاص به اتاق می بخشد و م

ند که با به کارگيری تناليته ھای مختلف یک رنگتوجه در اتاق تبدیل کند. در مقابل دکوراسيون ھای سنتی دکوراسيونھای تک رنگ قرار گرفته ا

ل ساده و آرامش بخش را در برابر دیدگان بيننده قرارفضایی آرام و یکنواخت را پدید می آورند. رنگھای روشن نمای آفتابی و پرنشاط و در ھمان حا

می دھند.

ق خواب بسيار موفق و مناسب خواھد بود. اما بایدترکيب رنگھای زرد و سبز از آنجا که سبز یکی از رنگھای مشتق شده از زرد است، در فضای اتا

 آن می افزاید، اما در یک اتاق خواب اختصاصیبه خاطر داشته باشيم که غالب شدن رنگ سبز بر زرد در یک اتاق نشيمن بر جذابيت و زندگی در

آن که غالب شدن رنگ سبز در اتاق خوابقسمت اعظم فضا به رنگ زرد سادگی و آرامشی که �زمه یک اتاق خواب است به آن می بخشد؛ حال 

بيش از ميزان �زم به فضا شور و انرژی ميبخشد.

ھتر است با رنگھای مmیم و پاستلی آرایش کنيم. اتاقانتخاب رنگ در اتاق کودکان خود از قواعدی جداگانه برخوردار است. اتاق خواب نوزادان را ب

خواب کودکان خردسال و نوجوانان را نيز ميتوانيم با رنگھای شاد و پرانرژیتر زینت دھيم.

 دکوراسيون یک اتاق خواب می تواند بسيار موفقيت آميزاستفاده از ترکيب رنگھای ھارمونيک که در چرخه رنگ در کنار یکدیگر قرار گرفته اند نيز در

متضاد مانند کرم فضایی زیبا می آفریند. آنچه باید درباشد. به عنوان مثال استفاده از تناليته ھای مختلف رنگ بنفش و سبز در کنار یک رنگ روشن 

ب مجموعه ھای از رنگھا بلکه ميزان به کارگيریطراحی رنگی دکوراسيون یک اتاق خواب ھمواره در نظر داشته باشيم این است که نه تنھا انتخا

آنھا و سطوحی که اشغال می کنند در مقایسه با ھم نيز از اھميت به سزایی برخوردار است.

ه ھای کاغذ دیواری نصب شده به دیوار، تکرارھمچنين ایجاد رابطه ميان سطوح رنگی گوناگون با استفاده از جزئياتی چون یک قاب عکس، حاشي

پاتختی ھا یا ميز آرایش ميتواند به دکوراسيون یکطرح خاصی بر روی ملحفه و روبالشی ھا و یا حتی قرار دادن یک جفت آباژور یا گلدان بر روی 

اتاق انسجام و ھماھنگی بيشتری ببخشد
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منبع : شھر الکترونيک یزد

http://vista.ir/?view=article&id=103438

رنگين کمان خانه

رنگ قرمز رنگی درخشان و برجسته است . بسياری از مردم از به کارگيری

این رنگ در دکوراسيون پرھيز دارند اما کمتر رنگی می تواند ھيجانی برابر با

تاثير این رنگ ایجاد کند.

تاثيرات این رنگ چنان چشمگير و قوی ھستند که حتی نيازی به در برگرفتن

از به کارگيری آن در بخش ھایی  تنھا  نيست.  دیوارھا  بزرگی مثل  سطوح 

دکوراسيون یک اتاق تاثير به سزایی در نمای آن خواھد داشت. استفاده از

یا انواع قاب مانند گل ھا، فرش و  قالب اجزای دکوراسيونی  در  رنگ قرمز 

عکس و از این قبيل، روشی مناسب برای معرفی این رنگ قوی در یک دکوراسيون است.

يری خاموش تر خواھد داشت اما این رنگ چنان قوی وقرمز در کنار سياه یا خاکستری نمایی جذاب می یابد و ھمراه با سبز و کمی نقره ای نيز تاث

تاثيرگذار است که ھمواره بيشترین اثر را بر بيننده دارد.

قرمز در واقع مقداری از نور محيط را جذب می کند ازآگاھی از تاثيرھای رنگ قرمز روی فضای یک اتاق می تواند سودمند باشد. به عنوان مثال رنگ 

این رو باید اتاق مورد نظر برای دکوراسيونی با این رنگ از نور کافی برخوردار باشد.

اتاق کوچک تر به نظر برسد به ھمين دليلھمچنين دیوارھایی به رنگ قرمز جلوتر از فاصله واقعی خود به نظر می رسند و موجب می شوند 

 اگر به جای رنگ آميزی دیوارھا با رنگ قرمز از ایناستفاده از این رنگ برای دیوارھای اتاقی با ابعاد کوچک مناسب نيست بلکه در چنين فضاھایی

ھد داشت و به این ترتيب بدون قربانی کردن فضا، ازرنگ در سطوح کوچک تری مثل قاب پنجره ھا و درھای اتاق بھره بگيریم نتيجه بھتری در بر خوا

تاثيرھای مثبت این رنگ بھره مند خواھيد شد

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=103251

روتختی؛ چشم و چراغ اتاق خواب
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راحت بودن و احساس آرامش داشتن در تخت خواب، از لذت ھای شخصی

مناسب روتختی  و  مmفه  و  راحت  تخت خواب  انتخاب  ھر كسی است. 

تاكيدی بر آرامش شخصی شما خواھد داشت. اگرچه روتختی زیبا، بر تزئين

تخت خواب و زیبایی دكور اتاق خواب می افزاید ولی باید كيفيت و مقاومت آن

را ھم به طور كامل در نظر بگيرید. ھمچنين انتخاب مmفه ھای مناسب و نرم،

به مراتب به راحتی و آرامش شما كمك می كند. ھيچ چيز به خوبی پارچه

مmفه ھای كردن  ببخشد. ھماھنگ  تازه  بویی  و  رنگ  اتاق  به  نمی تواند 

امروزی كه شست وشوی آنھا بسيار راحت است با سایر ضمایم اتاق مانند

پرده و روميزی و كmھك پارچه ای چراغ، در كمترین زمان ، چھره ای تر و تازه

به اتاق می بخشد.

در این تصویر اتاق خوابی را مشاھده می كنيد كه بيش از ھر چيز دیگر بافت

پارچه ای آن مشخص و نمایان است. ھمان طور كه در این تصویر می بينيد،

ميان بافت و طرح مmفه، روتختی، كوسن ھا، روميزی، روكش پارچه ای مبل و

ای روزمره خلق شود.صندلی ھماھنگی برقرار است. ھمين ھماھنگی سبب شده است كه فضایی آرام و به دور از دغدغه ھ

▪   نكته اول:

مانند با در نظر داشتن این موضوع كه بيشتر تشك ھایی كه می خرید استاندارد ھستند، یعنی سایزھای یا King-sizedی   ویاqueen-sized و 

full-sizedفه از سایز را دارند و بيشتر روتختی ھا ھم با توجه به این سایزھا در بازار یافت می شوند، بھتر استmبه ھنگام خرید روتختی و م 

باشيد. كمابيش، پيش می آید كه تشك ھا دراندازه ھای  مانند تشك ھایی كه برایتشك ھایتان به طور كامل آگاھی داشته  نباشند  استاندارد 

متر در بياورید و روتختی را بنابر اندازه ھای تشكتخت ھای سفارش داده شده  ساخته شده اند، با این وجود باید اندازه ھای تشك را خودتان با 

سفارش دھيد.

▪ نكته دوم:

ی است. معمو� روتختی ھایی كه از تعداد تار و پودھایتعداد تارھای موجود در ھر سانتی متر مربع، نمایانگر نوع و كيفيت پارچه ھای مmفه و روتخت

بيش از  مربع  (یعنی در ھر سانتی متر  بھره مندند  با٢۵٠زیاد در ھر سانتی مترمربع  نرم تر و لطيف تر و   عدد تار وجود داشته باشد) به مراتب 

 تار در ھر سانتی مترمربع دارند برای استفاده ھای روزمره٢٠٠دوام ترخواھند بود و راحتی بيشتری با خود ھمراه دارند. روتختی ھایی كه كمتر از

چندان مناسب نيستند، چرا كه دوام زیادی ندارند.

▪ نكته سوم:

 كتانی كه یك در ميان با تارھای فmنل ادغام باشد، بااین روزھا ميان مردم استفاده از روتختی ھای كتان بسيار رایج است. استفاده از روتختی ھای

سبك و ذائقه ما ایرانی ھا بيشتر تناسب دارد و در نھایت پارچه نرم تر و راحت تر است.

▪ نكته چھارم:

تخاب كنيد چرا كه بيشتر زیبایی اتاق خواب به شيوهبھتر است برای آخرین تزئين تخت خواب و روپوش نھایی، بھترین روتختی و از نوع مرغوب را ان

 كننده ای دارند و عmوه بر مجلل بودنشان، بسيار نرم وانتخاب رو تختی تان بستگی دارد. ابریشم و ساتن به دليل نرم و براق بودنشان، زیبایی خيره

راحت ھستند.

▪ نكته پنجم:

ی داشته باشد و یا اینكه به اتاق خوابتان رنگ، حجم ودر نھایت شما باید چيزی را انتخاب كنيد كه از لحاظ رنگ و نما با كل اتاق خوابتان ھماھنگ

يد، بھتر است بدانيد كه در فصول سرد مانند زمستانعمق بدھد. اگر عادت به این كار دارید كه در ھر فصل نمای اتاقتان را با رو تختی تغيير دھ

ابستان استفاده از رنگ ھای روشن و كمرنگ  فضایاستفاده از رنگ ھای تيره مانند زرشكی و سورمه ای بسيار مناسب است و در فصول گرم مانند ت
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اتاق را بسيار تعدیل می كند و بر حظ بصری می افزاید. 

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=248119

روشنايی رمز آرامش

با زندگی در آپارتمان ھای کوچک پایتخت نشينان خوب می دانند که امروزه 

نور طبيعی کافی ميسر نيست. غالبا ابعاد کوچک آپارتمان ھا بھره گيری از 

موجب می شود تا در اعمال نقشه رعایت تمام استاندارد ھا ميسر نباشد.

 درصد از مردمی که در مناطق۶تحقيقات دانشمندان نشان داده است که 

شمالی این کره خاکی زندگی می کنند و از نور خورشيد به ميزان کافی و

ناراحتی ھای روحی شبيه به افسردگی نيستند، از  بھره مند  طو�نی مدت 

رنج می برند. دانشمندان ثابت کرده اند تغييرات تابش نور که در نتيجه تغييرات

این بر  آنھا  می گذارند.  تاثير  افراد  روحيه  بر  نيز  می آیند  وجود  به  فصلی 

نور خورشيد از توليد ھورمون مmتونين عقيده اند که قرار گرفتن در معرض 

)melatoninدر خون جلوگيری به عمل می آورد و به ھمين جھت است که (

ھمان  یا  فصلی  افسردگی  سندرم  به  که  Seasonalافرادی   Affective

Disorderھستند، در فصول سرد ميزان قابل توجھی از سطح ھورمون mمبت 

ود. به ھمين جھت بھره گيری از نور به ویژه نورمmتونين خون شان که رابطه مستقيمی با وضعيت روحی و ایجاد اضطراب در آنھا دارد، با� می ر

ف انرژی از اھميتی بيش از پيش برخوردار است.طبيعی روز در ساختمان از اھميت خاصی برخوردار است. از سوی دیگر امروزه صرفه جویی در مصر

با مشکmت زیادی مواجه ا نيروگاه ھای برق آبی در کشور  توليد برق از  نور طبيعی نه تنھابه خصوص در شرایطی که  ست، بھره گيری کافی از 

 ھزینه ھای خانوار می شود. از این رو ھنگامصرفه جویی در مصرف انرژی را به دنبال دارد که موجب کاھش ھزینه انرژی به خصوص برق در سبد

پس دکوراتور ھر خانه قرار گيرد. از آنجا کهطراحی دکوراسيون یک خانه یا حتی پيش تر در ھنگام ساخت آن، باید مورد توجه خاص معمار و س

خود را نداریم پس در مرحله طراحی داخلی وبسياری از ما شانس دخالت در نقشه اوليه ساختمان و ساختن خانه ای با ویژگی ھای مورد نظر 

اتاق را جبران کرد. نورپردازی در ھر اتاق باید متناسبدکوراسيون اتاق می توان به این امر پرداخت و کاستی ھای احتمالی موجود در ميزان نورگيری 

بک دکوراسيون اتاق نيز ھماھنگ باشد. یک نورپردازیبا ویژگی ھای معماری آن و نحوه قرارگيری اتاق باشد و ضمن تامين نور مورد نياز باید با س

طول روز را با ترکيبی از نور طبيعی و در صورت نيازخوب بيش از ھر چيز به ميزان نورگيری اتاق در روز مرتبط است تا دست کم نور مورد نياز در 

می کند، اما این امر به آن معنا نيست که از نور کافی درمصنوعی تامين کند. ھریک از اتاق ھای خانه از طریق پنجره ميزانی از نور طبيعی را دریافت 

 که به اتاق راه می یابد ممکن است کيفيت و کميتطول روز برخوردار است. با توجه به کاربردھای مورد نظر یک اتاق و ھمچنين مقدار نور طبيعی

 اندازه و فرم اتاق، ابعاد آن و تعداد پنجره ھا و آنچه دراین نور کافی نباشد. این کيفيت و کميت به نحوه قرارگيری یک خانه و سپس ھریک از اتاق ھا،
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و به آن دارند. به طور کلی در نيمکره شمالی نوری که ازبرابر پنجره قرار دارد، بستگی دارند. نحوه قرارگيری اتاق، جھتی است که پنجره ھای اتاق ر

نوری است که از پنجره ھای جنوبی به درون می تابد.پنجره ھای شمالی به داخل یک اتاق می تابد سفيدتر و کم حرارت تر و ھمچنين یکنواخت تر از 

شوند. اما نور جنوبی که زرد رنگ تر است رنگ ھا را گرم ترنور شمالی تاثير کمتری روی رنگ ھا می گذارد و در حضور این نور رنگ ھا واقعی تر دیده می 

 این ویژگی ھا در نيمکره جنوبی برعکس ھستند.از آنچه ھستند نشان می دھد و کنتراست ھای شدیدی از نور و سایه در یک اتاق پدید می آورد.

● نور اتاق خواب

 حساب می آید.اتاق خواب از آن اتاق ھایی است که نور یکی از اصلی ترین اجزای آن است و رکن اساسی آن به

ت و آسوده داشته باشيد. ھمچنين یک نور قوییک نور بسيار مmیم برای شب ھا، باعث می شود تا شما به راحتی خوابتان ببرد و یک خواب راح

 را ترک کنيد. مھم ترین چراغ و نور در اتاق خوابباعث می شود شما صبح ھا دچار مشکل با� نشوید و برای پوشيدن لباس �زم نباشد اتاق خوابتان

از دیوار پشت تخت استفاده کنيد و چراغ را روی دیوارشما چراغ ھایی است که در کنار تخت خواب است. برای قرار دادن این چراغ ھا شما می توانيد 

نصب کنيد.

اع چراغ ھا پشت سرتان نباید زیاد باشد. اگر از تختخواباگر از چراغ ھای پشت تخت استفاده می کنيد این نکته را باید مورد توجه قرار دھيد که ارتف

ر ھم به سراغ چراغ خواب ھای روميزی رفته اید دقت کنيد کهدو نفره استفاده می کنيد حتما آنھا را جدا کنيد و کليد را ھم به صورت جدا قرار دھيد. اگ

ر یا ھمان تنظيم کنندھای نور در اتاق خوابتانارتفاع آنھا طوری تنظيم شود که نور مستقيم به صورت شما نخورد. می توانيد از کليدھای دیم

خورشيد که از پنجره اتاق داخل می شود مستقيم بهاستفاده کنيد. این کليدھا حتی برای چراغ اصلی اتاق خواب نيز قابل استفاده است. اگر نور 

ه ای استفاده کنيد تا از این مشکل نجات پيداصورت شما می خورد و باعث اذیت شما می شود، راھکار این است که از پرده ھای حصيری یا کرکر

کنيد.

ان ببرد آن را خاموش خواھيد کرد.از شمع در اتاقتان استفاده نکنيد. البته تا زمانی که مطمئن نشده اید قبل از اینکه خوابت

● اتاق خواب کودکان

 عين حال که برای اتاق کودکان ھم می توانيد ازاستفاده از چراغ ھای مختلف برای کودکان با نقش ھای رنگی می تواند جذابيت داشته باشد. در

س خواب آلودگی کنند و راحت تر و زودتر به خواب بروند.کليدھای دیمر استفاده کنيد. این کار می تواند جو اتاق را طوری تنظيم کند که کودکان احسا

ی کامل از آنھا استفاده کنند. برای چشم آنھا بھتر است از یکچنانچه در اتاق کودکانتان تلویزیون یا کامپيوتر وجود دارد به آنھا اجازه ندھيد در تاریک

مچنين از چراغ روميزی ھم برای این کار استفاده کنيد.نور مmیم استفاده کنيد. استفاده از دیمر یا کنترل کننده نور در این مورد نيز خوب است. ھ

● نور پردازی در ھال، حمام و آشپزخانه

 کنار دیوارھا، قسمت اعظم کار در آشپزخانه رویدر آشپزخانه ھای امروزی با ردیفی از کابينت ھا، اجاق و یخچال جاسازی شده به موازات و در

خانه ھا ھمگی در کنار دیوار قرار دارند اما ھنوزسطح کابينت ھا در کنار اجاق گاز یا شير آب و سينک ظرفشویی انجام می شود که در اغلب آشپز

و در زیر سایه خود مشغول به کار ھستند وچراغ ھای سقفی از وسط سقف آشپزخانه آویزان ھستند؛ در نتيجه افراد اغلب پشت به منبع نور 

 نسبت به گذشته، ما در بخش ھایی از آشپزخانه کهھنگام کار از نور کافی برخوردار نيستند. با توجه به تغييرات ساختار آشپزخانه ھای امروزی

 ظرفشویی و سطوح روی کابينت ھا که برایاغلب محل انجام کار محسوب می شود به نور کافی نياز داریم. مانند سطح روی اجاق گاز، سينک

ایی در این اماکن، فضای کلی آشپزخانه نيز باید از نورآماده سازی وسایل آشپزی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گيرند. عmوه بر نياز به روشن

ای و به صورت ویترین ساخته شده اند تا از آنھا برایکافی برخوردار باشد. ھمچنين در بسياری از آشپزخانه ھا بعضی از کابينت ھا با درھای شيشه 

داخلی دارند. به این ترتيب ما نياز به یک مجموعه منابعبه نمایش گذاشتن ظروف زیبا و تزئينی استفاده شود. این کابينت ھا نيز نياز به نورپردازی 

نوری داریم که ھریک به صورت جداگانه قابل کنترل باشند.

ق گاز ھستند به راحتی توسط چراغ ھواکش تاميننور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانه ھایی که دارای یک ھواکش یا ھود در با�ی اجا

با�ی اجاق گاز نصب شود. ھمچنين با�ی سينکمی شود. اگر با�ی اجاق گاز، ھواکش مجھز به چراغ وجود ندارد باید یک چراغ قابل تنظيم در 

برای ما فراھم کند. ترجيحا ھر یک از این چراغ ھاظرفشویی نيز به یک چراغ نياز تا شب ھنگام نور کافی برای شست وشوی ظروف و مواد غذایی را 

باید دارای کليد کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گيرند.

برای دسترسی راحت به وسایل داخل این نوعچنانچه کابينت ھای زمينی عميق باشند و نور محيط به اندازه کافی درون آنھا را روشن نکند 
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 با باز و بسته شدن در کابينت ھا روشن و خاموشکابينت ھا می توان چراغ ھای کوچکی در آنھا نصب کرد که با کليدھای اتوماتيک کنترل شوند و

شوند.

م است درست در با�ی ميز غذاخوری ایدهاگر آشپزخانه شما محل صرف غذا نيز ھست استفاده از چراغ ھای سقفی که ارتفاعشان قابل تنظي

عی که از ميز استفاده نمی شود فضای کلیخوبی است. این چراغ ھا می توانند ھنگام صرف غذا روی ميز را به خوبی روشن کنند و در مواق

 است و به سادگی با نصب چراغ ھای سقفیآشپزخانه را روشنایی ببخشند. نورپردازی در فضای حمام و دستشویی از اھميت کمتری برخوردار

 استفاده قرار می گيرند، نصب یک چراغقابل اجراست. در حمام و دستشویی عmوه بر چراغ ھای سقفی که برای تامين روشنایی محيط مورد

 فلوئورسنت استفاده نکنيد زیرا نور این چراغ ھا موجبدیواری در با�ی آینه نيز ضروری است اما توجه داشته باشيد که برای این منظور از چراغ ھای

تغيير برخی از رنگ ھا شده و تصویر شما را با رنگ ھای غيرواقعی در آینه منعکس می کنند.

این اماکن در ھر خانه ای باید از نور فراوان برخوردار باشندنورپردازی قسمت ھای مختلف خانه، ھال ورودی، راھروھا و راه پله ھا را نيز فراموش نکنيد. 

اینجا ایمنی مھم تر از زیبایی است و بھترین روشبه خصوص راه پله ھا که در حفظ ایمنی و سmمتی خانواده و ميھمانان اھميت بسزایی دارد. در 

وند و نور را به طرف پایين می تابانند. استفادهنورپردازی روشن کردند مسير حرکت و سطح روی پلکان با چراغ ھایی است که به دیوار نصب می ش

از چراغ ھای دیواری کار تعویض �مپ را نيز ساده تر می کند.

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=354989

روشنايی و زيبايی به خانه ھديه کنيد

استفاده از آباژورھا در طراحی دکوراسيون منزل دو ھدف را برآورده می کند،

اول این که آباژورھا می توانند در تأمين روشنایی برخی از نقاط منزل نقش

می کار  به  نيز  تزئينی  شیء  یک  عنوان  به  ضمن  در  و  باشند  داشته 

روند.آباژورھا انواع و اقسام مختلفی دارند. از مدل ھایی با پایه ھای چوبی و

کنده کاری شده گرفته تا پایه ھای فلزی و طرح ھای مدرن. کmھک ھای

آباژور نيز انواع مختلفی مانند پارچه ای، کریستالی و کاغذی دارند. این تنوع

بتوان از آباژورھا تقریباً در ھر منزل و با ھر نوع مدل موجب می شود که 

دکوراسيون استفاده کرد.مناسب ترین مکان در منزل برای قرار دادن آباژور،

روی ميزھای کوچک کنار مبلمان است. آباژورھایی که پایه بلند دارند را نيز

می توان پشت مبل ھا یا کاناپه ھای بزرگ قرار دارد.

راھروی ورودی منزل یا کنار در ورودی یک ھال بزرگ نيز می توانند مکان ھای

مناسبی برای قرار دادن آباژورھا باشند.

به دليل دارند، زمانی که روشن ھستند  آباژورھایی که حباب کریستالی 
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ی ھستند که نور را از خود عبور نمی دھند اما زمانیانعکاس نور از درون کریستال جلوه زیبایی پيدا می کنند. کmھک برخی از آباژورھا ھم از جنس

شنایی منزل از یک لوستر بزرگ و با �مپکه روشن می شوند قسمتی از دیوار پشت شان را به سمت با� روشن می کنند. اگر برای تأمين رو

ز طرح ھای زیبای ناشی از انعکاس نور روی دیوار یا درونھای پرنور و متعدد استفاده نمی کنيد، می توانيد در گوشه و کنار اتاق آباژور بگذارید و ا

حباب لذت ببرید.

دليل نيازی که به روشنایی بيشتر دارند از مکان ھایميز مطالعه یا مبل راحتی ای که معمو�ً ھنگام مطالعه روی آن می نشينيد یا ميزکار نيز به 

ح ھای مدرن استفاده کنيد.مناسب برای قرار دادن آباژور ھستند. در این مکان ھا بھتر است از آباژورھای فلزی و با طر

نجمه افضلی

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=127608

روشھای مختلف در انتخاب دکوراسيون

موضوع دکوراسيون داخلی خانه ھا بحث جدید و تازه ای نيست. با یک نگاه

کوتاه و اجمالی به سير روند تغيير سبک ھا این موضوع کامmً مشھود است.

تازه ای به خود گرفته است چنان که اما دکوراسيون در ھر دوره مفھوم 

گاھی به شدت افراطی و تزئيناتی و گاھی کامmً حساب شده و منطقی

نمودار شده است.

در ایران نيز این موضوع برخmف تصور اکثر ما از دیرباز وجود داشته و مورد

توجه بوده است. خانه ھای ایرانی با سبک و سياق خاص خود طراحی می

شده اند و مبلمان خاصی در فضاھای مختلف مورداستفاده بوده اند.

وچندان داده است.زندگی ماشينی دوره ای که در آن ھستيم و مشغله ھای کاری روزمره به خانه بار دیگر ارزشی د

قيقاتی که در این زمينه انجام شده است بسيارھمه ما به طور آگاھانه یا ناآگاھانه دست به طراحی دکوراسيون خانه خود می زنيم. نتایج تح

ار جالب توجه است که اتاق ھای خواب، یعنیجالب توجه است برای مثال در نمونه ھای متعددی که در منطقه برکلی اوکلند مشاھده شده، بسي

به طرز نمادینی نشان دھنده شخصيتتنھا فضای خصوصی ساکنين، به نحو جاذب و مطابق با سmیق شخصی افراد دکوراسيون می شوند که 

 نفر با شخصيت ھای متفاوت است ـ اندک و مختصر دکوراسيون می٨ یا ۶صاحبان فضاست. اتاق ھای نشيمن ـ که فضایی عمومی متعلق به 

سانی حاصل نمی شود. جالب اینجاست کهشوند، شاید بيشتر به این خاطر که توافق برسر سليقه ھای فردی متمایز و به شدت شخصی، به آ

اتاق ھای خو ميان  باشد  متضادی  دھنده سازش  نشان  ممکن است  معمولی  غيرجذاببيشتر خانه ھای خانوادگی  اما  اب، که عملکردی 

یی می شود از طرف دیگر؛ اتاق ھای نشيمنی کهدکوراسيون شده اند از یک طرف و اتاق ھای نشيمن که در آن از ميھمانان و خویشاوندان پذیرا

و بيانگر خودجمعی خانواده می باشند. تنھا استثنابھترین اثاثيه، نشان ھای خانوادگی، آثار ھنری، تصاویر و چيزھای دیگری از این دست ھستند 
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برایبرای چنين الگویی ممکن است اتاق نوجوانانی باشد که شدیداً جنبه خصوصيات فردی به خود گرف بازتابی از تmش ھای نوجوان  ته و 

دستيابی به شخصيت فردی متمایز از والدین است.

 وجود یا فقدان اشيایی معين، اگرچه نه چنداندر تحقيق منتشر شده ای درباره اتاق ھای نشيمن، ادوارد �و من و جيمز ھاوس دریافته اند که

ه این د�لت ھا را آشکار می سازد، زیرا:دقيق، بر خصوصيت و شأن خانوادگی د�لت می کند. اتاق نشيمن بيشتر از ھر فضای دیگری در خان

يت آن باید در خور این نقش باشد. بنابراین انتظار«اتاق نشيمن در حيطه ای قرار دارد که معمو�ً در معرض دید ميھمانان است و از این جھت وضع

ویت جمعی خانواده را منعکس کند.»می رود اتاق نشيمن بيش از سایر قسمت ھای خانه، تmش ھای فردی آگاھانه و ناآگاھانه برای ھ

اخلی یک خانه نوع نگاه افراد خانه و سmیق آنھا چه درخانه ھای امروزی ما ھمانند خانواده ھای امروزی جالب و متفاوتند. برای تغيير دکوراسيون د

عمر خانه، تغيير دکوراسيون داخلی خانه بهزمينه عملکردی و چه زیبایی شناختی حائز اھميت است. بدون توجه به سبک معماری، اندازه یا 

ی و دوستان اضافه خواھد کرد.وسيله خود شما به ارزش خانه تان به عنوان مکانی برای استراحت و لذت بردن از جمع خانوادگ

راسيون داخلی کمک شایانی خواھد کرد.جست وجو کردن سرگرمی ھای مورد عmقه خانواده و چگونگی گذران اوقات فراغتشان در طراحی دکو

سال ممکن است رنگ ھای شادی را برای افزایشانتخاب رنگ ھا نيز تحت تأثير ھمين عامل است. برای مثال یک خانواده جوان با فرزندانی خرد

نجره ھا و یا برای ھماھنگ کردن مبلمان ناھماھنگکارایی زمان یادگيری و بازی انتخاب کنند. رنگ ھای درخشان می تواند برای درھا و چارچوب پ

ست ترجيح دھد که طيفی از رنگ ھایی را کهاستفاده شوند. خانواده ای که افراد آن از سفرھای پی درپی دور دنيا(!) لذت می برد ممکن ا

گلچينی از دسترنج ھای نفيس و قابل فھم طول سفر است انتخاب کند.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109430

روکش پارچه ای برای مبل

یكی از بھترین روش ھا برای حفاظت از پارچه ھای نو

و گران قيمت مبلی تھيه روكش و یا پيراھن مبل برای

آنھا است. یكی از ساده ترین انواع این روكش ھا تھيه

پارچه ھایی به ابعاد متناسب با تكيه گاه و نشيمن

بندھای وسيله  به  مبلمان  به  آنھا  اتصال  و  صندلی 

پارچه ای است.

برای قسمت ھای پارچه ای مبل ھای دسته دار نيز

می توان به ھمين ترتيب با بریدن پارچه ای مستطيل

شكل و بستن آن به دسته مبل روكش تھيه كرد. برای

یك است  كافی  مبل  نشيمن  قسمت  روكش  تھيه 

چھارگوش از پارچه بریده و سپس چھار گوشه آن را به
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عنوان جای پایه ھا بریده و جدا كنيد. با كمی دقت در

تصویر می توانيد به راحتی مبل ھای مدل استيل خود را به این روش روكش كنيد.

شاندن پارچه ھای فرسوده و كھنه نيز راھكاری سریع واین روكش ھا نه تنھا برای حفاظت از پارچه ھای نو و گران قيمت كاربرد دارند بلكه برای پو

ارزان قيمت ھستند.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=10875

روکش ھای تزئينی برای پشتی و دسته ھای مبل

مبل شما پشتی  و  از دسته ھا  این روکش ھای ساده ضمن محافظت 

چنانچه از پارچه ھای متناسب با دکوراسيون اتاق انتخاب شوند زیبایی آن را

نيز دوچندان می کنند، دوخت این روکش ھا بسيار آسان است و با استفاده

از روش ھایی مثل استنسيل و یا گلدوزی ھای ساده می توان آنھا را زینت

پارچه مبل موردنظرتان و با  پارچه ھایی متناسب  توانيد از  داد. شما می 

ھمچنين دکوراسيون اتاق این روکش ھا را بدوزید. برای تھيه این روکش ھا

ابتدا با توجه به مدل دسته ھا و پشتی مبل، آنھا را از پارچه موردنظر ببرید.

در اینجا از پارچه آبی رنگ با نواری از پارچه کرم که ھمرنگ پارچه رومبلی

است استفاده شده است. برای تھيه روکش دسته ھا یک پارچه مستطيل

شکل که طول آن برابر با قطر دسته مبل به عmوه دو برابر ارتفاع موردنظر

 سانتی متر از پارچه اصلی ببرید. یک۴٠برای روکش است و عرض آن حدود 

قطعه پارچه مستطيل شکل دیگر نيز به عرض برابر با قطر دسته مبل و طول

را ببرید. سه ضلع مستطيل کوچکتر  برای روکش  موردنظر  ارتفاع  با  برابر 

از طول ھای مستطيل تصویر مmحظه می کنيد به یکی  مطابق آنچه در 

بزرگتر بدوزید. به این ترتيب روکش اندازه دسته مبل آماده می شود. حال

مستطيل ساده ای در ابعاد تقریباً برابر با تشککافی است لبه ھای آزاد روکش را تو بگذارید و بدوزید. برای دوخت روکش تکيه گاه کافی است 

د که با دکمه در پشت تشک بسته شده و روکشپشتی مبل بدوزید و برای نگه داشتن روکش بر روی تشک در دو طرف آن نوارھای پارچه ای بدوزی

استفاده از تکنيک ھای متنوعی انجام دھيد. انواع گلدوزیرا نگه دارند. پس از دوخت روکش ھا نوبت به تزئين آنھا می رسد. این کار را می توانيد با 

از تکنيک استنسيل است که با رنگ ھایو تکه دوزی می تواند زینت بخش روکش مبل ھای شما باشد. یکی از ساده ترین روش ھا استفاده 

ی کاغذ سفيد رسم کنيد. سپس طرح را به روی یکمخصوص پارچه و یا رنگ آکریليک روی این روکش ھا قابل اجرا است. ابتدا طرح مورد نظر را رو

 کنيد. طلق را در قسمت ھای مورد نظر از روکش قرارقطعه طلق منتقل کنيد. بخش ھایی از طرح که باید رنگ شوند را با کاتر از طلق بریده و خالی
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 است برای حجم دادن و زیبایی بخشيدن بيشترداده و با قلم مخصوص استنسيل که سر گرد و تخت دارد بخش ھای مورد نظر را رنگ بزنيد. ممکن

به این طرح ھای استنسيل شده آنھا را با گلدوزی ھای ظریف آراست.

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=95214

روی عيب ھای خانه رنگ بزنيد

کمتر کسی می تواند در یک خانه بی عيب و نقص که ھمه چيز آن مطابق

ميل و سليقه اش باشد زندگی کند. بسياری از افراد در خانه با اتاق ھایی

بسيار بزرگ، بسيار کوچک، تاریک یا بشدت پرنور مواجه ھستند و به دنبال

راھی برای متعادل تر و مطلوب تر کردن محيط زندگی شان ھستند.

اگر شما نيز در منزل با چنين مواردی روبه رو ھستيد، باید بدانيد که چاره کار

درستی به  ازرنگ ھا و طرح ھا  اگر  دیوارھا است.  به  مناسب  زدن رنگ 

استفاده کنيد می توانيد بسياری از عيوب اتاق را برطرف کنيد. برای انتخاب

با اصول کلی استفاده از رنگ ھای باید  برای دیوارھا، ابتدا  رنگ مناسب 

مختلف و کاربردھای گوناگون آنھا آشنایی پيدا کنيد.

یکی از تکنيک ھا استفاده از تک رنگ است. البته منظور این نيست که ھمه

دیوارھا و اتاق ھای خانه را یک رنگ بزنيد. بلکه در این روش یک رنگ غالب و

کلی را برای خانه انتخاب می کنيد و سپس دیوارھا و بخش ھای مختلف

اتاق را با سایه ھای گوناگون این رنگ به صورت تيره و روشن رنگ می زنيد.

اتاق خواب ھا، از آشپزخانه،  اعم  تمام قسمت ھای خانه  این روش  در 

پذیرایی و ھال به صورت یکپارچه و متحد به نظر خواھد آمد و خانه ظاھری

بسيار شيک و مدرن پيدا خواھد کرد.

یکی دیگر از تکنيک ھا استفاده از رنگ ھای متضاد یا کنتراست است. به

عنوان مثال یک رنگ گرم و یک رنگ سرد. البته لزومی ندارد که رنگ ھا تند

باشند. می توانيد از سایه ھای بسيار مmیم آنھا استفاده کنيد.

اگر اتاق زیادی بزرگ به نظر می رسد بھتر است دیوارھا را به رنگ ھای

 رنگ ھای تيره برای دیوارھایی مناسب ھستند که رویمختلف دربياورید. این رنگ ھا در اتاق پذیرایی و ھال می توانند کمی تيره تر انتخاب شوند.

 نگاه ھا را به خود معطوف می کنند و موجب می شوندآنھا یک تابلوی نقاشی نصب شده یا مبلمان به موازات آن قرار دارد زیرا این رنگ ھا معمو�ً

 ھای تيره و گرم برای فضاھای بزرگ توصيهکه آن بخش از خانه بيشتر به چشم بياید.ھرچند رنگ ھای روشن و سرد برای فضاھای کوچک و رنگ
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 نارنجی یا قھوه ای درآمده است محيط بسيار گرم ومی شوند، اما پيروی کردن از این قانون الزامی نيست. به عنوان مثال خانه کوچکی که به رنگ

ه نظر بياید و سپس رنگ موردنظر را انتخاب کنيد.صميمانه و جمع و جوری دارد.در واقع شما باید ابتدا تعيين کنيد که می خواھيد اتاق چطور ب

آید و اتاق ھایی که سقف بلند دارند با استفاده ازاتاق ھایی که سقف کوتاھی دارند با ایجاد طرح ھای عمودی روی دیوارھا مرتفع تر به نظر می 

یک نوار رنگ که روی دیوارھا و درست زیر سقف کشيده شده است، زیباتر خواھند شد.

یگر تخت و یکنواخت و کسل کننده نخواھند بود.ھمچنين استفاده از طرح ھا و نقش ھای مختلف روی دیوارھا، به آنھا عمق می دھد و دیوارھا د

راضيه حبيبی

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=124444

ريزه کاری ھای دکوراسيون

بر خmف تصور برخی از خانم ھا، برای تغيير دكوراسيون منزل نياز به ھزینه

ھای سنگين و گزاف نيست. راه ھای زیادی وجود دارد كه با انجام آنھا می

توانيم خانه ای زیبا و دلنشين بسازیم. فقط كافی است ذوق و سليقه مان

را به كار ببریم و از وسائل به نظر بيھوده و دورریختنی حداكثر استفاده را

ببریم. در اینجا به معرفی ریزه كاری ھایی می پردازیم كه می تواند شما را

در چيدمان منزل به بھترین وجه یاری نماید. برای زیبا و صميمی جلوه نمودن

اتاق نشيمن مبلمان را در فاصله ھای نزدیك به ھم قرار دھيد. از پارچه ھای

برای پرده اتاق یا رو مبلی استفاده نمایيد.  بلند به جای  رنگی ندوخته و 

لوسترھای بزرگ از تعدادی �مپ ھالوژن و به جای نصب  روشنایی اتاق 

شمع استفاده كنيد. تعدادی شمع در اشكال مختلف جمع آوری كنيد و در

كنار پنجره و روی ميز و یا اپن آشپزخانه قرار دھيد. از پارچه ھای ساده و بی

استفاده با كمك روبان و پارچه ھای رنگی می توانيد زیباترین پرده آشپزخانه

یا روميزی را تھيه كنيد. اگر قصد تعویض مبلمان اتاق نشيمن را دارید از خرید

ت در گوشه اتاق زیبا و شكيل تر از قراردادن چندینمبلمان بزرگ و تيره خودداری كنيد. مطمئناً گذاشتن یك مبل راحتی یا كاناپه با طرحی متفاو

ه ھای چوبی قدیمی می توانيد بھترین ميزدست صندلی و مبل است.اشيای قدیمی را دور نریزید. با انداختن یك روميزی رنگی روی چھارپای

ا را قاب كنيد و روی ميز یا بوفه قرار دھيد این گونه ھمعسلی (ميز كنار مبل) را داشته باشيد. عكس ھایتان را در آلبوم تلمبار نكنيد. برخی از آنھ

گذاشتن كتابخانه دیواری ندارید یك گوشه اتاق را ازخاطرات دلنشين یادآوری می شود و ھم اتاق جلوه ای زیبا پيدا می كند. اگر جای اضافه برای 

، آباژور، گلدان و حتی اثاثيه غيرضروری. الزاماً تمامی مجسمه و اسباب زینتی را نبایدCDكف تا سقف قفسه بزنيد كه ھم جایی باشد برای كتاب، 
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ز مجسمه ھای خراطی شده آفریقایی است.از مغازه ھای لوكس فروشی تھيه كرد. گاھی مجسمه ھای كاغذی و كاردستی ھای كودكان زیباتر ا

منبع : دوستان

http://vista.ir/?view=article&id=81948

زمانی که استرس ھا خنثی می شود

با توجه به انبوه عوامل استرس زا در فضاھای بيرون از خانه شامل کوچه و

بازار، محيط کار و غيره می باید �اقل به دنبال ایجاد فضایی آرام و دور از

منفی تاثيرات  تا ھم   ، باشيم  محيط خانه  در  و روانی  روحی  فشارھای 

ناشی از آن عوامل روی روحيه ما با آرامش داخل خانه خنثی شود و ھم

ذخيره ای از انرژی مثبت برای رویارویی با روز پراسترس دیگری فراھم شود.

می شود مطرح  خانه  داخل  در  فضایی  چنين  ایجاد  موضوع  که  ھنگامی 

ھمواره، تنھا نحوه ی برخورد ميان اعضای خانواده و ارتباطات آنھا با یکدیگر

مورد توجه قرار می گيرد . حال آن که اگر چه اینھا جزو مھمترین و اصلی ترین

تاثير گذار روی روحيه ی افراد به حساب می آیند، ولی در کنار آنھا عوامل 

نقش شرایط فيزیکی محيط را نيز نمی توان ناچيز شمرد.

در یک فضا عوامل مختلف ھمچون رنگ، نور، لوازم موجود، تعداد و نحوه ی

چيدمان آنھا و بسياری موارد دیگر وجود دارند که روی روحيه افراد خانواده

تاثير مستقيمی می گذارند.

در نتيجه با قصد ایجاد خانه ای بدون استرس می بایست ھمه این موارد و

صورت کامل مورد توجه قرار گيرند که در اینجا به تک تک آنھاتاثيرات ناشی از آنھا به صورت کامل مورد توجه قرار گيرند که در اینجا به تک تک آنھا به 

به صورت گذرا خواھيم پرداخت.

● رنگ:

نگی برای یک فضا به نوع کاربرد آن محيط، خصوصيات افراداز آنجا که ھر یک از رنگ ھا تاثير خاصی را روی روح و روان ما می گذارند. ھنگام انتخاب ر

رامبخش تر از رنگ ھای گرم ھستند، ولی تاثير شادیساکن و ھمچنين تاثيرات ناشی از آن بسيار توجه کنيد. از ميان رنگ ھا معمو� رنگ ھای سرد آ

.آفرینی و انرژی بخش رنگ ھای گرم نيز از جایگاه ویژه ای برای دوری از استرس برخوردار است

● نور:

 روی جسم و روح انسان می گذارد. معمو� افرادی کهبرای فضای خانه تان نور کافی در نظر بگيرید. ميزان نور و ھمچنين کيفيت آن تاثير مستقيمی

خصوص بھره مندی از نور خورشيد، انرژی مضاعفی رادر نور کم زندگی و کار می کنند، انسان ھای افسرده و پریشانی ھستند حال آن که نور زیاد ب

ایجاد کرده و خمودگی و کسلی را از بين می برد.
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ذا در انتخاب منابع نورزا برای فضای خانه تان توجه بيشتریاز آنجا که نورھا نيز رنگ دارند، ھمان تاثيرات رنگ مورد نظر را به ھمراه خواھند داشت، ل

کننده را سبب می شود ولی اگر با نور زرد جایگزینکنيد به عنوان مثال انتخاب نور سفيد حاصل از �مپ مھتابی به تنھایی فضای دلگير و افسرده 

شده و یا �اقل تلفيق شود، چنين نتایجی را نخواھد داشت.

● لوازم کوراسيونی:

رند:لوازم دکوراسيونی و کاربردی خانه از چند جبنه روی روح و جسم افراد خانواده تاثير می گذا

) فرم و مدل:١

تختخواب صندلی،  مبلمان،  مانند  کاربردی  و  دکوراسيونی  لوازم  از  یکی  به قصد خرید  که  بهھنگامی  غيره  و  ميز غذاخوری  پذیرایی،  ميز   ،

ه کاربرد و تامين راحتی و آرامش مورد نيازتانفروشگاه ھای مربوطه مراجعه می کنيد، پيش از شرایط ظاھری آن و جنبه زیبایی شناسی، به نحو

اھميت دھيد.

يمت ولی نامناسب، اگر چه دیگر تسھيmتخستگی جسم و تنش ھای روح، پس از برگشت به خانه، با نشستن روی مبلی ھر چند زیبا و گران ق

�زم فراھم شده باشد، از بين نخواھد رفت.

) نحوه چيدمان:٢

ه ریزھای تزئينی را در مکانی نامتناسب به لحاظبه طور قطع شما نيز تجربه ورود به فضایی پر از لوازم دکوراسيونی و کاربردی و ھمچنين خرد

ھترین و زیباترین لوازم شده است، ولی ميزان تراکموسعت آن ھم با این انبوه لوازم داشته  اید، در چنين محيطی اگر چه نھایت سعی بر انتخاب ب

 فضای کافی برای حرکت ھای آزاد و راحت افرادآنھا در محيط، سبب ایجاد کmفگی و ناآرامی در شما خواھد شد. در خانه بدون استرس می بایست

خانواده با ھر نوع وضعيت جسمانی فراھم شود.

.�زمه این مساله حفظ فضای خالی در ميان لوازم و ھمچنين در نظر گرفتن مسيرھای پر تردد است

● گل و گياه:

به ھمراه شادابی و لطافت بی مثالش، عاملدر خانه بدون استرس، گل ھا وگياھان طبيعی بسياری را می بينيد. حضور طبيعت در فضای خانه 

مھمی برای ایجاد آرامش و دوری از اضطراب و ناراحتی ھای روحی است.

● تابش نور و جریان ھوا:

 جریان ھوای تازه بخصوص در فصل بھار بسيار وجود دارد.در چنين خانه ھایی، تعداد پنجره ھا زیاد بوده و امکان ورود نور خورشيد به داخل و ھمچنين

● صدا:

اھم کردن تمھيداتی برای جلوگيری از وروداز آنجا که وجود سرو صداھای ناھنجار بيرونی سبب سلب آسایش و حتی ایجاد استرس می شود، فر

آنھا از طریق پنجره ھا، دیوارھا و سقف الزامی است.

P٣٠World Forumsمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109939

زمستانه ھای دکوراسيون
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با ناپذیر است.  انكار  ما  زندگی  بر فضای  و طرح  نقش  رنگ،  بافت،  تاثير 

تغييرات كوچكی در رنگ و طرح می توانيد فضایی مناسب با فصل را به وجود

آورید. در فصول سرد، ھر خانه ای احتياج به فضای گرم برای گپ زدن و دور

ھم جمع شدن دارد كه در آن احساس آرامش و گرمای كافی وجود داشته

 باشد. كافی است كه در ھر فصلی از سال یك یا چند عنصر چيدمان را تغيير

دھيد تا به یك چيدمان متفاوت و متناسب با آن فصل خاص دست پيدا كنيد.

با رعایت این چند نكته، می توانيد زمستان خوبی را در فضای گرم و ایده آل

خانه سپری كنيد :

و نشيمن  فضای  در  تند  و  تيره  رنگ ھای  با  كردن كوسن ھایی  اضافه  با 

پذیرایی، محيطی گرم و پر انرژی را خلق كنيد. ھمان طور كه در این تصویر

می بينيد، با اضافه شدن كوسن ھایی به رنگ یشمی و قھوه ای روی كاناپه

كرم رنگ، فضای نشيمن به نمایی متفاوت نسبت به دیگر فصول دست یافته

است.

شاط و شادابی را به داخل خانه بازگردانيد. استفاده ازگاھی اوقات كه در زمستان فضای خانه دلگير می شود، می توانيد با اضافه كردن گل و گياه، ن

گل ھای تازه با رنگ ھای تند در این فصل، برای روحيه اعضای خانواده بسيار توصيه می شود.

فه كند. با استفاده از نورھای زرد در فصل زمستان، بهاستفاده از آباژورھا و چراغ ھای روميزی دراتاق نشيمن می تواند نوری زیبا را به محيط اضا

حس القای گرما در فضا بسيار كمك می كنيد.

به وجود آورید، برای مثال صندلی ھا و مبلمان رابا تغييراتی كوچك در ساختار چيدمان اتاق نشيمن می توانيد فضایی مناسب با فصل زمستان را 

اشد. در این نوع چيدمان بھتر است محور گفت وگوحول محور شومينه و یا وسيله گرمازای اتاق بچينيد تا محوریت گپ زدن و گفت وگوكردن، گرم ب

بسيار نزدیك به ھم باشد و به گونه ای باشد كه گفت وگو كردن بسيار راحت انجام پذیرد.

امر كه شمع قيمت مناسب و ارزانی دارد و بر زیباییاز دیگر گزینه ھای مناسب برای تزئين خانه در فصل زمستان، شمع ھا ھستند. با توجه به این 

ھنگام جای دادن شمع ھا در چيدمان خانه، آنھا را در كناراتاق ھم می افزاید، می توانيد به راحتی از آن در تزئين اتاق استفاده كنيد. بھتر است به 

بگذارید تا با انعكاس نورشان، فضایی زیبا را به وجودآورند.گلدان ھا قرار دھيد تا فضای شاعرانه ای را خلق كند و یا اینكه شمع ھا را در برابر آینه 

 نشيمن تان عوض شود و فضای گرمی را برای شمامی توانيد پارچه ھای بافتنی و پتوھای نازك را به روی صندلی و مبل بيندازید تا چھره اتاق

 تا برایتان به صرفه تر باشد. اگر ھم پارچه ھای انبار شدهبيافرینند. برای انجام چنين كاری می توانيد سری به انبار پارچه ھای پشمی و بافتنی بزنيد

دیگر پارچه ھا دیرتر متر پارچه پشمی برای ھر یك از مبل ھا كافی است. خوبی این پارچه ھا این است كه به نسبت ۵/١ تا ١از قبل ندارید، خریدن 

رچه ھا این است كه احتياجی به تو گذاشتن و دوختهسایيده و خراب می شوند و مساحت بيشتری را می توانند، تزئين كنند. از دیگر مزایای این پا

ا می دھند، بسيار زیبا و فوق العاده است. این پارچه ھاشدن ندارند و به راحتی به طور ثابت روی مبل قرار می گيرند. نمایی كه این پارچه ھا به فض

القاكننده حس صميميت به محيط ھستند و ھزینه زیادی ھم ندارند.

 در خانه، به حفظ دمای محيط كمك می كند و ھمچنيناستفاده از پارچه ھای طبقه بندی شده روی مبلمان و ميز و نيز استفاده از پرده ھای چند�یه

ظ و نگھداری شود، بھتر است كه چند �یه بافتالقاكننده حس گرمایی بسياری ھستند. اگر می خواھيد انرژی گرمایی داخل خانه  شما بيشتر حف

 زمستانی شما با دیگر فصول تا چه اندازه متفاوت وپشمی به پارچه ھای روميزی و رومبلی بيفزایيد. با این كار می توانيد مشاھده كنيد كه دكور

 نشيمن استفاده شده است، به كارببرید تا نماییگرم است. روی كابينت ھای آشپزخانه ھم می توانيد از ھمان تكه ھای پارچه  پشمی كه در اتاق

ی  توانيد در حفظ انرژی گرمایی در این محيط ھا ھمیكدست و یكنواخت در خانه به وجود آید. با اضافه كردن چندین حوله به دست وشویی و حمام، م

موثر باشيد.
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زندگی ايرانی، خانه فرنگی

«آقای دکتر وسواس. قبول این کلوميپرامين را ھم می خورم. اما فقط یک

سوال دارم. کف کفشی که از مستراح آمده و شاید از روی کثافتی در خيابان

رد شده باشد کثيف نيست؟ با این کفش می شود روی فرشی که می

نشينيم. نماز می خوانيم و غذا می خوریم راه رفت؟ کثيفه دیگه قبول کنين.

حا� این آقا می گه مھمان ھای من باید بيان توی ھمين اتاق با کفش روی

مبل ھا بنشينند و وقتی من می خواھم ھمه جا را تميز کنم می گه تو

وسواس داری...»

جواب ندارم.

واقعيت این است که خانه ھای ما، ظواھر ما و آنچه که وانمود می کنيم

ھستيم بسيار زودتر از عادات ما و تلقی ما از زندگی تغيير کرده اند و در این

ن کف کفش و فرش، مبل روی قالی و مھمانگذار که به صورتی ناخودآگاه، نينيدیشيده و تاحدودی لجام گسيخته صورت گرفت، کسی به داستا

نوازی با کفش یا بی کفش نيندیشيد.

اروپایی به حيات خود ادامه دھد. وقتی که اینھيچ کس حتی لحظه ای درنگ نکرد تا شاید حداقل مثل ژاپن نوعی استيل ایرانی در کنار استيل 

فکران کل نگر ما اشغال نمی کرد. آنھا ھمه صرفاً بهتغييرات رخ می داد این گونه مسائل - این جزئيات «بی اھميت»،- ھيچ جایی را در اذھان روشن

یی ای در زندگی واقعی نمی یافت.دنبال تعبير و تغيير محيط در کليت آن بودند و این کليت در بسياری از موارد ھيچ مصداق جز

ياسی تبارز پيدا می کرد و نه در اندیشيدن بهحتی اگر استاد معماری و دکوراسيون دانشگاه بودی روشنفکری ات فقط در وجھی کلی یا صرفاً س

 می زند، باید دنيا را یک روزه و یک باره آباد کرد. جزئياتنوعی از دکوراسيون ایرانی که زندگی آسان ایرانيان را در خانه ھایی با استيل اروپایی رقم

تابعی از کل ھستند.

رار گرفت که به دست خود ما آرامش را از ماکل که درست شد ھمه چيز درست می شود،،، این گونه بود که خانه ھای ما در برابر مھاجمينی ق

گرفتند.

 یافته بودند، بخش قابل توجھی از این متراژ ھایمبل ھای بزرگ و پھناوری که ھرکدام به فرھنگ خاصی تعلق داشتند و در آن فرھنگ کاربرد خاصی

ند تا جای زیادی برای نشستن و بازی بچه ھا نماند، تاکوچک و گرانبھا را به بھانه مھمان - مھمانی که ماه تا سال نمی آید - در تصرف خود درآورد

خود برای شست پایمان تله بگذارند،فضای اندکنيمه شب ھا این اشباح کفن پوش کابوس ھولناک خوابگردی ھای ما باشند و با پایه ھای چوبين 

در بسياری از موارد کفن پوش است و تازه در صورتباقی مانده در سالن نيز به تصرف سفره ای چوبين و دراز درآمده که آن ھم در انتظار مھمان 

استفاده ھم سفره ای است ھميشه باز.

ر زمين را به دقت از نان خالی می کرد نان ھا راسفره ھميشه بازی که به یاد می آوریم مادر بزرگ ھميشه از آن نفرت داشت، او سفره گسترده ب

می بوسيد و در کيسه ای می گذاشت و سفره را می شست و برمی داشت.
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از سالن چه باقی ماند؟ گوشه ای که ھمه در آن روی چندآنگاه ميانه سالن خالی بود تا بچه ھا بازی کنند یا اھالی خانه در فضایی بازتر بنشينند. 

در تصرف ھيکل ھایی است که مادربزرگ از آن شرممبل یا قالی کز کرده اند و نه به یکدیگر که به صفحه جادو می نگرند. آن سوتر اتاق ھا ھم 

م آوری بود که مادربزرگ می توانستبيشتری می داشت. رختخواب گسترده، رختخوابی که تمام شبانه روز جمع نمی شود بدترین چيز شر

شاھد آن باشد.

 ھم به تصرف دائمی رختخواب درآمده بلکه اینچيزی که خشم او، آن روی او را با� می آورد. حا� نه تنھا چندین متر از این شصت ھفتاد متر

رآورده است. مادر بزرگ ھمه را مجبور می کردرختخواب ھا با آن بدنه چوبی پردست انداز چندین متر مربع از فضای خانه را به اشغال خود د

رختخواب خود را جمع کنند و مرتب در کمد مخصوص بگذارند.

مينی به مراتب بھداشتی تر از تشک ھای ابری رویفضای اتاق ھا دلباز تر می شد. اھالی خانه صبح یک فعاليت فيزیکی کرده بودند و شب را بر ز

بل ھای نرم اما کمردردزا فرو نمی رفتند،اما در کمالتختخواب خوابيده بودند. زمينی که به جھت صافی کمر درد ایجاد نمی کند و روز ھم شاید در م

«فرنگی»اش بدھد ھمچنان با اصرار به حيات خودتعجب می بينيم کمی آن سوتر بخشی از خانه ایرانی که شاید بھتر باشد، جای خود را به بدیل 

در اروپایی ترین استيل ھای ساخت و ساز ادامه می دھد.

ه از توالت ایرانی را ندارند و در بسياری از موارد توالتحال آنکه بسياری از مردم به ویژه سالمندان به دليل بيماری ھایشان اساساً توانایی استفاد

ایرانی می تواند باعث تشدید دیسک و ضایعات ستون فقرات شود.

به ھایی از آن را که اضافه بر راحتی ناشی ازبه نظر می رسد به رغم تمام شعارھای مان زندگی واقعی ایرانی را وقعی نگذاشته ایم، حتی جن

واند بستر مناسبی برای مستعدین به وسواس بسازدعادت، علمی تر ھم بوده اند رھا کرده ایم. در موارد دشوار نظير آنچه که این تضاد را می ت

ھيچ تmشی نکرده ایم.

 ای حضور نخواھد داشت، کسی برای ایرانيان صبحانهوقتی که ایرانيان زندگی ایرانی را وانھند، بدیھی است نان ایرانی در ھيچ سفره بين المللی

 نخواھد داشت. تنھا مسائل فرھنگی ما نيستندایرانی نخواھد پخت و بستر و کرسی ایرانی در ھيچ مغازه بين المللی ای (نظير ای ک ا) حضور

ب و دستشویی ما نيز ميان این دو آرواره دست و پا میکه در تنگنای سنت و مدرنيته گرفتار آمده اند. پيش از آن زندگی روزمره ما سفره ما رختخوا

زنند،

منبع : روزنامه شرق
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زندگی سپيد

سفيد، بسيار بيشتر از آنچه تصور کنيد شخصيت دارد، نور را افزایش می

دھد و فضا را جادار، تميز، آرام و اندیشمندانه نشان می دھد.

نظر افراد نسبت به دیوارھای سفيد یا کامm مثبت است یا کامm منفی. از

آنجایی که سفيد با ھر رنگی جور می شود، برای خانه ھایی که در معرض

فروش گذاشته شده اند یا آپارتمان ھا، رنگی بی ضرر ھستند. آنچه موجب
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شھرت منفی رنگ سفيد به عنوان رنگی خسته کننده و خنثی شده است،

برخورد غير خmقانه با آن است.

اندیشمندانه تميز، آرام و  افزایش می دھد و فضا را جادار،  نور را  سفيد، 

نشان می دھد. این رنگ بھترین زمينه را برای آثار ھنری متھورانه و مبلمان

معاصر فراھم می آورد (دليل سفيد بودن دیوار موزه ھای ھنر معاصر نيز ھمين است).

مجموعه ای از رنگ سفيد توليد می کنند که ازاز طرفی، سفيد، بسيار بيشتر از آنچه تصور کنيد شخصيت دارد. کارخانه ھای رنگ سازی معتبر 

 دیوار، سفيد به نظر می رسند اما ته رنگی سرد یاسفيد قھوه ای گرفته تا سفيد صورتی و سبز در آن دیده می شود. این رنگھا پس از استفاده بر

، این ته رنگھا را به جلوه در خواھد آورد.گرم دارند. رنگ آميزی دربھا، قاب دربھا، حاشيه دیوارھا یا ھر آرایه دیگری با رنگی متضاد

 رسيده و دیوارھایی به رنگ سفيد سرد، تر و تازه تر بهاگر برای این منظور از سفيد خالص استفاده شود، دیوارھایی با رنگ سفيد-بژ تيره تر به نظر

کرم، موجب می شود که دیوارھا کثيف به نظرچشم می آیند. اما مراقب باشيد، آرایه ھای سفيد ساده و براق، با سفيد شکری یا با ته رنگ 

 انتخابی خود رنگ کرده و نتيجه را امتحان کنيد.برسند. حتما قبل از رنگ آميزی تمام دیوارھا، یک تکه بزرگ دیوار و حاشيه آن را با رنگھای

ارای حال و ھوایی رمانتيک ھستند.رنگ ھایی چون عاجی، شکری، شيری و مانند اینھا ھم از دسته رنگھای سفيد محسوب می شوند و د

● بافتھا و �یه ھای متعدد

که مختص استراحت و آرامش است، بسياردکوراسيون سفيد در سفيد، حال و ھوایی طبيعی و خالص ایجاد می کند که به خصوص برای فضایی 

جب می شود که چشم بر بافت و شکل اشيامناسب است. ھنگامی که تمام سطوح و جزئيات اتاق به رنگ سفيد باشند، روشنایی و پاکی آن مو

متمرکز شده و حتی اشيای معمولی ھم مانند آثاری ھنری به نظر برسند.

به شکلی خاص منعکس می کنند و تضادی کهھر نوع بافت خاص، از سطح صيقلی چينی گرفته تا گچ مات، پارچه ھای ابریشمی و نخی، نور را 

يد گرم-با ته رنگ نارنجی، زرد، بژ- و سفيد سرد-چشم به دنبال آن است را به وجود می آورند. شما می توانيد از درجات مختلف سفيد، مانند سف

با ته رنگ خاکستری یا آبی- ھم استفاده کنيد.

● افزودن رنگ ھای خنثی

 به این فضا بافت ھایی طبيعی و مقداری رنگیک اتاق سفيد که از وسایل سفيد پر شده باشد، تا حد زیادی افراطی به نظر می رسد، اما اگر

بدل می شود. رنگ سفيد صحنه را برای ایجادخنثی اضافه شود، سفيد به پس زمينه ای تميز و صاف برای ایجاد احساس آرامش و تمدد اعصاب م

 است.حال و ھوایی امروزی و مدرن آماده می کند، از طرفی برای تزئين فضا به شکل یيmقی ھم مناسب

مختلف آن، استفاده کنيد. اگر کف اتاق پارکت است،برای رسيدن به این کيفيت، ھنگام انتخاب مبلمان، قاب عکس و خرده ریزھا از چوب در رنگھای 

دادن وسایل اضافه، از سبدھای درشت بافت استفادهآنرا تا حد امکان خلوت نگه دارید، از قاليچه ھای کوچک یا حصير استفاده کنيد. برای قرار 

 اتاق از بين نرود، این اشارات رنگی را مختصر و پراکندهکرده و اشيای فلزی زمخت و صيقل نيافته را ھم از یاد نبرید. برای این که حال و ھوای سفيد

 خاکستری و خاکستری سبز ھستند.به کار ببرید. رنگھای خنثی شامل انواع قھوه ای، بژ، خاکستری، سياه و ھمچنين زیتونی، آبی

اشتن چند کودک در خانه، به آن فکر نکرده اید،نکته: آیا اصو� استفاده از رنگ سفيد عملی است؟ اگر رنگ سفيد را دوست دارید اما به علت د

شده باشند، به سادگی تميز می شوند و روکش مبل ازاستفاده از آن را کنار نگذارید. دیوارھایی که با رنگ قابل شستشو یا با رنگ کوره ای رنگ 

کش ھای رنگين بسيار ساده تر است و در صورتکتان سفيد قابل شستشو، نه تنھا فضا را خلوت و تميز نگه می دارد، بلکه شستشوی آنھا از رو

لک شدن،به سادگی با مواد سفيد کننده به شکل اول باز می گردد.

منبع : روزنامه مردم سا�ری
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زندگی کمی سفيد و مختصر

بيشتر ما به ھمان شيوه ای زندگی می کنيم که فکر می کنيم. برخی از ما

نيز اعمال می کنيم. منزل خود  بر چيدمان  را  مان  تفکر و سليقه  شيوه 

مدرنيسم سبکی است که بيشتر به شيوه تفکر ارتباط دارد تا منزل آرایی.

اما روشی نيز به نام مدرنيسم در طراحی منزل به وجود آمده که طراحی

بنابراین ھر ساده و رنگ ھای به طبيعت نزدیک شده را توصيه می کند. 

لوازم داده می شود و  به کاربرد ویژه خود در خانه قرار  بنا  وسيله دقيقا 

اضافی در این سبک تقریبا جایی ندارد.

پيشنھادی تنھا رنگ  ندارند. سفيد  به رنگ خاصی  نياز  دیوارھا  دیوارھا:   ▪

است. ھمچنين تا حد امکان باید گچ کاری ھا را محو کرد به ھمين منظور

باید رنگ گچبری دیوار را به رنگ سفيد درآوریم تا مشخص نشوند.

آینه نصب کنيد و شيشه ھای مات و کدر ھم می توانداز کاغذ دیواری نباید در سبک مدرن استفاده کرد. برای تنوع می توانيد به یکی از دیوارھا 

جداکننده مناسبی برای اتاق پذیرایی از اتاق نشيمن باشد.

د.برای قرنيزھا نيز باید کاری ھمانند گچبری انجام داد یعنی آن را به رنگ سفيد دیوار درآور

ت بنابراین پنجره ھا تا حد امکان باید ساده▪ پنجره ھا: جسارت سبک مدرن برای داخل شدن ھرچه بيشتر نور به درون ھمه قسمت ھای خانه اس

یف و سفيد رنگ باشد. در سبک مدرن با زمينهباشند و پرده ای که به آن نصب می شود از جنس کتان ابریشمی یا حتی از کرکره ھای بسيار ظر

سفيد ھمه چيز جان دیگری می گيرد.

ت یک قاليچه حتی یک خرسک ساده کفایت می▪ کف: کف خانه بھتر است یکپارچه و بدون درز باشد. بھترین کف از جنس سنگ است. در این صور

به پر نور شدن منزلمان کمک شایانی می کند.کند. پھن کردن یک فرش بزرگ با زمينه �کی گرچه کار تميز کردن خانه را دشوار می سازد اما 

مطابق ميل تان انتخاب شود. از مبل ھای بزرگ▪ اسباب خانه: در سبک مدرن مبل ھا بھتر است از جنس چرم و چوب باشند. رنگ آنھا می تواند 

سبک استفاده کرد. کابينت ھا و کتابخانه نيز باپرھيز کنيد. از ميزھای کوچک معروف به قھوه خوری با جنس شيشه یا کروم ھم می توان در این 

ل می دھد می توان از جنس ام دی اف به رنگارتفاع کم در خانه قرار داده شوند. ھمچنين برای شومينه که معمو� قسمت اصلی خانه را تشکي

سفيد یا از جنس چوب و برای تزیين آن می توان از آجر یا کاشی و سراميک سفيد بھره گرفت.

ن شيوه زندگی وسایل تزیينی نيز بسيار کم دربرای سبک مدرن گياھان با طراوت پيشنھاد می شود عالی ترین گزینه گل ھای طبيعی اند. در ای

شند.خانه به کار می روند و می توانند شامل طراحی ھا و نقاشی ھای مدرن یا مجموعه ھای ظریف با

منبع : روزنامه ابتکار
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زيبـايی حـق شمـاست

ھمه ما به طبيعت رفته ایم و از طراوت و شادابی آن لذت برده ایم. گاھی

تصميم می  گيریم تا ھرز گاھی به آغوش سبزه و گل پناه ببریم و در آنجا

فارغ از دنيای شلوغ و پرھياھو، به تجدید قوا بپردازیم و با جسم و روحی

صيقل داده شده به شھر و دیارمان باز گردیم اما حال و ھوای شھر چگونه

است؟

فلک به  سر  ساختمان ھای  صدا،  سرو  پر  کوچه ھای  شلوغ،  خيابان ھای 

کشيده، ھوایی بس آلوده و تيره. زمانی که در منزل را می گشایيم، نگاھمان

به شمعدانی ھای کنار حوض نمی افتد. دیگر مجالی برای قدم نھادن در حياط

خانه و لذت بردن از سرسبزی باغچه کوچکمان نمی یابيم. آنچه اکنون در بدو

از کلی  نمایی  یا  و  نشيمن  اتاق  فضای  می نماید،  جلوه  منزل  به  ورود 

به آشپزخانه رفته و از غذای) می باشد. ما نيز یا روی صندلی اتاق نشيمن ( ھمان ھال) نشسته و یا به جھت تغيير ذائقه nepoآشپزخانه امروزی (

ف شام در کنار تصاویر تلویزیونی حرکت بعدی ما را شاملآماده ای که از فروشگاه تھيه کرده ایم، تناول می کنيم. تماشای برنامه ھای تلویزیون و صر

 آل است؟ آیا خانه، تنھا جایی برای خوردن ومی شود. اکنون نوبت رفتن به رختخواب و خواب است. به نظر شما این ھمان زندگی زیبا و ایده

خوابيدن به حساب می آید؟

می پردازیم، در فضاھایی این چنين سپری درصد از زمانی که ما در حال کار و فعاليت ھستيم و نيز ساعاتی را که به استراحت و خواب ٨۵حدود 

نه؟می شود. این بخش از زمان که کم ھم نيست را می توان لذت بخش تر و دلنشين تر ساخت اما چگو

ی بر آنچه در رویا می پرورانيم و در طبيعت به دنبالشتنھا ھنر زیبای دکوراسيون داخلی و چيدمان داخلی است که توانایی ایجاد فضایی زیبا و مبتن

ه در فضایی متفاوت (از آنچه كه ما در آنھستيم را داراست. خيلی از ما با شنيدن کلمه دکوراسيون(داخلی)، آن را مختص به قشری خاص ک

ھنر زیبا را ندارند. صد البته که چنين نيست، فقر و درآمدزندگی می کنيم) می پنداریم. گو اینکه دیگران و عام مردم حق استفاده و بھره مندی از این 

تيم نزول یابد، به نحوی که غالب مردم از عباراتیپایين افراد جامعه بوده است. این امر سبب شده تا روند رو به رشدی که ما در این عرصه داش

چون دکوراسيون داخلی ھراسان و فراری شده اند.

لی از ما بارھا و در بدو ورود به خانه با این سوال ازاما زیبایی حق آدمی است و لذت بردن از آن شایسته ھر ایرانی زیبا اندیش و ھنرمند است. خي

.»جانب ھمسر و مادرمان مواجه شده ایم: «چيزی تغيير نکرده؟ این طوری بھتر نشد؟ و امثالھم..

وشش آنھا را در متنوع ساختن فضای داخلی تحسينما نيز پس از نيم نگاھی که به اطرافمان می اندازیم،  نظرات خود را اعmم داشته و سعی و ک

ی منحصر به فرد نيست. آنچه مھم است استفادهمی کنيم. پس اینگونه تغييرات و ایجاد چيدمانی جدید مختص به قشر خاص و فضایی با ویژگی ھا

گيرد. یعنی آشفته ترین فضا ھا ھم، در آن ھا چيدمانبھينه و البته کارآمد از فضاست. آری کارآمد. زیرا ھر فضایی با�خره به نحوی سروسامان می 

چيدمان به ھم ریخته کجا؟صورت گرفته ولی تاثير یک چيدمان عالی و حساب شده بر روحيه و کارآمدی ما کجا و تاثير یک 

توجه كنيد، این طرز استفاده از فضای اطرافمان است که اھميت دارد نه خود فضا.

متر، بيشتر است.» این مثلی است که دکوراتورھا براین مطلب را ھميشه در نظر داشته باشيد، فضایی که دارید از آنچه می بينيد بزرگتر است. «ک

 را به اجرا می گذارند. حال این سوال در ذھن شماآن تکيه داشته و با ھمين دید در فضاھایی که از دید شما بسيار کوچک است، زیباترین چيدمان

ر محيط اطرافمان بھره برده و به دکوراسيون داخلینقش می بندد که چگونه می توان با صرف ھزینه ای اندک و زمانی کوتاه، از یک چيدمان عالی د

اھميت داد؟

پاسخ این است که در شماره ھای بعدی ھمراه ما باشيد تا :
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▪ فنون بھره مندی از فضاھای کوچک اطرافتان را آموخته و خود تجربه کنيد.

.. آگاھی یافته و به نحو احسن از آنھا در چيدمان ھای▪ با اصول اوليه چيدمان یعنی فرم، نور، رنگ، بافت، جنسيت، کف، سقف، دیوارھا، مبلمان و .

خود یاری بگيرید.

▪ دکوراسيون منزل و محل کارتان را به سادگی تغيير داده و به زیبایی اجراکنيد.

▪ با ھنرھای تزیينی – کاربردی بيشتر آشنا شوید.

● كوتاه، اما مفيد

 حالت برای فضاھای بزرگ برعکس می باشد .یعنی▪ ھيچگاه برای فضاھای کوچک از سراميک ھا و کف پوش ھایی با ابعاد بزرگ استفاده نکنيد.این

تر دیده شدن فضا و سراميک کوچک در فضایعدم استفاده از سراميک ھای کوچک در فضاھای بزرگ. در حالت اول سراميک ھای بزرگ سبب کوچک 

بزرگ باعث می شود تا بزرگی فضا به چشم نياید.

 در انتخاب رنگ ھای گرم و تند وسواس بيشتری نشان▪ در محيط ھای کاری و مکان ھایی که مدت زمان زیادی از شبانه روز را درآن جا می گذرانيم،

داده و ترجيحا از رنگ ھای آرام و معتدل استفاده شود.

▪ پرده ھا را ھماھنگ با رنگ حاکم در محيط انتخاب کنيم.

يزان ھزینه ای که برای انجام این امر کنار گذاشته ایم،▪ قبل از پرداختن به اجرای دکوراسيون، سmئق و روحياتمان را در نظر گرفته و با توجه به م

برنامه ریزی کرده و اقدام به طراحی و سپس اجرا كنيم.

منبع : مجله خانواده سبز

http://vista.ir/?view=article&id=267267

زيبا کردن اتاق فرشته ھای کوچک 

اتاق  کودکان   برخmف  اتاق  پدر و مادر فقط  اتاق  خواب  و استراحت  نيست 

بلکه  محل  بازی، انجام  تکاليف  درسی  و به  طور خmصه  اتاق  زندگی  است.

سایر یا  مادر  و  پدر  اتاق   به   نسبت   کمتری   مساحت   معمو�ً  اتاق   این  

فراوان  خرده ریزھای   با  اتاق  ھمراه   بودن   کوچک   دارد.  خانواده   بزرگترھای  

برای  را  ویژه ای   تمھيدات   شادی،  به   بچه ھا  فطری   تمایل   نيز  و  کودکان  

ساماندھی  فضای  اتاق  آنھا می طلبد.  

▪ از ميان  شکل، جنس  و رنگ  اشياء، کودکان  بيش  از ھمه  به  رنگ  توجه  دارند

و فضاھای  رنگی  برای  آنھا جذاب  است.  

▪ در طرح ھای  رنگارنگ، طرح ھایی  با لکه ھای  بزرگ  رنگی  یا زمينه  ھای  رنگی 

قوی  بيش  از طرح ھای  ریز نقش  و نامفھوم  نظر کودکان  را جلب  می  کند.  

  آنھا (سبز، نارنجی، بنفش) بيش  از رنگ ھای  ترکيبی ▪ رنگ ھای  شاد با شدت  با� مشتمل  بر سه  رنگ  اصلی  (زرد، قرمز، آبی) و رنگ ھای  مکمل
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مورد توجه  کودکان  است.  

د شده  باشند بيشتر از شکل  واقعی  اشياء جذابيت  دارند.▪ پس  از رنگ، اشکالی  که  از ترکيب  سه  شکل  خالص  ھندسی  (مربع، مثلث  و دایره) ایجا

ودکان  می  شود.  فانتزی  نمودن  اشکال  با استفاده  از تقسيم  آنھا به  سه  شکل  ذکر شده  موجب  شادی  ک

سن  و جنس  فرزندان  تقسيمات  بيشتری  را در ارتفاع  کمدھای  دیواری ▪  از آنجا که  به  طور معمول  ارتفاع  لباس  کودکان  کمتر است  می توان  با توجه  به  

  آنان  استفاده  کرد. ھرچه  اتاق  خواب  کوچکتر باشد نياز به  کمد باانجام  داد و از آنھا یا به  صورت  طبقه  و قفسه  یا کشو برای  قرار دادن  خرده  ریزھای

طبقه  بندی  متنوع  بيشتر است.  

شند. در صورتی  که  تخت  کنونی  فرزندتان  چنين  نيست ▪ ھنگام  انتخاب  تخت، بھتر است  تخت ھایی  انتخاب  شوند که  دارای  کشوھای  تحتانی  با

ع) و از آنھا برای  خرده  ریزھای  بچه  ھا استفاده  کرد.  می  توان  جعبه ھایی  با ارتفاع  کوتاھتر از پایه  تخت  ساخت  (با رنگ  آميزی ھای  متنو

 به  نحوی  تقسيم  شود که  ھر یک  از فرزندان  بخشی  را▪ در صورتی  که  یک  اتاق  به  طور مشترک  متعلق به دو فرزند است بھتر است  فضای  اتاق 

داکثر یک  و نيم  متر، قفسه ھای  قابل  انعطاف  اسباب بازی ھا و یامتعلق  به  خود بداند. این  کار با استفاده  از یک  پارتيشن  مشبک  چوبی  به  ارتفاع  ح

کتابخانه دو سویه  امکان  پذیر است.  

 تزیينات  بسيار فراھم  می آید. رنگ ھای  زرد و سبز در کنار رنگ ▪ اگر ھر یک  از دیوارھای  اتاق  به  یک  رنگ  درآید فضایی  شاد و جذاب، بدون  نياز به 

الندگی  و سرزندگی  کودکان  نيز متناسب  است.  سفيد دیوارھا عmوه  بر آنکه  باعث  جلوه  ھرچه  بيشتر وسایل  اتاق  می شود، با روحيه  ب

رچه  برای  آباژور اتاق  کودکان  و قاب  عکس  ھم  می تواند استفاده ▪  از یک  نوع  پارچه  طرحدار برای  پرده  و روتختی  و... استفاده  کنيد. ھمان  طرح  پا

شود.

ان  وا�ن  پرده  استفاده  نمایيد و یا آن  را به  صورت  نواری  پایين  پرده اگر ھنگام  تعویض  روتختی، پرده  اتاق  نيازی  به  تعویض  ندارد از پارچه  جدید به  عنو

بدوزید؛ یا طرح ھای  آن  را روی  پرده  تکه دوزی  کنيد.

ر می رسند.  ▪  پارچه ھای  ساده  رنگی  در کنار یکدیگر نسبت  به  پارچه ھای  طرح دار جذاب تر به  نظ

ر فانتزی  را در سایر قسمت ھای  اتاق  نظير کمد و روبالشی ▪  در صورتی  که  نقش  و تصویر خاصی  در وسایل  اتاق  کودک  وجود دارد آن  نقش  یا تصوی

نيز استفاده  کنيد.  

زینه  ای  برای  ایجاد تنوع  در فضای  مختص  کودکان  است.  ▪ رنگ آميزی  مجدد قاب، دستگيره  کمدھا و قفسه ھای  قدیمی  با چند رنگ  شاد، راه  کم  ھ

ی  وسایل  در پرده، روتختی  و... ترکيب  و تنوع  مجموعه  را با▪  بعد از خرید وسایل  اتاق  کودک  با استفاده  از  ھارمونی ھای  تيره-   روشن ، رنگ ھا

ارند، خودتان  رنگ ھای  زرد، قرمز و سبز و یا سایر رنگ ھای استفاده  از ذوق  خودتان  غنی  کنيد. اگر وسایل  خریداری  شده  رنگ ھای  زنده  و شاد ند

شاد و غير زننده  را مبنای  رنگ آميزی  سایر اجزای  اتاق  قرار دھيد.  

بچه  ھا درست  کرد.  ▪ از یک  کmه  حصيری  به  صورت  وارونه  می  توان  لوستر فانتزی  و جالبی  برای  اتاق  

 نيز ھماھنگ  با سایر قسمت ھای  اتاق  نقاشی  نمایيد.  ▪ به  جای  پرده  می توانيد از حصيرھای  ریزبافت  آفتابگير استفاده  کنيد و سطح  آن  را

 نایلون ھای  فانتزی  محل ھای  مناسبی  را برای  خرده  ریزھای ▪ رنگ  کردن  کارتن ھای  مقوایی  در ابعاد مختلف  و یا روکش  کردن  آنھا با کاغذ کادو و

کودکان  فراھم  می کند.  

منبع : وزارت آموزش و پرورش ایران
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زيبايی را به نشيمن ھای منزل بياوريد

در زندگی آپارتمانی امروز، نشيمن ھای کوچک در بيشتر خانه ھا به چشم

برای تمامی افراد با این حال نشيمن ھا، یک محل عمومی  می خورد، اما 

خانواده است. نشيمن در منزل، یک فضای خصوصی است که در آن بتوانيم

دراز بکشيم، استراحت کنيم، به تماشای تلویزیون بنشينيم و حتی مطالعه

مشکل دچار  منزلشان،  نشيمن ھای  دکور  برای  خانم ھا  از  خيلی  کنيم. 

ھستند.

(فنگ شویی) چه می گوید؟ نشيمن جایی است که باید مجموعه ای از آثار

بدانيد آنچه که ھنری و عتيقه ھای خود را در آن به نمایش گذاشت، اما 

انتخاب می کنيد، نشانه ھایی در مورد شخصيت شماست. دکور منزلتان را

طوری طراحی کنيد که از دیدن ھر روزه آن خسته نشوید پس باید سليقه ای

خاصی به کار ببرید و با دقت و به خوبی اجناس داخل نشيمن که شامل

تلویزیون، مبلمان، اشيای تزئينی و دکورھای زیبا، ھمچنين تابلوھای شيک و

زیباست را در نشيمن ھای خانه تان قرار بدھيد. تلویزیون را در جایی بگذارید

که کمتر مورد توجه قرار گيرد وگرنه دائما توجه شما را به خود جلب کرده و

بيش از حد سرگرم آن خواھيد شد.

ھمچنين به یاد داشته باشيد که وسایل خانه را طوری در کنار ھم قرار دھيد

از ميزھای زیاد پرھيز انباشتگی و استفاده  از  پيدا کند.  اتاق جریان  در  به آسانی  انرژی  ترجمهتا  به زبان ساده،   کنيد. در کتاب فنگ شویی 

ه زندگی می کنند و برای دوستانتان ھممحمد صادق شریعتی آمده است، نشيمن محل اصلی تجمع و مرکز زندگی خانوادگی است، جایی که ھم

ر بقيه نقاط خانه و در ميان خانواده پراکنده شود، جمعکه به خانه شما می  آیند باید کامm راحت باشد. در این اتاق است که انرژی بيش از آن که د

می شود.

ا به طرف در بوده و شما نمی توانيد کسی را کهبه یاد داشته باشيد در نشيمن ھایی که کاناپه در مرکز آن قرار دارد و طوری است که پشت شم

ال، یک ميز می تواند از افرادی که بر روی کاناپهوارد می شود، ببينيد، �زم است نوعی ساختار حمایتی در پشت سرتان ایجاد کنيد. به عنوان مث

نشسته و پشت به در اتاق ھستند، حمایت کند.

یک �مپ مرکزی پرنور و روشن کردن �مپ ھایھمچنين نور اتاق در فنگ شویی بسيار مھم است، چرا که نور، خود انرژی است، با خاموش کردن 

الت اتاق تان را عوض کنيد.کوچک در کناره ھا و نمایان کردن گوشه ھای تاریک اتاق و ایجاد ھاله ھای نور می  توانيد ح

نزلتان فعال کنيد. معمو� یک �مپ راه حل مناسبیھمچنين با تعبيه اثاثيه روشن در اتاق، به خصوص در جاھای مخصوص، انرژی را می توانيد در م

برای از بين بردن یک فضای منفی در یک خانه است.

▪ گرمای شومينه

به انرژی بر اساس کاربردھای مختلف آن تغييربه یاد داشته باشيد که اطmع و تغيير شدت نور در یک اتاق مھم است، زیرا نياز اتاق نشيمن 

اف �زم را نيز فراھم می کند، حاشيه ھای آن ھا لبه ھایمی کند. ترکيب کرکره و پرده نازک در خانه عmوه بر پوشش برای پنجره در رابطه با نور انعط

رید تا فضا را لطيف و روشن کند. با توجه به فرا رسيدنزمخت را می پوشانند. اگر شومينه ندارید گرداگرد ميزی در مرکز، صندلی و گل ھای بزرگ بگذا

مای خانه را خوشایند کند. می  توانيد با قرار دادنفصل سرما، در خانه ھایی که شومينه وجود دارد، بھتر است شومينه در جایی قرار بگيرد که گر

طmیی برای گرمای شومينه فراھم می کند. یادتان باشدآینه در با�ی شومينه این ادعا را کامل کنيد. در عين حال سطح نقره ای براق آینه پادزھری 

 که اتاق شما انباشته باشد، آینه سردرگمی را گسترشآینه ای که شما در قسمتی از خانه تان قرار داده اید، چه چيزی را بازتاب می دھد در صورتی
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می  دھد و ھمه مشکmت شما به طور چشمگيری دو برابر خواھد شد.

▪ نشانه ھای منازل ما

 دیوارھا آویزان می  کنيم، می  توانند منبع موثری برای آرامشمنازل ما پر از نشانه ھایی ھستند که دائما بر انرژی ما تاثير می  گذارند. تصاویری که به

 تقویت کند، اگر بر چيزی متمرکز شویم، انرژیباشند؛ نصب تصاویر خانوادگی یا یک عکس و یا نقاشی خاصی می  تواند حس ھمبستگی را در خانه

د را به خاطر بياوریم. برعکس اگر خود را در محاصرهما را جذب کرده و کاتاليزوری می  شود تا رویدادھا و افرادی که در زندگی ما تاثيری داشتن

 احساس تنھایی ما را افزایش دھد. ھمچنينتصاویری قرار دھيم که در آن ھا تنھا چھره ھای اشخاص عبوس و یا تنھا کشيده شده؛ ممکن است

س عدم تمرکز و عدم کمال را در ما ایجاد می  کنند.آویزان کردن نقاشی ھایی که به صورت آبستره ھستند، شفافيت و تمرکز را از بين برده و احسا

▪ کـوتـاه از فنـگ شـویی

 قرار دھيم که به اطراف خود مسلط باشد و_ بھتر است ھيچ صندلی پشت به در نباشد، خيلی مھم است که صندلی ميزبان خود را در موقعيتی

ان خود، او را در جایی از اتاق قرار دھيم که پشت بهدر یک حالت ایده آل اگر رو به در باشد، خيلی خوب است و حتی می  توان برای حمایت از ميزب

ق غالب و ارتباطات خانوادگی را دشوار و یا به حداقلدیوار باشد. مبل ھای مرتب و چيده شده رو به تلویزیون ھا اجازه می  دھند تلویزیون بر اتا

برساند، چيدن صندلی ھا دور شومينه یا بخاری یا حتی ميز قھوه خوری بھتر است.

بانوی ایرانی معمو� در آشپزخانه غذا می  پزید و در نشيمن آن را می خورید، اما  در صورتی که ناچار شوید از آشپزخانه به عنوان_ شما کد 

خوردن غذا توجه خود را از عمليات تھيه غذا برگرفتهناھارخوری استفاده کنيد، دقت داشته باشيد که حتما وسایل را تميز کرده و پيش از شروع به 

جای یک �مپ درخشان عمومی در تمام آشپزخانهباشيد. این کار را یا با پوشاندن محيط آشپزخانه یا با کم کردن نور انجام دھيد. یعنی به 

می  توانيد از شمع یا یک �مپ پرنور در با�ی ميز برای انتقال انرژی استفاده کنيد.

tehroon٢٠منبع : .
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زيبايی موزائيک در ايجاد و ارزش نھادن به فضاھای مختلف

ھنگامی که قطعات کوچک و رنگين شيشه، سنگ، یا کاشی کنار ھم قرار

تزیينی پدید می آید، به این کار می گيرند و تصاویر گوناگون یا طرح ھای 

موزائيک گفته می شود؛ این ھنری باستانی است که ھمواره در حال کشف

مجدد است. در این پيدایی دائمی، موزائيک به عنوان یک ھنر تزیينی چون

نقش روی دیوار، آشنا ولی پيش پا افتاده می نماید تا با�خره در دستان

چيره دست یک ھنرمند قرار گيرد، آنگاه این بيان ھنری به طراوت و تازگی

ذھن خالق آن خواھد شد.

قطعات سنگی ای که برای یک طرح موزائيک کف به کار می روند آن قدر

کوچک ھستند که این طرح موزائيک در واقع نقاشی با سنگ محسوب می
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شود و از این رو موزائيک کف ، پا را بسيار فراتر از محدوده ھای این رسانه

گذاشته است. امروزه موزائيک ھا را به ھمان طریقی درست می کنند که

روزگاری به عنوان مواد کفپوش در پومپئی به کار می رفت. بدین ترتيب که

لحاظ طراحی انعطاف پذیر محسوب می شود وقطعات کوچک سنگی را برداشته و با دست در مmت قرار می دھند. این روش فوق العاده ساده از 

ابراین جای تعجب نيست موزائيک که در تمام دورهبه ھمين خاطر کفپوش ھای موزائيک را دائماً در لبه برش سبک فضاھای داخلی قرار می دھد. بن

ھمواره کفپوشی وا� و مظھر عشق به سبک ھایھا از عھد باستان گرفته تا به حال استفاده می شده و نمایانگر قدرت صاحب خانه بوده است، 

ای رنگ ھا و طرح ھای بی حد و اندازه اینوین شمرده شده؛ حتی امروزه نيز تفاوتی حاصل نشده : کفپوش ھای موزایيک به طور مرسوم دار

ھستند.

● موزائيک ھای آماده

ينی است. پس زمينه مشبک می تواند برایروشی ارزان تر برای پوشش کف ؛ استفاده از موزائيک ھای آماده برای خلق مرزھا و عناصر تزی

یا برگ ھای پایيزی برخی اوقات حاشيه یکھرگونه پوشش کف استفاده شود؛ گرچه استفاده از سنگ رایج تر است. امواج پيچشی، درختان مو 

وزائيک را داخل کاشی ھای سراميک یا حتی درونطرح ساده را تشکيل می دھند. می توانيد با تدبير و تمھيدی که می اندیشيد، عناصر تزیينی م

کفپوش ھای چوبی درج نمایيد تا در کل یک جنس مخلوطی مطابق با سليقه تان به وجود آید.

زائيک به رنگ کفپوش ھای ورودی می تواند حروفمثmً شاید تمایل داشته باشيد تصویری رنگی در کف آشپزخانه نقش بزنيد. احتما�ً قطعه ای مو

ی رساند. یا در نظر بگيرید چه ھيجان انگيز خواھداول اسم صاحبخانه را بر خود داشته باشند که این نيز موقعيت برجسته و وا�ی صاحبخانه را م

اھری گرانبھا از سطح کدر و مات اتاق بازتابشد اگرموزائيک ھای شيشه ای داخل قطعات سنگ مرمر قرار گيرند. این قطعات شيشه ای مانند جو

ی می گيرند که بر کف اتاق پذیرایی.می کنند. در واقع ھيچ محدودیتی وجود ندارد. موزائيک ھا ھمان قدر به آرامی بر کف حمام جا

ب درباره کف اتاق نيز صادق است که می تواند باھمچنان که می توانيد وسایل و لوازم مختلف را با افزودن چيزھای مناسب غنا بخشيد، این مطل

يب شورانگيز، قطعات کنار ھم ردیف شده موزائيکموزائيک آراسته شود، اما تصاویر سنگی چند منظوره تر از لوازم پارچه ای ھستند؛ در یک ترک

 حالتی پر اقتدار بسان کف ھای تماشاییمی تواند مانند یک ستاره نقشی محوری در طراحی کف اتاق ایفا کند. معدودی از طرح ھای کف ،

يک را برای پوشش کف مد نظر قرار دھيد.تشکيل شده از سنگ ھای رنگی دارا ھستند. اگر خواھان طرحی رنگی و ظریف ھستيد، قطعات موزائ

P٣٠worldمنبع : 
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ساختار رنگ در چيدمان اتاق ھا

کرد. دعوت  به شام  را  آقایانی  و  بانوان  و  داد  ترتيب  ميھمانی  بازرگانی 

ميھمانان ھنگام ورود با بوی مطبوع غذا که از آشپزخانه به مشام می رسيد،

مواجه شدند و برای خوردن آن غذا مشتاق شدند. وقتی این جمع شاد دور

ميز انباشته از خوراکی ھای لذیذ گرد آمدند، ميزبان آپارتمان را غرق نور قرمز
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کرد. زیر نور قرمز گوشت بسيار خوشمزه و اشتھاآور جلوه کرد اما اسفناج

سياه و سيب زمينی، قرمز روشن به نظر آمد. قبل از اینکه ميھمانان فرصت

بيرون آمدن از حيرت این صحنه را داشته باشند، نور قرمز تبدیل به نور آبی

شد. کباب حالت گندیده به خود گرفت و سيب زمينی حالت کپک زده به نظر

آمد. تمام کسانی که مشغول شام خوردن بودند فورا اشتھای خود را از

دست دادند.

وقتی نور زرد وارد کار شد و رنگ قرمز شربت ھا را تبدیل به رنگ مھوع روغن

کرچک کرد، ميھمانان تبدیل به نعش ھایی متحرک شدند. عده ای از بانوان

تغييرات به وجود آمده صوری بوده و فقط ناشی از تغيير نورکه ظریف طبع تر بودند به شتاب برخاستند و اتاق را ترک کردند. با وجود اینکه می دانستند 

وشن کرد و خيلی زود ميھمانان روحيه شاد خود رااست. با این حال کسی دیگر به خوردن فکر نمی کرد. سپس ميزبان با خنده چراغ ھای سفيد را ر

و انرژی ھای درخشنده ای ھستند که بر حسب اینکه ازباز یافتند. راستی چه کسی می تواند منکر تاثير عميق رنگ بر ما شود. رنگ ھا حامل نيروھا 

آثار اسرارآميز و آسمانی خود از انواع رنگ استفادهآنھا آگاه باشيم یا نه بر ما اثرات مثبت و منفی خواھند گذاشت. مسلما ھنرمندان برای خلق 

 گذارد. در چين فروزان ترین رنگ ھا برای امپراتور یا فرزندمی کنند که نه تنھا از لحاظ بصری بلکه از جنبه روان شناسی نيز تاثيرات شگرفی بر آدمی می

 برتر بود. ھمچنين وقتی چينی ھا در مراسم عزاخدا محفوظ بود. ھيچ کس حق نداشت جامه زرد بر تن کند، رنگ زرد نشانه دریایتو روشنی افکار

 سفيد، به مفھوم یک اندازه شخصی نيستجامه  سفيد بر تن می کنند، نشانه آن است که متوفی به قلمرو خلوص و بھشت مشایعت شده. رنگ

که عاشق رنگ ھستند می توانند زیبایی وو برای ھدایت درگذشتگان به سوی کمال پوشيده می شود. به طور کلی می توان گفت تنھا کسانی 

ا برای شيفتگان واقعی به جلوه درمی آورد. درجهکيفيت ذاتی آن را درک کنند. رنگ، مواھب خود را تقدیم ھمگان می کند ولی رموز نھانی خود ر

روشنایی و تاریکی رنگ ھا...

که خداوند رحمان به آنھا عنایت کرده، نسبت بهبدون تردید انسان ھا از طریق حواس پنج گانه خود (�مسه، بينایی، شنوایی، چشایی، بویایی) 

ام رنگ آشنا می شوند. برداشت انسان از رنگ ھامسائل پيرامون محيط زیست خود شناخت و معرفت پيدا می کنند و از راه چشم با پدیده ای به ن

ف انگليسی- با کشف علت رویت شدن رنگين کمان،بستگی به طول موج آنھا دارد و این موضوع را برای نخستين بار، اسحاق نيوتن- دانشمند معرو

در قرن ھفدھم به اثبات رساند.

رنگ ھا به طور کلی به دو دسته تقسيم می شوند؛ رنگ ھای گرم و رنگ ھای سرد.

نيز بی تاثير نيستند. این نوع رنگ ھا عبارتند از:رنگ ھای گرم موجب ایجاد ھيجان و شادابی در روحيه انسان می شوند و حتی در شدت جریان خون 

ی بزرگ، نقش اساسی را ایفا می کنند.زرد، نارنجی و قرمز که حالت پيشروی کننده دارند؛ به این معنی که در کوچک  نمایی محيط ھا

د استفاده قرار می گيرند، ھمچنين این رنگ ھا ازرنگ ھای سرد از ھيجانات می کاھند و حالت پسروی دارند و در بزرگ نمایی محيط ھای کوچک مور

 تا از گرمای محيط تا حدودی کاسته شود.شدت جریان خون می کاھند. بھتر است در مناطق گرمسير از این نوع رنگ ھا بيشتر استفاده شود

نيستند. وقتی که درجه روشنی یا تاریکی رنگ را تعيينرنگ ھای سرد عبارتند از: سبز، آبی و نقره ای. رنگ ھای روشن و تيره از این قاعده مستثنا 

راه اول، اختmط یک رنگ با رنگ سفيد، سياه یامی کنيم، صحبت از کميت درخشندگی آن کرده ایم. درخشندگی از دو راه می تواند تغيير یابد؛ 

خاکستری و راه دوم، اختmط یک رنگ با رنگی با درخشندگی متفاوت است.

رنگ ھای روشن عبارتند از: آبی کم رنگ، صورتی کم رنگ، کرم، بژ، سبز کم رنگ و...

رنگ ھای تيره عبارتند از: قھوه ای، صورتی پررنگ، سرمه ای، سبزتيره و...

 دید می افزایند.به عبارتی رنگ ھای روشن فضا را بزرگ تر از حد معمول نشان می دھند و به وسعت فضا از لحاظ

رنگ ھای تيره فضا را کوچک تر نشان می دھند و از وسعت فضا به لحاظ خطای بينایی می کاھند.

يل می دھند. این دو دسته از رنگ ھا و استفاده از آنھادسته ای دیگر از رنگ ھا را رنگ ھای ھم خانواده (ھارمونی) و رنگ ھای متضاد (کنتراست) تشک

ام دو یا چندرنگ را ارزیابی می کنيم. ترکيب رنگ ھایدر کنار ھم به وجود می آیند. وقتی از ھارمونی یا ھماھنگی رنگ ھا سخن می گویيم، اثرات قو

گ یا آبی خاکستری) یا رنگ ھای متفاوت با سایه ھایبسيار مشابه (طيف وسيعی از خانواده آبی- سرمه ای تا کم رنگ ترین درجه آن یعنی آبی کم رن
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ا می گویند.یکسان (آبی- خاکستری، سبز- خاکستری، صورتی- خاکستری یا بنفش- خاکستری) را ھارمونی رنگ ھ

 و تفاوت به حد اعmی خود برسد، یعنی به تضادوقتی از کنتراست رنگ ھا سخن می گویيم تفاوت بين دو اثر رنگ مقایسه می شود. وقتی این فرق

رنگ ھا رسيده ایم؛ مثل سفيد- سياه یا سرد و گرم.

وجود می آورند.آبی - زرد، بنفش- زرد، سبز- قرمز، آبی- قرمز یا زرد- مشکی نمونه ھایی از کنتراست را به 

 آن، رنگی مناسب را برای چيدمان وسایل منزلچکيده این مطلب سلسله اصول و قواعدی را به دست می دھد که می توان با رعایت و به کارگيری

ی در مورد رنگ آميزی آن نيز بستگی دارد، پسیا محل کار انتخاب کرد. به طور کلی می توان گفت که طراحی و چيدمان یک محيط به تصميم گير

رنگ ھا را خوب بشناسيم.

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=321461

سادگی ، زيبايی می آورد

نصب قاب و تابلو به دیوار، در خانه ھا و محيط ھای اداری مثل دفتر کار،

متداول و مرسوم است، زیرا بر جلوه ی اتاق و فضای داخلی می افزاید.

تابلوھایی که در یک محيط نصب می شوند، حتی می توانند بازگو کننده ی

افکار و ایده آلھای اشخاص باشند، بنابراین نسبت به آنچه در قاب قرار می

دھيد، توجه وافر داشته باشيد. ممکن است شما تابلوھایی از آثار ھنری و

دستی را ترجيح دھيد، مثmً نقاشی، خوشنویسی، فرش، معرق، سوخته

کاری روی چوب، فلزکاری با مس و برنز، گلسازی به شيوه ھای مختلف، و

نيز جزء ھمين ھنرمندان خmصه کار دست ھنرمندان که شاید خود شما 

باشيد.

افراد خانواده، چاپ یا  مناظر گوناگون، چھره ھای سرشناس  از  تصاویری 

دستی، کو�ژ، حتی تکه ھایی از پارچه و کاغذ دیواری که رنگ آن ھا متناب

با اشيای تزیينی و مبلمان منزل باشد، ھمه می توانند به عنوان تابلوھای

باید گفت ھرگز دیوارھای اتاق بنابراین  بيارایند.  زیبا محيط درونی خانه را 

نشيمن تان را خالی و بی مصرف رھا نکنيد. بھترین عناصری که می توانند

یا حتی عکس ھای نقاشی  تابلوھای  بيارایند،  زیبایی  به  را  دیوارھایتان 

خانوادگی ھستند.

 دست یابيد. از قضا در این مورد، سادگی غالباً زیبایی درنيازی نيست که تصویر یا فرش گران قيمتی را در قابی فاخر قرار دھيد تا به تأثير مورد نظر

ه در تزیينات و بافت ھای اتاق است.پی می آورد. بھترین قاب و تابلو برای اتاق نشيمن، آميزه ای ھمگون از رنگ ھای به کار رفت
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از نکات با اھميتی است که باید مراعات کنيم.اندازه ی تابلو و در نظر گرفتن تناسب ميان چندین قاب و حفظ تقارن در نصب کردن تابلوھا، 

ی کنند. اگر بخواھيم اصول طراحی داخلی را در نظردر خانه ای پر از اشياء و مبلمان مختلف، تابلوھا بسيار نمود پيدا کرده، سریع جلب توجه م

نتخاب کنيم و آن ھا را با رعایت تناسب نزدیک به در وگيریم، در مورد قاب ھا و تصاویر کوچک باید سعی کنيم تابلوھایی را با اندازه ھای مختلف ا

ترجيحاً در مرکز دیوار نصب می کنيم. توجه داشته باشيدپنجره نصب کنيم تا گوشه و کنار اتاق پر شود. تابلوھای بزرگ را نيز بر روی دیوار اصلی و 

يش از حد با� برد، به تابلوھا و ظرایف موجود در تصاویر نگاهکه قاب ھا زیاد با� قرار نگيرند و یک فرد با قامت متوسط بتواند بدون این که سر خود را ب

کند.

باشد، برای مثال اگر مبلمان منزل از چوب خود رنگبه ھمين ترتيب قابی که برای یک تصویر به کار می بریم، باید متناسب با رنگ و نوع مبلمان 

ھماھنگی ایجاد شود.باشد، قاب ھای تابلوھا را نيز از چوب خود رنگ انتخاب می کنيم تا بين رنگ و کيفيت آن ھا 

منبع : تبيان

http://vista.ir/?view=article&id=96562

ساده زيبا قابل لمس

 درصد از سفر من صرف گشتن در مغازه ھای٨٠ یا ٧٠شاید باور نکنيد که 

دکوراسيون و لوازم خانگی گذشت و به دنبال خرید مجmت روز دکوراسيون

دنيا تا بتونم مطالب جدید را برای شما عزیزان تھيه کنم و از دیر کردم معذرت

ميخواھم.....

موارد کلی که نظر منو خيلی جلب کرد اول ترکيب وسایلی خيلی ساده

٣کھنه با وسایل منزل بود و جالب ترین موردی که من دیدم چيدن روی ھم 

چمدان کھنه چرمی که ما ھمگی در خانه ھای مادر بزرگھایمان دیدھایم و

به عنوان کتابخانه کوچک و ساده و روی سر چمدان آخر از آن  استفاده 

 شمع مربع شکل و استوانه در رنگھای کرم٣٠ فش ٢٠مخصوصا حدود 

خاکستری اما در ارتفاعات مختلف.

که خيلی زیبا بود اما نميشد عکس گرفت!!!

در ترکيه مخصوصا شھر آنکارا تمام دکورھا نماد نو و رنگھای خاص خاکستری

بنفش و قھوھای بودکه البته رنگ سال ھم بنفش و زرد خردلی است در

دیدم خيلی سھده و شيک بارنگھای دودی و کرمکنتراسھای مختلف که از لباس تا وسایل خانه در ای رنگھا غرق بودند..اکثر مبل ھایی که من 

رد عmقه خودم ھست و عکسی از مبلخاکستری باز ...قھوھای سوخته که چرم کھنه بودند و البته مشکی که مبل چرم مشکی مخصوصا مو

قدیمی که خودم برای خانه خودم تغييير دادم را برایتان ميگذارم

مبلھا ساده اما با کوسنھای مخمل بنفش و خردلی ساتن ھای گلدار تزیين شده بودند.

www.takbook.com

www.takbook.com



ا گلدوزی ھای ریز طmیی یکدست روی وسطو حتی روی یک مبل که با پارچه ای ساده و نخيکاور شده بود یک تور ساده بنفش خيلی کمرنگ ب

مبل ساده انداخته شده بود

ته جقه ھای درشت اما در یک رنگ مخصوصا قرمز درپرده ھا خيلی ساده اگر چيندار ساده تر و اگر طرح دار بدون چين اما طرحی شلوغ مثm کامل ب

دکوراسيون مشکی....و دودی و خاکستری......

و البته ميرسيم به یک ایده زیبا......... از خودم !!!::

 حریر ھای ارزانی در بازار استو به راحتی خریدم! و آن را از روی١۵٠ متر !!!!با عرض ٧ تا ۶من حدودا دو سری حریر خاکستری روشن...ھر سری 

!بعد دور ان را با روبان اول نقره ای یا دسته تشکيلچوب پرده آویزان کرده کشيده تا دو طرف یک اندازه باشند و قسمتی بر روی زمين چين ميخورد!

ما در یک مغازه در تندیس تھران پروانه ھای تزیينیشده از چند قيطان نقره ای و یا رنگھای دیگر دلخواه بسته چند تا مھره آویزان ھم خوشکله ا

 عدد را در وسط پرده سنجاق کنيد تا ھم خو شکل است ھم نميگذارندپرده بر روی چوب سر٣تا٢کوچکی را دیدم که واسه این کار عاليه البته 

بخورد..و زیر پرده پارچه سفيد ساده با یک چين کم یا صاف

http://interiordesignnow.blogfa.com

http://vista.ir/?view=article&id=111134

سبک امروزی

با استفاده از دو رنگ با زمينه ھای مختلف که بر جزئيات طرح تاکيد و آن ھا را

برجسته می کنند، می توان یک طراحی خنثی در اتاق نشيمن را از حالت

را ژاپنی  ، فضای کمينه گرای  تک رنگ  آورد. رنگ آميزی  در  سادگی محض 

تداعی می کند که می تواند با مبلمانی کامmً شرقی تشدید شود.

برای داشتن محيطی امروزی، انتخاب رنگ ھای خنثی به معنای به کارگيری

درجات رنگی است که از نظر شدت در یک مایه اند. رنگ آميزی دیوارھا با

رنگ ميانه ای مثل طوسی گرم، احساس بسيار آرامش بخش تری از سفيد

نيز به روشنایی محيط کمک به ارمغان می آورد. یک فرش کم رنگ  یا کرم 

به نسبت  بھتری  ی  گزینه  سورمه ای  رنگ،  تک  برای طرح ھای  می کند. 

مشکی است و درجات مmیم تر آبی به شادابی محيط اتاق یاری می دھد.

یواری متن دار در زمينه ی آبی مليح پوشش دادهکاناپه با یک طرح چاپی کرم و طوسی مایل به قھوه ای پوشانده شده و دیوار جلویی با کاغذ د

راه با کرم که در وسایل استفاده می شود،شده است. طرح ھای برجسته تر در کوسن ھا بيش تر به چشم می آیند. طرح ھای چاپی تک رنگ، ھم

ر این اتاق قسمت ھای قھوه  ای تيره در مبلمان، بهبسيار آرام و چشم نوازند و برای جان دادن به طرحی خنثی و بی رنگ، مناسب جلوه می کنند. د

 محيط اتاق را گرم تر کرده اند. این روزھا مبلمانطرح غنا بخشيده اند، در حالی که ميز چوبی جلوی مبل و صندلی تکی که تک رنگ نارنجی دارند،

معماری داخلی مدرن، به کار گرفت.شرقی با رنگ چوب به فراوانی در دسترس اند و به راحتی می توان آن ھا را در خانه ھایی با 
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P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109440

سبک راحت

با پایه ی رنگ ھای خنثی ایجاد شده،  بر  در این اتاق نشيمن، طرحی که 

استفاده از چند پوشش قابل تعویض مبل ھا، جلوه ای شاد و رنگارنگ پيدا

کرده است. فراھم آوردن این نوع دکوراسيون و حتی تعویض آن در مواقعی

که می خواھيد در فضای اتاق تنوعی به وجود آورید، بسيار ساده است. اگر

و ميزھا  ی  درباره  می تواند  تغيير شکل ساختاری  این  باشيد،  عmقه مند 

کاناپه ھا نيز به کار گرفته شود. شست وشوی این پيراھن ھای مبل بسيار

آسان است و ھزینه  ی کم تری نسبت به تعویض پارچه ی مبلمان دارد. باید

ابعاد مبلمان خود را به دقت اندازه گيری کنيد و برای جلوگيری از خراب شدن

احتمالی پارچه به ھنگام برش، ابتدا یک الگوی کاغذی با ابعاد مورد نظر تھيه

فرمایيد.

ترکيب با ھر رنگ دیگری  بدانيد که رنگ خنثی  باید  نظر شناخت رنگ،  از 

می شود، پس آراستن سطوح اتاق با رنگ ھایی مانند خاکستری مایل به

قھوه ای یا بژ، یک فضای خالی و در عين حال متنوع ایجاد می کند. رنگ ھای

خنثی را برای اشيای بزرگ تر در نظر بگيرید تا نتيجه ی بھتری حاصل شود.

تازه و مmیم، احساسی بھاری به وجود در این جا، به کارگيری رنگ ھای 

ای از پيراھن مبل با رنگ گرم تر تھيه کنيد.آورده است. اگر می  خواھيد محيط بسته تری برای فصل پایيز داشته باشيد، کافی است مجموعه 

را بلندتر از ارتفاع دیوار اندازه بگيرید تا توده  با شکوھی ازاگر پرده ھای افشان و پرچين دوست دارید، می توانيد مانند پرده این اتاق، پارچه پرده ای 

پارچه بر روی زمين ایجاد شود.

P٣٠worldمنبع : 
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سبک نوآورانه

در این اتاق که شبيه به بوم نقاشی است، بين چندین رنگ تند امروزی با

مبلمان تزیينی و نقاشی شده و نيز لوازم فرفورژه، چنان ھمسازی خاصی

یاد  ماندنی خلق گشته به  و  منحصر  ایجاد شده که چشم اندازی بسيار 

است. برای خلق چنين حالت رنگين کمانی خارق العاده در محيط ، ترکيبی از

رنگ ھا را برگزینيد که یکی از دیگری درخشان تر باشد و سپس آن ھا را بر

دیوارھای مختلف به کار ببرید. این اتاق نشيمن به سبک ویکتوریایی آراسته

شده و رنگ ھای درخشان و روشن ارغوانی، زعفرانی و آبی آسمان، فضای

پایين دیوار، کف پوش تنھا، قرنيز سفيد  آن را بسيار شاد و مفرح کرده اند. 

طبيعی و قاب ھای چوبی تابلو و آینه ھستند که حالت سنگين و معتدل تری

در فضا می آفرینند.

باشد، دارای ظاھری زیباست. در واقع اتاق بيش از آن که راحت  مبلمان 

پذیرایی چشم گير و متفاوت مبل  به یک  تبدیل  پارک  نيمکت قدیمی طرح 

شده است. البته مجموعه ای از کوسن ھای رنگارنگ جایگاه نشستن بر روی

نيمکت چوبی را نرم تر و راحت تر می کنند. رنگ بالشتک ھا از لحاظ تندی با

رنگ با  تقابل  در  و سبز  ليمویی  تند  رنگ  دارد.  دیوارھا ھم خوانی  رنگ 

سورمه ای نيمکت، چشم نواز و زیباست.

باتر شدن اتاق نقش مھمی دارند. جاشمعی و آباژورھایميز مقابل نيکمت با رنگ آبی چشم گير خود و گلدانی پر از گل �له ی تازه بر روی آن، در زی

فرفورژه با حالت حلزونی و مارپيچی خود، رنگ ھای امروزین اتاق را تا حدی خنثی می کنند.

P٣٠worldمنبع : 
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سبک ويMيی

به کارگيری طرح ھای گل دار لزوماً به معنای استفاده از پارچه ھای کتان گل دار

نيست. پارچه ھای طرح دار امروزی با اکثر چيدمان ھا ھماھنگی دارند ، اما اگر

در پی رسيدن به چشم اندازی خيلی مدرن در اتاق تان ھستيد، از عناصر

سنتی بپرھيزید.

پدید یکدست  و  زمينه ای ساده  دیوارھای سفيد  می بينيد که  این جا  در 
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آورده اند و کف پوش ھای چوبی، با گرمای طبيعی خود، رنگ اتاق را متعادل

کرده اند. اگر از طرح ھای گل دار استفاده می کنيد، یک طرح گل درشت را در

کنار طراحی با گل ھای ریز- نظير کوسن ھای این اتاق نشيمن- قرار دھيد.

پارچه ی مختلف کوسن استفاده حتی می بينيد که در این جا از سه نوع 

شده و متکاھایی کوچک برای روی کاناپه ی سفيد تھيه شده است. مراقب

باشيد محيط را شلوغ نکنيد؛ حداکثر چھار نوع طرح کافی است.

با گل ھای درشت را به اتاق روکش گل دار مبل دسته دار، واحد بزرگ تری 

افزوده و چشم انداز اتاق نشيمن را به سادگی دگرگون کرده است. می توان

اجزای کوچک تر، مثل عسلی ھا را با پارچه ھای ساده تر روکش کرد. اما در

این طراحی، به منظور مدرن کردن فضا از ميزھای سفيد استفاده شده که

یباتری نسبت به پرده ھای ساده رومی یا رولی دارند.به خوبی با رنگ زمينه ی اتاق و دیوارھا در ھماھنگی اند. پارچه ھای توری فانتزی جلوه ی ز

وف می کند.یک حاشيه ی راه راه برای پرده ی گل دار، به محض ورود به اتاق، توجه را به سمت پنجره معط

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109439

سبک ييMقی در بناھای ويMيی

با رنگ ھای متناسب، شكل ھای شيشه ای ھمراه گل و بوته ھای سبز برگ

تيز، تراس ویmیی رو به دریای خود را ھر چه زیباتر طراحی كنيد. بسياری از

تراس ھای خانه ویmیی در شمال ایران بدون استفاده رھا شده اند و تمام

افراد در طراحی داخلی ویmھا صرف می شود و ھيچ گونه ھزینه ای انرژی 

جھت زیباسازی فضای خارجی ویmی خود نمی كنند.

چه بسا با صرف ھزینه ھای اندك می توان آ�چيق ھای زیبایی تعبيه نمود و

بيشترین ساعات روز را در فضای آزاد رو به دریا گذراند و آرامش واقعی را به

دور از دغدغه ھای شھری در آن فضا یافت. به این تصویر توجه كنيد، تراسی

رو به منظره دریا ایده اصلی در این طراحی بوده است. این تراس را می توان

ی با تشك ھای نرم ھمراه با روكش ھای بزرگ گلداربا توجه به ساخت كل بنا به شيوه ھای گوناگون طراحی كرد. می توان از صندلی ھای بافت حصير

 ھای نرم ضخيم ھمراه با روكش ھایی با رنگ ھایاستفاده نمود. در این تصویر، طراح با صرف ھزینه اندك با تھيه چند دست كاناپه فلزی و تشك

ھيه شده است. پارچه ھا و بافت ھا از یك گونه و بامختلف به شكوه ھر چه بيشتر فضا افزوده است. مسلما دیگر وسایل نيز سازگار با الگوی كلی ت

دیوار و كاناپه و رنگ درختان، ترازی با رنگ كل دریا ایجادیك طرح راه راه (كه در بزرگ نمایی فضا موثر است) به رنگ ھای مختلف انتخاب شده اند. رنگ 
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ا می نماید و ھمين تضاد در رنگ ھا فضا را ازنموده است و استفاده از بالشتك و كوسن ھای روشن در كنتراست و جلوه فضا نقش اساسی را ایف

ھای سوزنی برگ و یا خاردار، نمایی از طبيعتحالت یكدست و بی روح بودن خارج نموده و زیبایی خاصی به آن بخشيده است. استفاده از بوته 

خود را با الھام از تصاویر ارائه شده طراحی  كنيد. البتهاستوایی را به ارمغان آورده است. شما ھم می توانيد با صرف ھزینه اندك، تراس  ھای منازل 

دقت كنيد كه تراس ھای منازلتان مشرف به منازل ھمسایگانتان نباشد.

● گل ھا و گياھان آپارتمانی

د و نه تنھا در آپارتمان ھا بلكه در محيط كار، ورودیعmقه به گل در سال ھای اخير بسيار گسترش یافته است. گياھان، معاشرین ھمه روزه ما شده ان

ی می شویم، چرا كه به لطف زیبایی خود شمه ای ازدانشگاه ھا، فروشگاه ھا، سرسرای ھتل ھا و ... ھر روز با دیدن آنھا دچار شعف و شادی درون

 می سازد. به ھمين جھت �زم به نظر رسيد كهطبيعت را كه به واسطه زندگی مدرن و شھرنشينی ھر روز از ما فاصله می گيرد در ذھن ھا زنده

انند با مطالعه آن ضمن آشنایی با گياھان اصلی آپارتمان،اطmعات جامع و مصوری را برای عmقه مندان به نگھداری گل  و گياه، جمع آوری نمایيم تا بتو

از شيوه مراقبت صحيح آنان نيز آگاھی یابند.

▪ ليلياسه ھا (سوسنی ھا)

 ▪Tulipa(له�) 

 تنھا مرھون رنگ ھای زنده گل ھا بلكه آسانی كشت آنھا نيز�له ھا و زنبق ھا را می توان باارزش ترین گياھان پيازدار آپارتمانی دانست. مزیت آنھا نه

٣٠ تا ٢۵ین كار گونه ھای كوتاه قد آن است كه از ھست، به گونه ای كه اینكار از عھده ھر فرد عmقه مندی برمی آید. مناسب ترین انواع برای ا

ه خاطر دوام بيشتر گل ھایشان و سازگاری بھترسانتی متر بزرگ تر نمی شود و گل ھایش ساده یا مضاعف است ولی انواع دارای گل ھای مضاعف ب

ام یا گلدانی كه حاوی خاك باغچه شن دار باشد، می كارند. بهبا محيط آپارتمان بر نوع دیگر ترجيح دارد. پيازھای درشت �له را در مھر یا آبان ماه در ج

ی كه باغچه در اختيار دارند گلدان ھا را در نقطهنحوی كه در كنار یكدیگر چيده شده و نوك پيازھا با سطح خاك گلدان یا جام مماس باشد. كسان

سانتی متر خاك می ریزند و سپس با كاه یا برگ خشك شده می پوشانند٢٠كامmً زھكشی شده ای از باغچه در خاك قرار داده و روی آنھا را به قشر 

ایط است كه پيازھا ریشه داده و جوانه می زند و ھنگامی كهو در غير این صورت گلدان ھا را در یك زیرزمين یا انبار تاریك و خنك می چينند. در این شر

اواخر آذرماه شروع كرد و معمو�ً سه سانتی متر رسيد گلدان ھا را به جای گرمی می برند. این كشت مصنوعی را می توان زودتر از ۵ تا ۴جوانه ھا به 

.ھفته بعد گل می دھد. پيازھایی كه به این روش گل داده است، دیگر قابل استفاده نخواھد بود

 ▪Lilium(زنبق دشتی) ليليوم 

▪ سوسن

ھای ھيبرید آمریكایی كه گونه ھای آنھا دارایمدت ھاست كه سوسن ھا را برای استفاده در آپارتمان ھا پرورش می دھند اما با پيدایش سوسن 

گل ھای فراوان و رنگ ھای زیباست این امر بيشتر متداول شده است.

 ليتر جای می دھند و پس٣ تا ٢ياز را در ظرفی بگنجایش گونه ای از آنھا به نام ھارمنی را به آسانی می توان در گلدان كاشت. بدینگونه كه چندین پ

 گل درشت كامmً باز به رنگ نارنجی زیبا آراسته می شود. پيازھا را در٨ تا ۶ سانتی متر رسيد نوك ھر ساقه با تعداد ٨٠ تا ۶٠از آنكه ساقه آنھا به 

 سانتی متر پوشانده است، می كارند. ابتدا ظرف را تا٢فروردین ماه در ظرف ھای بزرگی كه كامmً زھكشی شده و ته آنھا را بستری از شن به قطر 

 پر كرده و به صورت توده یا پشته ای درمی آورند. ایننيمه از خاك مناسب پر می كنند و پيازھا را روی آن قرار می دھند. سپس بقيه ظرف را با خاك

ت آنقدر آب می دھند كه دیگر جذب نشود. درخاك نيز باید حاوی دو حجم خاك باغچه شن دار و دو حجم تورب و یك حجم ریگ درشت باشد. آنوق

٨ الی ٧ درجه سانتيگراد تجاوز نكند، بچينند و ھنگامی كه جوانه گياه به ١٠این موقع باید گلدان ھا را در یك زیرزمينی تاریك كه حرارت آن از 

جره ساقه ھا رشد كرده و گل ھا ظاھر می شوند.سانتی متر رسيد به محلی كه دارای حرارت معتدلی باشد، انتقال دھند. در صورت نزدیكی به پن

دھند. آب دادن آنھا باید پی درپی به مقدار كم انجام گيرداگر گلدان ھا را با این روش در اسفندماه آماده سازند در اردیبھشت به عمل آمده و گل  می 

تا خاك گلدان اسيدی نباشد.

منبع : روزنامه تھران امروز
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سرويس ھای بھداشتی

یا به دستشویی و حمام  اغلب  در ھر خانه  فضا  ترین  كوچك 

سرویس بھداشتی منزل اختصاص می یابد.

به پاسخگویی  از  موجب می شود  اگرچه  فضا  محدودیت  این 

نيازھای كاربردی جایی برای عناصر زینتی و زیباسازی باقی نماند

اما به ما اجازه می دھد كه در ساخت دكوراسيون آن از بھترین

مصالح و وسایل استفاده كنيم چرا كه به دليل كوچكی وسعت

نيز مقدور این بخش از خانه تحمل ھزینه مواد و وسایل گرانتر 

خواھد بود. با وجود كوچكی فضا در سرویس ھای بھداشتی از

بافت ھای گوناگون و و  مواد  از  در این مكان استفاده  آنجا كه 

موزائيك، چوب، سنگ، تيشه، سراميك،  قبيل  از  متنوع  بسيار 

آجر، پارچه، سطوح فلزی و سطوح رنگ شده در كنار ھم برای

طراح وجود دارد با كمی ابتكار و ھوشمندی می توان طرح ھای

بسيار زیبا و در عين حال كاربردی را در این بخش از خانه اجرا

كرد.

. از آنجا كه پوشاندن كل دیوارھا با موزائيكدر تصویر یك سرویس بھداشتی را مmحظه می كنيد كه با ایجاد تغييراتی جزیی بازسازی شده است

 با نوارھایی از این موزائيك ھا بخشی از دیوار،ھای رنگی ھزینه زیادی دربر نداشته است طراح دیوارھا را با رنگ زرد رنگ آميزی كرده و سپس

ناسب جھت قرار دادن انواع عطریات و لوسيون ھا ودیواره وان و دور آینه را آراسته است. نصب طبقات شيشه ای به یكی از دیوارھا نيز فضایی م

طرح دار نيز كه به تيشه ھای پنجره چسباندهوسایل مورد استفاده دیگر در حمام و ھمچنين بطری ھا و ظروف زینتی ایجاد كرده است. برچسب 

شده عmوه بر ایفای نقش پرده، زینتی زیبا برای پنجره حمام است.

سپيده سليمی

منبع : روزنامه شرق
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سطح کاری متحرک برای آشپزخانه

برای انجام مراحل آماده وجود سطحی به عنوان سطح کار در آشپزخانه 

سازی مواد جھت پخت غذا، از جمله امکانات �زم و ضروری یک آشپزخانه

است که البته معمو�ً در اغلب خانه ھا سطح روی کابينت ھا، ميز غذاخوری

به با توجه  یا سطح پيشخوان آشپزخانه این نقش را ایفا می کند. ولی 

کاھش وسعت فضای آشپزخانه ھای جدید، نه تنھا قراردادن ميزی مجزا در

اغلب آنھا امکان پذیر نيست بلکه پس از جاسازی لوازم اصلی شامل یخچال

و فریزر، اجاق گاز و سينک، حتی ممکن است جای کافی برای اختصاص به

کابينت اضافی نيز وجود نداشته باشد. در چنين شرایطی راھکار جایگزین

دیگری نيز برای این منظور وجود دارد که یکی از راحت ترین آنھا، نصب طبقه

ای بر روی دیوار آشپزخانه است. البته شرط استفاده از این راھکار، وجود

نظر برای نصب کابينتی ثابت، مناسب نبوده و بیدیوار خالی و بدون کابينت است که به علت کمبود فضای خالی کافی در مقابل آن، دیوار مورد 

راھم کرده و ھم ميزی برای صرف صبحانهمصرف باقی مانده است. بنابراین شما می توانيد با نصب طبقه ای تاشو، ھم سطح کاری مناسب ف

عنوان کابينتی متحرک نيز مورد استفاده قرار گيرد.دونفره ایجاد کنيد. راھکار دیگر کاربرد ميزھای متحرک است که حتی در شرایطی می تواند به 

ی متناسب با فضای آشپزخانه تان بسازید یا سفارشپس یا ميزی ساده با فرم ابتدایی به شکل مستطيل با چھار پایه بلند چرخ دار و با اندازه ا

 پایه ھا تا سطح روی ميز در نظر بگيرید. این طبقاتساخت آن را به یک نجار بدھيد. در ضمن در فرم پيشنھادی طبقه یا طبقاتی نيز در فاصله ميان

می توانند برای قرار دادن لوازم داخل کابينتی بسيار کاربرد داشته باشند.

؛١▪ پيشنھاد 

 دیواره دار بودن سه وجه محيطی این ميز واگر قصد دارید که ساخت چنين ميزی را به یک نجار حرفه ای سفارش دھيد توجه داشته باشيد که

کابينت، می تواند کاربرد آن را افزایش دھد.ھمچنين تعبيه دری برای دسترسی به فضای داخل آن یا ترکيب در و کشو، درست مانند سيستم یک 

ای چوبی خودتان برعھده گرفته اید، ھمان فرم ساده نيزحال اگر با وجود تجھيزات ابتدایی نجاری، ساخت این ميز را با استفاده از نئوپان و پایه ھ

 آشپزخانه ھماھنگ باشد.کارآیی �زم را خواھد داشت. فقط کافی است به لحاظ پوشش رنگی با پالت رنگی به کار رفته در

؛٢▪ پيشنھاد 

 قرار دادن لوازم اضافی داخل کابينتی اصرار میاگر ميز طبقاتی متحرک را خودتان ساخته اید ولی ھمچنان بر ناپيدا بودن فضای داخل آن برای

اف ميز نصب کنيد. البته در اینجا این ابتکار و نوآوری شماورزید، می توانيد با به کارگيری اندکی ذوق و سليقه چند تکه پارچه را به شکل پرده در اطر

است که می تواند ميزی متفاوت، زیبا و کاربردی فراھم کند.

ـ نکته؛

جام ھيچ یک از موارد فوق برایتان امکان پذیر نيست ازبا توجه به اینکه امروزه ميزھای متحرک آماده کشودار در بازار موجود است، در صورتی که ان

ميزھای آماده که در اندازه ھای مختلف عرضه می شود، استفاده کنيد.

ـ نکته؛

 به این ترتيب شما می توانيد بدون اشغالمزیت مھم و اصلی ھمه ميزھای فوق چه دست ساز و چه سفارشی یا آماده، متحرک بودن آنھا است.

 وجود سطح کار، جایی برای لوازم اضافی و ھمچنينمکانی مشخص در آشپزخانه، آن را به راحتی جابه جا کرده و ھمزمان با برآورده کردن نياز به

سطحی برای صرف وعده ای غذا بر روی آن نيز داشته باشيد.

منبع : روزنامه شرق
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سطوح طرح دار

اگر قصد دارید در دکوراسيون فضایی از چندین سطح طرح دار با طرح ھای

نتيجه مطلوب و بدانيد که برای حصول  بھتر است  گوناگون استفاده کنيد 

از متشکل  دکوراسيون ھای  با  مقایسه  در  ترکيب ھایی  در چنين  متعادل 

سطوح رنگی ساده یا سطوح رنگی ساده با یک سطح طرح دار به صرف

انرژی و وقت بيشتری نياز دارید. برای ایجاد رابطه و ھماھنگی �زم در ميان

طرح ھای مختلف به کار رفته در یک مجموعه باید یک رنگ یا طرح در ميان آنھا

مشترک باشد تا به این وسيله رابطه و ھماھنگی �زم در ميان طرح ھا ایجاد

شود. طرح ھای مورد استفاده در دکوراسيون را می توان به چند گروه اصلی

تقسيم کرد که ھنگام استفاده از ھر یک رعایت برخی نکات ما را در نيل به

نتيجه مطلوب یاری خواھد کرد. این طرح ھا را اغلب به مجموعه طرح ھای

راه راه و چھارخانه، گلدار، تصویری و سنتی تقسيم می کنند. با انتخاب ھر

یک از این گروه ھا ما می توانيم فضای خاصی را در اتاق مورد نظر ایجاد

کنيم:

● راه راه ھا و چھارخانه ھا

نجا که اغلب طرح ھای راه راه و چھارخانه با رنگ ھای مmیم واین طرح ھا می توانند یک اتاق را بزرگتر، کوچکتر، مرتفع تر یا کوتاه تر نشان دھند. از آ

شتری برخوردارند. طرح ھای راه راه و چھارخانه را تقریباًخنثی به کار می روند در بسياری از موارد مانند سطوح ساده رنگی بوده و تنھا از جذابيت بي

نه برای طرح ھای دیگر را می پذیرند.برای پوششبا ھر طرح دیگری _ و به خصوص با یکدیگر _ می توان ترکيب کرد چرا که به راحتی نقش پس زمي

 کند. با این وجود استفاده از نوارھای راه راه پھن افقیدیوارھا راه راه عمودی متداول ترین طرح در این گروه است که بر روی ارتفاع اتاق تأکيد می

 مناسب تر بوده و نباید برای این منظور پھنایبرای پوشش دیوارھا نيز جذابيت خاصی به فضا می بخشد. اما راه راه افقی ھر چه پھن تر باشد

ای استفاده از دو رنگ می توان از دو سانتی متر کمتر باشد. برای رنگ کردن دیوارھا به صورت نوارھای موازی افقی یا عمودی به ج١۵نوارھا از 

تضادی زیبا را می آفرینند. پارچه ھای راه راه وجنس مختلف یک رنگ استفاده نمود. به عنوان مثال رنگ مات و براق از یک رنگ که در کنار ھم 

ی با طرح گلدار ترکيب می شوند؛ چرا که این طرح ھاچھارخانه انتخابی مناسب برای پوشش مبلمان نيز ھستند. راه راه ھا و چھارخانه ھا به زیبای

ستفاده کنيد.خطوط ھندسی آنھا را تلطيف می کند. ھنگام به کارگيری این طرح ھا از سایزھای مختلف آنھا ا

● گلدارھا

يررسمی و صميمی یک اتاق نشيمن و اتاق ھایطرح ھای گلدار که از طرح ھای گل درشت تا گل ریز را شامل می شوند برای استفاده در فضای غ

خواب ایده آل ھستند. کار با این گروه نيز برای دکوراتورھای آماتور بسيار آسان است.

گروه مکملی بسيار مناسب ھستند. اگر از پارچه ھایسطوح گلدار به فضا رنگ و لطافت می بخشند. پارچه ھا و سطوح راه راه و چھارخانه برای این 
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ز زمينه رنگی مشترکی برخوردار باشند و ھمچنين ازگلدار متفاوت در کنار ھم استفاده می کنيد دقت کنيد که طرح ھای آنھا به ھم نزدیک بوده، ا

تن فضا در کنار سطوح گلدار به ھمان نسبت ازنظرریزی و درشتی طرح یکسان نبوده و دارای تنوع در سایز طرح باشند. برای متعادل نگاه داش

 و با یک کاغذ دیواری گلدار از پرده ھای ساده استفادهسطوح ساده استفاده کنيد. به عنوان مثال در کنار یک پرده گلدار از دیوارھایی با رنگ ساده

ھای کوچکتر و صميمانه تر بھره بگيرید.کنيد.از طرح ھای گل درشت برای فضاھای بزرگتر و یا رسمی تر و از طرح ھای گل ریز برای فضا

● طرح ھای تصویری

استفاده قرار می گيرند. کار با این گروه نسبتاً دشواراین طرح ھا که از تکرار یک تابلو یا پانل تشکيل می شوند به دو صورت تک رنگ و رنگی مورد 

رح ھا برای استفاده در اتاق خواب و سرویس ھایبوده و ھنگام به کارگيری این طرح ھا باید دقت کرد که فضا خسته کننده و شلوغ نشود. این ط

ه کار رفته در طرح را به عنوان رنگ غالب انتخاببھداشتی مناسب ھستند. برای اجتناب از شلوغی ھنگام به کارگيری این گروه یکی از رنگ ھای ب

نگی ایجاد شده توسط آن تعادل و آرامش در فضاکنيد و از آن در سطوح و بخش ھای دیگر دکوراسيون استفاده نمایيد تا به واسطه وحدت و ھماھ

حاکم شود. بھترین روش استفاده از طرح ھای تصویری استفاده از آنھا در سطوح کوچک است.

● طرح ھای سنتی

و غنای خاصی به فضا می بخشند اما ھميشهاین طرح ھا که شامل طرح ھای سنتی مربوط به ملل مختلف می شود ھمواره جذاب بوده و زیبایی 

دکوراسيون ترکيب آنھا با رنگ ھای خنثی است. پوشاندن یکباید با دقت و احتياط از آنھا استفاده کرد. آسان ترین راه به کارگيری این طرح ھا در یک 

ق تبدیل می کند.کاناپه بزرگ با یک گليم زیبا در فضایی مملو از رنگ ھای خنثی آن را به کانون توجه در اتا

P٣٠worldمنبع : 
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سقف ھای به ظاھر بلند

تبدیل و  شھری  فضاھای  در  جدید  تحو�ت  و  تغيير  ایجاد  با 

ساختمان ھای یك یا دو طبقه به آپارتمان ھا و برج ھای چندین

از ویژگی ھای ساختاری بسياری  به فلك كشيده،  طبقه سر 

ميان این  اند.در  گشته  عمده  تغييرات  دچار  نيز  ھا  ساختمان 

كاھش فاصله ميان كف تا سقف از آن جمله اند؛ به این معنا كه

٨٠ یا ٧٠ متر و ٢ متر یا حتی بيشتر به سقف ھای ٣سقف ھای 

سانتی متر تبدیل شده اند كه البته با این وجود آپارتمان ھای

امروزی دارای وضعيتی قابل قبول ھستند ولی بعضی از واحدھای

زیرزمينی یا زیرشيروانی و ھمچنين خانه ھای دوبلكس از سقف

برخوردارند. در چنين از ميزان یادشده در فوق  تری  ھای كوتاه 

شرایطی با به كارگيری ترفندھایی بسيار ساده در جھت ایجاد
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توان نھایت سقف را می  در  دیوارھا و  ارتفاع  بصری،  خطاھای 

افزایش داد. این راھكارھا در ھر مكانی با سقف كوتاه قابل اجرا و

موثر خواھند بود. كافی است به یك و یا چند پيشنھاد زیر عمل كنيد:

پوشش دھيد. كاغذ دیواری انتخابی ممكن است از تك گل- دو و یا سه دیوار از اصلی ترین دیوارھای فضای مورد نظرتان را با كاغذ دیواری راه راه ١

 راه راه را با به كارگيری تكنيك ھای رنگ آميزیھایی تشكيل شده باشد كه در نھایت خطوط عمودی از گل را ایجاد كند. شما حتی می توانيد طرح

و به وسيله رنگ ایجاد كنيد.

نصب كنيد. برای این منظور تابلوھای عمودی، آینه- بر روی اغلب دیوارھای اصلی، دیواركوب ھایی با طول بلند و فرمی كشيده از با� به پایين ٢

ھای قدی و یا حتی نورپردازھای بلند دیواركوب مناسب ھستند.

 اید، پرده موجود را با پرده قدی تعویض كنيد. در- اگر پنجره فضای اتاق شما قدی نيست و شما پرده ای متناسب با ارتفاع پنجره بر آن آویخته٣

طح زمين قرار دھيد. به ھنگام انتخاب پارچه پرده ایضمن می توانيد اندكی از پارچه پرده را اضافه در نظر گرفته و آن ميزان اضافی را بر روی س

نھایت سقف كمك بيشتری خواھند كرد.توجه داشته باشيد، پارچه ھایی با طرح راه دار عمودی به افزایش ظاھری ارتفاع پنجره و در 

. رنگ آميزی حتی قسمت ھایی از گچ بری- وجود ھر نوع رنگی در گچ بری ھا و ابزارھای گچی واقع در سقف اصلی و سقف كاذب ممنوع است۴

.ھای سقف سبب جلب توجه شده و به ھمين ترتيب نظرھا را به سوی كوتاه بودن سقف ھدایت می كند

د نيز به نظر می آید.- دیوارھا را ھمواره با رنگی تيره تر از سقف رنگ آميزی كنيد. ھرچه سقف روشن تر باشد بلن۵

نوع، راھكار دیگری برای افزایش ظاھری این ارتفاع است.- نورپردازی سقف ھای كوتاه با چراغ ھای پایه بلند سربا� و یا ھر نورپرداز دیگری از این ۶

ضای دو سقف به وسيله شلنگ ھای نورانی ودر صورتی كه دور سقف فضای شما را سقف كاذب توخالی محصور كرده است، با نورپردازی مابين ف

یا �مپ ھای مھتابی سقف اصلی را بلندتر جلوه دھيد.

تواند موثر باشد.- در چنين فضاھایی كاربرد لوازم دكوراسيونی و تزئينی _ كاربردی با فرم عمودی و بلند می ٧

نوك سربا� و جھت آن، چشم را به طرف با� ھدایت- بھترین انتخاب برای گياھان و درختچه ھای آپارتمانی در این فضاھا، درخت كاج مطبق است، ٨

می كند.

وع مورد نظر در فواصل كف تا سقف ودر واقع ھدف اصلی برای كليه پيشنھادھای فوق ایجاد خطوط عمودی است كه چشم برای تعقيب موض

ظر می آید.برعكس در حركت باشد. ھرچه مدت زمان این حركت عمودی بيشتر باشد، فاصله نيز طو�نی تر به ن

منبع : روزنامه شرق
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سMمت در اتاق نشيمن

● مبلمان

مبلمان باید متناسب با وضعيت بدن (اصطmحاً ارگونوميک) باشد و وضعيت

قوس طبيعی ستون مھره ھا را حفظ کند.
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توصيه می شود مبلمان حتی ا�مکان از چوب محکم یا فلز باشد و با مواد

طبيعی و غير طبيعی پوشانده و تزئين شده باشد.

سمی غير  از چسب  باید  مبلمان  مختلف  قسمت ھای  چسباندن  برای 

استفاده شود.

● کف

کف باید صاف و مسطح و تميز کردن آن راحت و ساده باشد.

اگر کف قسمت ورودی از جنس چوب ساده، چوب مرکب یا پارکت است، باید

به خوبی و با دقت درزگيری شده باشد.

● نور

ورودی خانه باید ھم از بيرون (راھرو) و ھم داخل، نور خوب و مناسبی داشته باشد.

● ایمنی

حس گر (سنسور) مخصوص دود یا مونواکسيد کربن باید در نزدیکی در ورودی نصب شده باشد.

تمام درھا و پنجره ھای طبقه اول باید حفاظ و قفل خوب ضد سرقت داشته باشند.

● کف

يری شده باشد.اگر کف اتاق نشيمن از جنس چوب ساده، چوب مرکب یا پارکت است، باید به خوبی و با دقت درزگ

کف اتاق نشيمن باید از مواد طبيعی باشد.

اً ترمز فرش  (برای جلوگيری از سُر خوردن) داشتهتوصيه می شود قاليچه ھا و قالی ھا از پشم یا کتان طبيعی و بدون مواد مصنوعی باشند و حتم

باشند.

ھا به کار نرفته باشد.اگر موکت یا قالی، از این سمت دیوار تا آن سمت دیوار امتداد دارد، پوشش ضد رنگ برای آن 

● ميز

گونه عامل آسيب زننده نداشته باشند ميز و صندلی بایدميز و صندلی ھا باید راحت باشند و ھيچ بيرون زدگی، تيزی، ميخ کج یا بيرون زده، لقی و ھر

 شد. نور سقف با�ی ميز غذاخوری باید فاصلهبه اندازه  باشد و طوری چيده شده باشد که راحت بتوان رفت وآمد کرد و پشتشان نشست و بلند

کوتاھی با ميز داشته باشد

● پنجره ھا

پوشش روی پنجره ھا باید از مواد طبيعی بدون پوشش ھای مصنوعی شيميایی باشد

 ساعت آن ھا را بيرون از منزل آویزان کرد.۶تمام پنجره ھا باید قفل داشته باشندپس از شستشوی پرده ھا و پشت پرده ای ھا، باید حداقل 

● ایمنی

باشد.حس گر (سنسور) مخصوص دود یا مونواکسيد کربن (از مدل ھای نوری ـ الکتریکی) باید نصب شده 

سيستم برق نباید از زیر فرش یا موکت رد شده باشد

● سقف

در سقف اتاق نشيمن نباید از کاشی ھا یا مواد دارای آزبست استفاده شود.

● نور

به کار رفته است، باید کافی و مناسب باشد.نور کلی اتاق نشيمن و نوری که برای موارد خاص (مثل مطالعه یا دکور و غيره) طراحی شده و 

توصيه می شود از نورھای مصنوعی در جاھای مناسب استفاده شود تا سایه ھا به حداقل برسد.

● دیوارھا

ـ رنگ دیوارھا باید روغنی و صاف، بدون خردگی و ترک و ریختگی باشد.

ـ برای جmی رنگ دیوارھا باید از مواد طبيعی یا روکش ھای بی ضرر استفاده شود.
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ـ شومينه و مکان ھای مخصوص آتش

ـ دود یا بو نباید از شعله آتش شومينه به سمت داخل کشيده و رانده شود.

ود.ـ اگر داخل شومينه یک روزنامه را آتش بزنيد و روشن کنيد، ظرف یک دقيقه باید دودش خارج ش

ـ درب مخصوص شومينه باید خوب و محکم بسته شود.

ـ اجاق و مشعل باید وضعيت خوب و مناسبی داشته باشند.

ـ دودکش شومينه باید کmھک داشته باشد تا بارندگی باعث نفوذ آب در داخل شومينه نشود.

صوص آتش نصب شده باشد.ـ حتی ا�مکان یک حس گر (سنسور) مخصوص دود و مونواکسيد کربن در کنار شومينه و محل ھای مخ

منبع : پيک تندرستی

http://vista.ir/?view=article&id=84548

سليقه زير دوش

حمام یكی از مھم ترین عناصر معماری خانه ھای امروزی است. در گذشته نه

چندان دور، فضای حمام ھا زیاد مورد توجه واقع نمی شد. ولی امروزه نگاه ما

به حمام فرق كرده است: حمام جایی است برای نظافت، آرایش و پيرایش

برای استراحت و تمركز. جسم و روح. برای خيلی ھا حمام، مكانی است 

بسياری رفاھی  و  تجملی  كاربری ھای  از  امروزی  حمام ھای  از  بعضی 

برخوردارند و در آنھا می توانيم شاھد استخرھای كوچك، سونا و جكوزی

یا كوچك، مھم این باشيم. مھم نيست كه ابعاد حمام شما بزرگ است 

است كه از این فضا به بھترین شكل استفاده كنيد.

عناصر مھمی كه باید در خلق یك حمام زیبا و بی نقص رعایت شود عبارت

است از: كف پوش مناسب، پوشش دیواری، استفاده از ھواكشی با قدرت

قراردادن حوله ھا و دیگر برای  بخار آب، كابينت ھایی  تخليه  برای  مناسب 

لوازم جانبی و با�خره انواع بافت ھا و رنگ ھا.

● نكاتی در مورد روش انتخاب و خرید كابينت ھای حمام

▪ نكته اول:

واری استفاده كنيد. این نوع كابينت ھا می توانند دربرای استفاده بيشتر از فضای داخلی دیوارھای حمام  می توانيد از كابينت ھا و قفسه ھای دی

ث می شود كه حمام، بزرگ تر و تميزتر از آنچهبا�ی سينك روشویی و یا در با�ی توالت فرنگی نصب شوند. استفاده از كابينت ھای دیواری باع

شده در حمام بدھيد.ھست به نظر بياید. با انتخاب كابينت ھای دیواری می توانيد ساختاری جدید به وسایل انبار 

▪ نكته دوم:
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ھتر است از كابينت ھایی استفاده كنيد كه در كنج یا بهاگر دیوارھای خالی در فضای حمام ندارید یعنی اگر دیوارھا پوشيده از آینه و پنجره است، ب

یك ھستند و به روی زمين نصب می شوند ھمعبارت بھتر در سه كنج، نصب می شوند. البته می شود از كابينت ھایی كه به شكل ردیفی و بار

استفاده كنيد. این كابينت ھا معمو� در زیر و یا در كنار سينك روشویی قرار می گيرند.

▪ نكته سوم:

بينت ھا نمای زیباتری به سينك روشویینوع دیگر كابينت ھای حمام، آن دسته ای ھستند كه در زیر سينك روشویی نصب می شوند. این كا

خواھيد به محض ورود به حمام با محيطی روشن ومی دھند و در ضمن، لوله ھا و شيرھای واقع در زیر سينك روشویی را ھم می پوشانند. اگر می 

 با انعكاس نور چراغ به اطراف، روشنایی محيطآرامش بخش روبه رو شوید، بھتر است این كابينت ھا را از جنس شيشه یا بلور انتخاب كنيد تا

دوچندان شود.

▪ نكته چھارم:

ند انتخاب كنيد. كابينت باید در مقابل رطوبت و بخاربه ھنگام انتخاب كابينت ھای حمام، بھتر است آن دسته ای را كه از با�ترین كيفيت برخوردار

مقاوم باشد. پيش از خرید، حتما از دوام كابينت اطمينان خاطر پيدا كنيد.

▪ نكته پنجم:

حتی می توانيد وسایل شخصی و بھداشتی ودقت كنيد كه كابينت حتما بر اساس نياز شما قفسه بندی شده باشد چرا كه در این صورت به را

لوازم بھداشتیغيره را دسته بندی كنيد. برای مثال، آن دسته از وسایلی را كه به طور روزانه از آن استفا ده می كنيد (مانند حوله ، مسواك، 

لوازم آرایشی) در دسترس قرار بدھيد و دیگر وسایل را در داخل طبقه ھا دسته  بندی ك نيد. با تفكيك كردن و جداسازی قفسه ھا وشخصی، 

 پزشكی، كمدھای وسایل شخصی، قفسه ھایكابينت ھا می توانيد ھر یك را به وسایل جداگانه ای اختصاص دھيد. مثm قفسه ھای فوریت ھای

معمو� در پشت در امكان پذیر است.لوازم بھداشتی و قفسه ای جداگانه برای لوازم كودكان و حتی جایی برای آویختن لباس ھا كه 

▪ نكته ششم:

اسيون حمام ھماھنگ كرد. كابينت ھای مدرن، كmسيك،كابينت ھای حمام از نظر تنوع رنگ و بافت بی نظيرند و می شود آنھا را با ھر سبكی از دكور

 توانيد استفاده ای بھينه از فضا داشته باشيد و حمام راویكتورین و غيره به راحتی در بازار یافت می شود. با استفاده از كابينت در فضای حمام، می

بت حمام واقع نمی شوند. ھم زیباتر كنيد. مزیت دیگری كه این كابينت ھا دارند این است كه وسایل در معرض دید و رطو

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=258883

سمفونی خواب

متاسفانه بسياری از ما عادت به مجموعه ای از الگوھای از پيش تعيين شده

و بسيار خسته كننده  الگوھا  این  به  ما  پایبندی  گاھی  كه  داریم  قدیمی 

یكنواخت می شود. برای جلوگيری از كسل كنندگی یك فضا و غلبه بر ترس از

تغيير، باید نكاتی را قدم به قدم انجام داد. خيلی ھا به دليل خصوصی بودن
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را آنجا  برابر دیگران،  نمایان نشدن دكوراسيون آن در  فضای اتاق خواب و 

در می روند،  آن طفره  از چيدمان صحيح  و  فضایی كم اھميت می پندارند 

پرداختن به جزئيات دكوراسيون، از احترام گذاشتن به فضاھای صورتی كه 

خصوصی ریشه می گيرد. با رعایت كوچك ترین نكات و دقت در انتخاب بافت و

رنگ، می توانيد تغيير بسيار بزرگی را در ھمان فضای اتاق خواب پدید آورید و

آن  را به فضایی تازه و رنگارنگ تبدیل كنيد.

● قدم اول : تغيير رنگ دیوارھا

و خلقيات بيان كننده روحيات  اتاق است كه  زمينه  ھر  دیوارھا، رنگ  رنگ 

ابتدا وسایل آن را به وسط اتاق جمع كرده و دیوارھاصاحب آن اتاق است. اگر می خواھيد تغييری در دكوراسيون اتاق خوابتان بدھيد، بھتر است كه 

تنھا رنگی به زمينه  اتاق اضافه با رنگ  مورد عmقه تان رنگ آميزی كنيد.اگر می خواھيد  بُردھا در با�ی دیوارھا توصيهرا   شود، استفاده از رول 

می شود.

● قدم دوم : تغيير تخت خواب

، تغيير بسيار بزرگی در دكوراسيون اتاق خواب بهعنصر اصلی در دكوراسيون اتاق خواب، تخت خواب است. با تعویض كردن یا تغيير دادن تخت خواب

 را عوض كنيد. بھتر است به ھنگام انتخاب روتختیوجود می آید. اگر تمایلی به تغيير تخت خواب ندارید، بھتر است روتختی و كوسن ھای روی تخت

ی روشن و طرح ھای ساده، به برقراری آرامش در اینو روبالشی ھای جدید، ھمگی را از یك رنگ و یك طرح ھماھنگ انتخاب كنيد. استفاده از رنگ ھا

فضا كمك می كند.

● قدم سوم : استفاده از تابلو ھای نقاشی

د. با استفاده از آثارھنری مانند نقاشی ھایبا نصب تابلوھای نقاشی روی دیوارھای اتاق خواب، فضایی شاعرانه، ھنری و خصوصی شكل می گير

و دیگران در عmقه مندی ھا و سليقه تان شریكقدیمی، مدرن، كmسيك، آبستره و پوسترھای رنگی متفاوت، بر زمينه اتاق خواب افزوده می شود 

ی دیوار نصب كنيد. این كار فضایی خصوصی را خلقمی شوند. اگر به عكس ھای خانوادگی عmقه مندید، می توانيد مجموعه ای از این عكس ھا را رو

می كند.

● قدم چھارم : تغيير نورپردازی

يير دھيد. با تغيير نورپردازی حتی درخشش اجزای مبلمانبرای خلق فضایی متفاوت و ایجاد تغيير كلی در اتاق خواب، می توانيد نورپردازی اتاق را تغ

يير دھيد. برای مثال، اگر رو تختی را از رنگ ليموییبسيار متفاوت تر از آنچه بود، خواھد شد. می توانيد چراغ ھای روميزی كنار تخت خواب را تغ

به ھنگام روشن بودن چراغ، رنگ ليمویی به دكور اتاقانتخاب كرده اید، از یك چراغ روميزی كه روكش ليمویی دارد استفاده كنيد. با این انتخاب، 

اضافه می شود .

● قدم پنجم : اضافه كردن گل و گياه

ی گل طبيعی و مصنوعی به دكور اتاق خواب است.زیباترین و آسان ترین تغييری كه در اتاق خواب می توانيد انجام دھيد، اضافه كردن جعبه ھا

استفاده از انواع گل ھای رنگارنگ برای ایجاد فضایی ھماھنگ و آرام بسيار مناسب ھستند.  

منبع : روزنامه سmمت
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سيمای نوين دکوراسيون

فضای داخلی خانه و نحوه چيدمان اسباب و اثاثيه منزل ارتباط مستقيمی با

افزایش انرژی شما در بدو ورود به منزل دارد. به عقيده طراحان داخلی یکی

از مھم ترین عواملی که موجب تشدید نگرانی و پریشانی حال فرد پس از

گونه که ھيچ  است  فضایی  در  حضور  شود،  می  کاری  روز  یک  گذران 

ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگ آميزی آن دیده نمی شود. رنگ جادویی

است که می تواند اتاق را از محيطی سرد و کسل کننده به فضایی گرم و

صميمی متحول سازد.

رنگ ھا می توانند به شيوه ھای مختلف تاثيراتی بنيادین در زندگی بر جای

گذارند که از جمله مھم ترین آنھا می توان به تاثير آنھا بر احساسات اشاره

 که موجودات و اشيا را برای ما جذاب تر و حتیکرد. جھانی که انسان در آن زندگی می کند، متشکل از ھزاران رنگ و تناليته ھای مختلفی است

نه ای که دارا ھستند، منبع مھمی از انرژی،به گونه ای معنوی، عميق تر نشان می دھند. ھر کدام به سبب ویژگی ھای شيميایی و روانشناسا

ليته ھای محدودی را با طبيعت اطراف خویشدر جھت فزونی سmمت و نشاط روح و روان در انسان ھا به شمار می روند. جھانی تک رنگ با تنا

ی زندگی تغيير یافته و سردی و مردگی بر ھمهمقایسه کنيد یا خود را ساکن شھری سياه و سفيد بدانيد، بدون ھيچ کنتراستی و ھيجانی. معنا

رنگ به سبب تاثيرات مھم روانشناسانهجا حاکم می شود؛ فضایی بی روح و عاری از ھر جنب و جوشی که تشنه جرعه ای رنگ است. مساله 

 رنگ بندی و رنگ شناسی فضاھای شھری دراش، در مقوله شھر و فضاھای معماری امری مھم به شمار می رود تا بدانجا که تخصصی با عنوان

ت ویژه ای در ایجاد ھارمونی مناسب وبين ھنرمندان مطرح شده است. ھماھنگی در رنگ مثل ھماھنگی در نت ھای موسيقی است و از اھمي

یی بصری، ھارمونی فضایی و تاثير محيطی وچشم نواز به مانند قطعه موسيقی برخوردار است. رسيدن به اھدافی ھمچون کارکرد مناسب، زیبا

ستفاده از جداکننده ھای سبک و قابل حمل،روانی موثر و مثبت مستلزم استفاده ھماھنگ، منسجم، معنيدار و زیبا از عناصر طراحی است. ا

ين فضاھای مختلف از جمله ویژگی ھایی ھستندشفاف سازی، رنگ بندی ھای متناسب با نياز ھای موجود و توجه به نحوه قرارگيری و تعامل ماب

افزوده و حتی قسمتی از مشکmت آن را حل کند. ازکه در کنار ساختار خاصی که برای دکوراسيون خانه در نظر گرفته شده، می تواند بر غنای آن 

ميت، شور و ھيجان و آرامش موجود در یک فضاطرف دیگر معماری داخلی به لحاظ معيارھای روانشناسی اھميت بسياری دارد. ميزان امنيت، صمي

یکی از عمده مشکmتی که مردم با آن مواجه بوده و ازرا می توان با راھکارھای مناسب تشدید یا تضعيف کرد. امروزه با افزایش آپارتمان نشينی ، 

مساله دکوراسيون داشته باشند. در طراحیآن گله مند ھستند، کمبود فضا است. ھمين مساله باعث شده طراحان داخلی رویکرد تازه ای به 

یف طراحی شده اند که با تناسبات و رنگ بندیھای مدرن امروزی دیگر از تزئينات شلوغ و رنگ ھای مھيج خبری نيست. دکورھا چنان ساده و ظر

مان ھای امروزی متراژ کمی دارند، از رنگ ھایی باخاص خویش در کنار کالبد درونی، فضایی رمزگون را تداعی می کنند. از آن جھت که فضای آپارت

نظر آید و ھر چه شفافيت و درخشندگی آندرخشندگی و شفافيت با� استفاده می شود چرا که رنگ ھای روشن باعث می شود فضا بزرگ تر به 

بيشتر باشد به دليل انعکاس نور فضا زنده تر به نظر می آید.

ی دھد. یکی از مmحظات روانشناختی رنگ که دردر سوی مقابل استفاده از رنگ ھای تيره به ویژه در انتخاب کفپوش، فضا را فشرده تر نشان م

پذیر فام، درخشندگی و پرمایگی است. فام،کاربرد ھنری رنگ اھميت دارد، بررسی تاثير متقابل رنگ ھا است. ھر رنگ دارای سه صفت تغيير

 ھای مختلف در طيف مرئی مشخص می کند.صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسله رنگی (از قرمز تا بنفش) معادل با نور طول موج

 اصلی نيز به شمار می آیند. گروه دوم فام ھای ثانویهقرمز، زرد و آبی را فام ھای اوليه می نامند و چون مبنای سایر فام ھا ھستند، جزء رنگ ھای

ومين دسته فام ھا نيز از اختmط فام ھای اوليه وعبارتند از نارنجی، سبز و بنفش که از مخلوط مقدار مساوی دو فام اوليه به دست می آید و س

 بنفش و آبی (�جوردی)، آبی و سبز (فيروزه ای)، سبزثانویه به دست می آیند؛ زرد و نارنجی (پرتقالی)، نارنجی و قرمز، قرمز و بنفش (ارغوانی)،

 دوم و سوم که بين یک زوجفام نام برده شده با ترتيبی معين در چرخه رنگ قرار می گيرند. در چرخه رنگ، فام ھای گروه١٢و زرد (مغز پسته ای). 
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رنگی را پدید می آورند. ھنگامی که این رنگ ھا بافام اوليه جای گرفته اند، دارای روابط خویشاوندی ھستند و در کنار ھم ساده ترین ھماھنگی 

ندگی که دومين صفت رنگ است، درجهرنگ ھای خالص سفيد و سياه ترکيب شوند، رنگ ھا و سایه ھای مختلفی را ایجاد می کنند. درخش

روشن نزدیک به سفيد) و بنفش کمتریننسبی تيرگی و روشنی را مشخص می کند. در چرخه رنگ، زرد بيشترین درخشندگی (معادل خاکستری 

تار ساده را بر رنگ ھا حاکم می کند و در نتيجه یکدرخشندگی (معادل خاکستری تيره نزدیک به سياه) را دارد. استفاده از این نوع آرایش یک ساخ

نگ در دیوارھا و پيش زمينه ھای روشن تاثيرمفھوم یا نوعی نظم خاص را، ورای حضور محض رنگ ھا، منتقل خواھد کرد. استفاده متناسب از ر

د و رنگ ھای گرم باعث مختصر افزایش دمایزیادی در محيط به وجود می آورد. رنگ ھای سرد می تواند کاھش مختصری در دمای بدن ایجاد کن

ه تنھایی جذاب ھستند اما اگر در یک الگوبدن می شود. به لحاظ بصری، رنگ گرم پيش می آید و رنگ سرد پس می نشيند. رنگ ھای درخشان ب

ار ساده را بر این رنگ ھا حاکم می کند و در نتيجهیا ردیفی منظم قرار گيرند از نظر بصری تاثير بيشتری خواھند داشت. این نوع آرایش یک ساخت

ند بر نگاه ما نسبت به بافت ھا تاثير بگذارند.یک مفھوم یا نوعی نظم را، ورای حضور محض رنگ ھا منتقل خواھد کرد. ھمچنين رنگ ھا می توان

د محيطی آرام محصور می کنند. در کنار رنگ که نقشبافت ھایی با کنتراست با� یک احساس فعال و پرانرژی ایجاد می کنند و رنگ ھا را برای ایجا

نده کردن فضا دارد. نور اصلی ترین عامل پویایی یک فضایبسزایی در تغيير ماھيت دکوراسيون ایفا می کند، نور نيز تاثير فراوانی در ایجاد تحرک و ز

 نور روشن کردن فرم ھا و فضای یک محيطداخلی است. بدون نور فرم، رنگ و بافت قابل دیدنی وجود نخواھد داشت. نخستين عملکرد طراحی

حتی در خود انجام دھند. نور بر ادراک ما از بافت تاثيرداخلی و نيز اجازه به کاربردھای فضا است تا فعاليت ھا و وظایف خود را با سرعت، دقت و را

لی که نور پراکنده با ایجاد ابھام در فضا حسمی گذارد. وقتی که نور روی سطحی مستقيم می تابد، بافت دیداری آن را افزایش می دھد در حا

ت می شود، بھره گيری از فرم مبلمان و دکوراسيونیزیبایی شناسانه اثر را می کاھد. یکی دیگر از اصولی که امروزه در طراحی داخلی بسيار رعای

نحوه انتخاب مبلمان در دکوراسيون ھای مدرناست که در عين سادگی و یکدستی، برانگيزاننده حس حرکت و جنبش در مخاطب باشد. با نگاه به 

ر افراد متفاوت است، اما استفاده از رنگ ھاییصحت و سقم این موضوع را می توان درک کرد. گرچه انتخاب رنگ مبل بسته به سليقه و روحيات د

ھد. این روزھا بيشترین مدل کاناپه ھایی که درمثل کرم روشن و سفيد به زنده تر کردن فضا کمک بيشتری می کند و فضا را بزرگ تر نشان می د

 بوده و ھمانطور که در تصاویر می بينيد، پھن و وسيع با رنگ ھای روشن ھستند. اغلبLبازار امروز دکوراسيون خریدار دارند بدون منحنی و به فرم 

 دیگری که در طراحی داخلی بسيار اھميت دارد، توجهطراحان برای ایجاد تناسب، رنگ مبلمان را ھم ردیف با رنگ دیوار انتخاب می کنند. نکته مھم

ل شده است. اصل تعادل در دکوراسيون به معنیبه کيفيات بصری است که خود از سه اصل تعادل (توازن یا تقارن)، اصل ریتم و اصل وحدت تشکي

ند که ھر کدام از آنھا نسبت به مکان و وضعيت قراروجود تمام عناصر محيط در ساختاری متعادل است. در واقع عناصر طراحی نباید به گونه ای باش

ن و شعاعی ایجاد می شود. در تعادل متقارن وسایلگرفتن شان، وضعيتی نامتعادل پدید آورند. تعادل در دکوراسيون به سه صورت متقارن، نامتقار

در این حالت اشکال قرینه به راحتی قابل تشخيصبه طور کلی از نظر اندازه، شکل و وزن یکی بوده ولی در جھت مخالف یکدیگر قرار می گيرند. 

قرینه سازی مکان ھا، باعث ایجاد وقار، امنيت وبوده و ھر طرف مانند تصویر آینه طرف دیگر است. در این حالت تعادل، تحرک بصری کم بوده و 

رادی که در یک ميزگرد دور ھم جمع شده و مذاکره میپایداری است. نمونه ای از تعادل متقارن را می توان در ميزگردھا مشاھده کرد. بين تمام اف

عادل نامتقارن اشکال از لحاظ شکل، بافت و اندازهکنند وحدتی خاص وجود داشته و نمی توان برتری فردی نسبت به فرد دیگر را مشاھده کرد. در ت

و در صورت تغيير و تحول نياز به مطالعه و محاسبهمتفاوت بوده ولی از لحاظ وزن یکسان ھستند. معمو�ً در دکوراسيون مدرن تقارن وجود نداشته 

 وقتی امکان پذیر است که خطوط زیادی در چيدماناست. از لحاظ بصری اشکال نامتقارن معمو�ً از جذابيت بيشتری برخوردارند. تعادل شعاعی نيز

 ميزان ارتباطی است که اجزای ھر محيط با یکدیگروجود داشته باشد. اصل ریتم در واقع تکرار باقاعده یک یا چند عنصر بصری است. ریتم بيانگر

ی از عناصر طراحی است که با فضا و زمان ھماھنگدارند. ریتم باعث از بين رفتن یکنواختی و ایجاد وحدت بين عناصر می شود. در واقع ریتم یک

کراری به معنای تکرار یک موضوع، رنگ یا شکل در یکمی شود. در طراحی داخلی چھار ریتم تکراری، متناوب، پيش رونده و پياپی وجود دارد؛ ریتم ت

 به طور یکسان تکرار می شود. بيشترین ریتممکان و به منظور ایجاد ارتباط بين قسمت ھای مختلف یک فضا است. در این حالت یک عنصر بصری

ی از لحاظ دید بصری دارای انضباط ویژه، رسمی،تکرار را می توان در کاشی ھای کف و دیوارھای دستشویی و آشپزخانه مشاھده کرد. ریتم تکرار

ر ریتم متناوب، یکنواختی ریتم تکراری با ایجادفنی و دارای محاسبات ریاضی و خشک است. ضربان قلب در بدن انسان دارای ریتم تکراری است. د

ود. ریتم پيش رونده نيز ریتمی است کهحالت ھایی شکسته می شود. به عنوان مثال روز و شب باعث ایجاد تنوع و تحول و دگرگونی می ش

 شکل دیگر یا رنگی به رنگ دیگر انتقال پيدا می کند. اصلتغييرات در آن از کم به زیاد یا از زیاد به کم وجود دارد. ھمچنين در ریتم پياپی شکلی به
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ک ھدف مشترک در حال حرکت ھستند. اصلوحدت به معنی اتحاد و سازگار بودن اجزای محيط با یکدیگر است. در این حالت ھمگی به سوی ی

 طراحی، از عناصر و لوازم مختلف به وحدت ظاھریوحدت صرفاً بيانگر یکسان بودن عناصر نبوده بلکه به این معناست که باید سعی کرد به وسيله

ه یک کل واحد را تشکيل دھند. در اینشکيلی دست یافت. در طراحی معمو�ً سعی می شود عناصر مختلف به نحوی در یکدیگر ادغام شده ک

کندگی است و این در حالتی به وجود می آید کهحالت عناصر مختلف با ھم یکپارچه شده و از لحاظ دیداری قوی می شوند. متضاد اصل وحدت، پرا

داشته باشند.با توجه به آنچه گفته شد، زمانی که درعناصری که در کنار ھم قرار می گيرند، ھيچ رابطه ای از لحاظ رنگ، بافت و فرم با یکدیگر ن

وجه کنيد. ممکن است نقاشی یا قاليچه ایجست وجوی ایده برای تصميم در مورد رنگ اتاق خود ھستيد، به مبلمان و اشيای موجود در آن ت

 رنگ خاص الھام می گيرند. به اطراف خود نگاهداشته باشيد که الھام بخش شما باشد. بسياری از طراحان داخلی ترکيب رنگ ھای خود را از یک

خاب رنگ شما باشد.کنيد. شاید یک گلدان ارغوانی قدیمی با پوشش قرمز قفسه کتاب ھای شما نقطه شروعی برای انت

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=318684

شـادی را به مـنـزل بياوريد

زندگی در شھرھای صنعتی باعث شده که انسان بيشتر خواھان احساس

آرامش و راحتی در خانه باشد و در صورت شاغل بودن پس از بازگشت به

منزل، دوست دارد در محيطی آرام و دلپذیر ھر چند کوچک، شب را به صبح

تا روز دیگری شروع شود. پرسشی که ذھن بسياری را به خود برساند 

مشغول ساخته، این است که چگونه می شود این محيط را فراھم کرد تا

ھمه اعضای خانواده بتوانند از آن بيشترین لذت را ببرند؟ از آنجایی که افراد

به د�یلی نمی توانند در خانه ھای ویmیی یا خيلی شيک و بزرگ زندگی کنند

به خانه ھای کوچک روی می آورند. این خانه ھا نيز به دليل کوچکی، زیبایی

چندانی ندارند. پس چگونه می توان عليرغم کوچکی خانه ھا، آنھا را بزرگ،

زیبا و جذاب جلوه داد و در عين حال از زیبایی آن لذت برد؟ ما برای شما که

ه ای زیبا و محيطی دلچسب خواھيد داشت. اگر بهبه محيط خانه خود اھميت می دھيد، چند پيشنھاد داریم که اگر به آنھا عمل کنيد مطمئنا خان

ی داشته باشيد.موارد زیر عمل کنيد، می بينيد که حتی در خانه ھای کوچک ھم می توانيد احساس شادی و دلباز

ه اعضای خانواده دارد و در واقع طبيعت را به دروناضافه کردن گياه، سنگ،صدف و دیگر عناصر طبيعی به تزیينات خانه تاثير بسيار خوبی در روحي

خانه می  آورد.

 نباید ھميشه درست درجای خود باشد.خانه شما باید زنده به نظر برسد و این به معنای کمی به ھم ریختگی است. بنابراین ھمه چيز

با گذاشتن چند شاخه گل تازه در خانه، روحيه شادی به افراد بدھيد.

نيد. تزیين خوب خانه به این معنا نيست که ھمه چيزسعی نداشته باشيد لوازم منزل را ھم رنگ انتخاب کنيد بلکه باید بر ھماھنگی رنگ ھا توجه ک
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یک رنگ باشد.

ز و آرام بخش بدھد. استفاده از فرش و گليم با اليافلوازم خانه را از نوع راحت و قابل استفاده تھيه کنيد تا به خانه شما حال و ھوای صلح آمي

آشيانه گرم مبدل می  کند.طبيعی و پارچه ھایی چون کتان و ابریشم خام، حس با صفایی به خانه می  دھد و آن را به یک 

حمام و سرویس  ھای بھداشتی خانه را با شمع تزیين و با صابون ھای خوشبو، عطرآگين کنيد.

 را که تفاوت فراوانی ایجاد می  کنند از یاد نبرید. اینجزئيات کوچک مانند روميزی، بشقاب ھا، ليوان ھا، زیربشقابی  ھا، گل و دیگر لوازم روی ميز

ت را دارند.رنگ ھا و ریزه کاری ھا ممکن است به نظر دست وپاگير باشند اما آن قدر موثرند که ارزش زحم

ک ظرفشویی، شيرآ�ت و امثال آن به نظر نمی  آیند امادر انتخاب لوازم فلزی به دنبال کيفيت باشيد و در صورت لزوم لوازم کھنه را عوض کنيد. سين

تعویض آنھا تاثير بسياری بر نمای کلی خانه می  گذارد.

می از این و کمی از آن کافی است. مراقب باشيد کهاتاق ھای خود را پر از وسایل نکنيد. ھر چيز خوبی با افراط به سوی بدی متمایل می  شود، ک

ی پر نکنيد. سعی کنيد در یک اتاق ساده و خلوت،اتاق را با رنگ یکنواخت، ظروف فلزی کوچک و بزرگ، اشيای چوبی، کاغذ دیواری و برگ ھای طmی

یی از تزیينات زیبایی که دوستشان دارید.غافل گيری ھای خmقانه ترتيب دھيد. طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحيح است با چاشنی ھا

نيد پرده ھایی که وا�ن دارند به آن آویزان کنيد چون ھردر پایان، مھم ترین چيز در خانه پرده است. به این ترتيب که اگر خانه کوچکی دارید سعی نک

 کوچک از پرده ھای تور و یک �یه که از آن چيزی آویزانچه پرده ضخيم تر و پر�یه تر باشد خانه را کوچک تر جلوه می  دھد. بنابراین برای خانه ھای

یف استفاده کنيد.نيست، به عبارتی وا�ن ندارد، استفاده کنيد یا در صورت تمایل از وا�ن ھای کوچک و خيلی ظر

 ایده برای طراحی دکوراسيون داخلی٩● 

د، بد نيست نگاھی به مطالب زیر بيندازید:تا نوروز چيزی نمانده، اگر می خواھيد خيلی راحت و بدون ھزینه ای، منزل تان را تزئين کني

سعی کنيد آنھا را در زوایای جدیدتر و گيراتر بچينيد. مثm قرار) تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد. مبلمان را از کنار دیوار برداشته و ١

.دادن کاناپه به صورت مورب در یک اتاق نشيمن باریک باعث می شود که اتاق وسيع تر نشان دھد

لخواه تان رنگ کنيد. تابلوھا و لوازم ھنری از آن آویزان) یک دیوار را رنگ کنيد. یکی از دیوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز ھست را به رنگ د٢

ایر لوازم خانه ھماھنگ باشد.)کنيد و مبل جدید و زیبایی در آن قسمت قرار دھيد. (البته دقت داشته باشيد که رنگ آن با س

گر عmقه ای به رسيدگی به گل و گياه ندارید، می توانيد از) از گل و گياه استفاده کنيد. گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بياورد. ا٣

به سختی می توان آنھا را از گل طبيعیگل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد. کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که 

تشخيص داد.

ای گفتگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچه ای) یک قاليچه محلی در نقطه ای بيندازید. قاليچه ھای محلی وسيله ی بسيار خوبی برای اتاق ھ۴

متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پایين ميز بيندازید.

 منعکس کند. سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زیباتر) تابلو و آینه از دیوارھا آویزان کنيد. تابلوھایی آویزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را۵

 باشد.استفاده کنيد. ھنگام آویزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا

 از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار دھيد.) مجسمه ھا را در یک جا جمع کنيد. مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی۶

این مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.

ی جدیدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را نيز) از کوسن ھای تزئينی استفاده کنيد. این بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بو٧

باشکوه تر جلوه می دھد.

نده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان) �مپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد. لوسترھا و �مپ ھا جزو وسایلی ھستند که خيلی زود بر بين٨

م و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.قدیمی است یا جدید. به دنبال لوسترھایی باشيد که جدیدتر و فانتزی باشند، و ضمنا با لواز

و روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود است. با) لحاف ھا و رواندازھا نيز مثل کوسن ھای تزئينی، به اتاقتان رنگ می دھد. این رواندازھا ٩

توجه به روحيه و سليقه خود زیباترین را انتخاب کنيد.
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شاد مانند ساکنانش

رنگ با  را  دیوارھای خانه تان  تمام  گرفته اید  تصميم  با�خره  شما ھم  اگر 

استخوانی نپوشانيد،  دقت کنيد که ھر فضا از خانه را باید متناسب با کاربری

آن رنگ آميزی کنيد، ھرچند که در مجموع باید این رنگ ھای مختلف چنان با

برای را  از ھماھنگی  مطبوع  که حسی  شوند  انتخاب  وسواس  و  دقت 

ساکنان و ميھمانان تداعی کند. رنگ آميزی اتاق ھا و انتخاب مناسب رنگ ھا

یکی از نيازھای  رفتاری، روانی  و اجتماعی  ساکنان  و  با کارکرد  متناسب 

مھم ترین نکاتی است که امروزه بسيار مورد توجه قرار می گيرد،  ھرچند که

مانند استخوانی،  کرم،  فيلی و... است که از آشپزخانه تاھمچنان جو غالب در رنگ آميزی اتاق ھا و خانه ھا در ایران به نفع رنگ ھای بی روح و مرده 

از افراد خانواده  باید متناسب  با سن  و سال، چگونگی اتاق  نشيمن و اتاق خواب را دربرمی گيرد. اما فراموش نکنيد که فضاھای  اختصاصی  ھر یک  

امش  و زیبایی  را نيز برآورده  سازد. به این ترتيب، یکی ازفعاليت ھا و روحيه  افراد آراسته  شود تا عmوه  بر کارآمد بودن، نياز فطری  شخص  به  آر

د، اتاق کودک شماست. طراحی و تزیين و زیباتراتاق ھا و فضاھایی که انتخاب رنگ آنھا باید متناسب با روحيه و فضای ساکنان آن انتخاب شو

ھنی کودکان آشنایی داشته باشند. چگونه والدینساختن اتاق کودک توسط والدین، به دانش و شناخت نياز دارد و اینکه پدر و مادر با دنيای ذ

mقه نشان دھند؟ اتاق کودک قلمرویی مخصوص به آنانمی توانند اتاق کودکی را بيارایند، بدون اینکه نسبت به دنيای پر رمز و راز او توجه و ع

است.

فرو می روند، کتاب می خوانند و از این رو کودک ھموارهآنجا برای آنان ھمچون جھان بزرگ تصور می شود آنان در آنجا بازی می کنند در رویاھای خود 

جام دھد، بنابراین محيط اطرافش باید مطابق با فعلدر حال جنبش و جنبيدن است و دوست دارد کنجکاوی و کاوش را ھمراه با بازی در دنيای خود ان

 رنگ توجه ویژه نشان دھيد و حتما نظر او را نيز جویاو انفعال درون کودک باشد و حواس و حس کنجکاوی او را برانگيزد. برای آراستن اتاق کودک به

يزی کنيد، ضمن اینکه برایش فضایی شاد و مفرح خلقشوید. چنانچه در و دیوار یا کمد و تخت خواب فرزندتان را با رنگ ھای مورد عmقه وی رنگ آم

 بدارد، شما نيز تایيد می کنيد.خواھيد کرد، به کودک نيز ثابت می کنيد که برای اظھارنظرش ارزش قائليد و ھر آنچه او دوست

زی، انجام  تکاليف  درسی  و به  طور خmصه  اتاق  زندگی  است.اتاق  کودکان برخmف  اتاق  پدر و مادر فقط  اتاق  خواب  و استراحت  نيست  بلکه  محل  با

ه  دارد. کوچک  بودن  اتاق  ھمراه  با خرده  ریزھای  فراوان  کودکان این  اتاق  معمو� مساحت  کمتری  نسبت  به  اتاق  پدر و مادر یا سایر بزرگ ترھای  خانواد

 آنھا می طلبد. بنابراین  برای  مناسب سازی  اتاق  کودکان  بایدو نيز تمایل  فطری  بچه ھا به  شادی، تمھيدات  ویژه ای  را برای  ساماندھی  فضای  اتاق 

ذاشت  و از نظرات  آنھا استفاده  کرد. صرف  نظر از سليقه  ھای عmیق  و نکات  مورد توجه  آنھا را شناخت  و به  آن  (حداقل  در اتاق  خودشان) احترام  گ

د:شخصی، برخی  از ویژگی ھا ميان  کودکان  مشترک  است  که  از آنھا نيز می  توان  بھره  بر

رنگی  برای  آنھا جذاب  است.از ميان  شکل، جنس  و رنگ  اشيا، کودکان  بيش  از ھمه  به  رنگ  توجه  دارند و فضاھای  

 از طر ح ھای  ریزنقش  و نامفھوم  نظر کودکان  را جلب  می  کند.در طرح ھای  رنگارنگ، طرح ھایی با لکه ھای  بزرگ  رنگی  یا زمينه  ھای  رنگی  قوی  بيش 

آنھا (سبز، نارنجی، بنفش) بيش  از رنگ ھای  ترکيبی رنگ ھای  شاد با شدت  با� مشتمل  بر سه  رنگ  اصلی  (زرد، قرمز، آبی) و رنگ ھای  مکمل  
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مورد توجه  کودکان  است.

شده  باشند بيشتر از شکل  واقعی  اشيا جذابيت  دارند.پس  از رنگ، اشکالی  که  از ترکيب  سه  شکل  خالص  ھندسی  (مربع، مثلث  و دایره) ایجاد 

دکان  می  شود.فانتزی  کردن  اشکال  با استفاده  از تقسيم  آنھا به  سه  شکل  ذکر شده  موجب  شادی  کو

ه  نحوی  تقسيم  شود که  ھر یک  از فرزندان  بخشی  رادر صورتی  که  یک  اتاق  به  طور مشترک  متعلق به دو فرزند است بھتر است  فضای  اتاق  ب

داکثر یک  و نيم  متر، قفسه ھای  قابل  انعطاف  اسباب بازی ھا یامتعلق  به  خود بداند. این  کار با استفاده  از یک  پارتيشن  مشبک  چوبی  به  ارتفاع  ح

کتابخانه  دوسویه  امکان  پذیر است.

زیينات  بسيار فراھم  می آید. رنگ ھای  زرد و سبز در کنار رنگ  سفيداگر ھر یک  از دیوارھای  اتاق  به  یک  رنگ  درآید فضایی  شاد و جذاب، بدون  نياز به  ت

ی  و سرزندگی  کودکان  نيز متناسب  است.دیوارھا عmوه  بر آنکه  باعث  جلوه  ھرچه  بيشتر وسایل  اتاق  می شود، با روحيه  بالندگ

  برای  آباژور اتاق  کودکان  و قاب  عکس  ھم  می تواند استفاده  شود.از یک  نوع  پارچه  طرحدار برای  پرده  و روتختی  و... استفاده  کنيد. ھمان  طرح  پارچه

ان  وا�ن  پرده  استفاده  کنيد یا آن  را به  صورت  نواری  پایين  پرده اگر ھنگام  تعویض  روتختی، پرده  اتاق  نيازی  به  تعویض  ندارد از پارچه  جدید به  عنو

بدوزید؛ یا طرح ھای  آن  را روی  پرده  تکه  دوزی  کنيد.

ی رسند.پارچه ھای  ساده  رنگی  در کنار یکدیگر نسبت  به  پارچه ھای  طرح دار جذاب تر به  نظر م

انتزی  را در سایر قسمت ھای  اتاق  نظير کمد و روبالشی  نيزدر صورتی  که  نقش  و تصویر خاصی  در وسایل  اتاق  کودک  وجود دارد آن  نقش  یا تصویر ف

استفاده  کنيد.

ینه ای برای  ایجاد تنوع  در فضای  مختص  کودکان  است.رنگ  آميزی  مجدد قاب، دستگيره  کمدھا و قفسه ھای  قدیمی  با چند رنگ  شاد، راه  کم  ھز

سایل  در پرده، روتختی  و... ترکيب  و تنوع  مجموعه  را با استفاده بعد از خرید وسایل  اتاق  کودک  با استفاده  از ھارمونی ھای  تيره  - روشن ، رنگ ھای  و

تان  رنگ ھای  زرد، قرمز و سبز یا سایر رنگ ھای  شاد و غيرزننده از ذوق  خودتان  غنی  کنيد. اگر وسایل  خریداری  شده  رنگ ھای  زنده  و شاد ندارند، خود

را مبنای  رنگ  آميزی  سایر اجزای  اتاق  قرار دھيد.

ه  ھا درست  کرد.از یک  کmه  حصيری  به  صورت  وارونه  می  توان  لوستر فانتزی  و جالبی  برای  اتاق  بچ

ز ھماھنگ  با سایر قسمت ھای  اتاق  نقاشی  کنيد.به جای  پرده  می توانيد از حصيرھای  ریزبافت  آفتابگير استفاده  کنيد و سطح  آن  را ني

لون ھای  فانتزی  محل ھای  مناسبی  را برای  خرده  ریزھای  کودکان رنگ  کردن  کارتن ھای  مقوایی  در ابعاد مختلف  یا روکش  کردن  آنھا با کاغذ کادو و نای

فراھم  می کند.

نظر کودکان  تامين  کنيد.استفاده  از رنگ ھای  شاد در دیوارھای  اتاق  ھميشه  مطلوب  بچه ھاست؛ شدت  رنگ  را با 

 از والدین رنگ ھای گرم و مmیمی مانند صورتی وگاھی اوقات انتخاب رنگ و دکوراسيون اتاق کودک با توجه به جنسيت او انجام می شود. بسياری

در ميان کودکان بزرگ تر که قادر به اعمال سليقهبنفش یاسی را برای دختران و رنگ ھای آبی و سبز را برای فرزند پسرشان می پسندند. ھمچنين 

 و بسياری از پسران رنگ ھای پرسایه و شاد باخود در انتخاب رنگ و دکوراسيون اتاق شان ھستند بسياری از دختران فضایی رویایی و دخترانه

ر، روبان و حریر و فضایی فانتزی و رویاگونه راکنتراست بيشتر را می پسندند. دختران دکوراسيونی مملو از رنگ ھای صورتی، سفيد و بنفش، تو

بد. در دکوراسيون اتاق دختران ھارمونی و ھماھنگیترجيح می دھند. از این رو توجه به جزئيات ریز و کوچک در اتاق دختران اھميت بيشتری می یا

پایهبيشتر و در اتاق پسران رنگ ھای متضاد و کنتراست بيشتر ترجيح داده می شود. اما در دنيای  امروز طراحی دکوراسيون اتاق کودکان بر 

زرد (از ليمویی و کرم تا زرد پرتقالی و نارنجی) راجنسيت آنھا چندان توصيه نمی شود و حتی بسياری از والدین رنگ ھایی چون پرده ھای گوناگون 

دھند. در ھر حال باید از محدود کردنکه عmوه بر روشنایی و نشاط کافی برای اتاق کودک به جنسيت خاصی نيز منتسب نيست ترجيح می 

 دختران صورتی و اتاق پسران آبی باشد.انتخاب کودکان در رنگ دکوراسيون اتاقشان پرھيز کرد و به خاطر داشت که الزاما نباید اتاق

منبع : روزنامه کارگزاران
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شادی در منزل

زندگی در شھرھای صنعتی باعث شده که انسان بيشتر خواھان احساس

آرامش و راحتی در خانه باشد و در صورت شاغل بودن پس از بازگشت به

منزل، دوست دارد در محيطی آرام و دلپذیر ھر چند کوچک، شب را به صبح

تا روز دیگری شروع شود. پرسشی که ذھن بسياری را به خود برساند 

مشغول ساخته، این است که چگونه می شود این محيط را فراھم کرد تا

ھمه اعضای خانواده بتوانند از آن بيشترین لذت را ببرند؟ از آنجایی که افراد

به د�یلی نمی توانند در خانه ھای ویmیی یا خيلی شيک و بزرگ زندگی کنند

به خانه ھای کوچک روی می آورند. این خانه ھا نيز به دليل کوچکی، زیبایی

چندانی ندارند. پس چگونه می توان عليرغم کوچکی خانه ھا، آنھا را بزرگ،

زیبا و جذاب جلوه داد و در عين حال از زیبایی آن لذت برد؟ ما چند پيشنھاد

ه ای زیبا و محيطی دلچسب خواھيد داشت. اگر بهبرای شما که به محيط خانه خود اھميت می دھيد، داریم که اگر به آنھا عمل کنيد مطمئنا خان

ی داشته باشيد. اميدوارم که این توصيه ھا راموارد ذیل عمل کنيد، می بينيد که حتی در خانه ھای کوچک ھم می توانيد احساس شادی و دلباز

جدی بگيرید.

اری کنيد، به خصوص در مورد عکس ھای خودتان.گذاشتن عکس ھایی از اعضای خانواده در گوشه و کنار منزل بسيار خوب است اما از افراط خودد

يه اعضای خانواده دارد و در واقع طبيعت را به دروناضافه کردن گياه، سنگ،صدف و دیگر عناصر طبيعی به تزیينات خانه، تاثير بسيار خوبی در روح

خانه می  آورد.

و این به معنای کمی به ھم ریختگی است. بنابراینھرگز سعی نکنيد در تزیين منزل به کمال مطلق دست یابيد. خانه شما باید زنده به نظر برسد 

ھمه چيز نباید ھميشه درست درجای خود باشد.

با گذاشتن چند شاخه گل تازه در خانه، روحيه شادی به افراد بدھيد.

نيد. تزیين خوب خانه به این معنا نيست که ھمه چيزسعی نداشته باشيد لوازم منزل را ھم رنگ انتخاب کنيد بلکه باید بر ھماھنگی رنگ ھا توجه ک

یک رنگ باشد.

ی دارد که می  دانيد ھميشه دوستش خواھيد داشتدر اثاث خانه به دنبال خطوط زیبا، خوشایند و فرم محکم و جاندار باشيد. اگر وسيله ای شکل

د که این مشکل با تعویض رویه حل می  شود. مھمھمان را انتخاب کنيد. به طور حتم شما در طول زمان از طرح، رنگ و پارچه آن خسته خواھيد ش

این است که فرم و مدل این وسيله را دوست داشته باشيد.

ھنگام جور کردن پارچه ھایی با طرح ھای مختلف یک یا دورنگ پایه را ھمسان در نظربگيرید.

ز و آرام بخش بدھد. استفاده از فرش و گليم با اليافلوازم خانه را از نوع راحت و قابل استفاده تھيه کنيد تا به خانه شما حال و ھوای صلح آمي

آشيانه گرم مبدل می  کند.طبيعی و پارچه ھایی چون کتان و ابریشم خام، حس با صفایی به خانه می  دھد و آن را به یک 

ستبند یک شکل جلب توجه می  کند. در چيدن لوازمبه خاطر داشته باشيد که گاھی یک گردنبند زیبا بسيار بيشتر از یک گردنبند با گوشواره و د

اط نشود، بسيار زیباتر از یک سری مبلمان و ميز و صندلیمنزل نيز این قانون وجود دارد. ترکيب جالب و ابتکاری لوازم منزل به شرط آن که در آن افر

یک شکل خواھد بود.

حمام و سرویس  ھای بھداشتی خانه را با شمع تزیين و با صابون ھای خوشبو، عطرآگين کنيد.
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ا که تفاوت فراوانی ایجاد می  کنند از یاد نبرید. این رنگ ھاجزئيات کوچک مانند روميزی، بشقاب ھا، ليوان ھا، زیربشقاب ھا، گل و دیگر لوازم روی ميز ر

رند.و ریزه کاری ھا ممکن است به نظر دست وپاگير باشند اما آن قدر موثرند که ارزش زحمت را دا

ک ظرفشویی، شيرآ�ت و امثال آن به تدریج به نظردر انتخاب لوازم فلزی به دنبال کيفيت باشيد و در صورت لزوم لوازم کھنه را عوض کنيد. سين

نمی  آیند اما تعویض آنھا تاثير بسياری بر نمای کلی خانه می  گذارد.

يد که بر زیبایی تابلوھا و آثار ھنری دیگر موجود دراز آن جایی که آثار ھنری موجود در منزل معرف شخصيت شماست، لوازم خانه را طوری انتخاب کن

خانه بيفزاید. وسایل خانه را طوری نچينيد که توجه را از آثار ھنری به خود جلب کنند.

می از این و کمی از آن کافی است. مراقب باشيد کهاتاق ھای خود را پر از وسایل نکنيد. ھر چيز خوبی با افراط به سوی بدی متمایل می  شود، ک

ی پر نکنيد. سعی کنيد در یک اتاق ساده و خلوت،اتاق را با رنگ یکنواخت، ظروف فلزی کوچک و بزرگ، اشيای چوبی، کاغذ دیواری و برگ ھای طmی

یی از تزیينات زیبایی که دوستشان دارید.غافل گيری ھای خmقانه ترتيب دھيد. طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحيح است با چاشنی ھا

نيد پرده ھایی که وا�ن دارند را به آن آویزان کنيد چوندر پایان، مھم ترین چيز در خانه پرده است. به این ترتيب که اگر خانه کوچکی دارید سعی نک

ھای کوچک از پرده ھای تور و یک �یه که از آن چيزی آویزانھر چه پرده ضخيم تر و پر�یه تر باشد خانه را کوچک تر جلوه می  دھد. بنابراین برای خانه 

یف استفاده کنيد.نيست، به عبارتی وا�ن ندارد، استفاده کنيد یا در صورت تمایل از وا�ن ھای کوچک و خيلی ظر

● گياھان خانگی

ی ا�مکان به وسيله قيچی مخصوص انجام دھيد.سعی کنيد شاخه گل ھا را بلند بگيرید و ھنگام چيدن گل از شاخه، این کار را به آرامی و حت

 برای این منظور کافی است پس از چيدن گل،ھيچ می  دانستيد که عسل به جز این که خواص زیادی دارد، در حفظ شادابی گل ھم اثربخش است؟

کمی عسل به انتھای ساقه آن بماليد.

ل استفاده کنيد.ھنگام جابه جا کردن قلمه ھای گل نيز برای آن که خشک نشود، می  توانيد طبق روش با� از عس

يد. این عمل به دوام گل ھای شما کمک خواھد کرد.به محض آن که گل را از شاخه جدا کردید، آن را مدتی در آب نيم گرم سپس در آب سرد قرار دھ

 داشته باشيد که ھربار آب گل ھا را عوض می  کنيد،ھر روز آب گل ھای خود را عوض کنيد. چند دقيقه ساقه گل ھا را در آب گرم قرار دھيد و توجه

اندکی از انتھای ساقه آن بچينيد تا گل ھای شما تازه تر بماند.

 تازه ای می  بخشد.اضافه کردن مقدار بسيار کمی نمک یا شکر (به اندازه یک نوک انگشت) نيز به گل ھای شما جان

منبع : مجله خانواده سبز

http://vista.ir/?view=article&id=335809

شش قانون اساسی دکوراسيون

رابرت فراست، شاعر امریکایی، معتقد است «خانه ھمان جایی است که

به سمت خودش را  آدم  اجزایش  برگردیم، ھمه  آن  به  قرار است  وقتی 

می کشد.» سویه ھای معنوی را اگر کنار بگذاریم، قطعا یکی از این اجزایی

در چيدمان به سمت خانه اش می کشد، سليقه ای است که  را  آدم  که 
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اجزای خانه به کار رفته است. این چند قدم را بردارید تا به یک دکوراسيون

مطلوب و درعين حال شخصی دست پيدا کنيد.

) از نصب تابلوھای کوچک روی دیوارھای بزرگ اجتناب کنيد. با این کار ھم١

از ارزش اثر ھنری کم می شود و ھم دیوار خانه کوچک به نظر می رسد.

تابلوھای ھنری باید دو سوم پھنای دیوار را پوشش دھند تا بشود آنھا را یک

عنصر دکوراتيو به حساب آورد.

ھم استفاده کنيد. اگر دوست دارید دیوارھای اتاق تان پھن) اگر می خواھيد دیوارھای اتاق تان مرتفع به نظر بياید، از چندین تابلوی عمودی در کنار ٢

و طو�نی به نظر آید، چندین تابلوی افقی را در کنار ھم قرار دھيد.

د که آن را در جای کوچکی امتحان کنيد و زمانی که از) قبل از انجام رنگ آميزی نھایی، از عmقه تان به رنگ مورد نظر مطمئن شوید. شاید بد نباش٣

برید. بھتر است امتحان رنگ را در زیر ھمان نوریشدت روشنی، تيرگی و یا درخشندگی رنگ اطمينان حاصل کردید آن را برای کل دیوارھا به کار ب

انجام دھيد که بيشترین زمان را با آن سپری می کنيد.

 به رنگ اضافه می کنند. در مقابل، نورھای سفيد، باعث) نورھا می توانند روی رنگ ھا تاثير بگذارند. برای مثال، نورھای زرد مقداری گرما و زردی۴

اضافه شدن کمی رنگ آبی به دیگر رنگ ھا می شوند.

نصب این تابلوھا باید در نظر داشته  باشيد که در) استفاده از تابلوھای نقاشی به ھماھنگی و زیبایی خانه بسيار کمک می کند، ولی به ھنگام ۵

حقيقت ھمان ميانگين قد افراد بزرگسال خانواده است، یعنیارتفاعی با�تر و یا پایين تر از حد تعریف شده قرار نگيرند. حد تعریف شده نصب تابلوھا در

ید، می توانيد این دامنه را به سانتی متر از کف زمين. اگر قصد دارید مجموعه ای از تابلوھا را روی دیوار به نمایش گذار١٧٠ تا ١۵٨در فاصله ای مابين 

 سانتی متر گسترش دھيد.١٨۵ تا ١٣٠

استفاده کنيد. برعکس، اگر فضای وسيعی در اختيار) اگر می خواھيد اتاق ھا بزرگ تر از حد واقعی به نظر برسند، از رنگ ھای روشن و درخشنده ۶

دارید و می خواھيد که کوچکتر به نظر برسد، رنگ ھای تيره به کار ببرید.

P٣٠World Forumsمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109937

شش قدم تا چيدمان دلخواه

رابرت فراست، شاعر آمریکایی، معتقد است «خانه ھمان  جایی

است که وقتی قرار است به آن برگردیم، ھمه اجزایش آدم را به

سمت خودش می کشد.» جنبه ھای معنوی را اگر کنار بگذاریم،

قطعاً یکی از این اجزائی که آدم را به سمت خانه اش می کشد،

سليقه ای است که در چيدمان اجزای خانه به کار رفته است.

با به خرج دادن کمی سليقه و رعایت چيدمان ھمه می توانند 
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صحيح، خانه شان را به فضایی دلپذیر تبدیل کنند. برای این کار

کافی است حداقل ھایی را در مورد پوشش کف، رنگ و پوشش

دکوراسيون اجزای  دیگر  و  مبلمان  اجزای  نورپردازی،  دیوارھا، 

بدانيد. یادتان باشد که ھرچه فضای خانه به ایده آل ھا و باورھای

م را بردارید تا به یک دکوراسيون مطلوب و در عينشخصی تان نزدیک تر باشد، آسایش و آرامش بيشتری را در خانه تجربه خواھيد کرد. این چند قد

 حال شخصی دست پيدا کنيد.

● قدم اول: پوشش کف خانه

ه پوشش کف، ھم از منظر زیبایی شناختی وآیا می دانستيد که حس گرما و صميميت از کف به انسان منتقل می شود؟ شاید برای ھمين است ک

کرد وقتی شخصی وارد منزل می شود، اول از ھمهھم از نظر آسایش و راحتی اھميت زیادی دارد. این اھميت تا اندازه ای است که می شود ادعا 

تا چيزھای دیگر. پس در انتخاب کف پوش مناسب، خوب دقت کن تاثير پوشش کف قرار می گيرد  يد. معلوم است که قبل از انتخاب رنگتحت 

کف پوش ھا، باید نوع آن را انتخاب کنيد.

 مرغوب تر، گران ترند اما ارزش پولی را که خرجھنگام انتخاب ھر نوع کف پوش، سعی کنيد حتماً جنس باکيفيت تر را بخرید. اگرچه کف پوش ھای

می کنيد، دارند. یادتان باشد: کف پوش ھای باکيفيت، بيشتر عمر می کنند.

د افراد در ھر کدام از این فضاھا چقدر است. برای مثال،حا� باید ببينيد از ھر کدام از اتاق ھا و فضاھای خانه چه استفاده ھایی می شود و حجم ترد

رند.آشپزخانه و حمام از آن دسته مکان ھایی ھستند که کف پوشی مقاوم و در عين حال زیبا �زم دا

احتياج دارند که گرم، مقاوم و قابل شستشو باشد. با دریا مثmً اتاق  خواب  و اتاق نشيمن بنا به نوع استفاده ای که از آن ھا می شود، به پوششی 

برای اتاق با پرزھای نرم و رنگ مmیم   خواب ھا، توصيه می شود. اگر کف خانه تاننظر گرفتن ھمين فاکتورھا است که استفاده از کف پوشی 

ناھمواری دارد، می توانيد موکت یک پارچه و ثابت را به عنوان کف پوش انتخاب کنيد

ھا ھم کمک می کند. موکت، در عين  حال، طنين صدا رااین نوع کف پوش نه تنھا رنگ، بافت و نقش را به اتاق شما می آورد، بلکه به گرم شدن اتاق 

ز فرش، قالی و قاليچه عmوه بر این که یکھم می گيرد. به عبارت علمی تر، موکت یک نوع عایق صوتی و حرارتی محسوب می شود. استفاده ا

تا ھر فضا کاربری خاص خودش را داشتهفضای شرقی و سنتی خلق می کند، می تواند یک فضای بزرگ را به چند فضای کوچک تر تقسيم کند 

باشد.

ه جا می شود. و اما کف پوش ھای چوبی؛ اینیکی دیگر از ویژگی ھای فرش، قالی و قاليچه این است که به راحتی قابل حمل است و آسان جاب

اب شده باشند، می توانند به گرمی و صميميت فضاکف پوش ھا یک نوع جلوه و زیبایی طبيعی به خانه می بخشند و به خصوص اگر از رنگ تيره انتخ

دارید. از جمله محاسن این دو نوع کف پوش ایناضافه کنند. سراميک و کاشی ھم از دیگر گزینه ھایی ھستند که برای انتخاب کف پوش پيش  رو 

ست، با ھر نوع سبک چيدمانی ھماھنگاست که نگھداری شان آسان است و به خاطر تنوع بسياری که در طرح و رنگ این دو نوع موجود ا

می شوند.

● قدم دوم: دیوارھا

 در دسترس  ترین گزینه ھایی که برای پوشش دیوار دردیوارھا پس زمينه ھای خانه شما ھستند و با نقش آفرینی خود فضای خانه را زیباتر می کنند.

ھا می توانند خيلی تعيين کننده باشند. مثmً اگر می خواھيداختيار دارید عبارتند از: انواع کاغذدیواری، پارچه، رنگ ، آینه و با�خره چوب. رنگ دیوار

 با استفاده از رنگ ھای خنثی در رنگ آميزی دیوارھااجزای مبلمانتان حسابی توی چشم باشد، باید کاری کنيد که دیوارھای اتاق محو به نظر برسد.

گی و گرم ایجاد کنيد، سراغ رنگ ھای تند و گرمو انجام یک نورپردازی مناسب، به این مقصودتان می رسيد. برعکس، اگر می خواھيد یک فضای رن

بروید. این طوری، توجه بصری به سمت دیوارھا می رود و از اجزای مبلمان دور می شود.

 برای خلق یک فضای صميمی. استفاده ازاستفاده از دیوارکوب ھای چوبی ھم سبکی غير رسمی و روستيک را به ھمراه دارد و جان می دھد

که به شکلی ساده انجام شده باشد)رنگ ھای درخشان و پاستلی برای خلق فضای مدرن مناسب است. آینه کوبی دیوارھا ھم (به شرطی 

 دار استفاده کنيد. چنان چه خانه تان پر است ازفضای خانه را مدرن جلوه می دھد. اگر ھم طرفدار سبک کmسيک ھستيد، از کاغذ دیواری ھای طرح

د تا خانه شلوغ تر از آن چه ھست به نظر نياید. و با�خرهاثاثيه و مبلمان، بھتر است دور کاغذدیواری ھای طرح دار و شلوغ و رنگ ھای تند را خط بکشي
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ھندوانه ای غافل نشوید.این که اتاق خواب ھا فضایی آرام می خواھند. برای ایجاد این نوع فضا از رنگ ھای ھلویی و 

● قدم سوم: مبلمان و سؤا�ت اساسی

 حا� دیگر نوبت مبلمان است. مبلمان سومينپس از انتخاب کف پوش و پوشش دیوارھا، زمينه برای اجرای سبک مورد نظرتان فراھم شده  است.

عنصر اصلی چيدمان و مکمل پوششی است که برای دیوارھا و کف انتخاب کرده اید.

ط مبل و ميز و صندلی. قبل از انتخاب، خرید والبته وقتی می گویيم مبلمان، منظورمان تک تک عناصر تشکيل دھنده دکور یک خانه است، نه فق

دام را جداگانه در نظر بگيرید. باید از خودتان بپرسيد کهچيدمان مبلمان باید فضاھای موجود در خانه را در ذھن خود از ھم تفکيک کنيد و کاربرد ھر ک

ھا می گذرانند؟چند نفر و چه کسانی از این فضا استفاده می کنند؟ این افراد چه مدت از روز را در این فضا

ست؟ به عبارت دیگر، اتاق تا چه اندازه نورگيرقرار است در این فضا چه کاری انجام شود؟ روشنایی طبيعی این اتاق یا این فضای خاص چقدر ا

ح می دھم؟ بعد که به تک تک این سؤال ھا جواباست؟ چه نوع سبکی با سليقه خود و خانواده ام ھماھنگی دارد؟ چه رنگی را برای مبلمان ترجي

دادید، می توانيد دست به کار انتخاب و چيدن مبلمان خود شوید.

● قدم چھارم:پرده ھا

سيدن به چيدمان مطلوب برداشته اید. پرده، در کنار روتختیاگر بتوانيد تنھا سه طيف رنگی را در دکور خانه به کار ببرید، قدم بزرگ و مؤثری در راه ر

 پرده ھا با رنگ کف و مبلمان ھماھنگ باشد یاو کوسن، از جمله عناصری است که نقش و رنگ را با خود به خانه می آورد. چه خوب است که رنگ

حتی نقشی که در مبلمان وجود دارد در پرده ھم تکرار شده باشد.

طيف رنگی واحد ھستند، کوسن ھایی با رنگ متضادبه این ترتيب، تعادل بصری  مطلوبی ایجاد می شود. اگر پرده، مبلمان، کف و دیوارھا از یک 

دت زیادی از روز با نور طبيعی روشن ھستند، از پرده ھایانتخاب کنيد تا دکور خانه از یکنواختی خارج شود. بھتر است برای اتاق ھایی که نورگير و م

 سنگين و ریز بافت، بادوام تر از پارچه ھایی نظير تورضخيم و مقاوم استفاده کنيد یا آستری را برای پرده ھا در نظر بگيرید. به طور کلی منسوجات

ھستند که تار و پودشان معلوم است.

. اليافی مانند پلی استر و اکریليک به  راحتی با آفتاب کناراليافی مانند نخ، استات، نایلون، ابریشم و کتان از الياف ھای آسيب پذیر به حساب می آیند

پرداخت شده اند و در مقابل خاک، گردوغبار و نور آفتابمی آیند و نسبت به دیگر الياف مقاوم ترند. بسياری از پارچه ھای امروزی به ھنگام توليد، 

ھایی با کيفيت و بادوام نصيبتان شده است.مقاومت بيشتری از خود نشان می دھند. اگر از پرداخت پارچه ھای پرده ای مطمئن شوید، پرده 

● قدم پنجم: نورپردازی

ند، اشياء ارزشمندی که در خانه دارید ھرچهاستفاده از نورپردازی صحيح در خانه، کمک می کند تا فضای رسمی و غير رسمی از ھم تفکيک شو

انه به تثبيت برسد.بيشتر در معرض دید و توجه قرار بگيرد، فضای خانه درخشان تر به نظر برسد و با�خره، سبک خ

اب چراغ مناسب برای مکان مناسب. نورپردازیشرط اول موفقيت در نورپردازی، تناسب نوع نور با کاربری فضا است. به عبارت ساده تر: انتخ

است، در حالی که منابع نوری غير مستقيم، وظيفهمی تواند عمومی یا منطقه ای باشد. ھدف از نورپردازی عمومی، ایجاد امنيت و آرامش در فضا 

لمان را به عھده دارند. اتاق نشيمن و پذیرایی به دليلتفکيک فضا ھا، گرما  بخشيدن و خصوصی کردن فضا، برجسته کردن تابلو ھا یا یکی از عناصر مب

معمو�ً توسط لوسترھا تأمين می شود.این که محل چندین نوع فعاليت مختلف ھستند، چند نوع منبع نوری �زم دارند. روشنایی عمومی 

 کاذب و غيره نيز منبع نوری غير مستقيم به حسابچراغ ھای با�تاب، پایين تاب، چراغ ھای دیواری، نورھای لکه ای، چراغ ھای مخفی در سقف ھای

می آیند.

● قدم ششم: ھنر و طبيعت

تابلوھای نقاشی، تزئينی ھر خانه ای را تشکيل می دھند.  از مھم ترین وسایل  آنتيک  و حتی قابآثار ھنری، یکی   عتيقه جات، مجسمه ھای 

 ھنری و وسایل تزئينی می تواند نمایانگر سليقه شخصیعکس ھای خانوادگی می توانند رنگ، زیبایی و ھنر را به خانه شما بياورند. استفاده از آثار

ش بخش است.شما ھم باشد. تصور کنيد که دیدن ھرروزه  تابلویی که آدم دوست دارد، چقدر لذت بخش و آرام

ھماھنگی و تعادل بصری را به دنبال دارد. استفادهاز این گذشته، چنين آثار و وسایلی به تکميل دیگر اجزای دکوراسيون ھم کمک می کند و نوعی 

اشتراک گذاشته اید و ھمين امر به صميميت و راحتیاز آثار ھنری و وسایل تزئينی به این معنی است که شما سليقه و عmقه تان را با دیگران به 

تقای روحيه و القای حس آرامش و راحتی در بينفضا می افزاید. انسان ذاتاً طبيعت محور است. پس از گل و گياه ھم غافل نشوید. شادابی، ار
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اعضای خانواده از جمله محاسن استفاده از این آفریده ھای دوست داشتنی خداوند است.

منبع : سایت سيمرغ

http://vista.ir/?view=article&id=281969

شومينه در فصل گرما

با آغاز فصل بھار و گرم شدن ھوا شومينه ھا از این

پس و تا پایان فصل تابستان به عنوان یك منبع گرمازا

كاربرد نخواھند داشت و بنابراین می توانيم از آنھا به

بھره اتاق  فضای  در  دكوراسيونی  عامل  یك  عنوان 

ببریم. پس از خالی كردن و تميز كردن شومينه بنا به

اگر كنيد.  استفاده  آن  داخل  فضای  از  خود  سليقه 

شومينه شما در قسمتی از اتاق قرار گرفته كه از نور

با چند را  توانيد داخل آن  برخوردار است می  كافی 

از گل ھای طبيعی بيارایيد. گلدان ھایی  گلدان گل 

رنگارنگ شومينه شما را به یك گلخانه كوچك تبدیل

داخل فضای  به  كافی  طبيعی  نور  اگر  كنند.  می 

شومينه نمی رسد می توانيد از انواع گل ھای سبز

نور كم رشد می كنند و یا آپارتمانی كه در سایه و 

انواع گل ھای مصنوعی بھره بگيرید. یك راه دیگر برای

استفاده از فضای داخل شومينه قرار دادن انواع شمع

ه ای از شمع ھای قطور كوتاه و بلند را در یكدر آن است. یك شمعدان در اندازه متناسب با فضای داخل شومينه در آن قرار دھيد و یا مجموع

ند خواھيد شد بدون آنكه حرارت قابل توجھی در فضایسينی بچيند و آن را در شومينه قرار دھيد. با روشن كردن شمع ھا از زیبایی نور آتش بھره م

يز عطرآگين خواھد شد. ھمچنين می توانيد یكاتاق ایجاد شود. چنانچه شمع ھای معطر در اختيار داشته باشيد عmوه بر زیبایی فضای اتاق ن

د عmقه خود را در شومينه بچينيد و یا با انواع ایدهكوزه، گلدان یا ظرف زیبای دیگری را در شومينه قرار دھيد و یا حتی مجموعه ای از ظروف مور

 می كنيد كه یك ظرف گرد بلوری كه اندكی گودھای ابتكاری دیگر به شومينه منزلتان نمایی منحصر به فرد ببخشيد. در یكی از تصاویر مmحظه

داده شده است. اگر پریز برق در نزدیكیاست با حباب ھای �مپ پر شده و بر روی بستری از قلوه سنگ ھای رودخانه ای در شومينه قرار 

 در تصویر مmحظه می كنيد روشن كنيد و جلوهشومينه قرار داده شده باشد با یك سيم كشی ظریف می توانيد بعضی از این �مپ ھا را چنان كه

 توانيد به سادگی ظرف را از مقداری گل وای خاص به شومينه منزل ببخشيد. اگر امكان سيم كشی و رساندن برق به �مپ ھا وجود ندارد می

 كند.ميوه خشك پر كنيد تا ضمن ایجاد نمای زیبا به عنوان یك «پات پوری» فضای اتاق را نيز معطر
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منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=10867

شومينه ھای سرد

در خانه ھمه ما لوازمی وجود دارند كه اگرچه كاربردی ھستند ولی برای

استفاده از آنھا ممكن است محدودیت ھایی وجود داشته باشد. در واقع به

طور كلی لوازم كاربردی در فضای خانه به دو گروه اصلی تقسيم می شوند:

یك گروه لوازمی ھستند كه كاربرد آنھا مقطعی نبوده و ھميشه و در ھر

تلویزیون، یخچال و مانند مبلمان،  توان از آنھا استفاده كرد  موقعيتی می 

 قبلی دوره ای و موقتی بوده و به عوامل مختلفی ھمچونفریزر، اجاق گاز و مواردی مانند اینھا. گروه دیگر لوازمی ھستند كه كاربرد آنھا خmف مورد

 گرمایشی و سرمایشی ھستند. حال موضوعشرایط آب و ھوایی، فصل و غيره بستگی دارند كه مھم ترین و بارزترین این لوازم، سيستم ھای

اینجا است كه این قبيل وسایل نيز به دو دسته تقسيم می شوند:

وازم كاربردی خانه وجود دارد مانند بخاری ھای گازی لوازمی كه پس از پایان زمان مصرف آنھا امكان جابه جایی و حذف موقتی شان از ميان دیگر ل١

و برقی، پنكه، كولرھای دستی و غيره

 آنھا حتی برای مدت زمان كوتاھی نيز امكان پذیر لوازمی كه به جھت شرایط و ساختار ثابت شان جزء اجزا ساختمان به حساب آمده و تغيير مكان٢

 دیگری انتقال دھيد. مانند رادیاتورھا، كولرھای آبی ونيست. مگر آنكه تصميم بگيرید آن عنصر ثابت كاربردی را به طور كلی حذف كرده و یا به مكان

 است. لذا قصد داریم با ارائه پيشنھادھایگازی توكار و ھمچنين شومينه ھا كه در اینجا موضوع ھمين عنصر كاربردی و دكوراسيونی مقطعی

متفاوت برای این وسيله گرمازا شومينه در فصول گرم سال نيز كاربردھای دیگری فراھم كنيم.

ازای محيط استفاده می شود، چيدمان مبلماندر اغلب خانه ھایی كه در فصول سرد سال از این سيستم به عنوان یكی از مھم ترین منابع گرم

مو� مركز توجھی وجود داشته و در فصول سرد سال نيزموجود نيز تحت تاثير قرار می گيرد. به این معنا كه از آنجا كه در ھر چيدمان یك سویه، مع

اصله و با حفظ نكات ایمنی و دكوراسيونی در نزدیكشومينه این نقش را در خانه برعھده دارد. لذا مبلمان با ھدف حداكثر بھره گيری از گرمای ح

 زیبای شعله ھای آتش نيز می توان بھره برد. حالترین فاصله با شومينه چيده می شود. به این ترتيب به ھنگام نشستن بر روی مبلمان، از نمای

فاده از سطح روی طاقچه آن به عنوان كنسولیآنكه ھمين مركز توجه در شش ماه اول سال ارزش قبلی را نداشته و معمو� حداكثر كاربرد، است

تزئينی دیگر است. ھمچنين در صورت امكان برای انجام  تغييرات چيدمانی، حتی ممكن است نمایبرای شمعدان، قاب عكس، آئينه و لوازم 

جاد تنوع چيدمانی در محيط، این عنصر كاربردی وشومينه با مبلمان چيده شده در مقابل آن، پوشيده شود در حالی كه شما می توانيد در ضمن ای

 كنيد. در چنين شرایطی به جای آنكه شومينهدكوراسيونی را حتی با وجود خاموش بودن شعله ھای آتش به مركز توجه صرفا دكوراسيونی تبدیل

ل و ھمچنين اطراف آن برای كاربردھای دیگر استفادهو فضای داخل آن به ھمان فرم و بدون استفاده در گوشه ای از محيط باقی بماند، از فضای داخ

كنيد.

ره نوع ھيزمی را می توان خالی كرد زیرا در نوعالبته از آنجا كه شومينه ھا به دو صورت ھيزمی و گازسوز گرما توليد می كنند، فقط داخل كو

يزم ھای تزئينی وجود دارد. پس تزئينات میگازسوز، در داخل كوره، مشعل، منقل و ھيزم ھای سفالی وجود دارند كه تنھا امكان برداشتن ھ
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بایست با حفظ این اجزا و در تركيب بندی با آنھا صورت گيرد:

ل كوره از این شومينه ھای خاموش در گرمای▪شومينه ھای روشن: شما می توانيد با به كار بردن شمع ھای متعدد برای روشن كردن فضای داخ

بلند را به صورت تكی و یا در داخل شمعدان ھای مجزاتابستان نيز بھره بگيرید. برای این منظور می توانيد تعدادی شمع ھای استوانه ای كوتاه و 

عدان كوچك است، بھره گيرید. چنين تركيب زیباییداخل شومينه و روی منقل قرار داده و یا آنكه از یك شمعدان تركيبی بزرگ كه حاوی چندین شم

.را از جنس فرفورژه انتخاب كنيد تا با منقل ھا و گاردھای رایج ھمخوانی بيشتری داشته باشد

ودخانه ای و ھمچنين انواع صدف ھا است. سپسراھكار دیگر پركردن كف فضای داخل كوره در صورت ھيزمی بودن با سنگریزه ھای بزرگ و كوچك ر

ی آنھا را در كنار ھم و بر روی این سنگریزه ھا جایتعدادی شمع وارمر و در صورت دلخواه شمع ھای استوانه ای كوتاه تھيه كرده و به صورت تلفيق

دھيد.

ل آن این امكان را فراھم نمی كنند، كافی است▪▪نكته: در صورتی كه قصد دارید شومينه ای نورانی داشته باشيد ولی شرایط منقل و فضای داخ

كوره قرار دھيد. اگر حفاظ شومينه شما خود حالتدیواركی با كاربرد ھمزمان شمعدان تھيه كرده و آن را در نقش حفاظ شومينه در مقابل دھانه 

 روی حفاظ بياویزید.دیوارك دارد، شما می توانيد با انتخاب شمعدان ھا و حتی گلدان ھای آویز فلزی، آنھا را بر

ی كمی سليقه و ابتكار به راحتی قابل اجرا ھستند.البته برای این منظور روش ھای بسياری وجود دارد كه با توجه به شرایط شومينه و به كارگير

 اختصاص داده اید، در صورت واقع شدن شومينه در▪گلخانه ھای شومينه ای: اگر برای چيدمان تعدادی از گياھان سبز، گوشه ای از فضای خانه را

را به داخل شومينه و فضای اطراف آن منتقل كنيد. بهموقعيتی مناسب به لحاظ نورگيری، می توانيد تغييری برای جای گلدان ھا ایجاد كرده و آنھا 

 گياھان زیبا روح خود را گرما بخشيد.این ترتيب شومينه به گلخانه ای سبز تبدیل شده و شما می توانيد از انرژی حاصل از گل ھا و

رد به این ترتيب كه ظرف و یا سبدی را با گل ھایالبته به جای گل ھا و گياھان طبيعی از انواع مصنوعی و یا خشك شده نيز می توان استفاده ك

اخل كوره و یا بر روی طاقچه آن قرار دھيد.مصنوعی و یا خشك و با توجه به فضای داخل كوره و ھمچنين ساختار شومينه تزئين كرده و در د

الھام اسمعيلی

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=17497

شيرآب ھای حمام

در حالت کلی شير آب وسيله ای برای کنترل ميزان آب جاری شده از لوله یا

منبع آب می باشد . اما امروزه شيرھای دوش و وان که در حمام به کار می

روند از تکنولوژی با�تری برخوردار می باشند . انھا نه تنھا ميزان اب را کنترل

می کنند بلکه وجود حالت فورانی بيشتر در آنھا باعث شست و شوی بھتر

توانيد از و احساس لذت بيشتری از استحمام می گردد . ھمچينين می 

نمایيد و مطمئن دارای تصفيه کننده ھستند استفاده  شير اب ھایی که 

باشيد که اب پاکيزه تری را به خصوص برای شستن دھان مصرف می کنيد .
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می کنند تامين  را  و سرد  اب گرم  از شيرھایی که ھمزمان  بھتر است 

دليل کاھش چکه به  نيز  اتوماتيک  از شيرھای  استفاده کنيد و استفاده 

توصيه می شود .

امروزه مدل ھا و عملکردھای شيرھا بسيار متنوع شده و برای اثبات این

لف موجود می باشند . عmوه بر کارایی به ظاھر شيرحرف کافيست سری به بازار بزنيد تا بينيد انواع شيرا�ت در قيمت ھای مختلف با امکانات مخت

و ھماھنگی ان با سایر لوازم نيز دقت کنيد .

دکور حمام شما سنتی است یا مدرن ، جنس کمدھاحتی در صورت محدود بودن بودجه انتخاب شير مناسب را در اولویت کار قرار دھيد . دقت کنيد 

و وان چيست ، نقش و رنگ دیوارھا و سقف چيست ، سپس شير مورد نظر خود را انتخاب کنيد .

ر روی سقف نصب شود تا احساس ریزش باراناصو� دوش و شير ان را به صورت دیواری نصب می کننداما عده ای نيز ترجيح می دھند که شير ب

دست حرکت داد .به انھا دست دھد . بعضی نيز ترجيح می دھند که شيرھا داری شلنگی باشد که بتوان ان را با 

. از بھترین انواع شير برای حمام می توان به نوعجنس شيرھای اب نيز متنوع است . دقت کنيد تا جنسی مقاوم و ھماھنگ با دکور انتخاب نمایيد 

کرومی و برنجی اشاره نمود . ھنگام انتخاب شير حتما با افراد متخصص مشورت کنيد .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=115828

صنايع دستی در دکوراسيون

صنایع دستی در واقع محصول مشترك عشق و ھنر با تكنيك و صنعتگری ھستند. از این رو

ظروف، بافته ھا و دیگر محصو�ت صنایع دستی از ھمتایان ماشينی خود متمایز می شوند.

صنایع دستی ھر نقطه از ایران و یا ھر گوشه از جھان پيام آور سنت ھا و فرھنگ موطن خود

ھستند و می توانند رنگ و بوی خاص سرزمين خود را به محيطی كه در آن قرار می گيرند

ھدیه كنند. در بازارھای ھر یك از شھرھای كوچك و بزرگ ميھن غنی و عزیزمان می توان

گنجينه ھای زیبایی از دست ساخته ھای ھموطنان ھنرمندمان را یافت كه در بازگشت به

خانه ھم زینت بخش منزل باشند و ھم یادآور خاطرات شيرین سفر.از این تنوع چشمگير كه

در صنایع دستی ھر منطقه نسبت به منطقه ای دیگر و در مقياس بزرگتر ھر كشور نسبت به

.كشوری دیگر وجود دارد می توانيم برای آذین و روح بخشيدن به خانه ھایمان نيز بھره بگيریم

نبود به واسطه دوری راه ھا و  به محصو�ت و سوغات ھر كشوری  در گذشته دستيابی 

امكانات سفر تقریباً ناممكن می نمود. اما امروزه در بازارھای ھر شھری می توان مجموعه

متنوعی از صنایع دستی و محصو�ت سنتی مربوط به شھرھا و حتی كشورھای دیگر را یك

جا یافت و در بسياری از كشورھا برای خرید محصو�ت مربوط به شھری در آن سوی كره زمين
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نياز را خریداری كرده و در محل تحویل گرفت. حال كهحتی نيازی به خروج از منزل نيست و به راحتی می توان از طریق اینترنت اشيا و لوازم مورد 

وناگون زیبایی شناسی كه در اقصی نقاط جھانبه واسطه پيشرفت تكنولوژی دنيا اینچنين كوچك شده است ما می توانيم از اصول و شيوه ھای گ

ل خود باشيد باید بدانيد كه در بازار وسيع صنایعمتداول ھستند برای زینت بخشيدن به منزلمان سود ببریم. بی آنكه نگران بودجه یا مساحت منز

 خواھيد یافت.بھره گيری از صنایع دستی ودستی حتماً وسایلی زیبا و در عين حال كاربردی كه متناسب با بودجه و فضای منزل شما باشند

ند مجسمه و ماسك چوبی آفریقایی و یامحصو�ت سنتی در دكوراسيون منزل ممكن است تنھا به استفاده از چند كوزه سفالين ھمدان یا چ

رھا، پوشش كف اتاق و مبلمان را نيز تحت تاثير قرارقراردادن یك پاراوان چينی در گوشه ای از یك اتاق محدود باشد و یا به كلی رنگ آميزی دیوا

 عتيقه باشد. استفاده بجا از محصو�تدھد و ھمچنين صنایع دستی مورد استفاده ما ممكن است كوزه ای گلی، فرشی ابریشمی و یا مبلی

ل شما می آفریند اما به كارگيری اشيای گوناگون ازصنایع دستی در منزل به عنوان لوازم دكوراتيو و یا كاربردی فضایی متفاوت و خاص را در منز

 تا در پایان با منظره ای شلوغ و نابسامان مواجهمناطق مختلف در كنار ھم باید توأم با ھوشياری و بر مبنای وجه اشتراكی در ميان آنھا باشد

ن برخی از لوازم ماشين ساز معمولی منزل با صنایعنشویم. در اینجا منظور از به كارگيری صنایع دستی در دكوراسيون منزل در واقع جایگزین كرد

ه نشده اند گاه منحصر به فرد و گاھی نيز در تعداددست ساز است كه از ارزش ھنری برخوردار بوده و از آنجا كه با ماشين و به صورت انبوه ساخت

از محصو�ت صنایع دستی در دكوراسيون منزلبسيار محدودی ساخته شده و كمتر در منازل به چشم می خورند. راه ھای بسياری برای استفاده 

نوان مثال می توانيم چند كوسن آینه دوزی شده ھندیوجود دارد. یكی از این راه ھا افزودن تزئينات كوچك به ھر یك از اتاق ھای منزل است. به ع

ه كنيم و یا گوشه ای از اتاق نشيمن را با یك مفرشرا به مبلمان اتاق پذیرایی بيفزایيم، در اتاق خواب از روتختی ھای قلم كار اصفھان استفاد

ز رنگ ھا و بافت نيز می توان در منزل فضاییعشایری كه رختخواب ھای اضافی را نيز در خود جای داده است بيارایيم. ھمچنين با استفاده ا

دھنده باورھای عميق یك ملت ھستند. مثmً رنگسنتی آفرید. ھر یك از رنگ ھا را می توان نشانه و سمبلی از یك تمدن خاص دانست كه انتقال 

ی توان برای ایجاد فضای سنتی مربوط به ھرقرمز در چين نشانه قدرت و خوشبختی است اما در ھند سمبلی از عشق و محبت است. از این رو م

 سنتی در ھر شھر و كشور بپردازید پس از مدتی ھر یكیك از فرھنگ ھا از رنگ نيز بھره فراوان برد. چنانچه به مطالعه درباره صنایع دستی و فضای

ان مثال رنگ آبی �جوردی ظروف سفالی ھمدان واز رنگ ھا و یا بافت ھای خاص در نظر شما یادآور یك فرھنگ و تمدن خاص خواھند بود. به عنو

اف برنج نماینده ژاپن، تركيبی از قرمزھا،رنگ مسی ظروف مسی قلم زنی شده اصفھان را به یاد شما می آورند. كاغذھای ساخته شده از الي

خواھند بود. بھتر است كليه رنگ ھای موردسرخابی و نارنجی ھای درخشان یادآور ھند و سفيد و آبی نشانه ای از چينی ھای طرح دار چين 

 طبيعی نزدیك شوند.ھمچنين با استفاده از بافته ھا واستفاده را با تناليته ھای خاكی مانند قھوه ای، كرم و بژ تركيب كنيد تا به تركيبات رنگی

ی و كيمونوھای ژاپنی و آینه دوزی ھای ھندی نيزپارچه ھای گوناگون از سوزن دوزی ھا، پته دوزی ھا و گليم ھای ظریف گرفته تا سيلك ھای چين

گام طراحی یك دكوراسيون سنتی ترجيحاً تم خاصی را كهمی توان دیوارھا و مبلمان ھر یك از اتاق ھا را آذین كرد.در آخر برای حصول نتيجه بھتر ھن

یك اتاق با رنگ و بافت ھای مرتبط با آن به كار ببریدبه یك محدوده جغرافيایی خاص مربوط می شود انتخاب كنيد و اشيای زینتی مربوط به آن را در 

د ھماھنگی در ميان آنھا موجب آزار چشم میو به خاطر داشته باشيد استفاده از رنگ ھای متعدد و طرح ھای گوناگون بدون ھوشياری و ایجا

شود.

منبع : روزنامه شرق
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صندلی ھا را نونوار کنيم
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با تعویض روکش تشک صندلی ھا نمایی نو به آنھا و فضای زندگی ببخشيد.

برای این کار نياز به ھيچ تبحر خاصی نيست و تنھا با یک دستگاه منگنه

بزرگ و مقداری پارچه این پروژه امکان پذیر است.

تعویض روکش صندلی ھایی که تشک شان در کmف چوبی نشيمن جا می

افتند و متحرک ھستند بسيار ساده است. در حقيقت این پروژه به وسایل و

لوازم محدود و زمان اندکی نياز دارد. برای تعویض روکش تشک صندلی پيش

از ھر چيز �زم است پارچه ای از جنس مناسب با طرح و رنگ متناسب با

دکوراسيون فضا انتخاب کنيد. اگر فقط قصد دارید پارچه قدیمی و فرسوده

با طرح و رنگ مشابه روکش قبلی پارچه ای  نو کنيد  شده صندلی ھا را 

ًmیا نمایی کام تغيير دھيد  اتاق را  مایليد دکوراسيون  انتخاب کنيد اما اگر 

متفاوت به صندلی ھا ببخشيد پارچه ای با طرح و رنگ متفاوت و حتی متضاد

با پارچه قبلی انتخاب کنيد. به عنوان مثال اگر پارچه فعلی یک پارچه راه راه

با رنگ ھای مmیم و خنثی است پارچه ای گلدار با طرح ھای درشت و رنگ

ھای تند و شاد تھيه کنيد. به این ترتيب صندلی ھا ظاھری کامmً جدید می

یابند. اما گذشته از طرح و رنگ پارچه باید به استحکام و جنس آن نيز توجه

داشته باشيد. پارچه مناسب برای روکش صندلی باید پارچه ای نه بسيار

نازک و سبک و نه خيلی ضخيم و سنگين باشد. پارچه ای با ضخامت و وزن

دوام داشته از صندلی  برابر استفاده روزمره  در  انتخاب کنيد که  متوسط 

باشد. بھتر است پارچه ھای ریزبافت را برای این منظور خریداری کنيد زیرا

پارچه ھایی که بافت درشت دارند زودتر فرسوده می شوند و شکل اوليه

خود را از دست می دھند.

برای محاسبه مقدار پارچه مورد نياز عرض و طول تشک نشيمن را اندازه

 آن را نيز به این سانتی متر اضافه کنيد. اگر اسفنج تشک صندلی بسيار ضخيم و مرتفع باشد باید اندازه ضخامت٢٠بگيرید و به ھر یک از آنھا 

 باشد مثmً در وسط نشيمن قرار بگيرد ميزاناندازه ھا بيفزایيد. ضمن آنکه چنانچه پارچه شما طرح ھای درشت و مشخصی داشته باشد که �زم

ارخانه مقدار بيشتری پارچه تھيه کنيد.اتmف پارچه بيشتر می شود و باید نسبت به پارچه ھای ساده یا طرح ھایی مانند راه راه و چھ

 تشک را از صندلی جدا کنيد. اگر مایل باشيد روکشبرای شروع کار ابتدا قطعات پارچه را مطابق روشی که ذکر شد اندازه گيری کنيد و ببرید سپس

در این مرحله اگر اسفنج تشک ھا نيز فرسوده شده وقبلی را جدا کنيد ميخ ھا یا منگنه ھایی که آن را به تخته زیر تشک متصل کرده اند بکشيد. 

 ھا سالم باشند یک قطعه پارچه را به طوری که رویحالت و فرم خود را از دست داده اند �زم است اسفنج ھا را نيز عوض کنيد. اما چنانچه اسفنج

را به پشت برگردانيد و بر روی یکی از قطعات پارچهاصلی آن بر روی زمين و پشت آن به طرف ما قرار بگيرد روی زمين بگذارید. ھر یک از تشک ھا 

بریده شده آماده بگذارید.

 تنظيم کنيد و اضافات احتمالی آن را ببرید بهاگر طرح پارچه شما به گونه ای است که �زم است طرح به صورت خاصی روی تشک قرار گيرد آن را

 کوچک یا سانتی متر بيرون باشد. از یک طرف تشک شروع کنيد و پارچه را به تخته زیر تشک با ميخ ھای١٠طوری که پارچه از ھر طرف تشک 

منگنه نصب کنيد. ھنگام نصب، پارچه را خوب بکشيد تا روی روکش کامmً صاف باشد.

 در جای خود با ميخ یا منگنه نصب کنيد دردر گوشه ھای نشيمن یک برش مورب کوچک روی پارچه ایجاد کنيد و آن را به صورت دو پيلی کوچک

 برای زیر تشک ھا تھيه کنيد و آن را در اندازه حدود دوصورتی که مایل باشيد کار تميزتر باشد می توانيد پارچه ساده و ارزان قيمتی مثل متقال نيز

یر تشک قرار داده حدود یک سانتی متر از ھر طرف بهسانتی متر بزرگتر از ابعاد تشک نشيمن ببرید و پس از پایان کار روکش کردن تشک آن را در ز

www.takbook.com

www.takbook.com



و مرتب خواھد بود.زیر تا بزنيد و با ميخ یا منگنه در جای خود نصب کنيد. به این ترتيب زیر تشک ھا ھم تميز 

منبع : بيرتک
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ضرورت داشتن کتابخانه ای شخصی

با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژی و وجود منابع اطmع رسانی

متعدد ھمچون اینترنت، مطبوعات، صدا و سيما و مانند اینھا ولی

آخرین به  دستيابی  ھای  راه  ترین  رایج  از  یكی  ھم  ھنوز 

دستاوردھای علمی، ھنری، ادبی و غيره، مطالعه كتاب است.

افراد در زندگی  آن  نقش  مھربان و  یار  این  معنوی  ارزش  البته 

یادآوری شده است ولی ھرچه كه می ما  ھمواره از قدیم به 

گذریم این نياز با توجه به شرایط زندگی در جوامع توسعه یافته و

به خصوص در حال توسعه بيشتر احساس شده و به طور كلی

جزء یكی از ملزومات زندگی روزمره ھر فرد به حساب می آید.

حال آنكه از سوی دیگر مشكل صرف ھزینه گزاف برای خرید كتاب

نيز از جمله مسائلی است، كه افراد اھل مطالعه را به جای خرید

تيابی به اطmعات جدید و تحقيقات نمی توان نادیدهكتاب به عضویت در كتابخانه ھای عمومی روانه می سازد. البته جایگاه این مراكز را برای دس

كه برای مطالعه آن، محدودیت زمانی نداشته و میشمرد ولی به بھانه برپایی نمایشگاه بين المللی كتاب، �زم به ذكر است كه لذت خرید كتابی 

نه ھای عمومی برخوردار است. ھمچنين نياز به در دسترستوان بارھا و بارھا به آن مراجعه كرد، از ارزش غيرقابل مقایسه با امانت گرفتن از كتابخا

ای ترتيب دادن كتابخانه ای ھرچند كوچك را ضروریبودن برخی از كتاب ھا به خصوص كتاب ھای مرجع در خانه، از جمله مواردی ھستند كه اقدام بر

تان را ھمواره در دسترس داشته باشيد.برای اینمی سازند. لذا با اختصاص گوشه ای از محيط خانه به یك كتابخانه شخصی، كتاب ھای مورد نياز

 خانه فراھم كرده یا این نياز را در كنار چندین نيازمنظور با توجه به شرایط و موقعيت محيط، این جایگاه را یا به صورت جداگانه در گوشه ای از

ابتكاراتی دكوراسيونی، مكانی را به این امر اختصاصكاربردی و دكوراسيونی دیگر در تركيبی چندمنظوره برآورده نمایيد و یا حتی با به كارگيری 

دھيد كه به طور مفصل به ھر یك از آنھا در ذیل خواھيم پرداخت:

مناسب برای قرار دادن كتابخانه ای مجزا وجود- كتابخانه مجزا: در صورتی كه در گوشه ای از اتاق خواب و یا حتی اتاق نشيمن جای خالی و ١

خریداری كرده و كتاب ھای خود را در طبقات آنھا بچينيد.دارد، با اندازه گيری دقيق آن مكان، كتابخانه ای متناسب به لحاظ ابعاد، فرم، مدل و رنگ 

، برای پاسخگویی به چندین نياز آن ھم به طور- تركيب ھای چندمنظوره: با توجه به معضل ھميشگی كمبود فضای كافی در آپارتمان ھای امروزی٢

نيز با توجه به مكان اختصاص یافته برای این قبيلھمزمان تنھا راھكار موجود، انتخاب تركيبی چندمنظوره برای ھمه آنھاست. لذا در این شرایط 

تركيب ھا و ھمچنين نيازھای موجود در فضا، انتخاب مناسب را انجام دھيد.
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د عmوه بر كتابخانه به دنبال ميز تحریر و یا كار نيز ھستيد،به عنوان مثال اگر برای اتاق خوابی كه ھمزمان به اتاق كار خود و یا فرزندتان اختصاص دار

تركيبی را انتخاب كنيد كه ھم ميز تحریر یا كار و ھم كتابخانه مناسبی را شامل شود.

د، تركيب ھای چندقسمتی طبقاتی است كه عmوهاز ميان پركاربردترین تركيب ھای چندمنظوره كه بخشی از آن به كتابخانه نيز اختصاص می یاب

ی و تصویری و یا حتی ممكن است بخشی بهبر اختصاص قسمتی مناسب، قرار دادن كتاب ھا تحت عنوان كتابخانه، قسمتی دیگر به لوازم صوت

ا را در فضای اتاق نشيمن قرار می دھند.عنوان ویترین به چيدن لوازم و خرده ریز ھای تزئينی تعلق گيرد كه معمو�ً اینگونه تركيب ھ

نتخاب كنيد كه ھر یك از قسمت ھای تشكيلتوصيه مھم ھنگام تھيه این قبيل تركيب ھای چندتكه ای این است كه در صورت امكان مدلی را ا

دھنده آن، جداشدنی باشد. این قبيل مدل ھا دارای دو مزیت مھم ھستند:

- جابه جایی و حمل ونقل آنھا راحت تر صورت می گيرد.١

 مختلف خانه وجود دارد كه این موضوع به لحاظ- در صورت لزوم امكان جداسازی آنھا و استفاده از ھریك از قسمت ھا به تنھایی و در فضاھای٢

كاربردی و ھمچنين تنوع دكوراسيونی حائز اھميت بسياری است.

ص ساختاری و یا نحوه نقشه كشی و قرارگيری- استفاده بھينه از فضاھای فرورفته: در اغلب ساختمان ھا، فرورفتگی ھای متعددی حاصل نواق٣

ینھا به اختصاص آنھا به كتابخانه می توان اشارهستون ھا نسبت به ھم وجود دارند كه قابل استفاده برای كاربردھای مختلفی ھستند. از جمله ا

بقاتی از جنس چوب و یا شيشه، این فضای بهنمود. برای این منظور كافی است در یكی از فرورفتگی ھای فضای مورد نظر در خانه، با نصب ط

ظاھر بدون استفاده را طبقه بندی كرده و آن را به كتابخانه ای جادار تبدیل كنيد.

ق خواب، اتاق نشيمن و یا ھر مكان دیگری به- كتابخانه طبقاتی: شما می توانيد با نصب یك و یا چند طبقه مستقل بر روی دیوار فضای اتا۴

راحتی طبقاتی برای قرار دادن برای كتاب ھا بر روی آنھا مھيا سازید.

سی ھرچه بھتر آنھا، ترتيب دادن كتابخانه ای در- این روزھا انواع و اقسام كتاب ھای آشپزی و شيرینی پزی به بازار آمده اند كه برای دستر۵

ورفته در آشپزخانه، شما می توانيد با ھمان تركيبآشپزخانه می تواند بسيار كارساز باشد. برای این منظور عmوه بر استفاده بھينه از فضای فر

 به این كتابخانه كابينتی منتقل كنيد.كابينت بندی، یكی از كابينت ھای دیواری را به كتابخانه تبدیل كرده و كتاب ھای مربوطه را

الھام اسمعيلی

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=12295

طراح داخلی آپارتمان خود باشيم

تنش ھای روانی ناشی از قوطه ور شدن در با افزایش روز افزون  امروزه 

محيط ھای اجتماعی و صنعتی نياز به فضایی آرام و دلنشين بيش از پيش

احساس می شود ، به ھمين دليل توجه به زیبایی محلی که در آن زندگی

می کنيم بسيار قابل اھميت است . متاسفانه در کشور ما کمتر توجھی به
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تجاری مرکز  و  به رستورانھا  داخلی  و طراحی  ميشود  بنا  داخل  طراحی 

خmصه می شود . شاید یکی از د�یل مھم آن با� بودن ھزینه طراحی به

وسيله فرد متخصص است .من در اینجا به نکاتی ساده در مورد طراحی

داخلی کل آپارتمان اشاره ميکنم تا شما نيز بتوانيد بدون استفاده از تخصص

فردی تا حدودی به طراحی فضای آپارتمانی خود بپردازید.

و�" به عنوان جا کفشی از آن استفاده می● فضای ورودی ورودی ساختمان جزء فضاھایی می باشد که در طراحی آن کمتر توجه می شود و معم

يبایست این پيام را با بگار گيری عناصر بصریشود ، در صورتی که اولين فضایی که پيام دعوت را به مخاطب ارسال مينماید ورودی است . و م

ه استفاده کرد . توجه کنيد که ابعاد عرضی کمدمناسب تقویت کرد . جھت تحقق بخشيدن به این ھدف ميتوان از کمد ھای جا لباسی ھمراه با بوف

را کامل تر می کند.زیاد نباشد زیرا فضا را خرد و حقير می نماید. استفاده از یک آینه سر تا پا نيز این فضا 

رود به نشيمن یا پذیرایی قرار می گيرند● نشيمن و پذیرایی بعد از ورودی به فضای نشيمن و پذیرایی می رسيم . عناصری که در مسير و

 امکان باعث دور زدن و یا چرخيدن مھمان نشوند.ميبایست به نحوی چيده شوند که فرد را به طرف محل مبلمان ھدایت و ھمراھی نمایند. و تا حد

کان قرار دادن مبل ھا بصورت متقارن در دو طرفپيش بينی شومينه در فضای نشيمن نحوه چيدمان مبل ھا را آسان تر می نماید، در این حالت ام

 و در صورت قرار دادن یک آباژور در زاویه بين مبلھاشومينه فراھم ميشود. نحوه قرارگيری مبلمان پذیرایی بھتر است بصورت دوار یا مستطيلی باشد

ای آباژور می توانيد از گياھان بنجامين استفاده کنيد . )می توان بر ابھت فضا افزود. دقت کنيد آباژور را از نوع بلند پایه انتخاب نمایيد .( به ج

ری ، کمد یا قفسه ای برای نگھداری ظروف و نور پردازی● نھار خوری فضای نھار خوری معمو�" در کنار پذیرایی قرار می گيرد و نياز به ميز نھار خو

 اعضای خانواده کافی است.مناسب دارد . دقت کنيد که ميز را نسبت به ابعاد فضا انتخاب نمایيد ، معمو�" تا دو برابر

ن را برای ایجاد آرامش در آن بکار گرفت . در اتاق● اتاق خواب اتاق خواب معمو�" جھت استراحت مورد استفاده قرار ميگيرد و ميبایست تمام توا

ی سرد آرامش بخش ھستند. دقت نمایيد تخت راخواب بھتر است از رنگھای سرد استفاده شود ( مانند رنگ مایه ھای سبز و آبی ) زیرا رنگ ھا

 که بر روی تخت داز کشيده کامm" قابل دید است.در زیر پنجره و یا روبروی در ورودی اتاق قرار ندھيد. زیرا ھنگام باز بودن درب اتاق فردی

ی دیگری نيز از آن می برند و نحوه طراحی بستگی به● اتاق خواب فرزندان برخmف پدر و مادر فرزندان عmوه بر استراحت در اتاق خواب استفاده ھا

ی پذیرد.جنسيت ( دختر یا پسر ) ، رشته تحصيلی ، سن و ... دارد و نسبت به نياز آنھا طراحی صورت م

 .معمو�" کودکان به رنگھای قرمز ، زرد ، سبز و● اتاق کودک در طراحی اتاق کودک ميبایست از رنگ ھای شاد و مورد عmقه کودکان استفاده کرد

د فضایی برای استراحت ، پخش کردن اسبابآبی عmقه زیادی دارند. در اتاق کودک می بایست فضا را به بخشھای کوچکتری تقسيم کرد، مانن

 بازیھا و... بر روی دیوار اتاق کودک ميبایستبازی ھا و بازی کردن ، ميزی که بتوانند بر روی آن نقاشی کنند ، قفسه برای نگھداری اسباب

یر پوشش دھنده ھای مشابه بپوشانيد ، زیراسطحی برای چسباندن نقاشی ھا پيش بينی شود . دقت کنيد که حتما" کف اتاق را با موکت یا سا

کودکان عmقه زیادی به بازی کردن در کف اتاق دارند

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109449

طراحی آشپزخانه مدرن
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نوع اگر  دانيد،  می  محيط زندگی خود اھميت می دھيد؟ ھيچ  به  چقدر 

دکوراسيون منزلتان را ھمچون سليقه تان طراحی کنيد، چه تاثيری بر آرامش

نامگذاران روح و روانتان خواھد داشت؟ مثmً ھمين آشپزخانه که از سوی 

معمولی چيدمان  و  آميزی  رنگ  یک  از  اگر  شود،  می  ناميده  قلب خانه 

برخوردار باشد ھيچ تاثيری جز خستگی و کسالت بر روح افراد خانه به ویژه

خانم ھا نخواھد داشت. اگر کمی با دقت و حوصله به این موضوع بنگرید

متوجه خواھيد شد که چرا این سال ھا حضور خانواده ھا در رستوران ھا

پررنگ تر از سابق شده است و مطمئناً علت به مرز نھایت رسيدن فروش

مراکز تھيه غذا را خواھيد فھميد! وقتی کدبانوی منزل مجبور به کار در یک

پز و  پخت  برای  تواند  معمولی و غيرقابل جذاب است، چطور می  مطبخ 

حوصله به خرج دھد.

د دیگ مسی، ظروف سفالی و روميزی ترمه دوزیاینجا است که باید سریعاً سليقه بانوی خانه اعمال شود، اگر سنتی پسند است که با خرید چن

 البته آن ھم با کمی تامل در امور طراحانشده برطرف خواھد شد ولی اگر در مخيله اش افکار مدرنيستی می گذرد کار کمی مشکل می شود که

ایتاليایی به دست خواھد آمد. کافی است چند قوطی

رنگ گرم (زرد، قرمز، نارنجی، بنفش متمایل به قرمز) خریداری شود.

بانو که بایستی از ميان رنگ ھای فوق باشد، رنگبرای داشتن مطبخ مدرن �زم است که دیوارھا و کابينت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ دلخواه کد

ده شود. پرده را نيز ھم رنگ یا تلفيقی از زرد، قرمزآميزی شود. اگر پنجره ای در آشپزخانه موجود است، بایستی زوارش، رنگ متضاد دیوارھا استفا

یه ای ھم رنگ با زوار پنجره داشته باشند. یعنی اگرو نارنجی انتخاب کنيد. در خرید ميز و صندلی آشپزخانه ھم دقت کنيد که پایه ھای فلزی و رو

زوار پنجره شما قرمز است رویه صندلی ھا را از پارچه قرمز انتخاب کنيد.

احی شده درست در با�ی ميز ناھارخوری آویزانآن لوستر قدیمی را نيز درآورید و جایش یک لوستر مدرن که جدیداً به اشکال مختلف ھندسی طر

 و شکر بایستی در داخل قفسه ھا قرار گيرند نه درکنيد. یادتان نرود که در یک مطبخ مدرن تمامی وسایل اعم از بشقاب ھا، ليوان ھا، جای قھوه

ر ندھيد. دست آخر نيز یک تابلوی نقاشی که معلومروی آنھا. پس جز یک گلدان کوچک یا دو، سه عدد ليوان فانتزی چيز دیگری روی کابينت ھا قرا

 ترتيب دادن آشپزخانه تان بشنوید به ادامه توصيهنيست موضوعش چيست به دیوار بياویزید. اما اگر باز ھم عmقه دارید توصيه ھای دقيق را برای

ھای ما به دقت گوش کنيد.

در ارائه نور طبيعی به آشپزخانه از اھميت زیادی● نور در آشپزخانه: برای تزئين آشپزخانه از نور طبيعی و مصنوعی استفاده می کنيم. پنجره 

پزخانه باشد. پنجره رابطی است بين آشپزخانه وبرخوردار است. معمو�ً پنجره می تواند در صورت مشرف بودن به فضای سبز یکی از تابلوھای آش

فضای خارج که بھتر است در مقابل منظره ای زیبا قرار داشته باشد.

نباشد از پرده ھایی که حالت توری دارند استفاده می● پرده در آشپزخانه: اگر آشپزخانه ما به دليل محدودیت فضای خارج از نور زیادی برخوردار 

ور را بگيرند استفاده می کنيم به عبارت دیگر نوعکنيم. در صورتی که آشپزخانه در معرض تابش شدید نور باشد از پرده ھایی که بتوانند جلوی ن

انواع مختلف مثل ھالوژن، فلورسنت با �مپ ھاییجنس پرده باید متناسب با ميزان نور داخل آشپزخانه انتخاب شود. امروزه نورھای مصنوعی در 

ان از آنھا برای تامين نور دلخواه استفاده کرد. بهکه از سقف آویزان شده و دارای پایه ای روی زمين یا روی ميز ھستند طراحی شده اند و می تو

 و انعکاس زیبایی ندارد. ھمچنين معمو�ً �مپطور کلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد. معمو�ً تابش نور مستقيم ناراحت کننده بوده

ده جدیدی در طراحی خانه و مخصوصاً آشپزخانهھای ھالوژن را زیر کابينت یا گچبری مخفی می کنند. �مپ ھای ھالوژن بسيار زیبا بوده و پدی

کنند اما نورشان ولتی که نياز به ترانس ندارند به بازار آمده اند. البته این �مپ ھا برق زیادی مصرف می ٢٢٠ھستند. به تازگی �مپ ھای جدید 

نسبت به بقيه �مپ ھا بيشتر است.

پيام، حالت و خصوصيتی خاص دارند. رنگ ھارنگ در آشپزخانه: نور عاملی است که به وسيله آن رنگ ھا مشاھده می شوند. رنگ ھا ھر کدام 

ود که برای بيان احساس درونی مان ازبيان کننده شخصيت اشخاص و رساننده پيام ھای مختلفی ھستند. آگاھی از این مسائل باعث می ش
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 و در کنار ھم قرار دادن آنھا، احساس و اندیشهابزار درست استفاده کنيم. می توان با ارائه یک رنگ خاص در آشپزخانه یا جابه جایی رنگ ھا

شد.درونی مان را به بيننده انتقال داد. اصو�ً رنگ وسایل آشپزخانه باید مناسب و آرام بخش با

 جای اینکه یک در مسدود داشته باشند دارای یک● طرح کابينت: امروزه طرح کابينت ھای موجود در بازار بسيار متفاوت است. بعضی از آنھا به

بخش پنجره ای یا شيشه ای ھستند که وسایل زیبا و جذاب را در آنھا قرار می دھند.

 شوند. موارد کاربرد این صندلی ھا منحصراً درميز و صندلی: صندلی ھای داخل آشپزخانه باید به دليل استفاده کوتاه مدت به راحتی جابه جا

يزھا با توجه به فضای آشپزخانه و وسعت یا محدودیتآشپزخانه است. ميزھا در آشپزخانه اشکال مختلفی دارند. انتخاب و کاربرد ھر یک از انواع م

آشپزخانه و ھمچنين سليقه افراد صورت می گيرد.

ای خشک کردن ظرف ھا است.ظرفشویی و آب چکان: معمو�ً در کنار ظرفشویی، آب چکان طراحی می شود که وسيله ای مناسب بر

ده پيام عشق و عmقه ندارند و آتش زا ھستند.● گل و گياه: ھرگز برای تزئين آشپزخانه از گل ھای مصنوعی استفاده نکنيد، زیرا برای بينن

P٣٠World Forumsمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=109691

طراحی اتاق کودک

برای کودکان اتاقشان بيشتر از فضایی تنھا به نام اتاق است کودکان دوست

دارند اتاق خود ھمچون رویای خویش

یک کاخ یا یک قلعه یا یک سفينه فضایی یا یک کشتی مجسم کنند و آنجا را

جایی می بينند که بتوانند به راحتی در رویای خود بازی کنند .

دکوراسيون اتاق کودک احتياج اول به شناخت شخصيت و جنبه ھای روانی

کودک دارد چون ما تا کودک خود را نشناسيم به راحتی نميتوانيم فضای

تفریح و  بازی  در  را  آرامش وقت خود  با  آن  در  بتواند  را که  او  نياز  مورد 

استراحت یا مطالعه طراحی کنيم .

▪ مھمترین نکته این است که طوری طراحی کنيم که بنا به عmیق در حال

رشد کودک به راحتی قابل تغيير و محيطی انعطاف پذیر باشد.

کودکان احتياج به فضایی جدا برای خواب یا بازی یا مطالعه دارند و نسبت به

movementوالدین و بزرگترھا فضای حرکتی بيشتری مورد احتياج آنھاست 

پس تنھا به این تکيه نکنيم که کوچکترین اتاق منزل مربوط به کودک است

راه با تکنولوژی روز به روز پيشرفت ميکند ھمچون او کودک و کوچک است احتياج به فضای کمتری دارد این فرضيه با شرایط و ھوش و ذھنيت ھم

خوانی ندارد کمی به کودکان بھا دادن بھترین زمينه رشد فکری را فراھم ميکند.

● ضوابط طراحی اتاق کودک:
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) صحبت کردن با کودک پی بردن به تصورات ذھنی وی١

ھمينطور شناختن شخصيت کار تونی مورد عmقه او برای کمک بھتر به طراحی اتاقش.

) شناختن شخصيت بازیگر(تفریحانه)کودک٢

) رنگ مورد عmقه کودک٣

) شناخت و بررسی فضای مورد عmقه کودک۴

ایی لذت بخش تر را ساعت از وقت روزانه خود را در اتاقشان سپری ميکنند پس چه بھتر با شناسایی خلقيات او فض١۶ ساعت تا ١٢کودکان تقریبا 

برایش مھيا سازیم.

ه خوابش ھواپيما یا ساله دوست دارد وسایل بازی در دسترسش باشد تا در جعبه با�ی کمد ! یا حتی دوست دارد تخت٧به عنوان مثال یک پسر 

 با پله از سطح زمين با� تر!سفينه باشد!! در یکی از کانال ھای فرانسوی تختی را طراحی کرده بودند شبيه یک شاتل فضایی

رند با رنگ آميزی شاد و بيشتر صورتی بنفش قرمزدختر بچه ھا معمو� فضاھای رمانتيک و ھمانطور که در کتاب ھای داستانی ميبينند را دوست دا

 مقوائی کمکی به او در نمایش کودکيشعموما رنگ ھای گرم.ميز کوچک برای مھمان بازی و...در این صورت عروسکھای پشت زرورق و قوطی

نميکند.

ھایی که شاید کودکان سال بيشتر رنگھای مmیم آبی ليمویی و خاکستری روشن یا بنفش یاسی برخورد ميکنيم و طراحی ٧در رده سنی زیر 

دوست دارند بر روی کاغذ نشان دھند.

نده ابر در آسمان .مثm یک دیوار یا سقف آبی روشن که با ابر آغشته به رنگ سفيد لکه ھایی ایجاد کرده نشان دھ

 یا چھره خندان برای کودکان باشد.یا حتی حاشيھای از قطار با واگنھایhappy faceیا حتی کشيدن یک خورشيد زرد تابتن با نمای از صورت یک

وجود ميباشد.رنگی و یا حيوانات خندان که این روزھا مدل به مدل کاغذ دیواری ھا ی مختلف در مغازه ھا م

البته نباید باعث وحشت کودک شود ..!!

ق یا چندین کشو در ارتفاع قابل دسترس برای آنھا تابه غير از تخت خواب که خب ھمه بچه ھا دارند!برای کودکان با ارتفاع کم احتياج به یک صندو

 آوری وسایل بپردازند..بتوانند لوازم بازی را به راحتی در آن ریخته راحت کم دردسر تر تا خودشان با رغبت به جمع

بازی قرار ميگيرند.و چندین طبقه ساده و زیبا برای کتاب قصھھا و عروسکھایی و اسباب بازی ھایی که کمتر مورد 

ميز و صندلی با قد و اندازه آنھا ھم خوان باشد. برای بازی و نقاشی و حتی کامپيوتر.

اجسام نوک تيز است پس قالی گرون قيمت راھميشه بدانيد مه کف پوش اتاق کودکان در معرض فرود آمدن کاسه غذا یا رنگ نقاشی و یا حتی 

فراموش کنيد که کودکتان گناھی ندارد!!

● کفپوش کمرنگ قابل شستشو و نرم..

رساند...احتياج به چوب عالی و گران قيمت نيستدر انتخاب کمد و کشو ھا مواظب باشيد که دستگيره ھا و لو� ھا آسيبی به انگشتان کودکتان ن

ھمه چيز گران قيمت مناسب برای کودک نيست.

 پر ساده یا یک ماشين یا یک خرس۵ یا ۴یک گل به راحتی ميتوان با بازسازی وسایل قدیمی و رنگ آميزی شاد و روشن مثل طراحی شمّا تيک از 

کوچک بسيار زیبا طراحی کرد

سيدن کودک.قرار دادن تخته یا مقوا به دیوار برای ارضای نقاشی آنھا و قرار دادن چراغ خواب برای نتر

 سال١۵سال به با� تا ٧● کودکان با سنين 

و شعف موجود در فضای اتاقشان که معمو� در شخصيتدر این دوره کودکان کمتر به حيوانات روی دیوار و رنگھای مmیم احتياج دارند بلکه به شور 

ھای فيلم و کارتونی مورد عmقه آنھا نمایان است مشخص ميشود.

ی و بزرگسالی به جا مانده ھستند و معمو�کودکان در سنين نوجوانی با توجه به وضعيت قابل تغيير از نظر جسمی و روحی بين دنيای کودک

ا و و حتی کامپيوتر و تابلویی از جنس یونوليت ھا یا فوم ھای رنگی که بتوانند به راحتی عکسھcdاحتياج به به جایی برای قرار دادن ضبط صوت و 

دیوار بياویزند.پوسترھای مورد عmقه اشان که در آن سن یک مورد عادی و پيش پا افتاده است را به راحتی به 
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طراحی اتاق کودک

اتاق  كودكان  برخmف  اتاق  پدر و مادر فقط  اتاق  خواب  و استراحت  نيست  بلكه 

محل  بازی، انجام  تكاليف  درسی  و به  طور خmصه  اتاق  زندگی  است. این 

اتاق  معمو�ً مساحت  كمتری  نسبت  به  اتاق  پدر و مادر یا سایر بزرگترھای 

خانواده  دارد. كوچك  بودن  اتاق  ھمراه  با خرده  ریزھای  فراوان  كودكان  و نيز

تمایل  فطری  بچه ھا به  شادی، تمھيدات  ویژه ای  را برای  ساماندھی  فضای 

اتاق  آنھا می  طلبد. بنابراین  برای  مناسب  سازی  اتاق  كودكان  باید عmیق  و

نكات  مورد توجه  آنھا را شناخت  و به  آن  (حداقل  در اتاق  خودشان) احترام 

گذاشت  و از نظرات  آنھا استفاده  كرد.

فرآیند رشد انسانھا , در کودکی , تاثير بسزایی در شخصيت آنان دارد.عقيده

بسياری از متخصصان تعليم و تربيت بر این است که شخصيت ھر انسان در

 سال اول زندگی او شکل می گيرد , فرآیند رشد کودک در سالھای اوليه٧

زندگی متاثر از عوامل بسياری است.فعاليت , به عنوان عامل اصلی رشد و

یادگيری کودک فرآیندی است که در ارتباط با فضا و محيط کودک , رشد ھمه

باید دارای با فعاليت کودکان  او را موجب می گردد.فضاھای مرتبط  جانبه 

شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فيزیکی , ذھنی , عاطفی و اجتماعی

آنان باشد.تحقق این امر از طریق بکارگيری المانھای طراحی معماری ای که

منطبق با شرایط جسمی و روانی کودک باشد , امکان پذیر است.

درسه رفتن کوک مورد استفاده قرار گيرد از اینطراحی اتاق کودک می بایست با روحيه کودکان در تطبيق باشد و باید طوری طراحی شود که تا م

ی تخيلی خاص خویش را دارند , بسياری از آنانرو در طراحی فضاھای کودکان , شناخت کودک اھميتی خاص می یابد.و از آنجائی که کودکان دنيا

شود محيط کودکان آن فضائی نباشد سال , دنيا را آنطور که باید باشد مجسم می کنند , نه انگونه که ھست.و ھمين امر باعث مي٧در سنين زیر 

ی از طریق تفاوتھای مفھومی تاثير می گذارد ,که معمار بدون شناخت , آن را طراحی می کند.آنچنان که وقتی معماری بر نمود ھای سنتی زندگ

 ھویدا می شوند.بر خوردھایی مطرح می شود که قبل از آن بطور کامل پنھان بودند و این چنين است که آشکار و

وی است , سرچشمه می گيرد.اشکال خالصشکل کلی فضای معماری کودکان از عناصری منحصر بفرد , برجسته و آنچه بر انگيزنده احساسات 

 در جزئيات تصوری کودکانه مدفون بماند.نقاشيھایھندسی رفتار ادراکی کودک را مورد توجه قرار می دھند و اجازه نمی دھند تا مفاھيم گوناگون

مل , ( بعنوان کاربر ) فضا را قبول کرده و آن را با جزئياتکودکان نشان ميدھد که کودکان در تصوراتشان , فضا را چگونه می بينند.آنھا بطور دقيق و کا

در ترسيماتشان بيان می کنند , که خود مایه تعجب است.
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ھارات مھمی می نمایند و نظراتی در باره رنگ اتاق وکودکان معموÌ دوست دارند در مورد اینکه که اتاقشان چگونه دیده ميشود , بحث کنند.آنھا اظ

دینگونه کودکان فرضيه طراحان را قطعی خواھنددیوارھا و مبلمان مناسب خود را بيان می کنند و ميخواھند در مورد آنھا تصميم پذیری شود.ب

د را بر می انگيزد , مثل آنچه که , اینگونهکرد.این فرضيه اساس طراحی خواھد بود که تصور کودکانه , اشکال معماری و شاخص مخصوص به خو

و.توسط کودک بيان می شود : شبيه به ماھی است , سر و چشم دارد , مثل قایق است اما بدون پار

در آنجا به موسيقی گوش فرا می دھند , بازیاتاق کودک قلمروئی مخصوص به آنان است.آنجا برای آنان ھمچون جھان بزرگ تصور می شود.آنان 

می کنند , در رویاھای خود فرو می روند , کتاب می خوانند و......

 بازی در دنيای خود انجام دھد , بنابراین محيطاز این رو کودک ھواره در حال جنبش و جنبيدن است و دوست دارد کنجکاوی و کاوش را ھمراه با

. از این رو بھترین فضا ھا جھت کودکان می بایست ,اطرافش باید مطابق با فعل و انفعال درون کودک باشد و حواس و حس کنجکاوی او را بر انگيزد

خطر باشد.نائل گشتن بدانھا تنھا بوسيله برنامهرنگارنگ , جاذب , پر مشغله و منظم , پر نشات ولی با این حال آرامش بخش و در عين حال بی 

یجاد محيطی مناسب و متناسب با حال و ھوای آنان وریزی دقيق ميسر خواھد بود. از این رو با مد نظر گرفتن المان ھای زیر خواھيم توانست در ا

ھر آنچه در رشد و تعالی آنان تاثير گذار است , فائق گردیم.

) مشورت :١

ائی لذت می برد.از صفات منحصر بفرد او به دقت مطلعبا کودک خود صبحت کنيد.و فعاليتھای مورد عmقه او را بيابيد و توجه نمائيد او از چه چيزھ

ا بيا فرینند , بدین کونه آنھا یاد می گيرند ,شوید.و بيابيد که دوست دارد محيطش چگونه آراسته شود.کودکان باید کمک کنند تا محيط خود ر

مسئوليت پذیر بوده و برای بثمر رساندن کيفيت استعداد و جودی خود کوشش نمایند.

) قياس و مبلمان :٢

ان دارد.خصوصيات جسمی و روانی کودکانطراحی فضا ی منطبق با شرایط کودکان به طور قطع بستگی به شناخت کافی از ویژگی ھای رشد آن

 کمد ھای اسباب بازی و نيز ارتفاع مناسبدر مراحل مختلف رشد , اساس برنامه ریزی فضا و طراحی برای آنان است.اندازه ميز و صندلی ,

ه ھای کودکان باشد , آن ھا به سادگی می تواننددستگيره درھا , دستشوئی ھا , شير ھا و .. ضروری است.اگر فضا و عناصر آن متناسب با انداز

 , تابلوھا , قفسه ھا و غيره ای که با مقياس و در حداز فضا ھا و وسایل مربوط به خود استفاده کنند.قطعات متنوع مبلمان , نيمکت , ميز و صندلی

و اندازه آنان ساخته می شود , اغلب برای ھر بازی شکل ویژه ای بخود می گيرند.

) تقسيمات فضا :٣

سياری از فعاليتھا در کنار استراحت و خواب استفادهاتاق کودک باید به طریقی چند منظوره طراحی شود و از آنجائی که کودکان از اتاقشان برای ب

ه و بازیھای مھيج و ھمچنين فضائی برایمی کنند , تقسيمات و قلمرو ھای خاص و مشخص خود را طلب می کند. از قبيل فضائی برای مطالع

) فضای بازی شامل۴ شود .تجھيزات مورد نياز در سرگرمی.فضای بازی باید در کنار فضای خواب و استراحت کودک و در ارتباط مناسب با آن طراحی

:

قفسه و صندلی , پارک کودک و .... است.

ه  نحوی  تقسيم  شود كه  ھر یك  از فرزندان  بخشی  را متعلق در صورتی  كه  یك  اتاق  به  طور مشترك  متعلق به دو فرزند است بھتر است  فضای  اتاق  ب

ك  و نيم  متر، قفسه ھای  قابل  انعطاف  اسباب بازی ھا و یا كتابخانه به  خود بداند. این  كار با استفاده  از یك  پارتيشن  مشبك  چوبی  به  ارتفاع  حداكثر ی

ی دو سویه  امكان  پذیر است.

) محدودیت ھا :۵

ز این رو با ایجاد قفسه ھا نه تنھا اشيا ئی مانندکودک در این مرحله کنجکاو و بی باک است.تا آنجائيکه آنھا ھيچگونه اطmعی از خطر ندارند.ا

ان می یابد.بطری و دارو در ارتفاعی مناسب و بدور از دست کودک در امان است بلکه محيط نيز نظمی دوچند

) رن گ:۶

د استفاده کنيد.و رنگ و بافت را به آنھا اضافهرنگھای روشن به چشم بچه ھا با شکوه ھستند.برای دیوارھا از کاغذ دیواری رنگی و یا رنگ شا

تارگان را بر سقف اضافه نمائيم.کودکان رنگھای تابناکنمائيد.ميتوانيم حریم ھا و ھمچنين لبه ھای دیوار را مشخص و بر جسته نمائيم.و ابر ھا و س

ر دیوار محدوھای رنگی را نيز معين کنيد.رنگھای شاد وو درخشنده را دوست دارند.اما شما ميتوانيد با به کار بردن رنگھای شاد و تابناک در روی ھ
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نند.ھمچنين پيدایش یا ظھور دیوارھای روشن از قبيلشفاف و آزاد , تصور کودکانه را بر می انگيزند و آنان را به آفرینش و خmقيت را تشویق ميک

د باشداستفاده از کارکترھای کارتونی و مانند آن در دیوارھای اتاق ھای کوچک می تواند بسيار مفي

زیينات  بسيار فراھم  می آید. رنگ ھای  زرد و سبز در كنار رنگ  سفيداگر ھر یك  از دیوارھای  اتاق  به  یك  رنگ  درآید فضایی  شاد و جذاب، بدون  نياز به  ت

ی  و سرزندگی  كودكان  نيز متناسب  است.دیوارھا عmوه  بر آنكه  باعث  جلوه  ھرچه  بيشتر وسایل  اتاق  می شود، با روحيه  بالندگ

  برای  آباژور اتاق  كودكان  و قاب  عكس  ھم  می  تواند استفاده  شود.از یك  نوع  پارچه  طرحدار برای  پرده  و روتختی  و... استفاده  كنيد. ھمان  طرح  پارچه

ان  وا�ن  پرده  استفاده  نمایيد و یا آن  را به  صورت  نواری  پایين  پرده اگر ھنگام  تعویض  روتختی، پرده  اتاق  نيازی  به  تعویض  ندارد از پارچه  جدید به  عنو

بدوزید؛ یا طرح ھای  آن  را روی  پرده  تكه  دوزی  كنيد.

نيز ھماھنگ  با سایر قسمت ھای  اتاق  نقاشی  نمایيد.به  جای  پرده  می  توانيد از حصيرھای  ریزبافت  آفتابگير استفاده  كنيد و سطح  آن  را 

) روشنائی :٧

ور مصنوعی و نامناسب اثر منفی در پی خواھندفضاھائی با نور طبيعی و شفاف اثر مثبت بر کودکان دارند.بعبارت دیگر اتاق ھای تاریک با ن

 و تاثير مھمی در خواندن و نوشتن و ایجاد آرامش وداشت.از این رو گزیدن نحوه و ميزان روشنائی در اتاق کودک اھميتی بس مھم را ایفا مينماید

رسی تاثير ميزان نور در شب نيز در روحيه آنانتمرکز آنان دارد.نور مناسب فضا را جھت محيطی آرام و مناسب جھت مطالعه محصور می نماید.بر

حائز اھميت است.

) پنجره ھا :٨

شادابی و سحرخيزی را به بار می آورد. کودکان پنجرهپنجره و جھت آن در اتاق کودک اھميتی ویژه دارد.از طریق آن نور شمالی به داخل می تابد و 

يستند برای نگاه کردن به خارج قد بکشند.از سویھا یی را که در تقابل و مرتبه چشمانش است را بيشتر دوست ميدارد , بطوریکه ایشان مجبور ن

سد و غروب کند , فعاليت ھای خود را خاتمه میدیگر کودکان از ميان پنجره ھا حرکت خورشيد را دنبال می کنند تا زمانيکه به محل مشخصی بر

دھند.

دنيای خودشان را بيافرینند.از این رو با ایجاد کنش ودر گرداگرد این عناصر کودکان بازی می کنند و از این طریق از تصوراتشان بھره می برند تا 

دی را بر روی کودک خواھد گشود.و او را در شناختواکنش و ایجاد کنجکاوی خواھيم توانست کودک خود را به فکر فرو بریم .ایجاد کنش دنيای جدی

عناصرش برانگيزنده نيروی حرکتی و تشویقی خواھندھر چه بيشتر پيرامون و دنيای پر رمز و راز خود تشویق خواھد نمود. آنجنانکه که معماری و 

بود و آن ھنگام دیگر پایانی بر این باور نخواھد بود.

منبع : سایر منابع
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طراحی دکوراسيون با پارچه ھای طرح دار

در بسياری از مواقع ما باید دكوراسيون یك اتاق را بر مبنای مبلمان موجود یا

سرویس خوابی كه از قبل داریم طراحی كنيم و در اغلب موارد پارچه مبلمان

و یا سرویس خواب پارچه ای طرح دار و متشكل از چند رنگ است. در چنين
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مواقعی بھترین كار بھره گرفتن از نبوغ طراح پارچه مبلمان یا سرویس خواب

است. چنان كه می دانيد طراحان پارچه با مطالعه بر روی تاثيرات رنگ ھا در

تعادل به  برای  گوناگون  آزمایش حالت ھای  و  وقت  صرف  و  یكدیگر  كنار 

رساندن رنگ ھا به یك طرح می رسند. حال ما با دراختيار داشتن پارچه طرح

داری كه نتيجه این تmش ھا و مطالعات است می توانيم از آن به عنوان

راھنمایی برای انتخاب رنگ ھای مورد نياز برای دكوراسيون اتاق استفاده

كنيم.

ابتدا پارچه را به دقت نگاه كنيد و ليستی از رنگ ھای به كار رفته در پارچه

تھيه كنيد. رنگ غالب به كار رفته در طرح را در ابتدا و بقيه را برحسب مقدار

بی رنگ غالب به كار رفته در پارچه طرح دارسطح اشغال شده توسط آنھا در طرح پارچه طبقه بندی كنيد. در تصویر مmحظه می كنيد كه رنگ آ

تقریباً به مقدار مساوی در طرح پارچه به كارسرویس خواب است و سپس سفيد بيشترین فضا را به خود اختصاص داده و در آخر زرد و صورتی كه 

رفته اند قرار دارند.

 این اتاق وسيع ترین بخش دیوارھا ھستند و پس ازحال، اتاق را در نظر بگيرید. وسيع ترین سطح اتاق كه می تواند به یك رنگ درآید كدام است؟

 سقف باید مورد توجه قرار گيرد ولی درآن سقف ممكن است تصور شود كه سطح كف اتاق نيز از آنجا كه ھم مساحت با سقف است به اندازه

يم و جای گيری این وسایل از مساحت زمين و كفطراحی رنگی اتاق ھميشه باید اتاق را با وسایل و مبلمانی كه در آن قرار می گيرند تصور كن

نجا رنگ دوم به سقف اختصاص یافته است واتاق می كاھد چنان كه سطحی بسيار كوچكتر از سقف در معرض دید بيننده قرار می گيرد. در ای

ه است استفاده شده.سپس از دو تشك زرد و صورتی كه ابعادی برابر دارند برای صندلی كه در كنار اتاق قرار گرفت

پارچه راه راه سفيد و آبی روبالشی ھا و حاشيهتكرار این رنگ ھا را به صورت ناخالص تر و ضعيف تر در رنگ مایل به زرد چوب كف اتاق و یا 

اسيون یك اتاق بر مبنای رنگ ھا و ميزان بهچھارخانه زرد و سفيد تخت می بينيم. با به كارگيری این روش شما خواھيد دید كه طراحی دكور

احی رنگی دكوراسيون بدون وجود چنين راھنمایی است.كارگيری آنھا در یك پارچه طرح دار كه در این دكوراسيون به كار رفته بسيار ساده تر از طر

استفاده می شود به عنوان مثال وقتی بخواھيماز پارچه ھای طرح دار گاھی برای تاكيد كردن و چشمگير ساختن بخشی از مبلمان یك اتاق نيز 

ا جلب كند استفاده از پارچه ھای طرح دار یكی از آسانتخت در یك اتاق نشيمن مركز توجه قرار گيرد و بيشتر از بقيه عناصر در اتاق توجه بيننده ر

ی از رنگ ھای به كار رفته در طرح پارچه برای دیگرترین روش ھا برای نيل به این مقصود است. این امر با به كارگيری تناليته ھای مختلف از یك

د به آسانی تحقق می یابد.عناصر اتاق و فضای اطراف تخت یا كاناپه كه پس زمينه ای تك رنگ را برای آن فراھم می آورن

 چند رنگ مختلف تشكيل شده اند كه امكان انتخابدر اینجا اطmعات و دانش شما درباره رنگ ھا به كمك شما می آید.اغلب پارچه ھای طرح دار از

 توجه به خصوصيات فيزیكی و ویژگی ھای معماریرنگ ھای متنوعی را برای ایجاد یك پس زمينه تك رنگ دراختيار شما قرار می دھد. حال شما با

رچه ای از رنگ ھای آبی، گلبھی و زرد تشكيل شدهاتاق می توانيد مناسب ترین رنگ را به عنوان پس زمينه انتخاب كنيد. به عنوان مثال اگر پا

ضا صميميت بيشتری می بخشد و فضای اتاق راباشد چنانچه اتاق شما خيلی وسيع و بزرگ باشد بھترین انتخاب رنگ گلبھی خواھد بود كه به ف

شمال بوده از آفتاب و نور مستقيم زیادی برخوردارجمع تر و صميمانه تر می نمایاند و یا در صورتی كه اتاق شمالی است و پنجره ھای آن رو به 

اق نشيمن است كه مایليد فضای آن اندكی رسمینيست. انتخاب رنگ زرد می تواند نمای آفتابی و روشن به آن ببخشد. اما اگر اتاق شما یك ات

امين خواھد كرد.به نظر برسد استفاده از رنگ آبی به عنوان پس زمينه این پارچه طرح دار نظر شما را بھتر ت

منبع : دوستان
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طراحی ديوارھای اتاق خواب

استفاده از کاغذ دیوارھا ، رنگ آميزی ھای متنوع و قاب ھای عکس و تصاویر

ترسيمی ھمه و ھمه از راه ھای مختلف برای زیباتر نمودن دیوارھای اتقا

خواب است . طرح دیوار اتاق خواب نباید چشم را اذیت کند و در حقيقت باید

رنگی باشد که شخص بعد از گذراندن یک روز پرمشغله به راحتی درون آن

به ارامش دست یابد .

دیوار مثل تابلوی بزرگی است که می تواند کل اتاق خواب را به یک شاھکار

تبدیل کند .

امروزه ایده ھای ھنری زیادی برای دیوارھای اتاق خواب به کار برده شده

است . رنگ و طراحی دیوار اتاق نباید با سيستم روشنایی آن در تضاد باشد

. قدیمی ترین متد مورد استفاده در این باب استفاده از کاغذھای دیواری

منقش بوده است .

ر را رنگ نمایند و سپس از یک نقاش چيره دست میالبته امروزه سليقه ھا تفاوت زیادی نموده است . معمو� امروز مردم ترجيح می دھند که دیوا

یا می باشند . نمونه ھای مختلف این طراحی ھا را ھم تاخواھند تا تصاویری را بر روی دیوار ترسيم کند این تصاویر اصو� مناظر طبيعت ، گل ھا و در

حوه کنار ھم قرار گرفتن رنگ ھا در تابلوھا ایده بگيرید .به حال نشان داده ایم . برای طراحی دویارھای اتاق خواب به یک موزه ھنری سر بزنيد و از ن

باشد . نوجوانان رنگ ھای تيره تر و حتی مشکیکاغذ دیواری در صورت داشتن یک نقش زیبا و مناسب نيز ھنوز برای اتاق ھای خواب کارآمد می 

را برای دوار ترجيح می دھند و کودکان رنگھایی مانند صورتی . سليقه ھا بسيار متنوع است .

د قرمز و زرد و آبی در طراحی دیوارھا زیاد موردپر طرفدارتين طرح ھا ، انھایی ھستند که حال و ھوای رمانتيک دارند . رنگ ھای درخشان مانن

د . البته در حال حاضر در جامعه ما اکثرا توجھی بهاستفاده قرار می گيرد . قاب عکس ھای انتخابی نيز اصو� نقش ھایی از گلھا یا دریا می باشن

تاق قرار می دھند که دیوار اصو� دیده نمی شود . امادویار ندارند و ان را به رنگ سفيد یکنواخت رنگ اميزی می کنند و ان قدر وساایل مدرن در ا

یک یا اشکال ظریف ھندسی بر روی دیوار قرار دھيدمی توانيد حتی طرح ھای ساده و کم رنگی مثm ابی به صورت نقطه ھای ریز یا راه راه ھای بار

.

P٣٠worldمنبع : 
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طراحی کابينت ھای اشپزخانه
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اگر به اشپزخانه ھای مختلف نگاه کنيم متوجه می شویم که در تمامی آنھا

با نصب به کابينت ھا اختصاص داده شده است .  از فضا  قسمت زیادی 

کابينت ھا و اختصاص دادن فضای زیادی به انھا در حقيقت نوعی فضاسازی

انجام می گيرد و فضای مناسب و بيشتری جھت نگه داری لوازم ایجاد می

شود . با توجه به این کاربرد و اھميت آنھا بھتر است توجه خاصی نيز به

طراحی آنھا مبذول شود .

طراحی کابينت اشپزخانه نقش مھمی در دکوراسيون ان دارد . در صورت سر

زدن به مغازه ھای مربوط به کابينت با انواع و اقسام مدل ھا و طرح ھا و رنگ

وید چه رنگی ؟ چه طرحی؟ چه مدلی ؟ شایدھا رو به رو می شوید . به علت فراوانی گزینه ھای مورد انتخاب شما با سردرگمی مواجه می ش

شد .توجه به بودجه در اختيار مھم ترین عامل در شفاف سازی فضا برای شما و اخذ تصميم نھایی با

د . انواع و اقسام کابينت از نوع قدیمی یا مدرن آن ،قيمت کابينت ھا بستگی به سازنده آن ، سایز و تعداد کابينت ، جنس و امکانات جانبی آن دار

فریم دار یا بدم فریم و .... در بازار موجود می باشد .

 است به سراغ جنس ھای با کيفيت تر و مرغوب ترکابينت ھا ھم از نظر کاربرد و ھم زیبایی مورد توجه ھستند . حتی با وجود قيمت با�تر بھتر

و تبریزی و کاج و بلوط کاربرد دارند . بادوام ترین و مقاومبروید . مثm در مورد کابينت چوبی انواع و اقسام چوب ھا مثل افرا و توسکا و گردو و گيmس 

mس یا افرا مناسب تر از بقيه تشخيص داده میترین آنھا بلوط و گردو می باشند که ھمچنين بسيار سنگين ھستند . برای کابينت اصو� چوب گي

شود . اما توسکا و تبریزی ارزان تر ھستند .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113375

طرح ھايی زيبا بر روی کابينت ھا

از آنجا که کابينت ھای آشپزخانه ھمواره در معرض بخارات ناشی از پخت

غذا قرار دارند، پس از گذشت مدتی فرسودھمی شوند و ظاھر اوليه خود را

از دست می دھند.

در سال ھای پيشين، در سيستم کابينت بندی، تنھا از فلز استفاده می

شد که البته ھمان طور که می دانيد فلز نيز در مجاورت مستقيم با آب و

رطوبت به سرعت زنگ می زد و آسيب می دید. پس از آن رفته رفته این

ماده جای خود را در قسمت درھا، به چوب داد که آنھا ھم مقاومت چندانی

در برابر عوامل محيطی یاد شده نداشتند و با گذشت زمانی نه چندان مدید،

پوسته پوسته می شدند ؛ ولی امروزه کاربرد چوب و فلز در سيستم کابينت
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) داده اند. این محصول نوعMdf (middle Density Fiberبندی آشپزخانه ھا بسيار کم شده و این مواد جای خود را به محصولی دیگر به نام ( 

 ھا باMdfوپان از استحکام بيشتری برخودار است. فشرده ای از نئوپان است که با ایجاد تغييراتی در ترکيب مواد تشکيل دھنده آن، نسبت به نئ

ای آشپزخانه و حتی دیگر محيط ھایی کهروکش ھایی که دارای خاصيت ضدخش و ضدآب ھستند پوشش می یابند. این ویژگی ھا برای کابينت ھ

) به جای چوب وmdfميت است؛ لذا جایگزین شدن (بخارات آب به ميزان زیادی در آن مکان ھا وجود دارد ( مثmً سرویس ھای بھداشتی )، حائز اھ

فلز به دوام سرویس ھای آشپزخانه و سرویس ھای مشابه کمک می کند.

ز به کار رفته در آشپزخانه شما در اثر مرور زمان بهبا تمام توضيحات فوق، حال اگر کابينت ھای قدیمی چوبی یا فلزی ، و یا ترکيبی از چوب و فل

ان پذیر نيست، �زم نيست نمای نازیبایی آنھا رااصطmح پوسته پوسته شده و ظاھری ناخوشایند یافته است، در ضمن تعویض آنھا نيز برایتان امک

نياز برای رنگ آميزی را تھيه نمایيد و دست به کاراز این به بعد نيز تحمل کنيد ؛ بلکه کافی است چند قوطی رنگ روغنی ساختمان و ابزار مورد 

شوید.

ما�ً مواردی مانند شکستگی و یا ترک خوردگیپيش از ھر کار،اولين اقدام زیرسازی است. در صورتی که پوشش نمای کابينت آسيب دیده یا احت

 صاف جھت رنگ آميزی آماده کنيد.به خصوص در چوب، پيدا کرده ، ابتدا مراحل بتونه کردن و سمباده کشی را انجام دھيد و سطحی

 یا غلتک انجام دھيد. پس از آن که رنگ زمينهرنگ آميزی سطوح بدنه کابينت یا درھای آن را با توجه به مشخصات سطح، می توانيد با قلم مو

، یا ھر نوع مواد بافت دار دیگری مانند آنھا، طرحیخشک شد می توانيد از انواع تکنيک ھای پتينه استفاده کنيد و با تماس ضربات پارچه، اسفنج 

را ایجاد کنيد.

 بدنه و دیواره ھا را به رنگ ساده ای پوششالبته برای اجرای چنين تکنيک ھایی معمو�ً سطوح درھا بستر مناسب تری ھستند؛ لذا بھتر است

دھيد و سپس درھا را به رنگی متناسب و روشی دلخواه طرح دار نمایيد.

در این جا نيز به چند روش ساده و کاربردی اشاره شده است:

این ترتيب که به وسيله) از تکنيک ھای پتينه در محدوده ای خاص از در ، یا دیواره ھای کابينت استفاده کنيد. به ١ـ شما می توانيد مانند تصویر(

، بپوشانيد و یا به اصطmح ماسکه کنيد ؛چسب نواری کاغذی اطراف قسمت ھایی را که می خواھيد توسط یکی از این تکنيک ھا طرح دار شود

سپس طرح مورد نظر را که در داخل این محدوده ایجاد شده، اجرا کنيد.

ده است.پس از کندن چسب ھا خواھيد دید نمای کابينت آشپزخانه تان به طرزی زیبا و متفاوت آراسته ش

اری مستطيلی در سه وجه آن تشکيل دادهسطحِ در با رنگ سبز پـُررنگ پوشش یافته سپس با چسب نواری، دو سطح مربع شکل در ميان و نو

س با محدوده داخل چسب ھا ایجاد کرده اند.اند. طرح ھای حاصل را نيز با ضربات پارچه ای آغشته به ترکيب ھمان رنگ سبز با سفيد و تما

طلق ، شابلونی از آن درست کنيد. حال شابلون راـ کاربرد تکنيک استنسيل: شما می توانيد طرحی متناسب و دلخواه انتخاب نمایيد و به وسيله 

ه قلم مو یا یک تکه ابر و رنگ، طرح را چاپ کنيد.در مکان ھای مورد نظر بر روی در یا بدنه کابينت و بر روی رنگ زمينه قرار دھيد و به وسيل

حدوده ایجاد شده را با رنگ سفيد پوشانده اند ؛ابتدا بر روی سطح قرمز شابلونی به شکل چھارگوش نامساوی قرار داده و به وسيله آن، داخل م

ار از تکنيک استنسيل استفاده شده است.سپس چاپ طرح مشکی بر روی ھمين چھارگوش سفيد انجام گرفته است. در واقع در این پروژه دو ب

ک آشپزخانه تان طرح و رنگی متناسب انتخابدر این جا رنگ و نوع طرح انتخابی برای چاپ به سبک مدرن است شما می توانيد با توجه به سب

کنيد.

 ساده و سالم است، می توانيدMdfسطح ▪ نکته: در صورتی که پوشش کابينت شما چه از جنس چوب و چه از جنس فلز و یا حتی روکش ھای 

 طرح مورد نظر را چاپ کنيد. به این ترتيب نمای کابينتاین تکنيک را تنھا با ھدف تزیين بر روی کابينت ھا انجام دھيد و بر روی ھمان زمينه موجود

شما به راحتی زینت می یابد.

را می پوشاند، کافی است ابتدا به وسيلهـ در صورتی که شابلون مورد استفاده شما از سطحی بزرگ تشکيل شده که تمام سطح درِ کابينت 

ار دھيد. اگر به رنگ زمينه نياز است، ابتدا رنگ آميزیپيچ گوشتی درھا و دسته ھای آنھا را باز کنيد سپس درھا را روی روزنامه یا پmستيک بزرگ قر

نيد و آن را به وسيله اسپری ھمان رنگ یا پيستوله ،را انجام دھيد ، سپس شابلون را بر روی کل سطح درِ کابينت قرار دھيد. رنگ دیگری انتخاب ک

بر سطح شابلون و در نھایت درِ کابينت بپاشيد.

)۵ و۴رپس از پایان کار، شابلون را دارید و شاھد نقش دار شدن تمام سطح در کابينت باشيد. (تصاوی
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د دارد که شما می توانيد با به کارگيری خmقيت وبرای طرح دار کردن پوشش کابينت ھای آشپزخانه ھا ، مانند دیگر سطوح ، راه ھای بسياری وجو

نوآوری از آنھا استفاده کنيد.

به صورت عمودی یا افقی بر روی درھای کابينتـ شما به راحتی می توانيد با استفاده از چسب ھای کاغذی و با چسباندن آنھا به موازات ھم 

)٢ای سطح انتخابی را راه راه کنيد. ( تصویرقدیمی تان و سپس رنگ آميزی فضای داخل آنھا، به وسيله قلم مو یا غلتک ، به ھمين سادگی نم

)٢ ) البته �زم نيست مانند تصویر(١نکته

 کند.ھمه درھا را به این طرح درآورید بلکه تلفيق رنگ و طرح نيز نمایی زیبا و متفاوت ایجاد می

نگ ھای متنوع و ھماھنگ در کنار ھم محيطی) برای رنگ کردن درھای کابينت ھا، نيازی به استفاده از تنھا یک رنگ نيست؛ بلکه کاربرد ر٢نکته 

دلپذیر و شاد را سبب می شود.

گ ھای روغنی و ھمچنين رنگ ھای) نوع رنگی که برای ھر یک از تکنيک ھای فوق انتخاب می کنيد باید قابل شست و شو باشد. رن٣نکته 

وغنی براق در مقام مقایسه با نوع مات آنھا راحتآکریليک ( برای چاپ ھا و پتينه) از این ویژگی برخوردارند. توجه کنيد شست وشوی رنگ ھای ر

تر است.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=101147

طرحی برای سقف

ھنگامی که استادکاران ماھر و خوش قریحه دنيای کھن یکی پس از دیگری

نيز ھمين رفتت. احيای عناصر بر جزیيات برجسته سقف ھا  در گذشتند، 

وینيل، شرکت ھایی را که ترکيبات رزین و  مانند  مدرن،  مواد  معماری در 

پوشش ھایی برای دیوارھا می سازند، بر آن داشته تا چنين جزئياتی را در

کاغذ دیواری ھا که به آسانی می شود روی آنھا کار کرد، طراحی کنند.

ترنج ھای امروزه بسياری از کتاب ھایی که درباره دیوارپوش ھا ھستند، 

برای طراحان ترسيم می کنند که  نيز  را  موزون  الگوھای  دیگر  سقفی و 

بسيار سودمند خواھد بود. اگر یک طراح ، الگو یا ترنج دلخواه خود را نيابد،

می تواند طرح مناسبی را از درون یک الگوی بزرگتر از دیوارپوش ھا برگزیند و

جدا کند. ھنگامی که برای سقف به بيش از یک ترنج نياز باشد، می توان

کل سقف را با ھمان الگوی به کار رفته در دیوارھا یا با آميزه ای از الگوھا

زینت بخشيد. البته اگر سقف با ھمان یک الگو پوشانده شود، کل اتاق واقعاً

بزرگتر به نظر می رسد و نيز با کم کردن تضادھا، محيط ھای کوچک ، بزرگتر جلوه می کنند.

 اتاق خوابی کوچک را با کاغذ دیواری ھایی که طرحمعمو�ً معماران داخلی از این پدیده بصری بھره می گيرند. بدین ترتيب، اگر سقف و دیوارھای
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ای متفاوتی را برای سقف و دیوار به کار برید.یکسان دارند، بپوشانيد، فضا بزرگتر از حالتی به نظر می رسد که سقف را رنگ کنيد یا الگوھ

 آید. اتصال گوشه ھا باید چنان باشد که ھمانحاشيه ھای متوازن را می توان برای پيرامون سقف به کار گرفت تا از این طریق حظ بصری حاصل

آورد.جزیيات الگوی حاشيه ھا را به دست دھند. بر پایه این شيوه می توان جلوه ای حرفه ای پدید 

حتما�ً این فکر که باید با یک تکه کاغذ چسبناک که ازاگر خودتان بخواھيد سقف بزرگی را با کاغذ بپوشانيد، کاری بسيار ھراس انگيز خواھد بود. ا

له اشتياق تان خواھد ریخت.سقف آویزان است، کار کنيد و در ھمين حال، از گوشه ای به گوشه دیگر بروید، آب سردی بر شع

ر این ميان ، کاغذی را که به سقف چسبانده اید، با دستبی تردید، دشوار است که دائم از نردبانی با� و پایين بروید و آن را به جلو ھل بدھيد و د

فشار دھيد.

ع کنيد؛ و البته چه خوب است که کسی باشد تااگر برای اولين بار است که این کار را انجام می دھيد، بھتر است از سقف یک حمام کوچک شرو

 کمک می کنند که برخی از مشکmت حل شوند.به شما کمک کند و چند کلمه تشویق آميز نيز بشنوید. ھمچنين، در این کار، نردبان ھای تاشو

 را بر این کار بگمارید ( چون او به سادگی باھر چند اگر به جای تجربه، به دنبال نتيجه مطلوب باشيد، منطقی تر است که یک نصاب حرفه ای

که سراسر درون خانه را جلوه ای زیبا مینردبانش در اتاق راه می رود! ) پوشاندن سقف ھا با کاغذھای مخصوص، شيوه ای است در تزیين 

بخشد.

▪ ترنج و لوستر

سقف تعيين کرد. اما برای اتاقی که لوستروقتی یک ترنج برای جای چراغ اتاق در نظر گرفته می شود، جای آن را به سادگی می توان روی 

مرکزی ندارد، دکوراتور باید سقف را اندازه گيری کند تا فواصل اطراف مساوی در بيایند.

ا سقف ھای باریک و دراز ( مثل راھرو) یکاتاق ھای مستطيل شکل ھم مانند اتاق ھای مربعی برای آویز لوستر مناسب اند. برای جاھایی ب

 تا ) مناسب تر است.۵ تا ، ٣سری آویز لوستر ( عموماً تعداد فرد: مثل 

 تایی) یک در ميان کوچک و۵د؛ یا ( در مورد آویزاز لحاظ بصری مناسب تر است که یک آویز بزرگ در وسط و تعدادی آویز کوچک در اطراف سقف باش

بزرگ باشند.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=101150

ظرافت در تزيين خانه

یا و ساتن گلدوزی شده  از جنس مخمل  تزیينی  متکاھای  و  کوسن ھا 

برودری دوزی شده، از ساليان دور ھمواره مورد توجه و عmقه ی خانم ھا

یافت می شود. در بوده است و در اغلب خانه ھا نمونه ھایی از آن ھا 

اندرونی بخش ھای  خانه  در ھر  سنتی خودمان،  فرھنگ  در  و  گذشته 

داشتيم که فضای اختصاصی خانم ھای خانه محسوب می شد. کوسن ھا

و متکاھایی که بر روی آن ھا گلدوزی و سوزن دوزی می کردند، از ھمان
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زمان در بخش اندرونی جای داشت. معادل ھمين کلمه ی اندرونی ، در ميان

) در فرھنگLadies Roomخانم ھای فرانسوی وجود داشت و تحت عنوان (

اروپایی رواج داشت. در این اتاق ھای اندرونی انواع زیورآ�ت زنانه و عطرھا

 شد و فضایی کامmً زنانه و دلپذیر ھمراه بانگھداری می شد. به طور کلی تزیين چنين مکان ھایی براساس ذوق و سليقه ی خانم ھا انجام می

بوی خوش انواع گل ھای خشک و انفيه ایجاد می شد.

روند کارھا نظارت داشتند. به ھر حال خانم ھا به انواعالبته ناگفته نماند که ندیمه ھا به امور خانه داری رسيدگی می کردند و خانم ھای خانه بر 

ید دوزی و ھنرھای ظریف و زیبایی از ھمين دست.صنایع دستی و ھنری می پرداختند، مانند بافتن فرش و گليم ، قmب بافی ، سرمه دوزی ، مروار

ا سليقه ی زنان و پارچه ھای ابریشمی ، کتانی ،در این تصاویر نيز شما نمونه ھایی از کوسن ھای زیبا، روتختی و رولحافی را می بينيد که ب

ه اند.ساتن و مخمل ، در رنگ ھای گوناگون با برودری دوزی و نواردوزی ھای بسيار زیبا تزیين یافت

 جلوه ی زیادی می دھد و در عين حال کاریدوختن پولک و منجوق و مروارید ھای تزیينی، به پوشش ھای پارچه ای اتاق نشيمن و اتاق خواب

رچه ھا توجه نشان دھيد تا به نتيجه ی دلخواهاست که ارزان ھم تمام می شود. برای تزیين یک اتاق، تنھا کافی است که به ھماھنگی رنگی پا

تان برسيد و فضایی تحسين برانگيز خلق کنيد.

ھا استقبال کرده، با تھيه ی انواع کوسن ھایخانم ھایی که در پی ارزش نھادن به سنت ھای فرھنگی و بومی ھستند، حتماً از این گونه طرح 

خشند.رنگين از تکه پارچه ھای موجود در خانه، به محيط زندگی خانوادگی شان جذابيت بيش تری می ب
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ظرف شويی ھای تو کار

ظرفشویی ھای تو کار بسيار زیبا و جذاب بوده و کامmً ھماھنگ با حال و

ھوای اشپزخانه ھای مدرن ھستند . تاثير این ظرف شویی ھا در زیبایی

آشپزخانه فوق العاده است و ھمين امر موجب محبوبيت شدید آنھا شده

است . تمایل به این ظرشویی ھا در حال حاضر تا دی است که می توان

گفت اکثریت قریب به اتفاق انتخاب مدل ظرفشویی را تشکيل می دھند .

ظرفشویی ھای تو کار طرفدار زیادی دارند و اسم آنھا برگفته از خصوصيت

ویژه آنھاست . ظرفشویی ھایی که درون کابينت کار گذاشته شده و از

بيرون و فاصله دور دیده نمی شود . یکی از مزایای مھم این ظرفشویی نياز

به مراقبت و تعميرھای کمتر نسبت به ظرفشویی ھای قدیمی تر است .

P٣٠worldمنبع : 
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ظرفشويی آشپزخانه

ظرفشویی ھا نقش مھمی در دکوراسيون اشپزخانه ایفا می نمایند . ھر روز

استفاده ھای زیادی از ظرفشویی می شود و به دليل تحمل این فشار باید

انتخاب در  پس   . باشيم  مطمئن  شده  انتخاب  ظرفشویی  کارآیی  از 

ظرفشویی فقط به ظاھر آن توجه نکنيد بلکه کارآیی و کيفيت و جنس آن نيز

اھميت زیادی دارد .

در مورد انتخاب مدل ظرفشویی با مشکلی مواجه نخواھيد بود چون تنوع آن

در بازار به حدی است که حتما کا�یی مطابق با سليقه خود پيدا می کنيد .

البته عmوه بر موارد کاربردی ، ظرفشویی ھا نقش دکوراسيونی مھمی را

نيز ایفا می کنند . امروزه انواع ظرفشویی ھا از نظر جنس و مدل و جm در

بازار وجود دارد .

ب نمی باشند . آنھا شامل چندین کاسهظرفشویی ھای امروزی به صورت پيچيده تری طراحی می شوند و تنھا شامل کاسه ظرفشویی و شير آ

ی و ....... می باشند . حتی از نظر جنس نيزظرفشویی با سایزھای مختلف ، تصفيه کننده ھا ، تخته آشپزخانه ، خشک کن ،اسپری ، جا صابون

ساختن آنھا به کار می رود .این ظرفشویی ھا بسيار متنوع بوده و انواع فلزات لعاب دار ، فلزات ضد زنگ و پmستيک برای 

یز ظرفشویی ، ھم عرض و ھم طول آن می باشد .قبل از خرید ظرفشویی باید موارد مختلفی را مد نظر قرار دھيد . مھم ترین نکته توجه به سا

بعد از تعيين سایز در مورد جنس انتخابی خود تصميم گيری نمایيد .
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ظرفشويی ھای آنتيک

اگر می خواھيد نمایی کmسيک مثm مانند دکوراسيون ھای ویکتوریایی به

در انتيک  از ظرفشویی ھای  استفاده  کار  بھترین  بدھيد  خود  اشپزخانه 
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اشپزخانه می باشد . ظرفشویی ھای قدیمی و باشکوه یادآور دکوراسيون

ھا و چيدمان ھای ساليان پيش . البته پيدا کردن چنين ظرفشویی ھایی کار

نمونه پيدا کردن چنين  باشد .و در صورت  واقعا سخت و وقت گيری می 

ھایی نيز به سختی بتوان به کارآیی آنھا اعتماد داشت .

 عموما از جنس مس یا مرمر یا چينی بوده١٩ظرفشویی ھای مربوط به قرن 

 با خصوصياتی٢١ یا ٢٠اند . به سختی می توان ظرفشویی ھایی از قرن 

پيدا نمودن چنين نمونه ای نيز باید پول مشابه آنھا پيدا نمود . در صورت 

زیادی پرداخت نمایيد . اما مسلما نمای ایجاد شده توسط آنھا ارزش چنين

پرداختی را دارد .
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ظرفشويی ھای بيرون کار

امروزه مردم توجه بيشتری به دکوراسيون اشپزخانه می کنند و در ھمين

راستا توجه به مدل ھای مختلف ظرفشویی نيز افزایش یافته است . امروزه

ظرفشویی فقط یک جز کاربردی اشپزخانه نيست بلکه نقش مھمی را در

دکوراسيون انجا ایفا می کند . انواع و اقسام ظرفشویی ھا برای سليقه

ھای مختلف در بازار موجود می باشد .

کسانی که تمایل به ایجاد آشپزخانه ای سنتی و قدیمی دارند بھتر است از

به نمای کmسيک گرمی  آنھا  ظرفشویی ھای جلو امده استفاده کنند . 

یاداور ورزھای گذشته است . این ظرفشویی ھا اشپزخانه می دھند که 

عموما فلزی بوده و برای اشپزخانه ھای کوچک مناسب ھستند .

نکته جالب در مورد این ظرفشویی ھا این مورد است که به راحتی می توان

ان را با دکوراسيون مدرن یا سنتی تطبيق داد .
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ظرفشويی ھای گرانيتی

اگر به دنبال یک ظرفشویی با دوام و نيازمند به نگه داری راحت تری می

باشيد بھترنی انتخاب ظرفشویی گرانيتی است . با وجو امکان ضربه ھا و

خراش ھای مختلف موجود در اشپزخانه این ظرفشویی ھا مقاومت خوبی را

از خود نشان می دھند . ھمچنين جmی خود را به زودی از دست نمی دھند

.

مھم ترین ویزگی این ظرفشویی مقاومت با�ی آن ، درخشندگی و بدون

 درجه فارنھایت می۵٣۵تخلخل بودن ان است . قدرت تحمل حرارت در ان تا 

رسد . نسبت به سایر انتخاب ھا دارای قيمت با�تری ھستند اما با توجه به

مزایای مختلف ارزش این قيمت را دارند .

رنگ ھای متنوعی برای آنھا وجود دارد اما اصو� مردم متمایل به استفاده از

رنگ ھای متاليک ھستند . قابل ذکر است که تميز کردن انھا نيز بسيار اسان می باشد .
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ظرفشويی ھای مسی

نيز تزئين دکوراسيون اشپزخانه  اگر به دنبال متفاوت بودن ھستيد ھنگام 

ذھنتان درگير این موضوع بوده و به دنبال وسيله ای ھستيد که پرستيژ و

تنوع خاصی به این محيط بدھد . در چنين حالتی ظرفشویی ھای مسی

یکی از بھترین انتخاب ھا می باشد . این ظرفشویی ھا ھنر دست را ھویدا

نموده و در طرح ھای متفاوتی ظاھر می شود .

ظرفشویی ھای مسی چکش کاری شده محيط آشپزخانه را رویایی و زیبا

می کند . می توانيد طرحی را که به سليقه شما نزدیک تر است انتخاب

کنيد . بھترین انتخاب استفاده از رنگ قرمز اکسيدی است که نشان دھنده
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دارای اکثر ظرفشویی ھای مسی   . باشد  می  از مس واقعی  استفاده 

سطح چکش کاری شده ھستند اما تعدادی از انھا نيز سطح صيقلی دارند .

این ظرفشویی ھا دربرابر لکه و خطر از بين رفتن رنگ مصونيت دارند . یکی از

ویژگی ھای خوب این ظرفشویی ھا این است که درخشندگی انھا تا مدت

زیادی پایدار می ماند .

P٣٠worldمنبع : 
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عجله نکنيد ابتدا تصميم گيری سپس خريد

روی بر  مكان  یك  شرایط  تاثيرات  بررسی  ادامه  در 

ابعاد به رابطه محيط و  انتخاب مبلمان مناسب آنجا 

مھمترین از  یكی  مبلمان  ابعاد  ایم:  رسيده  مبلمان 

مواردی است كه در مرحله انتخاب مد نظر قرار می

گيرد و درست به ھمين دليل است كه اغلب مردم به

مواجھند فضا  محدودیت  با  در شرایطی كه  خصوص 

به فروشگاه ھای مربوطه با قصد خرید  ھنگامی كه 

مراجعه می كنند متری نواری به ھمراه خود می برند

تا با اندازه گيری ابعاد مبل موردنظر و مطابقت دادن با

وسعت محيط، بھترین و مناسب ترین را انتخاب نمایند

دادن تنھا جای  ذكر است كه مسئله  به  ولی �زم 

مبلمان در فضا نيست، بلكه در نظر گرفتن چيدمانی

لوازم موجود و ھمچنين صحيح، با حفظ فاصله ميان 

وجود مسيری برای رفت و آمد و نشست و برخاست
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در كه  ھستند  مواردی  مھمترین  جمله  از  ھمگی 

مرحله تصميم گيری می بایست مورد توجه قرار گيرند

لحاظ به  زیادی  محدودیت  با  در صورتی كه  بنابراین 

-١وسعت فضا مواجه ھستيد، چند راھكار وجود دارد: 

- با توجه به٢مبلمانی با ابعاد كوچك تر انتخاب كنيد. 

فضای خالی موجود، تعداد كمتری مبل تھيه كنيد به

نيم ست كامل،  سرویس  یك  به جای  مثال  عنوان 

كه٣خریداری كنيد.  اصطmح كم جا  به  مبل ھای   -

ال مبل ھایی كه ميزھای پذیرایی كشویی در كنارشانھمزمان چندین نياز را برآورده می سازند نيز از جمله بھترین راھكارھا ھستند. به عنوان مث

ستند.البته در نظر گرفتن موضوع تناسب مبلمانتعبيه شده یا مبل ھای كشودار و یا حتی انواع تختخوابشو، برای فضاھای كوچك بسيار مناسب ھ

در شرایطی كه تصميم دارید برای فضای بزرگی یكبا محيط به لحاظ ابعاد، تنھا به بزرگ بودن مبلمان و كوچك بودن فضا محدود نمی شود. بلكه 

نتيجه  وجود فضای خالی زیاد در محيط نيز به لحاظسرویس مبلمان خریداری كنيد نيز انتخاب مبلمانی كوچك و ظریف و یا در تعداد كم و در 

دكوراسيونی نادرست است.

 كننده یك سبك دكوراسيونی در یك محيط است به- رابطه سبك و مدل مبل انتخابی و محيط: مبلمان از جمله اصلی ترین و مھمترین عوامل ایجاد

 تحولی اساسی ایجاد كنيد ولی برای این منظوراین معنا كه شما می توانيد با انتخاب مبلمانی به سبك دكوراسيونی مورد نظر در فضای موجود

وھا، بوفه ھا و- این كار در شرایطی ميسر می شود كه دیگر اجزای دكوراسيون مانند پرده ھا، لوسترھا، تابل١در نظر گرفتن دو نكته ضروری است: 

شد.ویترین ھا ھمگی از آن سبك تبعيت كنند. و یا تصميم بر تعویض كليه آنھا نيز وجود داشته با

د بدون حساب در دو سبك دكوراسيونی ھمجوار- سبك انتخابی با سبك دكوراسيونی فضای مجاور و مرتبط نيز ھماھنگ و متناسب باشد زیرا تضا٢

نازیبا است.

ضروری است زیرا شرایط معماری داخلی برخی ازنكته: عmوه بر عوامل فوق، در شرایط انتخاب توجه به اجزای ثابت معماری داخلی یك فضا نيز 

انتخاب سبك انتخاب مدل نيز از اھميت خاصیمحيط ھا به گونه ای است كه امكان اجرای سبك دكوراسيونی خاصی در آن وجود ندارد. عmوه بر 

م این شما ھستيد كه پس از انتخاب سبك موردبرخوردار است زیرا در یك سبك دكوراسيونی مدل ھای بسياری برای مبلمان وجود دارد كه باز ھ

 محيط بھترین و مناسب ترین را برمی گزینيد. مدلنظر با توجه به سليقه و ھمچنين با در نظر گرفتن شرایط فضا به خصوص وسعت آن و دیگر لوازم

 می گذارند بنابراین ھنگام انتخاب مدل مبلمان دومبلمان ھمپای با خصوصياتی ھمچون ابعاد، رنگ، طرح و سبك، بر حس دریافتی شما از فضا تاثير

- كاربرد آن در مكان، زیرا كه مبلمان كا�یی صرفاً دكوراسيونی٢- شرایط ظاھری و تناسب آن با محيط ١موضوع مھم را نيز مورد توجه قرار دھيد: 

نيست بلكه جنبه كاربردی آن از اھميت ویژه تری برخوردار است.

ای آن قسمت از خانه تھيه كنيد در انتخاب شما بسيار- رابطه كاربرد مبلمان و شرایط محيط: تعریف جنبه كاربردی فضایی كه قصد دارید مبلمانی بر

رای اتاق نشيمن در مقابل تلویزیون در نظر گرفته شدهتاثيرگذار است به عنوان مثال به طور قطع مدل، رنگ، طرح، سبك و حتی ابعاد كاناپه ای كه ب

واقع در اینجا این فضا و كاربرد آن است كه پاره ایبا ویژگی ھای كاناپه سرویسی كه برای اتاق پذیرایی انتخاب شده است متفاوت خواھد بود. در 

ن انتخابی اتاق نشيمن توجه شود برای اتاقاز مشخصات مبلمان را تعيين می كند. به ھمان ميزان كه می بایست به استحكام و راحتی مبلما

 كه به اجمال به تاثيرات شرایط یك فضا بر تك تكپذیرایی بيشتر جنبه ھای ظاھری آن شامل مدل، رنگ، طرح و مانند آن مدنظر قرار می گيرد.حال

چه سریع تر به نتيجه مورد نظرتان یاری دھيم:مشخصات مبلمان پرداخته ایم قصد داریم با ارائه چند پيشنھاد كليدی شما را در دستيابی ھر 

ط متمركز نكنيد بلكه ھمزمان، كيفيت جنس پارچه به- به ھنگام انتخاب پارچه تمام توجه خود را بر روی طرح و رنگ و تناسب آن با مبلمان و محي١

لحاظ دوام و نوع كاربرد مبلمان را نيز مدنظر قرار دھيد.

 خانه به خصوص خانم خانه برای امور تميزكاری- سرویس مبلمانی انتخاب كنيد كه از وزن زیادی برخوردار نبوده و جابه جایی آن توسط اھالی٢

ميسر باشد.

ما را در تصميم گيری مردد كرده است. شما می- اگر مبلمان انتخابی شما از تمام جوانب مناسب بوده ولی وجود پارچه طرح دار و شلوغ آن ش٣
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مای متفاوتی برای مبلمان ایجاد كنيد.توانيد با استفاده از كوسن ھای ھماھنگ ساده و رنگی، آن طرح ھا را به گونه ای شكانده و ن

ارچه ھای ضدلك كارخانه ای انتخاب كرده و یا با- در صورتی كه بر كاربرد پارچه ساده و روشن برای مبلمان راحتی خود اصرار می ورزید، از پ۴

اسپری ھای مخصوص پوششی ضدلك بر روی آنھا ایجاد نمایيد.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=10624

عجله نکنيد اول برنامه ريزی سپس خريد

تنوع موجود در ھنگامی که قصد خرید کا�یی را دارید شاید در آن لحظه 

جنس، فرم و دیگر خصوصيات ظاھری، کاربرد و بسياری نکات دیگر راجع به

آن را مدنظر قرار نداده ولی پس از مراجعه به فروشگاه ھای مربوطه به یک

با انبوه متنوعی از آن کا� مواجه می شوید که ممکن است تصميم باره 

گيری شما را سخت کرده و یا با توجه به محدودیت زمانی باقی مانده و

شلوغی خيابان ھا در این روزھای پایانی سال، مجبور به انتخابی عجو�نه

شوید که در نھایت به پشيمانی بينجامد. حال تصور کنيد حاصل این تصميم

مانند سرویس کاربردی  دکوراسيونی-  لوازم  از  یکی  نادرست  و  ناگھانی 

با وجود زیرا  این صورت چقدر مشکل ساز خواھد شد،  در  باشد  مبلمان 

نامناسب بودن این قبيل لوازم به ھر دليل معمو�ً امکان تعویض و یا پس

دادن وجود نداشته و به طور کلی به جھت بزرگ بودن ابعاد آنھا چندان ھم

راحت نيست؛ لذا مجبور خواھيد شد آن را با تمام مشکmتش در فضای خانه

تان تحمل کنيد. در ھمين راستا اگر شما نيز در این روزھای پایانی اسفندماه

ر نيز توجه کنيد:قصد خرید سرویس مبلمانی را برای خانه تان دارید، ھنگام تنظيم این ليست مذکور به نکات زی

 که در فکر خرید مبلمانی برای آن ھستيد، مانند● در مراحل تصميم گيری و انتخاب، ویژگی ھای محيط تان را نيز در نظر بگيرید: شرایط فضایی

یس مبلمان مناسب آن محيط دارا است که بهوسعت و نور، نقش موثری در انتخاب رنگ، طرح پارچه، ابعاد، مدل، سبک و دیگر مشخصات یک سرو

پاره ای از آنھا به اجمال اشاره خواھيم کرد:

چوبی یا فلزی و مقداری پارچه تشکيل شده استالف ) تاثير ویژگی ھای مکان در انتخاب رنگ مبلمان: به طور کلی یک مبل از یک اسکلت اصلی 

 شما شاھد نمای بيشتری از چوب یا فلز و یا حتیکه با توجه به مدل آن، ميزان کاربرد ھر یک از این دو نسبت به ھم متفاوت بوده و در نتيجه

در چوب یا فلز، می بایست با توجه به شرایط یاد شدهپارچه (در مبلمان تمام پارچه) خواھيد بود ولی به ھر حال رنگ غالب موجود چه در پارچه چه 

حدودیت در انتخاب رنگ پارچه و یا چوب و فلز مواجهمکان موردنظر انتخاب شود. به عنوان مثال در صورتی که نور موجود در فضا کم باشد شما با م

ره رنگ، نه تنھا محيط را تاریکتر می کند بلکه به لحاظخواھيد بود. به این ترتيب که برای فضاھای کم نور انتخاب مبلمانی با پارچه و یا اسکلت تي
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چيده شود، نور موجود در فضا افزایش یافته ودیداری از وسعت آن نيز می کاھد. حال آنکه برعکس اگر در چنين محيطی مبلمانی به رنگ روشن 

ھا عاملی که می تواند مانع انتخاب رنگ ھای تيره شود،مکان نيز بزرگتر جلوه خواھد کرد. حال در مورد فضاھایی که از نور کافی بھره مند ھستند تن

آنجایی که رنگ ھای تيره عmوه بر جذب نور خاصيتکم بودن وسعت فضا است یعنی با وجود آنکه یک محيط از نور زیادی ھم بھره مند باشد ولی از 

ی پرنور نيز جایز نيست. حال ذکر این نکته ضروریکوچک کردن فضا به لحاظ دیداری را نيز دارا ھستند، کاربرد مبلمان تيره در فضای کوچک و حت

بود نور تنھا به اوقات روز اختصاص داشته کهاست که در مقایسه ميان دو ویژگی نور و وسعت یک فضا، اھميت وسعت بيشتر است. زیرا مشکل کم

ظر شما نيز با وجود وسعت زیاد از نور کافی بهآن ھم در صورت تمایل با کمک نورپردازی مصنوعی قابل جبران است. بنابراین اگر فضای مورد ن

به شرط آنکه نورپردازی مناسب ھم در روز و ھم درھنگام روز برخوردار نيست، در صورت تمایل می توانيد مبلمانی با رنگ تيره در محيط بچينيد 

شب انجام پذیرد.

تاثير می گذارند (وسعت و نور)، در انتخاب طرحب ) نقش محيط در انتخاب طرح پارچه مبلمان: ھمان ویژگی ھای فضا که در انتخاب رنگ مبلمان 

پارچه آن است لذا پارچه انتخابی به لحاظ طرح ھمپارچه آن نيز موثر ھستند. در یک مبلمان بيشترین سطح امکان پذیر برای کاربرد طرح و نقش، 

سبک و رنگ ھماھنگ باشد و ھم با توجه به شرایطمی بایست با اسکلت مبلمان (در مبل ھای ترکيب چوب و پارچه یا فلز و پارچه) به لحاظ مدل، 

ای پر و فشرده و رنگ ھای تند و تيره است ھممحيط انتخاب شود. به عنوان مثال انتخاب پارچه ای برای مبلمان تمام پارچه که دارای طرح ھ

که طرح ھای خلوت و رنگ ھای مmیم برایفضایی شلوغ و درھم ایجاد می کند و ھم از نور و وسعت ظاھری محيط موجود می کاھد در صورتی 

 این موضوع به این معنا نيست که ھرگز ازفضای کوچک عکس نتایج فوق را خواھد داشت و در ضمن محيطی آرام و دلپذیر را سبب می شود ولی

ھا برای حداقل یکی از اجزای سرویس، مانندطرح ھای شلوغ در فضای نه چندان بزرگ و حتی کوچک استفاده نشود بلکه به کارگيری ھمان طرح 

و ترکيبی زیبا و متفاوت خواھد بود. در واقع شما مجبورکاناپه و یا دو مبل تکی اصلی، در کنار بقيه اجزا با پارچه ساده، عاملی برای ایجاد تنوع 

کنيد بلکه شما می توانيد از پارچه ھای مختلف بانيستيد که برای ھمه اجزای یک سرویس مبلمان تنھا از یک و یا حتی دو پارچه و طرح استفاده 

ان برای استفاده از پارچه ای با طرح ھای متنوع،طرح ھا، رنگ ھا و حتی جنس ھای گوناگون ولی ھماھنگ با ھم و با محيط انتخاب کنيد. این امک

ر و بقيه بدنه را ساده انتخاب کنيد البته یکسان بودنحتی در اجزای یک مبل نيز وجود دارد. به عنوان مثال شما می توانيد پارچه تشک کف را طرحدا

جنس پارچه و ھماھنگی طرح و رنگ آن برای این منظور ضروری است.

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=95218

عناصر اصلی دکوراسيون چيست؟

نوع كار عملی، وجود انجام ھر  از  نتيجه ای مطلوب  ھمواره �زمه دریافت 

اطmعات و آگاھی �زم تئوری در آن زمينه است.

● تاثيرات حاصل از رنگ ھا

ما در این مقاله سعی كرده ایم اطmعاتی را با ھمين موضوع و ھدف ارائه

دھيم. رنگ ھا در دو بستر اصلی در محيط حضور می یابند:
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) پوشش ھای اصلی فضاھا شامل دیوارھا، كف ھا، سقف ھا و درھا.١

) لوازم دكوراسيون شامل مبلمان، پرده ھا، فرش و غيره.٢

در مقام مقایسه این دو قالب با ھم، به لحاظ نقش دكوراسيونی شان در

محيط، پوشش ھای فضا از اھميت بيشتری برخوردار می باشند زیرا نسبت

كنند. در ميان این پوشش ھا، دیوارھا به جھت وسعتبه لوازم دكوراسيونی ثابت تر بوده و به گونه ای نقش پس زمينه را برای آن لوازم اجرا می 

ی بسيار چشمگيرتر است. گذشته از موضوع تاثير رویحضورشان در فضا، جایگاه ویژه ای داشته و ميزان تاثير گذاری شان بر دیگر لوازم دكوراسيون

دیگر لوازم محيط، دیوارھا و رنگ انتخابشان در تغيير وسعت و نور فضا نيز بسيار موثر است.

● رنگ ھای خنثی و رنگ سفيد

سایش است. سفيد به ھمراه خلوصش، یكیسفيد سمبل خلوص، بی گناھی، پاكی، آرامش و صلح است. رنگ سفيد، القا كننده آرامش، صفا و آ

ت. (منظور از تركيب در این مباحث، كنار ھم قرارگيریاز كاربردی ترین رنگ ھا در طراحی دكوراسيونی یك فضاست زیرا با ھمه رنگ ھا قابل تركيب اس

ص برای پوشش ھای اصلی، آن مكان را روشن تر ورنگ ھا در یك كمپوزیسيون (تركيب) رنگی در فضا است.) به كار گيری رنگ سفيد در فضا به خصو

لص ھنگامی كه با نور طبيعی نور پردازی می شود، یكبزرگ تر جلوه می دھد. بنابراین برای فضاھای كوچك و كم نور انتخاب ایده آلی است. سفيد خا

با اضاف نتيجه  نوررنگ گرم را ایجاد می كند ولی در زیر نورھای مصنوعی به نظر سرد می رسد. در  ه كردن نورھای زرد، قرمز و قھوه ای در كنار 

كند. این رنگ ھا از كيفيت سفيد نمی كاھند بلكه آن رامصنوعی مانند فلورسنت و یا افزودن لوازمی به یك و یا چند رنگ یاد شده در محيط تغيير می 

ين سبك ھای كامmً مجزای معماری بسيار ایده آلگرم تر می كنند. رنگ سفيد برای فضاھایی با عناصر معماری قدیمی و یا جھت ایجاد ھماھنگی ب

طبيعی مانند چوب استفاده نمود و برای ایجاداست. برای حفظ آرامش فضایی با سطوح سفيد می توان از لوازمی با رنگ ھای خنثی و بافت ھای 

تضادھای ظریف و زیبا، تعدادی رنگ ھای دراماتيك نيز به این تركيب افزود.

● رنگ ھای خنثی

نگ ھای اوليه و ثانویه متمایل نيستند. با این تعریفرنگ ھای خنثی، رنگ ھایی ھستند كه از ميزان زیادی سفيد برخوردار بوده ولی به ھيچ یك از ر

رنگ كرم یكی از رنگ ھای خنثی به حسابرنگ ھای كم مایه مانند صورتی كمرنگ یا آبی آسمانی جزو رنگ ھای خنثی محسوب نمی شوند ولی 

گ ھای خنثی در بسياری از مواد طبيعیمی آید. ھمين مساله در مورد خاكستری روشن كه از مشكی نشأت گرفته است نيز صدق می كند. رن

نند فلز، شيشه، سيمان و غيره دیده می شوند.مانند سنگ ھا، خاك، زمين، چوب، حصير، شن و امثال اینھا و یا در برخی از موارد مصنوعی ما

بودن آنھا به این معناست كه می توانيد به راحتی دررنگ ھای خنثی در دنيای دكوراسيون از اھميت بسياری برخوردار بوده و كاربردی ھستند. خنثی 

بی مناسب در فضا ایجاد كرد. با توجه به آنكه اینكنار ھر رنگ دیگری بدون احتمال وجود از دست رفتن زیبایی ھای ھر یك به خصوص رنگ ھا، تركي

برای نصب تابلو، نوارھای چاپی و كاغذی، پرده ھارنگ ھا نيز آرامبخش و مmیم ھستند. با پوشش دیوار به یكی از آنھا می توان پس زمينه خوبی 

كه احساس آرامش را بر ھم ریزند، یكی از راه ھای ایجادبه طور كلی دیوار كوب ھا فراھم آورد. اگر فضا به قدری از لوازم دكوراسيونی پر شده باشد 

رو مبلی، پرده و غيره به یكی از رنگ ھای خنثیتعادل در محيط با حفظ ھمان وسایل، رنگ آميزی سطوح اصلی یا تعویض پوشش ھای ثانویه مانند 

ی مانند دستگيره، چوب پرده و به طور كلی ھراست. ھنگامی كه قصد دارید قسمتی از فضا مانند یك دیوار، در، پنجره و یا حتی خرده ریزھای

ا به یكی از رنگ ھای خنثی رنگ آميزی كرده و یا رنگوسيله ای كه در محيط وجود دارد به محض ورود بيننده به داخل، نظر او را جلب نكند، آنھا ر

خنثی را در انتخاب آنھا در نظر بگيرید.

ره زیادی كسب كرد. به عنوان مثال با رنگ آميزیاز این خاصيت رنگ ھای خنثی برای رفع عيوب معماری و شكستگی ھا و فرو رفتگی ھا می توان بھ

يرد، توسط یكی از رنگ ھای خنثی به راحتیبخشی از فضا كه دارای مشكل ساختاری است و شما نمی خواھيد فوری مورد توجه بيننده قرار بگ

ناگون دكوراسيونی صورت می گيرد. نصب تابلویی به رنگمی توانيد آن را در نظر اول بپوشانيد. به كارگيری رنگ ھای خنثی در محيط نيز با اھداف گو

خاب شده است، می تواند دارای دو ھدف باشد:زرد، با خاصيت گرم در فضایی كه اغلب پوشش ھا و لوازم دكوراسيونی آن از رنگ ھای خنثی انت

رده است.) جلب نظر بيننده به طرف اثر ھنری تابلو كه در اینجا با نورپردازی این تاكيد را بيشتر ك١

رده ھای مختلف از روشن تا تيره وجود دارند و به لحاظ) تغيير فضای یكنواختی با عنصری با رنگ آميزی گرم تر و انرژی دار تر. رنگ ھای خنثی در پ٢

به لزوم جلوه دادن فرورفتگی در كنار پنجره و پلهسبك جزو تركيبات رنگی مورد استفاده در سبك كmسيك ھستند. به عنوان نمونه اگر طراح داخلی 
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ه كار می برد تا به این ترتيب نظر ھر بيننده در حال عبورتاكيد داشت به طور قطع یك و یا تركيبی از چند رنگ گرم را در كنار رنگ ھای مmیم و خنثی ب

 مقصودی برعكس داشته و ممكن است ھنگامیاز آن محيط را به خود جلب كند. ولی اكنون با انتخاب اغلب پوشش ھای محيط به رنگ ھای خنثی

ده بگذرد.كه فردی از پایين به با� آمده و یا از پله ھا به طبقه پایين می رود حتی این فضا را نادی

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=258119

عناصر يک اتاق خواب رمانتيک

ایجاد یک اتاق خواب راحت و رمانتيک به معنای کنار ھم قرار دادن اجزا به

صورتی است که ھم شما و ھم ھمسرتان احساس ارامش و راحتی نمایيد

. بعضی از این اجزا عبارتند از رنگ ،نور ، مبلمان و دکور . برای ایجاد اتاق

خواب رمانتيک به احساسات خود دقت کنيد و ایده ھای مختلف را ازمایش

نمایيد و به احساسات شریک خود به این تغييرات نيز توجه نمایيد

● رنگ :

رنگھا به  نگاه کردن  . حتی  دارد  ذھن شما  بر  موثری  و  اثر عميق  رنگ 

احساسات متفاوتی را در ما ایجاد می کند ، بنابراین در انتخاب رنگ برای

اتاق خوابتان حساس باشيد .

قرمز رنگ عاشقانه و رویایی می باشد . استفاده از روتختی یا کوسن ھای

قرمز در اتاق خواب به ایجاد محيط عاشقانه کمک می کند . البته اگر انسان

عصبی مزاجی ھستيد از رنگ قرمز دوری کنيد چون عmوه بر عشق ، قرمز

تحریک کننده عصبانيت نيز می باشد.

سبز و ابی ، رنگھای خودمانی و ارامش بخشی ھستند و در اتاق خواب

ایجاد حس راحتی می نمایند . سبز رنگ سنتی ازدواج و باروری است .

رنگ ھایی که چندان مناسب یک اتاق خواب رمانتيک نمی باشند عبارتند از

: سفيد ، خاکستری ، صورتی و زرد . البته استفاده از انھا در بعضی وسائل

ر ساده ای ھستند و نوعی احساس خلسه وموردی ندارد اما به عنوان رنگ اصلی ایده جالبی نمی باشند . سفيد و خاسکتری رنگ ھای بسيا

انگيزد . رنگ صورتی باعث ارامش و شادیست اما دربی حالی ایجاد می کنند رنگ زرد به مقدار زیاد ، چشم را اذیت کرده و حس عصبانيت را برمی 

نظر عموم این رنگ بسيار دخترانه است و ممکن است مرد از این موضوع احساس نارضایتی کند .

● نورپردازی

ن اتاق را شاداب کرده و در فرد احساس شور ونورپردازی یک راه سریع برای ایجاد احساسات در یک اتاق است . نورپردازی ھای درخشان و روش
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ی تيره مناسب تر می باشد .شادی ایجاد می کند اما اگر ھدف شما ایجاد یک اتاق رمانتيک و خصوصی است استفاده از نورھا

غھا قابليت تغيير رنگ دارند و می توانيد ھر زمان رنگیکی از راحت ترین راه ھا استفاده از چراغھای رنگی به رنگھای تيره است . بعضی از این چرا

دلخواه را امتحان کنيد .

ین گزینه رنگ ھای قرمز و سياه می باشد . دقت کنيد کهمی توانيد از اباژورھا و چراغ ھای تزیينی به رنگ ھای مختلف در اتاق استفاده نمایيد بھتر

ده از این رنگ ھا سعی کنيد انھا را در کنار مجموعه ای ازنور سبز یا ابی اثر جالبی ندارد و حالت بيماری را القا می کند . در صورت تمایل به استفا

رنگ ھای دیگر به کار ببرید .

استفاده از شمع ھای رنگی و معطر نيز ایده خوبی می باشد .

● دکوراسيون

 زیبا و جذاب باشند .برای ایجاد یک اتاق خواب رمانتيک در انتخاب وسائل دقت نمایيد . تمام وسائل انتخابی باید

ا پرتره ھا و تصویرھای انسانی جذاب و یا مجسمه ھایاستفاده از بعضی اثار ھنری اتاق عاشقانه ای را ایجاد خواھد نمود . دیدن مناظر طبيعی و ی

خوش فرم احساس خوبی را ایجاد خواھد نمود . از مناظر تخيلی و ناخوشایند بپرھيزید .

● مبلمان

وسيله مشخص تر نيز خواھد بود . تخت باید زیبامھم ترین وسيله در اتاق خواب ھمان تخت خواب می باشد . در یک اتاق خواب رمانتيک نقش این 

و راحت باشد .

تيد .استفاده از پارچه ھای اطلسی یابه تخت به چشم بوم نقشی نگاه کنيد که با کوسن ھا ، مmفه ھا و تشک ھا در حال نقاشی ان ھس

ابریشمی ایده خوبی خواھد بود .

گ مانند کمد را چشبيده به دیوار قرار دھيد .از تشک ھای کوتاه تر استفاده کنيد و در اطراف تخت ميزھای کوچک زیبا بگذارید و وسائل بزر

استفاده از سایبان برای تخت نيز ایده جالب و جذابی است .

و با پياده سازی آنھا در محيطی ارام و رمانتيکدر طراحی یک اتاق خواب رمانتيک بھترین راه در نظر گرفتن روحيه و خواسته ھای خودتان است 

خواھيد بود . در زیر نکاتی است که به شما کمک خواھد کرد :

▪ به ھيچ عنوان از نورھای درخشان و زننده استفاده نکنيد .

▪ مبلمان اتاق را تا حد ممکن راحت و ساده انتخاب کنيد

 توالت زیبایی و ارامش خاصی به ھمراه دارد .▪ یک ظرف قشنگ محتوی شوکmت ھای زیبا یا ميوه ھای خوشرنگ و ریز مثل توت فرنگی بر روی ميز

▪ بر روی ميزھای کنار تخت یا بر روی ميز توالت شمع ھای معطر قرار دھيد .

ایيد▪ از تخت ھای دارای سایه بان استفاده کنيد و حریرھا و دراپه ھای زیبا برای ان انتخاب نم

 را نيز بدھد پس ھيچ گاه تلویزیون را در چنين▪ یک اتاق خواب رمانتيک باید محل ساکتی باشد که به شما حتی اجازه شنيدن نفس ھای ھمسرتان

اتاقی قرار ندھيد و تا حد امکان از پرده ھای زخيم و چند�یه استفاده کنيد .

يد .▪ موسيقی رمانتيک مناسب اتقا خواب رمانتيک است پس دستگاه سی دی خود را در دسترس قرار دھ

د .▪ از پارچه ھای مخملی و حریر قرمز رنگ ، البالویی یا رنگ ھایی با مایه قرمز استفاده کني

▪ بر روی تخت کوسن ھای نرم و زیادی قرار دھيد .

▪ می توانيد از چراغ ھایی با نور قرمز مmیم یا صورتی استفاده نمایيد

▪ از عود و سایر چيزھای خوشبو استفاده نمایيد

▪ می توانيد عطر مورد عmقه خود را در صورت مmیم بودن بر روی تخت بپاشيد

● چگونه فضای اتاق خواب را بزرگتر نشان دھيم ؟

ند.) در فضای  اتاق  از کمدھای  آینه  دار استفاده  کنيد، چون  اتاق  را بزرگتر نشان می دھ١

) برای  انعکاس  منظره  بيرون، آینه  را درست  مقابل  پنجره  قرار دھيد.٢

 به خوبی  استفاده  کنيد.) آینه  انعکاس  و جلوه  نور را مضاعف  می  کند، پس  برای  روشنایی  بيشتر از جلوه  آن ٣
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) آینه  می  تواند یک  فضای  تاریک  را به  فضایی  دلباز و روشن  مبدل  کند.۴

) آینه  به  فضای  اتاق  ھویتی  خاص  می  بخشد. پس  چرا از آن  بھره  نبرید؟۵

ا فضای  اتاق  را بزرگتر نشان  می  دھند.) سعی  کنيد از رنگ ھای  روشن  برای  فضای  اتاق  خواب  استفاده  کنيد، چون  این  رنگ ھ۶

) برای  اتاق  خواب، کاغذ دیواری  با طرح  و نقش  ظریف  انتخاب  کنيد.٧

) اتاق  را با موکت طرح ساده کفپوش  نمایيد.٨

) وسایل  خود را با ھماھنگی  بچينيد تا اتاق  خيلی  شلوغ  نشود.٩

دیوارھا را به ظاھر به  ھم  نزدیک  می  کنند و فضای  اتاق  را) از انتخاب  رنگ ھای  تندی  مثل  نارنجی  و قرمز تند خودداری  کنيد، چون  این  رنگ ھا ١٠

 نشان  می  دھند.کوچک  می  نمایند. رنگ ھای  روشن  و شادی  مثل  آبی  کمرنگ  و سبز روشن،  فضا را بزرگتر

منبع : زن روز

http://vista.ir/?view=article&id=336077

ساله داشته باشيد!١٠٠فرش ھای 

فرش و قاليچه جلوه خاص و بی نظيری به منزل گرم شما می بخشد، پس

در زیبایی  درخشش  در  می تواند  محيطی  آسيب ھای  برابر  در  آنھا  حفظ 

مقاوم چندان  خورشيد  نور  برابر  در  معمو�ً  فرش ھا  باشد.  موثر  منزلتان 

نيستند پس ھنگام ورود نور خورشيد به داخل منزل حتماً پارچه ای بر روی

فرش پھن کنيد تا ضمن بھره بردن از نور مطبوع آفتاب، از فرش و قاليچه خود

نيز حفاظت کنيد. معمو�ً فرش ھا با گذشت زمان ریشه ھای خود را به نوعی

از دست می دھند یا مشاھده می کنيم که پاره و مندرس شده اند. با صرف

ھزینه ای بسيار کم می توانيد زیبایی مجدد را به آنھا برگردانيد. به عنوان مثال

فرستادن آنھا به یک تعميرگاه فرش و دوخت مجدد ریشه ھا در عين القای

زیبایی بيشتر به منزل شما، در عمر فرش نيز بسيار موثر است. استفاده از

شما ثابت بوده و لبه ھای آن به دیوارھا برخورد نکند تاقاليچه بر روی سراميک مشکmتی دارد. حتماً از ترمز فرش و قاليچه استفاده کنيد تا قاليچه 

 استفاده کنيد تا به جای آنکه پس از مدتیبدین وسيله عمر آن بيشتر شود. خوب است ھرازچندگاھی از شامپو فرش مmیم و البته استاندارد

خود را به شدت کاھش می دھيد.طو�نی و به شدت کثيف شدن آنھا را به چنگ آب و جارو و پارو بسپارید. با این کار عمر فرش 

goodhouseمنبع: 

منبع : بيرتک
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فضاھای کوچک خانه را ياد کنيد!

بسياری از مردم در خانه ھایی كوچك زندگی می كنند از این رو استفاده از

كوچك ترین و به ظاھر بدون استفاده ترین نقاط در خانه ھم بسيار مھم است.

در این مطلب قصد داریم نكات جالبی برای غلبه بر كوچكی منزل و استفاده

بھتر از محيط محدود در اختيار شما بگذاریم.

) اگر دوست داشته باشيد كه محيط شام خوردن را كمی بزرگ تر از آنچه١

كه است نشان دھيد، استفاده از ميزھای گرد را توصيه می كنيم چون در

نگاه نخست و از بعد روانشناسی، محيط را بزرگ تر به ذھن القا می كند.

برای زیباتر جلوه  دادن ميزھای كوچك می توانيد از روميزی ھای روشن٢  (

نور، آن را بزرگ تر نشان با انعكاس مقادیر بيشتری از  استفاده كنيد چون 

می دھد و در عين حال با استفاده از آنھا از وارد آمدن ھرگونه خش به سطح

ميز جلوگيری می كنيد.

) اگر دوست دارید كه گوشه ای خاص از اتاق خود را بيشتر نشان دھيد و٣

در نگاه نخست سریع تر به ذھن بيننده منتقل شود، قرار دادن شيئی نورانی

ھمچون آباژور در گوشه مورد نظر ایده جالبی است.

و۴ تيره  دكور بندی ھای  از  كه  نكنيد  سعی  است،  كوچك  منزلتان  اگر   (

غير شفاف استفاده كنيد چون در این صورت فضای داخلی اتاق و منزل را

كوچك تر خواھيد كرد.

بلند۵ آباژورھای  از  است ھرگز  كوتاه  اتاق  اگر سقف  كه  كنيد  ) سعی 

استفاده نكنيد چون این كار موجب خفه شدن نور و محدود تر به نظر رسيدن

تشر كنيد.اتاق كوچك شما می شود. باید سعی كنيد كه در ھر حالت نور را با بيشترین ميزان در اتاق من

منبع: اشلی

منبع : روزنامه تھران امروز
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فضای بومی را به خانه مدرن خود بياوريد

با تمام خبرھایی كه این روزھا از آنچه كه در جھان امروز درجریان است می شنویم _

پيامدھای جنگھا، قيمتھای روزافزون و بحرانھای اقتصادی پياپی _ كه به یقين تأثيرات

منفی خود را بر روحيه ما برجا می گذارند اكنون وقت آن رسيده است كه به فكر بيفتيم

تا یك محيط دنج و بی آ�یش در گوشه ای از آپارتمان كوچكمان كه ھيچ نشانه ای از

طبيعت و زندگی صميمانه در آن ندارد ایجاد كنيم. فرزندان بيشتر افرادی كه در شھرھای

با آشنایی  كنند ھيچگونه  می  زندگی  كوچك  آپارتمانھای  و  خانه ھا  در  اما  بزرگ 

محيطھای روستایی و زندگی ھای بومی قدیمی ندارند پس بيایيد حال كه ھر روز بيش

از پيش در جست وجوی آرامش و امنيت به كنج خانه ھایمان پناه می بریم، یك فضای

اختصاصی برای فرھنگ بومی كشورمان نيز درست كنيم.

ھر چند دشوار است وقایع جھان را تحت كنترل خود در آوریم اما خانه ھمان جایی است

كه «ما» درباره چه كسی، چرا، چه وقت، چگونه و چه مكانی در آن تصميم می گيریم.

بيندازیم. نگاھی  نيم  نيز  بومی  دكورھای  به  كه  بگيریم  تصميم  بيایيد  حا�  پس 

دكوراسيون بومی مملو از انتخابھای متنوع و چشم نواز است كه می تواند به محيط

زندگی شما طراوت و شادابی دیگری ببخشد. حال ببينيم منظوراز دكوراسيون بومی

چيست؟

 شود درفmن ساختمان دكوراسيون مدرن،باید گفت دكوراسيون بومی بيشتر یك حس زیباشناختی است تا یك شيوه علمی. زمانی كه گفته می

ھيم بmفاصله در ذھن شما ساخته می شود. بدیھیفرانسوی، ایتاليایی و غيره مورد استفاده قرار گرفته است، یك تصویر از ھمان كشورھا و مفا

يب قبلی مفاھيم و حال و ھوا و ارزشھای یكاست زمانی كه از كلمه بومی برای توصيف دكوراسيون یك محل استفاده می شود نيز به ھمان ترت

دكوراسيون ھيچ تعریف خاصی از این عبارتمحل و عشيره خاص به ذھن متبادر می شود. در عين حال، بسياری از دست اندركاران و متخصصان 

ی توانم بگویم به خاطر چه اما به محض آنكه آن راندارد و تنھا به گفتن این نكته بسنده می كنند كه «دكوراسيون بومی متفاوت است. دقيقاً نم

ببينم متوجه تمایز و تشخص آن می شوم.»

 نوع دكوراسيون را در ھر جا نمی بينيد و به طورواین دقيقاً ھمان نكته ای است كه دكوراسيون بومی را جذاب و پرطرفدار ساخته است. شما این

 را در كنار تكه ای دیگر از صنایع دستی باز ھم ازھماندقيق از اجزا و شيوه اجرای آن اطmع ندارید اما زمانی كه یك تكه از صنایع دستی از یك محل

 كه دارای بعد معنوی است، ھمه گير و رنگينمحل قرار می دھيد ناگھان یك سبك بومی ایجاد می شود. امتياز این نوع دكوراسيون در آن است

 خود را بپوشانيد و حس فرھنگی و ملی خوداست و بيش از ھمه منحصر به فرد است. این شيوه دكوراسيون به شما اجازه می دھد تا خÙ روحی

را تغذیه كنيد.

 پيشنھاد برای خلق یك دكوراسيون بومی توجه كنيد:۴به 

خانه به توافق برسيد تا تمام اجزای در اختيار در كنار- سعی نكنيد این سبك را در تمام قسمتھای خانه اعمال كنيد. بھتر است روی یكی از اتاقھای 

 خانه یك تكه سفال، یك تكه گليم و یا یك تابلویھم چيده شده و یك فضای آشكار بومی ایجاد كنند. به عنوان مثال به جای آنكه در ھر قسمت از

 یك دكوراسيون یك دست داشته باشيد. توجه داشتهصنایع دستی آویزان كنيد، تمام اینھا را دركنار ھم در اتاق نشيمن گردآورید تا یك اتاق با

نيد یك حس خفه كننده به افراد دست خواھد داد و اگرباشيد كه اگر بخواھيد از تعداد زیادی از عناصر دكوراسيون بومی در سرتاسر خانه استفاده ك
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نتخاب تنھا یك اتاق را توجيه می كند.آنھا را پخش كنيد دیگر به چشم نخواھند آمد. قيمت با�ی این اشيا نيز دليل دیگری است كه ا

ك كmف در ھم پيچيده و مغشوش از این عناصر پرھيز- حتماً در مورد استفاده از عناصر بومی به یك وحدت رویه دست پيدا كنيد و جدا از ایجاد ی

تنھا به زیبایی و ظرافت دست نخواھيد یافت بلكه یككنيد. اگر بخواھيد یك عنصر را از یك فرھنگ بومی و دیگری از فرھنگ دیگری انتخاب كنيد نه 

ایی نيز كه از طریق این عناصر بومی منتقل میحس آشفتگی و سردرگمی را در بيننده ایجاد خواھيد كرد. توجه داشته باشيد كه مفاھيم و سبكھ

 خواھيد از فرھنگھای متفاوت در اتاق خود نشانه ھاییشوند كامmً با ھم تفاوت دارند بنابراین تركيب بی معنی آنھا آزاردھنده خواھد بود. اگر می

فرھنگھای دیگر تزیين كنيد.داشته باشيد بھتر است یك فرھنگ اصلی انتخاب كنيد و گوشه و كنار را با عناصر جزیی تر از 

دكوراسيون خود انتخاب كنيد و شروع به چيدن- یك عنصر را كه بيش از ھمه دوستش دارید یا دارای ارزش بيشتری است به عنوان ھسته مركزی 

 شما بھتر است. مثmً یك تكه قاليچه یا گليم قدرتو گسترش دكوراسيون در اطراف آن بكنيد. ھرچه این عنصر بزرگتر باشد برای زیبایی دكوراسيون

مانور بيشتری به شما می دھد تا یك نقاشی كوچك كه به روی دیوار نصب می كنيد.

اصر از رنگ به شدت استفاده شده است و- یكی از زیبایی ھای خاص و مشخصه ھای اصلی دكوراسيون بومی رنگين بودن آنھاست. در این عن

تفاده قرار دھيد تا به تركيب زیبا و دلپذیر دست پيداطرحھا معمو�ً به وسيله تركيب رنگھا ایجاد شده اند. این مشخصه را با درایت و ھوش مورد اس

كنيد.

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=5113

فضای خانه را بزرگتر جلوه دھيد

ھنگامی كه فضایی از وسعت كمی برخوردار بوده و صرفنظر از كارایی، به

لحاظ ظاھری نيز كوچك و دلگير به نظر می رسد، به كارگيری راھكاری بسيار

ساده و كاربردی دكوراسيونی آن قدر می تواند تاثيرگذار و مفيد فایده باشد،

بزرگتر شده به طور واقعی  رانده شده و فضا  به عقب  گویی كه دیوارھا 

است. پيشنھادات ارائه شده در ذیل از آن جمله اند:

▪ رنگ

برای از جمله مھمترین اقدامات  انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذكور 

وسيع تر كردن آن به لحاظ ظاھری است. این موضوع تنھا به انتخاب رنگی

برای دیوارھا و سقف محدود نمی شود بلكه كفپوش انتخابی و ھمچنين

از نيز  برای فضا  نظر  مورد  یا  و  موجود  لوازم دكوراسيونی و كاربردی  رنگ 

دیوارھا كه  درست است  محيط،  یك  در  زیرا  برخوردارند  بسزایی  اھميت 

بيشترین و بزرگترین سطوح را تشكيل می دھند ولی بخش زیادی از آنھا با

قرارگيری لوازم در مقابلشان و ھمچنين نصب دیواركوب ھا و تابلو ھا پوشيده
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شده و در واقع این وظيفه به عناصر دكوراسيونی یادشده منتقل می شود.

مختلف ھمان رنگ بھره گيرید. به كارگيری رنگ ھایبنابراین برای پوشش دیوارھا و سقف فضایی كوچك از یك رنگ روشن و یا �اقل از تناليته ھای 

يز به ھمان ميزان حائز اھميت است. ھرچه كفپوشتيره و به خصوص گرم، دیوارھا را نزدیك تر به نظر می رساند. این موضوع در مورد پوشش كف ن

به خصوص صيقلی مانند سنگ و سراميكانتخابی شما تيره تر باشد، وسعت كف محيط كوچك تر به نظر می آید برعكس كفپوش ھای روشن و 

كه بازتابی از نور را نيز به ھمراه دارند، سبب بزرگتر جلوه دادن كف محيط می شوند.

▪ طرح

رھا و كف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده درعmوه بر رنگ، طرح نيز در این جریان، نقش مھمی را عھده دار است. این موضوع، از پوشش دیوا

چه كاربرد طرح كمتر باشد، فضا از وسعتلوازم دكوراسيونی مانند پرده، رومبلی، روتختی و غيره ھمگی را شامل می شود. به طوركلی ھر

بيشتری به لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.

▪ نور

افزایش دھد در افزایش ظاھری وسعت نيز كارساز خواھدفضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراین انجام ھر اقدامی كه نور موجود در محيط را 

ر این قبيل رنگ ھا است. لذا اگر در فضای موردبود. یكی از د�یل پيشنھاد به كاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نيز موضوع انعكاس نور بيشت

 كرده تا از حداكثر ميزان نور طبيعی بھره گيرید. درنظر پنجره ای دارید كه با پرده نسبتاً ضخيمی پوشيده شده است، پرده ای نازكتر را جایگزین

دن فضا، به جز دریافت حداكثر ميزان ممكن از نورنورپردازی یك فضا با نور طبيعی و در نتيجه دستيابی به ھدف مورد نظر یعنی بزرگتر جلوه كر

خورشيد راه مھم دیگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غيرطبيعی، دست باز است.

ه باشيد. به عنوان مثال در یك فضا ھرچه دیوارھا روشنشما می توانيد با انتخابی صحيح از لوازم نورپرداز، فضایی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشت

نيز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امكان پذیر است.تر باشند، فاصله شان از یكدیگر بيشتر نشان داده شده و فضا بزرگتر جلوه می كند. این كار 

حاشيه ای از سقف كاذب طراحی می كنند كهاین روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقف فضاھای عمومی مانند اتاق نشيمن و پذیرایی 

 ھدایت كنيد. البته این كار توسط ھالوژن ھای ریلیداخل آن چراغ ھای ھالوژن تعبيه شده است. بنابراین كافی است این چراغ ھا را به سمت دیوار

ه نقش بسزایی دارد. برای این منظور آینه ای رانيز عملی است. در مبحث افزایش نور محيط چه حاصل از یك منبع طبيعی و چه منبع مصنوعی، آین

 كردن فضا استفاده كنيد.در مقابل آن منبع نورزا بر روی دیوار نصب كرده و از بازتاب نور توسط آن، برای نورانی تر

▪ ابعاد

ظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچهھرچه در محيط از لوازم دكوراسيونی و كاربردی بزرگ و عظيم الجثه تری استفاده كنيد بخش اع

فضای خالی كمتری وجود داشته باشد، محيط كوچك تر به نظر می رسد.

▪ خطوط افقی

صر دكوراسيونی، یكی از راه ھای افزایش وسعت آنایجاد خطوط افقی بر روی یك و یا چند دیوار فضای كوچك مورد نظر آن ھم از طریق كاربرد عنا

دیوار و در نتيجه فضا خواھد شد. برای این منظور روش ھای بسياری وجود دارد:

 چاپی با استفاده از تكنيك استنسيل یا مھر دیوارھای) با چسباندن كاغذدیواری نواری بر روی یك و یا دو دیوار مھم از یك فضا و یا ایجاد نواری١

ه دیوارھای فضا، محيطی بسته و محدود را سبب شده واصلی یك فضا را بزرگتر جلوه دھيد. البته توجه داشته باشيد كاربرد این كاغذھا بر روی كلي

فضا را از آنچه ھست كمتر نشان می دھد.

لند و متناسب با طول دیوار، روش دیگری برای ایجاد) نصب ھر گونه دیواركوب در قالب تابلو، آینه، طبقه، زوار و غيره به صورت افقی در طولی ب٢

فقی واقع بر روی دیوار است. به این ترتيبخطوط افقی مورد نظر است. به طور كلی در كليه راھكارھای فوق، ھدف ھدایت چشم بر روی خطی ا

ين مدت زمان كم، عاملی برای طویل تر نمایاندنبه جای آنكه چشم طول یك دیوار را با سرعت گذر كند، وقفه ای حتی چند ثانيه ای داشته و ھم

طول دیوار در ذھن می شود.

منبع : دوستان
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فضای خانه و اثر آن بر افراد

با

نند ایجاد کرد.طراحی داخلی مناسب می توان محيطی مناسب برای افرادی که در جامعه پر سر و صدا زندگی می ک

ت. فکرش را ھم نمی کرد اول زندگی و این ھمهچند ماه بيشتر از ازدواجشان نمی گذرد. با ھزار اميد و آرزو پا به زندگی مشترک گذاشته اس

 سورمه ای و سرد است. در خانه دیگر،مشکmت. خودش ھم نمی داند علت این ھمه سردی و بی توجھی چيست. رنگ ھمه چيز در خانه، آبی و

سيون خانه را عوض می کنند. فضای خانه پرمدتی است ھمه به یکدیگر پرخاش می کنند؛ دیگر روابط مانند گذشته نيست. چند ماه پيش دکورا
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است از قرمز و زرد و نارنجی.

 و اثرات مختلف آن بر افراد است. اغلب مردم، توجهیکی از مقوله ھای مھم مرتبط با خانه و خانواده، طراحی داخلی و دکوراسيون فضای درون خانه

اد مختلف زندگی خود ندارند. البته این حوزه نيازمندو نگاه دقيقی در مورد نحوه طراحی فضای داخل خانه و ترکيب بندی رنگ ھا و اثرات آن در ابع

ينه ھستند.تخصص و دانش آن است که مسلماً عامه افراد، فاقد دانش تخصصی و مطالعات آکادميک در این زم

● اھميت و جایگاه طراحی داخلی

ا چندی پيش، طراحی منازل در ميان خانوادهمھرنوش ظھوریان کارشناس طراحی صحنه- درباره جایگاه طراحی داخلی در سطح جامعه می گوید: ت

ام به خرید وسایل و اثاثيه گران قيمت و نامتجانس میھای ایرانی جایگاه شناخته شده ای نداشت و اکثر مردم بدون توجه به فرم و اندازه خانه اقد

مسأله تا حدودی مورد توجه مردم قرار گرفته است چونکردند که وقتی آنھا را در خانه قرار می دادند فضای مطلوبی ایجاد نمی شد اما امروزه این 

نه، نه تنھا موجب زیبایی خانه نمی شود بلکه ممکنمتوجه شده اند که تنھا استفاده از وسایل لوکس و گران ولی بی ارتباط با یکدیگر و محيط خا

ده اند و از آنھا برای طراحی منازلشان کمک میاست فضای خانه را کوچک تر یا شلوغ جلوه دھد. از این رو بيشتر به طرف طراحان داخلی جذب ش

چنين افراد، آگاھند و می توانند برای افرادی کهگيرند؛ چون طراحان داخلی به خوبی با روانشناسی رنگ ھا و تأثيرشان روی فضاھای مختلف و ھم

امروزه در یک جامعه شلوغ و پر سر و صدا زندگی می کنند، محيطی گرم و دلخواه ایجاد کنند.

ارند، مبلمان و پرده است. در حالی که ایناکبر شامی- متخصص طراحی داخلی- در این باره می گوید: تصوری که اغلب مردم از دکوراسيون د

ارای گرایش ھای مختلف است. در دو سالرشته، بسيار تخصصی و سخت است. برای مردم، دکوراسيون ھنوز ناشناخته است و نمی دانند که د

ات ماھواره ای و اینترنتی نسل جوان برمی گردد.اخير، آمار ورودی ھای مراکز آموزشی در این رشته، ھشت برابر شده است که علت آن به ارتباط

اند، تا جایی که با�ترین آمار بازدید و خرید دردر سال ھای اخير، مردم نياز به دکوراسيون را بيشتر فھميده اند و تا حدودی تنوع طلب شده 

نمایشگاه ھا، بعد از نمایشگاه کتاب، مربوط به نمایشگاه دکوراسيون داخلی است.

● عناصر مورد توجه در طراحی داخلی

دی بسيار وسيع یافته و از اصول علمی وبه گمان بسياری از مردم طراحی داخلی، تخصصی لوکس و تزئينی است؛ در حالی که امروزه کاربر

 داخلی مورد توجه قرار می گيرد نيازھایمھندسی برای ایجاد آسایش و ایمنی بيشتر پيروی می کند. از جمله مسائلی که در زمينه طراحی

طراح داخلی، عينيت دادن به ایده ھا و خواستهکاربران با توجه به سن، شخصيت، طبقه اجتماعی و عmئق و سليقه ھای فردی است. در واقع کار 

ھای فرد در خلق محيط مطابق با نيازھا و ویژگی ھای وی است.

ون با بدن انسان است. از وظایف دکوراتور، طراحیمورد مھم دیگر، ارگونومی یا شناخت ابعاد بدن انسان در جھت ایجاد تناسب مبلمان و دکوراسي

اخلی می توان از ایمنی، استفاده بھينه از فضا وھر چيزی براساس ابعاد و اندازه ھای کاربر است. از دیگر عناصر مورد توجه در طراحی فضای د

اده از فضای داخلی نام برد.سطح، مسائل مالی (بودجه)، نور، آسایش افراد خانواده، ویژگی ھای فضا، عملکرد و نحوه استف

● تغيير دکوراسيون؛ ھزینه اضافی یا نياز

 تجملی بودن آن است. بسياری از مردم، اینیکی از تصورات غالب در اذھان عمومی در خصوص مسأله تغيير دکوراسيون منازل و طراحی داخلی،

امر را یک ھزینه اضافی قلمداد می کنند.

ھزینه اضافی نيست بلکه اقدامی فنی درداریوش صباحی متخصص دکوراسيون داخلی در این زمينه می گوید: طراحی منزل و دکوراسيون، یک 

حی داخلی، کاری تجملی و اضافی نيست بلکه یکجھت بھبود فضا و مدیریت بر فضایی است که در آن زندگی کرده و از آن استفاده می کنيم. طرا

د؛ یعنی تغييردادن ھای بی مورد و بی اثر کهنياز است که دانش و مھارت خاصی می طلبد. زمانی ھزینه اضافی است که کار طراحی، دقيق نباش

از برخی ھزینه ھا جلوگيری کرد.بر اثر بی دانشی صورت می گيرند، با یک طراحی مناسب می توان در بسياری امور صرفه جویی و 

ا تغيير رنگ یک دیوار سالن، تعریض پرده، بازسازی وظھوریان نيز طراحی داخلی را نيازمند به ھزینه ھای با� نمی داند؛ وی معتقد است می توان ب

که این مھم در تخصص طراحان داخلی است کهتعمير اشياء قدیمی به گونه ای دیگر و چيدمان اثاثيه، فضای داخلی یک خانه را متحول ساخت 

 سليقه ھا و عmئق ساکنان خانه را نيز باید در نظردرک درستی از رنگ، نرم، ریتم، تناسب، توازن و سایر عناصر بصری دارند. البته در این ميان

 با یک ھزینه گزاف ھمراه نيست؛ گاھی حتیگرفت چون این تغيير و تحول، نقش بسزایی در روحيه آنھا دارد.پس طراحی داخلی ھميشه لزوماً

می توان با تغيير دادن مکان بعضی از عناصر، یک فضا را کامmً بھينه کرد.
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● اثرات روانی و درمانی

 و دیگری تاثير طراحی فضا روی افراد است. بهدر حالت کلی تاثير طراحی داخلی به دو صورت است. یکی تاثير طراحی بر خود فضای مورد طراحی

ری را نيز دارا ھستند. زنان خانه دار و فرزندان کوچکطور قطع، افرادی که در فضای داخلی منزل بيشترین زمان را سپری می کنند، بيشترین تاثيرپذی

حيطی که در آن قرار گرفته اند، ھستند.به نوعی بيشترین زمان خود را در خانه می گذرانند که در نتيجه آن بيشتر تحت تاثير فضای م

 در برخی مواقع با تغيير چيدمان منازل می توانرضا دولتيار- روان شناس و استادیار دانشگاه- در مورد اثرات درمانی طراحی داخلی می گوید:

که در دکوراسيون منزل تغيير و تحول ایجاد کنند تا بابرخی بيماری ھا را درمان کرد. گاھی در مورد بيماران افسرده، از اطرافيان خواسته می شود 

جنس ھا ھم در این زمينه مؤثر است که ھر کدام میاستفاده از اثرات درمانی آن بتوان در بھبود وضعيت بيمار حرکت کند. استفاده از رنگ ھا و 

عی بودن می دھد در حالی که چوب حسی ازتوانند القاعات خاصی را داشته باشند. به عنوان مثال، فرفورژه حسی از سختی و سرما و مصنو

طبيعت را منتقل می کند.

دارد که از طریق آن می توان کودکان بيش فعال راعmوه بر این طراحی دکوراسيون و فضای مناسب در درمان برخی بيماری ھای کودکان نيز کاربرد 

ھران- نيز در مورد اھميت طراحی داخلی و اثرات آننرمال و کودکان کم تحرک را پرتحرک کرد.آتوسا نصر- کارشناس ارشد گرافيک و مدرس دانشگاه ت

واند از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گيرد.بر محيط خانه و افراد می گوید: اھميت لزوم مقوله طراحی فضاھای داخلی به حدی است که می ت

 طراحی فضای داخلی اھميت واقعی خود رابا دو طراحی مختلف از یک فضای یکسان می توان آن فضا را برای دو منظور مختلف، مناسب کرد.

اشته باشند و ھم کودک در فضایی مناسب بانشان داده است. با چيدمان مناسب در منزل ھم پدر و مادر می توانند فضای موردنظر خود را د

شرایط روحی و سنی خود به سر برد.

گ ھای مناسب در فضا می توان حتی بعضی ازیکی دیگر از بارزترین محورھای طراحی داخلی مقوله انتخاب رنگ در فضاست. با استفاده از رن

ی تعداد ضربان قلب را کمتر و رنگ قرمز ضربان قلب رابيماری ھا مانند افسردگی، فشارخون و... را درمان کرد. به عنوان نمونه استفاده از رنگ آب

کند. برخی از رنگ ھا بعضی از صفات را القا می کنند. بهشدیدتر می کند. قرار گرفتن در فضایی با رنگ ھای قرمز و زرد، اشتھای افراد را زیادتر می 

 برای فضاھای خيس منازل مانند سرویس ھایطور مثال رنگ آبی در کنار سفيد، پاکيزگی مضاعف را نشان می دھد. یکی از پيشنھادھای مناسب

م ھای مناسب می توان یک فضا را از لحاظ کاربردیبھداشتی، استفاده از رنگ ھای سفيد و آبی ھستند. نتيجه اینکه، با استفاده از رنگ ھا و فر

مناسب تر کرد.

ياری از اجناس و کا�ھای مرتبط با طراحی خانه ھااز دیگر تاثيرات مرتبط با مقوله طراحی داخلی مسأله فرھنگسازی و اثرات فرھنگی آن است. بس

ربران ایرانی نيست. به عقيده اکبر شامی باوارد جامعه شد، در حالی که برای آن فرھنگسازی صورت نگرفته است، یعنی متناسب با فرھنگ کا

ند که حتی باعث ایجاد برخوردھا و اختmفاتشناختی که مردم نسبت به فرھنگ خود ندارند، گاھی ابزار و وسایلی را وارد زندگی خود می کن

نگ خانواده ایرانی متناسب باشند. در مجموع می توانخانوادگی و به ھم خوردن تعادل می شود، بنابراین ابزار و وسایل مورد استفاده باید با فرھ

بردن از فضایی که در آن زندگی می کنند، موثر است.به این نتيجه رسيد که نحوه طراحی فضای داخلی خانه به ميزان با�یی در روحيه افراد و لذت 

● نقش رسانه ھا

د را با خواندن روزنامه و تماشای تلویزیون سپریطبق عقيده کارشناسان و متخصصان موزه طراحی داخلی از آنجایی که اکثر مردم اوقات فراغت خو

توانند نقش چشمگيری در آموزش و تشویق مردم و ایجاد زمينه ھای �زم  برای فرھنگسازی در این بخش داشتهمی کنند، رسانه ھا می 

 فضای اطراف خود اھميت نمی دھند. از جملهباشند.جسارت استفاده از رنگ ھای شادتر در اغلب مردم وجود ندارد و عده زیادی ھستند که به

ی در این زمينه است.اقدامات �زم و موثر رسانه ھا، خصوصا تلویزیون، ساخت و تھيه برنامه ھای آموزشی و تبليغات

ارد و توسط برخی از مراکز آموزشی بهدر حال حاضر، رشته طراحی داخلی به عنوان یک رشته مستقل در مراکز معتبر دانشگاھی وجود ند

 با توجه به نقش و اثرات برجسته این مقولهھنرجویان تدریس می شود. امروزه ثابت شده است که یکی از ابزارھای مھم صنعت و تجارت است و

در سطح جامعه احساس می شود.در ابعاد مختلف زندگی روزمره افراد، نياز به تبدیل این رشته به یک رشته مستقل دانشگاھی 

 زندگی کردن برداریم، چرا از آن غفلت کنيم.حال که می دانيم از طریق طراحی مناسب فضای داخلی خانه مان می توانيم گامی در جھت زیباتر

http://vista.ir/?view=article&id=218332
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Living roomفضای نشيمن 

آدمی ھميشه دوست دارد در محيطی مملو از آرامش و زیبایی زندگی کند و

ھميشه سعی بر ان دارد که آرامش را به محيط کار خود نيز ببرد. با توجه به

این مسئله ميتوان با دکوراسيون مناسب به خواستھای فرد را جواب داد .

مسائلی که باید قبل از طراحی دکور منزل یا محيط کار یا رستوران یا بوتيک

و..... در نظر داشته باشيم به این صورت ميباشد:

) ھمخوانی طرح مورد نظر با کاربری فضا١

) رنگ فضا٢

) رنگ و سائل داخلی فضا٣

) استفاده از نور طبيعی۴

) طراحی نور فضا(نور مصنوعی)۵

) طراحی مسير حرکتی مناسب داخلی فضا۶

لفی ميباشد که ھر کدام طراحی خاص خود را دارامھم ترین طراحی از نظر من دکور محل زندگيست ...............خانه.....که شامل فضاھای مخت

ميباشند.و متأسفانه در ایران حتی در خانه ھای خودمان به این موضوع توجه نداریم .

مھم ترین فضا در خانه جایست که خانواده بيشترین وقت خود را در آنجا ھستند

http://vista.ir/?view=article&id=88474

فکر بکر برای آپارتمان ھای کوچک

در این نکات کوچک خواھيد دید که چگونه دکوراتورھای حرفه ای از فضاھایی

محدود، به بھترین شکل استفاده ميکنند. آنھا بيشتر اوقات با اتکا به این

نکات، بيننده را به این تصور وا ميدارند که فضا، از آنچه آنھا ميبينند بزرگتر

است.
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▪ رنگھای سفيد، خنثی یا کم مایه نور را به بھترین وجھی منعکس ميکنند و

از لحاظ بصری دیوارھا را "به عقب ميرانند" بھترین حالت، استفاده از رنگ

روشن به طور غالب، ھمراه با ریزه کاریھایی از رنگھای تيره است تا با ایجاد

تضاد، فضا را دلنشين تر کرده و از حالت یکنواخت خارج کند.

▪ نور فراوان طبيعی به خصوص برای اتاقھایی که با سایه روشنھای عميق

تری تزیين شده اند بسيار ضروری است. بگذارید نور خورشيد تا حد امکان در

اتاق بتابد.

▪ مبلمان و لوازم کم رنگ نسبت به انواع مشابه آن با رنگ تيره، سبکتر به نظر ميرسند.

، در مواقعی که خالی ھستند، ناپدید ميشوند و صندليھای چھارپایه با نشيمن پارچهPlexiglas▪ لوازم شفاف مانند ميز چای خوری پلکسی گلس 

ای بسيار سبکتر و ناپيداتر از انواع تمام پارچه ھستند.

بلمان و لوازم کوچک جای کمتری اشغال▪ کمتر، بيشتر است، این مثلی است که ورد زبان دکوراتورھای فضای کوچک است. درست است که م

تاق شلوغ و مانند انبار و از ھمه مھمتر کوچک به نظرميکنند، اما اگر بخواھيد به این دليل تعداد بيشتری از آنھا را در اتاق کوچکی جا دھيد، ا

به دليل تعداد کمتر آن، اتاق خلوت و بزرگ به نظرميرسد. بھتر است که از لوازم بزرگ و راحت استفاده کنيد که ھمانقدر جا اشغال ميکند، اما 

ميرسد.

نجام شود. به جای انتخاب رومبلی ھای پر رنگ با▪ استفاده از طرحھا و رنگھای شلوغ و غالب در اتاقھای کوچک، باید با احتياط و مقتصدانه ا

 ببخشد و ھم جای زیادی اشغال نکند.طرحھای درشت، از پارچه مورد عmقه خود کوسنھایی کوچک و رنگين تھيه کنيد تا ھم به فضا رنگ

▪ ميله پرده را از حد پنجره با�تر نصب کنيد. به این ترتيب سقف بلندتر به نظر ميرسد.

پرده شيشه ھا نمایان شده و نور بيشتری به داخل وارد▪ گيره مخصوص بستن پرده را با فاصله بيشتری از کنار پنجره قرار دھيد تا ھنگام کنار زدن 

شود.

 توجه ميکند، درحالی که نصب تابلو در جایی خارج از مرکز،▪ تابلوھا را در وسط دیوار نصب نکنيد.در غير این صورت بيننده ناخودآگاه به اندازه دیوار

به ارتفاع اتاق جلب کرده و حسی از بلندی سقف بهچشم بيننده را به خود تصویر جلب ميکند. ترکيبی از دو تابلو به صورت عمودی نيز، توجه را 

بيننده القا ميکند.

دیوار نصب ميکنيد، برایش حاشيه ای عریض و سفيد و▪ تابلوھا و طرحھای شلوغ را به حداقل برسانيد. در صورتی که تصویری پر رنگ و شلوغ را به 

قابی باریک در نظر بگيرید تا این طرح شلوغ در کادری آرام بسته شود.

ور انجام ميشود. اگر آشپزخانه ای باریک و کوچک دارید،▪ آینه ھا فضا را گسترش ميدھند. این کار با منعکس کردن تصویر مقابل و افزودن به ميزان ن

ترین و کتابخانه نيز چنين تاثيری خواھد داشت.نصب یک آینه بزرگ در انتھای آن، عمق بيشتری به آن ميدھد.گذاشتن آینه در پشت قفسه ھای وی

ضایی یکنواخت و بزرگ مينمایاند. انتخاب پارکت یا▪ انتخاب کفپوش یکنواخت ارتباط ميان اتاقھا را حفظ ميکند و خانه ای کوچک را، به صورتی ف

ر، نگاه بيننده را به دنبال خود ميکشد و فضاییسراميک یک دست یا استفاده از قاليچه ھای کوچک و ھم رنگ در بخشھای اتصال اتاقھا به یکدیگ

بزرگتر برای او ایجاد ميکند.

، روکش پيشخوان، قاب پنجره ھا و موارد مختلف دیگر،▪ تنوع جنس مواد را کم کنيد. تا حد امکان در زمان انتخاب بخشھای ثابت خانه مانند کابينت

درب چوبی، پنجره آلومينيومی و پيشخوان سنگی تزئيناز جنس یا طرح و رنگ کمتری استفاده کنيد. برای مثال آشپزخانه خود را با کابينت فلزی با 

ک دست باشند.نکنيد. در صورت ناچاری، سعی کنيد جنسھای مختلفی که به کار ميبرید از نظر رنگ ھماھنگ و ی

ید را باز ميگذارد و نور را از اتاقھای نورگير به اتاقھای▪ دربھای داخلی اضافه را بردارید یا از دربھای شيشه و چوب استفاده کنيد. این کار مسير د

دیگر ميرساند و محيط را بزرگتر نشان ميدھد.

وميزی بلند استفاده کنيد.▪ برای مخفی کردن جعبه ھا، چمدانھا و سبدھا در زیر تخت یا ميز، از روتختی دامن دار یا ر

م فضا را شلوغ نکرده و زیبا ھم باشند.▪ خرده ریزھای کوچک را در سبدھا یا ظروف زیبای چينی قرار دھيد تا ھم در دسترس باشند و ھ

د و خرده ریزھایی از قبيل دستمال سفره، نامه،▪ کشو ھای ساده در زیر ميز ناھارخوری، در کنجھای بی استفاده و مانند آن بسيار مفيد ھستن
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کارد و چنگال ميوه خوری و مانند آن را در خود جای ميدھد.

منبع : سایت سيمرغ

http://vista.ir/?view=article&id=283661

فنگ شوی

اتاق خواب یك كودك یا نوزاد، متفاوت از آن چيزی است كه در فنگ شویی

باید در بخش جنوب برای اتاق خواب در نظر گرفته می شود. اتاق خواب 

شرقی خانه باشد. به این خاطر كه انرژی زندگی بخش در ھنگام طلوع آفتاب

بارھا در فنگ شویی اشاره برای سmمتی كودك مفيد است، این مسئله 

شده است. در فنگ شویی آمده بھتر است اتاق كودك ھشت ضلعی، با نور

اتاق به  نزدیكی  بسيار  فاصله  با  البته  و  باشد  مناسب  تھویه  و  طبيعی 

والدین. اگر اتاق به طور طبيعی تاریك است، چراغ ھای اتاق را بيشتر كنيد.

پنجره اتاق كودك باید رو به زندگی باز شود، سنت فنگ شویی بر این باور

است كه چشم انداز یك باغ و گياھان سبز و شاداب و پر برگ، نشاط آفرین

است اما یك خيابان شلوغ كه مملو از زندگی است نيز می تواند مفيد باشد.

به یاد داشته باشيد كه حضور سبزی در لب پنجره، انرژی مورد نياز را برای

مناسب و اتاق كودك بسيار  برای  می كند. رنگ سبز روشن  فراھم  اتاق 

چشمگير است، چرا كه این رنگ با عنصر چوب در ارتباط است و جوانه زدن و

رشد گياھان را به خاطر می آورد.

اگر فرزندتان پسر است، سعی كنيد اتاقش را با رنگ ھای سرد چون آبی،

تزیين كنيد اما اگر فرزندتان دختر است، رنگ ھای گرم، مانند قرمز و صورتی

مانند تخت،  گرفتن  قرار  ببخشد. طرز  نفس  به  اعتماد  او  به  كه  پررنگ 

بزرگسا�ن است، نباید رو به در یا پنجره باشد اما سر تخت می تواند رو به

دیوار باشد و در طول یك ضلع اتاق قرار گيرد. اتاق بچه ھا باید ساده و راحت

باشد و فضاھایی برای پرورش و لذت از سرخوشی و آسودگی خاطر دوران

كودكی داشته باشد.

به یاد داشته باشيد كه بچه ھا در جریان رشد به سرعت تغيير می كنند، ماه

به ماه عوض می شوند، بنابراین مشخص است كه آنھا نياز دارند كه این

روند در محيط اطرافشان نيز بازتاب پيدا كند. دست كم دو سال یك بار باید
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اثاثيه را دوباره بچينيد و آرامش اتاق را تجدید كنيد. چرا كه كودكان شما مانند

دیگران نسبتا به رنگ ھا، شكل ھا و تصاویر واكنش نشان می دھند، شما باید

چه چيزی بد.این موضوع را بپذیرید، زیرا آنھا با احساس قوی خود می دانند چه چيزی برایشان خوب است و 

ا كه به احساس امنيت بيشتری می رسد. اگر كمدھا ووسایل را در اتاق خواب فرزندتان طوری بچينيد كه به راحتی از روی تخت آنھا را ببينند، چر

قفسه ھا حالت  عمودی داشته باشند بھتر است.

 تزیين استفاده نكنيد. به یاد داشته باشيد نوع به كاراگر فرزندتان دختر است و اتاق رو به شمال بود و نور كمی دریافت می كرد، از رنگ آبی برای

يد، آبی تيره نباشد، بلكه آبی روشن باشد. سبزبردن رنگ در اتاق كودك بسيار مھم است، یعنی اگر می خواھيد با رنگ آبی اتاقش را تزیين كن

روشن، ليمویی، كرم، خاكستری كمرنگ و در یك عبارت رنگ ھای روشن استفاده كنيد.

● توصيه ھای فنگ شویی

از نگاه فنگ شویی اشاره می كنيم، به این توصيه ھانحوه قرارگرفتن تخت بچه ھا در اتاق خواب مانند تخت بزرگسا�ن است كه در ادامه به مواردی 

توجه كنيد:

ی وارد شده و از در دیگر خارج شود. نكته مھم این است▪ اتاق خواب باید تنھا یك در ورودی داشته باشد، نه به این ترتيب كه انرژی به سرعت از در

يد كه وارد اتاق می شود، ھميشه احساسكه نباید در وضعيتی بخوابيد كه سر شما به سمت در باشد، زیرا اگر قادر به دیدن شخصی نباش

ناخوشایندی دارید، از طرفی پای شما ھم نباید مستقيم به سمت در باشد.

آب بر آن حاكم است، انرژی جسمانی شمارا جذب خواھد▪ اگر در اتاق خوابتان حمام دارید، پای شما به سمت در آن نباشد، زیرا این اتاق كه عنصر 

پا، ھيچ كدام نباید مستقيم رو به پنجره باشد.كرد. ھمين توصيه ھا در مورد پنجره ھم می شود، با این تفاوت كه در این مورد، نه سر و نه 

 جز در پای تختخواب... اما اگر در اتاق خوابتان آینه▪ استفاده از آینه در اتاق خواب چندان مورد تایيد نيست، در حقيقت اصm توصيه نمی شود، به

 نگه داشته شوند، چينی ھا معتقدند در ھنگام خواب، روح بدندارید، باید روی آن را قبل از خواب بپوشانيد، آینه ھا باید از مسير دید فرد خوابيده دور

گریزد و برای ھميشه فرد را ترك كند كه این نتایجرا ترك می كند و ممكن است به ھنگام بازگشت به بدن، از انعكاس خودش در آینه وحشت كند و ب

خوبی در بر نخواھد داشت.

اده ميكنيد، از نظر دور باشند، چرا كه تشك ھای برقی▪ الكتریسيته باید كمترین حضور را در اتاق خواب داشته باشد، وسایل برقی كه در اتاق استف

وید از آن نوعی است كه می توانيد پيش از استراحتبسيار بد و ناپسند ھستند اما اگر می خواھيد از یكی از این تشك ھا استفاده كنيد، مطمئن ش

خاموشش كنيد.

گوشه ھای اتاق قرار گيرند تا بدین ترتيب گوشه ھای▪ بھتر است اتاق خوابتان به اندازه كافی بزرگ باشد، كمدھا می تواند به طور اریب در عرض 

زاویه دار اتاق را متعادل كنيد.

http://vista.ir/?view=article&id=252387

فنگ شوی؛ ارزان و کار آمد 

ند ارد  لزومی  بياورید ،  به وجود   تغيير  اگر تصميم د ارید  د ر اتاق ھای منزلتان 

ھزینه و زمان زیاد ی را صرف این کار کنيد ، با د ر نظر گرفتن نکات زیر به راحتی

www.takbook.com

www.takbook.com



د ر یک آخر ھفته قاد ر خواھيد  بود  چھره ای جد ید  به اتاق ھای تان ببخشيد .

 ) تغيير نحوه چيد مان اثاثيه اتاق؛ تا حد  امکان وسایل را با فاصله از د یوار١

بچينيد  و آنھا را د ر زوایای مناسب قرار د ھيد . به عنوان مثال قرار د اد ن یک

باریک، سبب می شود  اتاق عریض تر به نظر کاناپه د ر عرض اتاقی نسبتا 

برسد .

 ) رنگ زد ن یک د یوار ؛ یکی از د یوارھای اتاق را به رنگ مورد  عmقه تان٢

ناحيه مرکزی استفاد ه کنيد . د ر نظر د اشته د رآورد ه و از آن به عنوان یک 

باشيد  که رنگ مورد  نظر تا حد ود ی با اشيای د یگر اتاق مثل روميزی، پرد ه و

... مطابقت د اشته باشد . تابلوھا و وسایل زینتی د یگر را بر روی ھمين د یوار

آویزان کنيد  و تکه ای از زیباترین اثاثيه تان را مقابل آن قرار د ھيد .

اتاق٣ به فضای  تازه ای  از گياھان؛ گياھان سبز ھميشه جان   ) استفاد ه 

می بخشند ، گياھی مناسب با فضای اتاق تان را انتخاب کرد ه و آن را د ر یکی

از گوشه ھای اتاق قرار د ھيد .

 ن فضا و ایجاد  محيطی صميمی است. بھتر است قاليچه ) پھن کرد ن قاليچه د ر کف اتاق؛ استفاد ه از قاليچه روش بسيار مناسبی برای گرم تر کرد۴

را به صورت زاویه د ار د ر زیر ميز اتاق پھن کنيد .

، د ر قاب ھای مزین بر روی د یوار نصب کنيد . اگر از آیينه ) آویختن تابلو یا آینه به د یوار؛ تصاویری را که به نوعی بازتابی از شخصيت شما ھستند ۵

 کنند ه چشم اند ازی قابل توجه ازعناصر موجود  د ر اتاقاستفاد ه می کنيد ، نھایت سعی خود  را به کار بگيرید  تا آن را د ر محلی مناسب که منعکس

است، آویزان کنيد .

کنيد  و جایی را مخصوص چيد ن آن ھا د ر اتاق د ر نظر ) د سته بند ی کرد ن اشيا؛ تعد اد ی مجسمه و اشيای تزئينی مورد  عmقه تان را جمع آوری ۶

بگيرید .

ر بچينيد . سعی کنيد  اشکال متفاوتی را برای چيد نآنھا را به سه یا پنج د سته تقسيم کنيد  و مجسمه ھای مشابه را د ر یک د سته کنار ھمد یگ

انتخاب کنيد .

 می توان از آنھا به منظور افزود ن طرح و بافت ھای ) استفاد ه از بالشتک ھای تزیينی یا کوسن؛ یکی از مزایای کوسن  ھا این است که به آسانی٧

صند لی  ھا چيد .مختلف به اتاق استفاد ه کرد . کوسن  ھا را می توان به صورت ھای مختلف بر روی کاناپه یا 

 شماست. بنابراین �مپ ھای اتاق را تعویض ) تعویض �مپ ھای اتاق؛ �مپ معمو� یکی از عmئم نشان د ھند ه منسوخ شد ن د کوراسيون اتاق٨

کرد ه و از �مپ ھای جد ید  موجود  د ر بازار استفاد ه کنيد .

 ) استفاد ه از پارچه ھای رنگی؛٩

تاق استفاد ه کرد . کافی است با اند کی د قت و توجهمشابه کوسن ھا، از پارچه ھای رنگی با جنس  ھا و طرح ھای مختلف نيز می توان برای تزیين ا

نقش و جنس د لخواھتان را بيابيد .

 ) مرتب چيد ن؛١٠

ارد . سعی کنيد  فضاھای خاصی را به وسایلی چوند رھم و برھمی یکی از فاکتورھایی است که د ر کسالت بار کرد ن فضای اتاق تأثير بسزایی د 

روزنامه، مجmت، اسباب بازی  ھا و وسایل خرد ه ریز د یگر، اختصاص د ھيد .

منبع : روزنامه اطmعات
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فنگ شويی برای ميز (ميز کار، ميز مطالعه و...)

دیوار جلوش  نباید  گرفته/؟ميزتون  قرار  کجا  ميزتون  قدم..ببينيد  اولين 

باشه...بھتره دیوار پشتش باشه...اگه دیوار جلوتون باشه مثل اینه که یه

مانعی جلو روتونه..کm اگه دقت کنيد حس می کنيد که آدم کmفه می شه

یا زود خسته می شه...ترجيحا ميز باید رو به در ورودی باشه...کm یه جوری

که مسلط به اتاق باشين...حتی اگه نمی تونين جاشو تغيير بدین یه آینه رو

ميز بذارین که درو ببينيد

ما رو دچار مطلب بعدی مرتب بودن روی ميزه...به ھم ریختگی روی ميز 

حس گيجی می کنه...پس روی ميزمون رو مرتب می کنيم

mیه ویژگی ای داره...مث در فنگ شویی جھتھا خيلی مھمند...ھر جھتی 

اس این جھات ھست که متفاوت با دانسته ھای مابرای طراحی یه خونه پيشنھاد فنگ شویی برای قرار گيری آشپزخانه..اتاق...نشيمن و ...بر اس

ی کنه که مثm چه چيزھایی کجای ميز قرارنيست..ھموناست ولی د�یلش خوب خيلی جالبه....حا� در مورد ميز کار ھم این جھات رو اعمال م

بدیم تا با دیدن اونا حواسمون به یه سری چيزا باشه

.یا ھر چيز دیگری که بخش اصلی کارتون ھست رووسط ميز مھمترین جای ميزه ..مرکز نيرو...پس اگه رو ميزتون کامپيوتر ھست حتما وسط باشه..

وسط قرار بدید

و خونسردی  دھنده  نشان  چپ  جھت  شویی  فنگ  است...در  خونسردی  حفظ  کار  ھنگام  مھم  مسائل  از  شجاعته(جنوبیکی   

غربی:خونسردی...شمال غربی:شجاعت

گفته می شه ترجيحا یک تمثال مذھبی یا کارت پستالی از طبيعت در این بخش قرار داده بشه

گل قرار داده بشه...کره زمين برای اینکه یعنیسمت راست ھم مربوط به توجه و ارتباطات ھست....بھتره در این سمت یک کره زمين و چند شاخه 

شما طالب مشتریان زیادی ھستيد و این حس نا خوداگاه در شما تقویت بشه

شه تميز کنيم...این کار اولين تاثير مثبت رو رویاز اونجایی که کامپيوتر یکی از اصلی ترین منابع تجارت ھست باید سعی کنيم صفحه آن را ھمي

...خودمون داره...ھمونطوری که می دونيم گرد وغبار روی صفحه کامپيوتر خيلی ھم خطرناک ھستند.

صوصا روی صفحه مانيتور رو...اگه بخصوص محلتوصيه ميشه که حتما وقتی کامپيوتر خاموش ھست (کامپيوتر داخل اتاقمون) روشو بپوشونيم...خ

خوابيدن ما ھم توی ھمون اتاق باشه...در مورد آینه ھم ھمينطوره

برای تصویرپس زمينه، زمينه ای که توش رنگ ارغوانی مmیم باشه به ذھن آرامش بيشتری می ده

کتاپ خيلی خلوت و منظم باشد...و برای اینکهکm فنگ شویی مخالف ھر گونه انباشتگی است...در ھر زمينه ای...در این مورد ھم باید روی دس

در  ترتيب رو  و  نظم  این  تلنبار شده  کار  از  انبوھی  با  ندھد که سرمان  ما دست  به  احساس  رعایتاین  باید  و...  درایوھا  و  فولدرھا  ھمه 

کنيم...ھمچنين از تلنبار شدن ایميلھا نيز باید خودداری شود

منبع : زن روز
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فنگ شويی چيست ؟

● فنگ شوی درمحيط زندگی

▪ آیا محيط زندگی راحتی دارید؟

▪ آیا تمام جنبه ھای مورد نياز زندگی شما در این محيط وجود دارد؟

▪ آیا از رنگھای این فضا لذت می برید؟

▪ به نظرتان این محيط بازتابی از سmمتی شما است؟محل زندگی شما

چگونه روی روابط شما اثر دارد؟

اكثر انسانھا نسبت به محيط زندگی خود بی توجه ھستند و از تاثيراتی كه

می شود آنكه گفته  اند. حال  می گذارد غافل  بر وجودشان  محيط  این 

محيطی كه در آن زندگی می كنيم محيط كاملی است كه بر مبنای فعل و

تاریخ و  اطراف(زمين)  ،محيط  خورشيدی(آسمان)  نظام  متقابل  انفعا�ت 

تولد(فردیت) بنا شده است.بنابراین برای یك زندگی آرام و متعادل، ھمنوایی

با نظام خورشيدی ،زمين و حتی تاریخ تولد ضروری به نظر می رسد .این

ھمنوایی و ھماھنگی توسط روشھایی چون فنگ شویی ایجاد می شود.

به انسان می آموزد. فنگ شوییفنگ شویی دانش و ھنر قدیمی است كه مطلوب ترین روش ھای زندگی در محيطی مناسب و موزون را 

آنھا محيطی نافع برای خود ایجاد كنيد ومشخص می كند چگونه با استفاده از رنگھای مناسب ،وسایل زندگی مناسب و طریقه صحيح چيدمان 

محيط كار ،تجارت یا خانه خود را به مراكز قدرت تبدیل كنيد .

 در ھشتاد سال گذشته موفق به كشف اسناددر مورد تاریخ دقيق فنگ شویی یا ابداع كننده آن ھيچ سند قابل اطمينانی در دست نيست.تنھا

تقيم به فنگ شویی اشاره شده است. فنگومدارك اندكی متعلق به قرون سوم و چھارم قبل از ميmد شده اند كه درآ نھا به صورت غير مس

به صورت سينه به سينه رموز این ھنر حفظ شد.شویی در قلب و ذھن مردم معمولی و از طریق زبان رمزی بين استادان و شاگردان باقی ماند و 

به ھمين دليل تعداد كمی از متون مكتوب آن باقی مانده است.

گ (گرم) واندیشه ھای جھا ن بينی مبتنی بربعضی ازمحققان معتقد ند حكمت وكاربرد فنگ شویی ھمزمان با مكتوب شدن نظریه یين( سرد)ویان

پنج عنصر چينی ، زمين (خاك) ، فلز ، آب ، جنگل (چوب) و آتش ، مدون گردیده است.

، زمين ، انسان و ماده از طریق نيروی تاچینظریه فنگ شویی رابطه كيھان و انسانھا را بررسی می كند و ھدف آن ایجاد وحدت ميان آسمان 

 (نيرو ھای حياتی) در موجودات جاندار و بی(نھایت مطلق) است. چينی ھای باستان اعتقاد داشتند ھنگامی كه این وحدت به وجود اید ،”چی”

نی بد بختی و اختmل و نگرانی به بار میجان جاری شده و موجب بروز اتفاقات خوب و سازنده می شود. فقدان جریان”چی” نتيجه معكوس،یع

آورد.

 وسيله ای برای تو ضيح نيرو ھای مر ئیمحور اصلی ھنر فنگ شویی وحدت ميان آسمان ، زمين و انسان است. چينی ھای باستان در جستجوی

 معنویتی بودند كه در ھنگام سختی ھا و بmیا به انھا پناهو نا مرئی روی زمين و تا ثير مبھم و مرموز این نيروھا بر رفتار انسان بودند. و به دنبال
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شتند با وحدت بين انسان و كائنات به یگانگیبياورند و به آرامش و آسایش برسند.ھدف چينی ھای باستان وحدت انسان و طبيعت بود و قصد دا

برسند.

ن موجب می شود رابطه متعادل و موزونی بيندر واقع فنگ شویی با جلوگيری از ھدر رفتن منابع و سپس ایجاد انرژیھای خوب در اطراف انسا

اط درونی بين عوامل را درك می كند..نكته جالبانسان و محيط پيرامونش برقرار شود و انسان در می یابد كه با محيط اطرافش یكی است و ارتب

بھره مند شود.اینكه فنگ شویی در ھر كجا قابل استفاده است و ھر كس به فراخور نياز خود می تواند از آن 

 ھر كسی از ارتعاشات سالم احاطه شده باشدیكی از مھمترین مباحثی كه فنگ شویی به آن می پردازد محيط كار است. اگر محيط كار و زندگی

خود او نيز سالم می ماند.

● فنگ شوی در كار

▪ آیا از محيط كار خود لذت می برید؟

▪ آیا به شغل خود عmقه مند ھستيد؟

▪ لحظاتی كه در محل كار ھستيد چگونه می گذرد؟

و ھمچنين ارتباط خوب بين مخاطبان مختلف درھماھنگی ميان ھمكاران،معين بودن حدود فعاليتھا ، داشتن روح بی پروا و با ھمت،حسن ابداع 

محيط كار،ھمگی عناصری می باشند كه موجب فعاليتی بھينه،مثبت و در حال رشد می شوند.

ی چگونگی قرار گرفتن شما در دفتر كار،ھمينطوراین محاسن را می توان به كمك قوانين فنگ شوی در محيط كار ایجاد كرد.به طور مثال با بررس

ام نظم و ھماھنگی بين شما و ھمكاران دیگر بهوضيعت دیگر ھمكارانتان و حتی وسایلی كه شما را احاطه كرده اند می توان موقعيت مؤثر و آر

وجود آورد.

موثری به ھماھنگی و درجه ميز كار به سمت شرق یا اویختن عكس ابشاری به روی دیوار شمالی دفتر كار،كمك بسيار ۴۵گااھی اوقات گردش 

 و سختگيرتان متوجه شماست در امان نگهنظم محيط كار می كند و حتی شما را از آسيب انرژی ھای منفی كه شاید از سوی ھمكار بد اخmق

جيب می رسد،اما بر اساس اعتقاد قوانين فنگمی دارد..شاید سوال كنيد ایا با این كارھا به نتایج مثبت شخصی دست خواھيد یافت؟به نظر ع

 كه ھمان انرژی حياتی است-كمك كند از اینروشویی،حتی یك تغيير كوچك در محلی كه ما را احاطه كرده می تواند به روان شدن انرژی ،،جی،،

موفغيتی ھماھنگ و متعادل با خود و در ارتباط با دیكران به ھمراه خواھد اورد.

يك مشاور فنگ شوی مراجعه نمود و با انجام.برای مثال رئيس یك شركت بزرگ انگليس كه به خاطر كار طاقت فرسا نگران سmمتی خود بود. بھ

حيط كار موفق تر شود.طبق بررسی وضيعت اتاقپيشنھادات وی پس از مدتی توانست كار خود را بھتر انجام دھد و ھم در امور شخصی و ھم در م

ول فنگ شویی این جھت ھا باعثكار وی مشخص شد كه ميز تحریر او در جھت شرق و صندلی در جھت شمال شرقی قرار داشت .طبق اص

 سمت شمال غربی و صندلی به سمت شرقفعاليت زیاد و جاه طلبی می شوند بنابراین بنا به پيشنھاد مشاور فنگ شویی جھت ميز كار به

تغيير یافت

انرژ دارد كه شامل جریان  از مطالعات وسيع وجود  به ظاھر ساده مجموعه ای  این قوانين  ميان ویژگی ھایدر پس  توازن  برقراری  ی چی، 

ت اصلی زمين شمال،جنوب،شرق،غرب،شمالیين..مونث.. و یانگ ..مذكر..، و پنج عنصر چينی،زمين(خاك)،فلز،اب،جنگل(چوب) و اتش،ھشت جھ

شرقی،شمال غربی،جنوب شرقی،جنوب غربی،علم نجوم ژاپنی و مربع جادویی است.

یف چه افقی چه عمودی با به شكلی مرتب شده اند كه او� از ھر عدد فقط یكبار استفاده شده و ثانيا جمع اعداد ھر رد٩ تا ١(در این مربع اعداد 

شتریان یك شركت،ھمكاری) از تركيب موارد مذكور و در نظر گرفتن ھمه انھا در داخل یك اداره می توان برای ارضاء م١ برابر است. شكل ١۵

ن دانش كھن حتی می توان با ایجاد موقعيت ھایی ھمچوندوستانه بين افراد یك اداره ،ارتباط مؤثر با مراجعين و….استفاده كرد.با بھره گيری از ای

 ھمراه كرد.تعيين محل قرار گرفتن افراد تاثيرات عميق و كارا بر افراد گذاشت و آنھا را با عقيده خود

يابان ھای اطراف و … طراحی رنگھای فضایبطور كلی جھت قرارگيری كل بنا و معماری ساختمان،محل قرار گرفتن ساختمان نسبت به وضعيت خ

رگرفتن دستگھای تاسيساتی یا تزئيناتی موجود درداخلی و چيدمان وسائل كار مثل وضيعت ميز كار نسبت به بازشو ھای اتاق ھا و یا چگونگی قرا

نھا دقت داشته و در ھر موقعيتی مناسب ترینمحل كار و یا حتی نظم و انضباط وسایل روی ميز كار مواردی ھستند كه مشاوران فنگ شوی به آ

ه نقش مؤثری ایفا می كنند.طراحی را انتخاب كرده و بدین ترتيب در بھبود كيفيت زندگی و كار ھر شخص و ھمينطور كل گرو
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منبع : مؤسسه یوگای علمی نوا

http://vista.ir/?view=article&id=254576

فنگ شويی چيست؟

فنگ شویی ھنر باستانی شرقی، برای قرار دادن ھر وسيله در جای صحيح

منزل و چه در محيط کار است .ھنگامی که انسان و محيط خود چه در 

پيرامون او با ھم ھماھنگ باشند، نتيجه اش زندگی خوب و موفقيت برای

ماست و ھدف فنگ شویی ھم رسيدن به ھمين موفقيت است .

اگر بخواھيم فنگ شویی را لغت به لغت ترجمه کنيم به معنی باد و آب

است و به این معناست که از حرکت باد و آب و به کار بردن درست عناصر

مادی انرژی خوبی در محيط زندگی ما جریان پيدا می کند

برای ما به ھمين خاطر قوانينش  خاستگاه فنگ شویی قاره آسيا است 

ایرانيان بيگانه و نا آشنا نيست و بسياری از راه کار ھایش از قدیم در فرھنگ

ما نيز وجود داشته و بخشی ازباور ھای کھن ما بوده

به عنوان مثال خونه تکونی که مردم ما ھميشه قبل از بھار انجام ميدن و

آلودگی ھایی که در طول سال ایجاد شده و بی نظمی ھایی که به خاطر

استفاده مداوم از وسایل در طول سال به وجود آمده راپاکسازی می کنن و

با انرژی جدید و تازه به استقبال سال جدید می روند

شاید در زندگی خودتان با مواردی برخورد کرده باشيد که خرید یا اجاره محل

جدیدی برای کار یا زندگی شما باعث شده تا تغييراتی خوب در زندگی شما

 داشته یا برامون خوش یمنه و ھرکسی در اون زندگی کنهبه وجود بياید و در مکالماتتان این کيفيت را این طور بيان کنيد که این خونه برامون اومد

شانس مياره

ه قبلی وضع کار و حرفه خوبی نداشتين ولی درگاھی اوقات ھم وقتی محل زندگی قبلی و فعلی خودتون را مقایسه می کنيد می بينيد که در خان

رین ممکنه یه جا علی رغم این که زیاد با افراداین خانه وضع کارتان بھتر شده و در عوض مشکmت دیگری پيدا کردین و یا مثm وقتی مھمونی مي

ساس ناراحتی کنيدآشنا نيستين، ولی احساس راحتی و صميميت کنيد ولی در عوض جای دیگه بدون ھيچ علت مشخصی اح

ر گرفتن وسایل ما در این محيط ارتباط داره و فنگواقعيت اینه که بسياری ازین مشکmت و تغييرات زندگی با وضعيت محيط زندگی ما و چگونگی قرا

ا بر طرف نمایيمشویی به ما کمک می کنه تا این ارتباط را بشناسيم و جنبه ھای مثبت را تقویت و نقاط ضعف ر

منبع : زن روز

http://vista.ir/?view=article&id=117612
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فنگ شويی در اتاق خواب

فنگ شویی ھنر باستانی شرقی، برای قرار دادن ھر وسيله در جای صحيح

منزل و چه در محيط کار است. ھنگامی که انسان و محيط خود چه در 

پيرامون او با ھم ھماھنگ باشند، نتيجه اش زندگی خوب و موفقيت برای

اگر است.  موفقيت  به ھمين  رسيدن  شویی ھم  فنگ  و ھدف  ماست 

بخواھيم فنگ شویی را لغت به لغت ترجمه کنيم به معنی باد و آب است و

به این معناست که از حرکت باد و آب و به کار بردن درست عناصر مادی

انرژی خوبی در محيط زندگی ما جریان پيدا می کند. خاستگاه فنگ شویی

ناآشنا بيگانه و  برای ما ایرانيان  قاره آسيا است به ھمين خاطر قوانينش 

نيست و بسياری از راه کارھایش از قدیم در فرھنگ ما نيز وجود داشته و

بخشی از باورھای کھن ما بوده است.

به عنوان مثال خانه تکانی که مردم ما ھميشه قبل از بھار آن را انجام می

 وسایل در طول سال به وجود آمده را پاکسازیدھند و آلودگی ھایی که درطول سال ایجاد شده و بی نظمی ھایی که به خاطر استفاده مداوم از

مواردی برخورد کرده باشيد که خرید یا اجاره محلمی کنند و با انرژی جدید و تازه به استقبال سال جدید می روند. شاید در زندگی خودتان با 

کالماتتان این کيفيت را این طور بيان کنيد که «اینجدیدی برای کار یا زندگی شما باعث شده تا تغييراتی خوب در زندگی شما به وجود آید و در م

اھی اوقات ھم وقتی محل زندگی قبلی و فعلیخونه برامون اومد داشته» یا «برامون خوش یمنه و ھر کسی در اون زندگی کنه شانس مياره.» گ

 این خانه وضع کارتان بھتر شده و درعوض مشکmتخودتان را مقایسه می کنيد می بينيد که در خانه قبلی وضع کار و حرفه خوبی نداشتيد ولی در

راحتی و صميميت کنيد ولی درعوض در جای دیگردیگری پيدا کرده اید، مثm وقتی به مھمانی ای می روید که با افراد آن آشنا نيستيد احساس 

بدون ھيچ علت مشخصی احساس ناراحتی کنيد.

ی قرار گرفتن وسایل ما در این محيط ارتباط داردواقعيت این است که بسياری از این مشکmت و تغييرات زندگی با وضعيت محيط زندگی ما و چگونگ

 ضعف را برطرف نمایيم. در مطلب زیر می خواھيمو فنگ شویی به ما کمک می کند تا این ارتباط را بشناسيم و جنبه ھای مثبت را تقویت و نقاط

) توضيح مختصریchi این مطلب درباره «چی» (کاربرد فنگ شویی در چيدمان اتاق خواب را مورد بررسی قرار دھيم اما بھتر است قبل از شروع

این نيز نوشته می شود، مفھوم مقدماتی و اساسی فرھنگ سنتی چين است. در این فلسفه اعتقاد بر Ki یا Qiبدھيم. «چی» که به صورت 

ی به صورت «جریان انرژی» و یا به طور تحتاست که «چی» بخشی از ھر موجود زنده و نوعی نيروی حيات یا انرژی معنوی است. این کلمه گاھ

قادات سنتی چين، می تواند در فضا جریان داشتهاللفظی به صورت نفس یا ھوا نيز ترجمه می شود. این انرژی سيال و در حرکت است و بنابر اعت

 حالتی است که در آن نيروی «چی» بتواند جریانیا در اثر موانع مختلف، ساکن شود. مطلوب ترین حالت در زندگی و چيدمان فضای کار و زندگی،

داشته باشد، تجدید شود و به عبارتی زنده باشد.

● فنگ شویی در اتاق خواب

سيب پذیرترین حالت خود قرار دارید. از دیدگاهاتاق خواب خلوتگاه نھایی و جایی است که شما ھنگام خواب و تجدید انرژی حيات یا «چی» در آ
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ست. شما باید در این فضا احساس امنيت کرده وفلسفه چينی یا یين/ینگ، اتاق خواب محيطی متناسب با یين و دارای فضایی آرام و صلح آميز ا

 برای گردش «چی» و دارای ھوای تازه فراوانی برایانرژی حيات شما نباید منحرف شده و ناراحتتان کند. در عين حال، این اتاق باید محل مناسبی

تجدید نيروی شما باشد.

● راه حل ساده

 عميق و عالی تبدیل کنيد: توصيه زیر و یا �اقل تعدادی از آنھا، می توانيد اتاق خواب خود را به محلی برای استراحت١۶با به کار بردن 

رار عادت منطقی و امنيتی پيشينيان غارنشين ماست ) در بھترین حالت، اتاق خواب باید تا حد ممکن از درب ورودی خانه دور باشد. این حالت تک١

که ھرگز در دھانه ورودی غار نمی خوابيدند.

پنجره تمایل دارد و شما باید از قراردادن تخت خواب ) به محل قرارگيری پنجره ھا از ورودی اتاق دقت کنيد. انرژی «چی» به گردش در ميان در و ٢

در مسير کوران «چی» خودداری کنيد.

 حس عميقی از امنيت درونی را در شما ایجاد می کند. ) تخت خود را طوری قرار دھيد که بتوانيد در حالت خوابيده درب اتاق را ببينيد. این حالت٣

 ) درصورت امکان، تخت را تا جایی که می توانيد از در دورتر قرار دھيد.۴

ز طریق پنجره به خارج راه یافته و به ھدر می رود و ) از خوابيدن به شکلی که سرتان نزدیک پنجره قرار بگيرد خودداری کنيد زیرا انرژی «چی» ا۵

شما پس از بيدار شدن بيش از پيش احساس خستگی خواھيد کرد.

ید. ) اگر حمام یا دستشویی به اتاق خواب شما راه دارد، حتما قبل از خواب درب آنجا را ببيند۶

ه و آن را تغذیه کنيد، بھتر است تخت شما دارای لبه ) برای حمایت از «چی» در حال خواب و به منظور اینکه این نيرو را جزئی از درون خود ساخت٧

خارج و به آن وارد می شود، وجود یک محافظمحکم و عریض چوبی در قسمت با� باشد. انرژی «چی» از طریق پاھا، دست ھا و با�ی سر از بدن 

 فرفورژه است.در با�ی سر بسيار مفيدتر از یک دیوار سرد و خالی یا از آن بدتر، لبه پر پيچ و خم فلزی و

خت درست در وسط دیوار واقع شده است؟ این ) اگر تخت شما دونفره است، به محل قرارگيری تخت نسبت به دیوار پشت آن توجه کنيد. آیا ت٨

ھم یکسانی از آن داشته باشند. اگر تخت مشترکنکته در یک رابطه بسيار با اھميت است زیرا ھر دو نفری که از تخت استفاده می کنند باید س

 دارد اما انرژی شخصی که سمت دیواربه گوشه اتاق رانده شده باشد، شخصی که سمت باز تخت می خوابد، فضای آزادی برای چرخش «چی»

می خوابد عمm در دام افتاده است.

ند و ھر دو ميز برای افزودن به دوام، ھماھنگی و ) بھتر است ميزھای کنار تخت یا پاتختی ھا لبه ھایی منحنی داشته و زاویه دار و تيز نباش٩

امنيت رابطه، یکسان باشند.

ک ھا به راحتی انرژی «چی» را مسدود می ) تيرک ھای سقف، در سقف ھای چوبی، از نقطه نظر فنگ شویی برابر با کابوس ھستند. این تير١٠

شد که در طول استراحت برروی شما سنگينیکنند. وزن فراوانی که برروی این تيرک ھا وارد می شود، نيروی درونی بسياری به آنھا می بخ

رچه از آنھا است. این کار، از بار تصویری تيرک ھاخواھد کرد. روش ھای ساده برای رھاشدن از این انرژی منفی، رنگ کردن تيرک ھا یا آویختن پا

کاسته و خاصيت منفی آن را از بين می برد.

و ناراحت بخوابيد. ) تخت شما، نشان دھنده رابطه شما با ھمسرتان است. ھرگز نباید برروی تختی لق، پرسروصدا ١١

نورھای مmیم استفاده کنيد و از آویختن چراغ در با�ی ) از آنجایی که اتاق خواب، فضایی مطابق با «یين» دارد، بھتر است برای نورپردازی آن از ١٢

تخت بپرھيزید.

 و... برای اتاق خواب بسيار مناسب ) رنگ ھای مmیم و ترکيب شده با سفيد مانند صورتی کمرنگ، ليمویی، آبی آسمانی، سبز کمرنگ١٣

ھستند.

نيد. ھرگز آینه را در اطراف تخت نصب نکنيد. ) بدترین جا برای نصب آینه، جایی است که ھنگام خواب ھم بتوانيد تصویر خود را در آن ببي١۴

لگرم شوید. ) برروی دیوار مقابل خود تصویری یا شيئی زیبا قرار دھيد که با دیدن آن در ھر صبحگاه، د١۵

زھا را در زیر آن قرار ندھيد. این محل تنھا چند ) زیر تخت ھم توجه بسياری �زم دارد. فضای زیر تخت را تميز نگه دارید و وسایل و خرده ری١۶

سانتيمتر با بدن شما فاصله دارد و باید تميز و بدون آشفتگی باشد.
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فنگ شويی فوری برای خانه

در یک کmم فنگ شویی ھنر چيده مان منزل برای زندگی سالم تر، روابط

بھتر و ثروت افزون تر است. در این مطلب قصد بر این نيست که به شرح

مبسوط آن بپردازیم اما در زیر به طور مختصر نکاتی که به ظاھر ساده اند

ھنر شویی  فنگ  است.  شده  بيان  است  آسا  معجزه  آنھا  رعایت  ولی 

و و شور  انرژی  ترویج سmمتی، شادی، سعادت،  برای  باستانی شرق 

اشتياق، از طریق چيده مان صحيح اشيا و دکور مناسب است. ھدف فنگ

نتيجه زندگی در  شویی در مجموع خلق حس ھماھنگی در خانه فرد و 

اوست. در زندگی روزمره فراموش می کنيم که ما فرزندان طبيعت ھستيم

زیرا انسان می تواند عميقا از سوی محيط اطرافش تحت تاثير قرار بگيرد،

چه مثبت و چه منفی.

د. فنگ شویی یک ھنر شھودیفنگ شویی کمک می کند تا فقط موقعيت ھای مثبت ذھنی و شانس خوب درون محيط شخصی تان خلق شو

انيد انرژی ھا را با خود ھماھنگ کنيد. این یکاست که حس ھارمونی در آن بسيار مھم است و شما با چند اصmح کوچک در چيدمان منزلتان می تو

ر حرکت «چی» که به عنوان دم کيھانی ونظریه آرمانی نيست بلکه روشی است که سودمندی آن در طول قرن ھا ثابت شده است. فنگ شویی ب

 عاطفی و رفاه مادی تبدیل می کند.یا انرژی حياتی نيز خوانده می شود مبتنی است. «چی»، شانس خوب را به انرژی فيزیکی، روابط

انه جریان داشته باشد، راکد می ماند و به انرژیبنابراین جریان مناسب و درست «چی» در خانه بسيار مھم و حياتی است. اگر «چی» نتواند در خ

mمت و ثروت شود. می گویند «چی» بهمخرب یا «شاچی» تبدیل می شود. این انرژی منفی می تواند باعث بدشانسی، افسردگی و نقصان س

خطوط صاف و مستقيم عمل می کند. بهنرمی درطول خطوط منحنی جریان پيدا می کند درحالی که «شاچی» مانند یک تير نامرئی در طول 

در فلسفه شرق ھر چيزی که زنده است،ھمين دليل است که در تزئينات باغ ھای شرقی از خطوط راست و صاف به ندرت استفاده می شود. 

«چی» دارد و «چی» نيز دو قطب مخالف ولی مکمل ھم دارد که به «یين» و «یانگ» معروف ھستند.

● فنگ شویی فوری برای درب ورودی

طریق بازدیدکنندگان یا نامه از راه می رسد. دردرب ورودی مھمترین تاثير فنگ شویی را در خانه دارد. بيش از ھمه تصور می شود که شانس از 

ر در آپارتمان زندگی می کنيد گرفتاری دیگری بهآیين شرقی، درب ورودی دھان خانه محسوب می شود و تغذیه خانه از آن صورت می گيرد.البته اگ

که شما از در اصلی به بيرون نگاه می کنيد، بهگرفتاری ھای شما اضافه می شود و حا� باید ھم با خانه و ھم ساختمان کنار بيایيد. ھنگامی 

ره و مانند آن باشيد که رو به سمت در ورودی خانهدنبال سازندگان تيرھای نامرئی، مانند گوشه ھای نوک تيز، تيرھای تلگراف، بشقاب ھای ماھوا

پاکوا را به در یا داخل آن بياویزید و مطمئن شوید که آن راشما دارند. اگر اینھا وجود دارند (و البته این روزھا فرار از آنھا بسيار سخت است) آینه 

درست آویزان کرده اید (سه خط صاف و مستقيم در با�).
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● فنگ شویی فوری برای راه پله

افزودن تصویر رنگی و ردیفی از آینه ھا در ارتفاعاگر ھال شما تاریک و محدود است، رنگ آميزی آن با رنگی روشن تر و مثبت تر توصيه می شود. 

 یک قالی دراز که اشکال منحنی در طرحش دارد، سرعتبا�، جریان «چی» را بھبود می بخشد. اگر راه پله در یکخط، در امتداد در جلویی قرار دارد،

يد با اضافه کردن یک درب داخلی، بين پلهھدر رفتن «چی» را کاھش می دھد و باعث می شود «چی» آزادانه تر حرکت کند. شما حتی می توان

ھا و در ورودی مانعی برای ھدر رفتن «چی» بسازید.

▪ نکته:

د.قرار دادن یک آینه در پای پله ھا، اشتباه بزرگی است و باعث بروز رخدادھای نامساعد می شو

● فنگ شویی فوری برای اتاق نشيمن

راین باید راحت باشد و حسی از وارھيدگی به شمااتاق نشيمن قلب یک خانه است. منطقه ای است که بيشتر اوقاتتان را در آن می گذرانيد. بناب

و در عين حال فضایی برای اموال شخصی شما ازبدھد. دکوراسيون این اتاق باید بازگوکننده بخش ھایی از شخصيت شما برای مھمانانتان باشد 

ه اتاق نشيمن بایستيد. دورترین گوشه سمت راستجمله کاناپه، صندلی، تلویزیون و ضبط صوت ایجاد کند. در ابتدا در آستانه درب ورودی، رو ب

زیون یا ضبط صوت است به خصوص اگر یک یادگاریاتاق گوشه قدرت به شمار می آید که منطقه ارتباطات نيز ھست. اینجا بھترین مکان برای تلوی

ت یانگ است پس برای تعدیل این انرژی بھتراز کسی که دوستش دارید و یا عکسی از شریک زندگيتان را آنجا قرار دھيد. اتاق نشيمن به شد

اب و شاید حتی یک تنگ ماھی طmیی بتوانداست مقداری یين به آن اضافه کنيد. تعدادی کوسن، مبلمان راحتی، گياھان پربرگ و سبز و شاد

محيطی دلنشين پدید آورد.

● راھکارھای فنگ شویی فوری!

فی را مmیم کند. گل خشک ایده بسيار بدی▪ افزودن گياھان شاداب، روشن و مرتعش، «چی» را تحریک می کند و می تواند نيروی تيرھای مخ

است چرا که نمادی از مرگ به حساب می آید.

▪ قرار دادن آینه در با�ی شومينه به جذب «شاچی» از طریق دودکش کمک می کند.

در و یا پنجره خودداری کنيد زیرا باعث می شود▪ شکل نعل اسبی، محبوب ترین چيده مان برای مبلمان است. از گذاشتن صندلی یا کاناپه جلوی 

ساکنان خانه احساس ضعف کنند و حساس و آسيب پذیر شوند.

▪ یک ميز پذیرایی تميز در وسط اتاق، فنگ شویی خوب است.

منبع : روزنامه ابتکار
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فنگ شويی چيست؟

) به معنای «باد» است و شوییfengفنگ شویی تركيب واژه چينی فنگ (

)shuiبه معنای «آب» این دو واژه با ھم تداعی گر مفھوم شكل دھنده و (

در عين ھمراھی دو  این  تضاد  بيانگر  نيز  و  و آب است  باد  آفرین  حركت 
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موزونشان.

با طبيعت و در عين ھماھنگی  برای زیستن  تائوست  تعاليم  فنگ شویی 

محيط اطراف. چينی ھا قرن ھاست كه به خرد كاربردی نھفته در این تعاليم

دل داده اند و در چيدمان خانه ھایشان، انتخاب دفتر كارشان و... آن را به كار

بسته اند تا زندگی را موزون تر سازند.

ھدف فنگ شویی، برگرداندن نظم و ترتيب و توازن به تمام زمينه ھای زندگی

ی منزل و محل كار و باغتان. با فنگ شویی در تمام ایناست، از كار و كسب و سmمتی گرفته تا رفتارتان با خانواده و دوستان و ھمكاران و نيز طراح

موارد می توانيد نظم و توازن برقرار سازید و به موفقيت برسيد.

می گذاری بر خود  مطلوبی كه  تاثيرات  بر  می كند عmوه  توصيه  فنگ شویی  تغييراتی كه  اجرای  به صورتبا  نيز  افراد خانواده و ھمكارانتان  د، 

يزھای ساده، چند قدم به ایده آل نزدیك تر شوید. اینغير مستقيم این تاثير مثبت را حس می كنند. با فنگ شویی یاد می گيرید كه با استفاده از چ

و نور به طوری كه جریان انرژی مثبت در محيط بهچيزھای ساده عبارتند از كاربرد مواد مناسب، چيدمان مناسب، استفاده از گياه، رنگ و آینه 

حداكثر برسد.

● تميز و آراسته باشيد

 ھای انرژی افراد وجود دارد. انرژی باید مجال جریاندر اتاق ھای درھم و بر ھم و مملو از خرت و پرت موانع متعددی بر سر راه تعامل مثبت دامنه

كه می بينيد بسياری از مشكmت برطرف شده اند متعجبداشته باشد. پيش از آنكه به تحليل محيط اطرافتان بپردازید، ھمه جا را مرتب كنيد. از این

ت را دریافت كرد.خواھيد شد. در حالت آراستگی و مرتب بودن، با اندكی كمك می توان انبوھی از انرژی ھای مثب

▪ فھرست نظم و ترتيب

) خود را ملزم كنيد كه ریخت و پاش نكنيد.١

) روزی را روز شروع به كار قرار دھيد و روی تقویم خود عmمت گذاری كنيد.٢

ارھایی را می خواھيد انجام دھيد و به چه چيزھایی) برای خود ھدفی واقعی نه خيالپردازانه را در نظر بگيرید. پيشاپيش تصميم بگيرید كه چه ك٣

می خواھيد دست پيدا كنيد.

) برای خود جدولی تنظيم كنيد.۴

) چندین ساك و جعبه دم دستتان بگذارید تا چيزھایی را كه �زم ندارید در آنھا بریزید.۵

) پشت درھای بسته كار كنيد.۶

) پيش از آغاز به كار چند دقيقه بنشينيد و آرام باشيد.٧

) ھر كاری را از با� به پایين انجام دھيد.٨

تان بپرسيد ھر چيزی به چه دردی می خورد؟ آیا بودن) از ھر چيزی چند تا دارید؟ اضافه ھا را از خود دور كنيد. حتی اگر خيلی سخت است، از خود٩

ب؛ھر روز از دست یك چيز خودتان را خmصاین ھمه چيز در اطرافتان ضروری است؟ این شیء به خصوص چه نفعی برایتان دارد؟ یك تمرین خو

كنيد. وقتی از شر چيزھای كھنه راحت شدید، فقط چيزھای نو بخرید.

● عوامل منفی موثر در فنگ شویی

سوزنی است. انرژی در گياھان سبز در جریان است،ھر كس و ھرچيز ميدان انرژی خاص خود را دارد. ميدان انرژی در بدن انسان ھمسو با نقاط طب 

املند. گاھی ھمدیگر را تقویت و گاھی تضعيف می كنند.باد و آب حامل انرژی ھستند، اشيا ھم انرژی دارند. تمام این ميدان ھای انرژی با ھم در تع

له كرد. با این كار موانع از بين می روند یا حداقل كاھشبا فنگ شویی می آموزید كه چگونه می توان برای بھبود یا نيرو بخشيدن در جریان انرژی مداخ

آفریند. انرژی از طریق پنجره ھا و درھا وارد خانهمی یابند. جریان متوازن انرژی سmمتی، ثروت و آرامش به ھمراه می آورد و محيطی دلنشين می 

ر جریان فنگ شویی دارند از جمله درھم ریختگی،می شود و باید بتواند به راحتی در فضای خانه جریان داشته باشد. چندین عامل تاثير منفی ب

خطوط مستقيم، گوشه ھا و لبه ھای تيز.

● درھم ریختگی
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ھای كثيف مدت زیادی در گوشه ای از خانه بماند انرژیخانه درھم و بر ھم نشانه زندگی بی شيرازه و بی تكليف است. اگر كوھی از روزنامه یا لباس 

منفی آن به نقاط دیگر سرایت می كند و باعث احساس خستگی و افسردگی می شود.

يد یا مكالمه ای ناخوشایند با تلفن دارید،آشفتگی فضای زیر تختخواب خواب شيرین شبانه را آشفته می كند. وقتی قبضی را پرداخت نمی كن

ه بليت یا پوست شكmت و... پيدا كردید، آنھا را دورانرژی ھای منفی حالت بازدارندگی خود را اعمال می كنند. جيب ھایتان را وارسی كنيد. اگر ت

بریزید.

● راھروھای دراز و مستقيم

ی آنكه انرژی در فضای خانه بماند به سرعت از اینفضاھای دراز و مستقيم در خانه بازتاب منفی دارند و حركت انرژی را تسریع می كنند و به جا

یگری بشكنيد تا انرژی گردش بيشتری داشته باشد ومسيرھا می گذرد. مسيرھای مستقيم را می توان با استفاده از گلدان، ميز، چراغ یا ھر چيز د

 كه در یا پنجره ای روبه روی ھم ھستند. در اینجاآرام تر حركت كند. پنجره ھای زیاد ھم باعث می شوند كه انرژی سریع خارج شود مخصوصاً وقتی

ھم می توان با استفاده از مبلمان، گلدان مسير مستقيم را شكست.

● لبه ھای تيز

) لبه ھای تيز انرژی منفی را به وجود می آورند كه تاثير منفی بر زندگی آدمی دارد.١

) از قرار دادن تختخواب در مجاورت چنين فضاھایی پرھيز كنيد.٢

) ھميشه مبلمانی بخرید كه لبه ھای گرد دارد.٣

اگر چاره ای جز استفاده از اشيای نوك تيز ندارید روبه روی ھر كنج گياھی بگذارید.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=256266

فوت و فن رنگ آميزی خانه

با نزد یک شد ن سال نو، بسياری از خانواد ه ھا به فکر تغيير د کوراسيون، تھيه

لوازم منزل جد ید  یا تعمير و بازسازی وسایل قد یمی می افتند  و به ھر صورت

ھمه ميل د ارند  با نو شد ن سال، حال و ھوای منزل شان نيز تغيير کند . اگر

شما از جمله افراد ی ھستيد  که عmقه د ارید  به طور مستقيم د ر بخشی از

امور مربوط به تزئين و چيد مان منزل شرکت کنيد ، بد  نيست کار را از نقاشی

د یوارھا یا ھر سطح قابل رنگ شد ن د یگر شروع کنيد .

با ھزینه کمترجلوه تنھا می تواند   این کار د ر این است که رنگ نه  حسن 

بسياری مثmً به مبلمان قد یمی ببخشد ، بلکه اگر کار برایتان مشکل بود ، د ر

جایی خراب شد  یا به ھر د ليل د یگر از اد امه آن د ست کشيد ه یا از د رست

راحت باشد  که ھزینه آن- یا ضرر د وباره کاری- به اند ازه امور د یگرانجام د اد ن کار ناتوان شد ید ، می توانيد  از نقاشان حرفه ای کمک بگيرید  و خيال تان 
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، غلظت آن کافی و د ر ھر مرتبه رنگ آميزی، جھتد کوراسيون با� نخواھد  بود . فقط فراموش نکنيد  که رنگ خوب و یکنواخت مخلوط شد ه باشد 

ز چپ به راست حرکت کند . برای پوشش بھتر، یک د ستحرکت قلم مو یا غلتک باید  یکسان باشد ، نه اینکه یک قلم از با� به پایين و قلم بعد ی ا

رنگ از یک جھت و د ست بعد ی عمود  بر آن اجرا می شود .

▪ نقاشی کابينت، سقف و آجر

مھم این است که برای این کار باید  با صبر وبه گفته متخصصان نقاشی و د کوراسيون منزل، ھر سطحی قابل رنگ شد ن است، اما، نکته بسيار 

 تجربه، به نام ھای د انيل ھيرش و برایان سانتوس تجربيات خود حوصله سطح مورد  نظر را برای رنگ آميزی آماد ه کرد . د ر اینجا د و نقاش و د کوراتور با

را بيان می کنند .

▪ سقف

س برای این کار به جای قلم مو از غلتک رنگ با د ستهبھترین کار این است که کار نقاشی سقف را قبل از رنگ آميزی د یوارھا انجام د ھيد . سانتو

ست) و د و د ست رنگ به سقف می زند  که د ست اول د ر جھتقابل تنظيم استفاد ه می کند  (که اکنون د ر فروشگاه ھای رنگ و ابزار ایران نيز موجود  ا

ا قلم مو نيز جھت رنگ آميزی باید  به ھمين صورت باشد ).تابش نور منبع اصلی نور اتاق -  مانند  پنجره- و د ست د وم عمود  بر جھت این نور است (ب

با ترکيبی توليد  می کنند  که ھنگام نقاشی توليد کنند گان رنگ، رنگ سفيد  را  یا آبی است، اما پس از خشک شد ن سفيد عد ه ای از   صورتی 

کمک می کنند  تا د ر زمان نقاشی یک سطح سفيد ، کامmً ازمی شود . این رنگ ھا به خصوص برای نقاشان تازه کار بسيار کارآمد  ھستند ؛ زیرا به آنھا 

پوشيد ه شد ن تمام سطح از رنگ مطمئن شوند .

 د رصد  رنگ بيشتری نياز خواھيد  د اشت. او پيشنھاد  می کند  که برای١۵ تا ١٠به گفته سانتوس، اگر سقف منزل شما د ارای بافت است، حد ود  

يب شما با صرف انرژی کمتر، رنگ بيشتری به سطحچنين سقفی از غلتک ابری استفاد ه کنيد  تا پوشش یکنواخت تری د اشته باشيد . «به این ترت

مورد  نظر خواھيد  زد .»

▪ د رھا

به گفته سانتوس می توان آن را د ر جای خود  ھم رنگ کرد .ھرچند  بيشتر معمول است که قبل از رنگ آميزی یک د ر، آن را از چھارچوب خارج کنند ، اما 

آن ھم نخواھد  بود . اما قبل از شروع کار باید  د ستگيره ھا وبه این ترتيب شما می توانيد  تمام اطراف آن را یکباره رنگ کنيد  و نيازی به نصب مجد د  

 یک ماد ه مناسب مانند  د و-سه �یه چسب ميسکيت (چسبی باقسمتھای فلزی د یگر مانند  ذره بين، جای کليد  و... را از د ر جد ا کنيد  و لو�ھا را با

 �ستيکی پيد ا کرد ه و می توان آن را پس از اتمامپایه آمونياک که با قلم موی نقاشی روی محل مورد  نظر ماليد ه شد ه، پس از خشک شد ن حالت

اد ه کنيد  تا رویه اوليه د ر را کامmً بپوشاند  و حد اقل د وکار به راحتی از محل جد ا کرد ) بپوشانيد . سپس از یک بتونه و آستری با پایه روغنی استف

د ست رنگ براق یا نيمه براق به د ر بزنيد .

▪ کابينت

 د رھا و کشوھا و ابزار د یگر د اخل کابينت مانند  سبد ھایبه گفته ھيرش ھنگام رنگ آميزی کابينت، مقد مات کار، بيش از ھر چيز اھميت د ارد . ابتد ا

ر می برید ، به این بستگی د ارد  که جنس کابينت شما ازسيمی را بيرون بياورید  و سطح مورد  نظر را به خوبی تميز کنيد . نوع رنگ آستری که به کا

چوب باشد  یا لمينت.

 نکته د ر این است که اگر رنگ نھایی قبلی د ارای پایه روغنیاگر کابينت ھا قبmً رنگ شد ه باشند ، باید  ببينيد  که این رنگ چه بود ه است. اھميت این

بود ه، اکنون برای بتونه کاری و آستری آن ھم باید  رنگ روغنی به کار ببرید .

ا مطمئن شوید  که رنگ کابينت ھا د ر مقابل استفاد ه ھرپس از زد ن رنگ آستری مناسب، د و یا سه د ست از رنگ مورد  نظر خود  را به سطوح بزنيد  ت

 خواھد  شد . به گفته ھيرش «یک �یه رنگ پس از خشکروزه د وام خواھد  یافت. طبعا ھرچه تعد اد  �یه ھای رنگ بيشتر باشد ، د وام آن ھم بيشتر

يجه بھتر، رنگ را با غلتک ابری به کابينت بزنيد ،شد ن تنھا به ضخامت یک د ستمال کاغذی خواھد  بود ». سانتوس پيشنھاد  می کند  که برای نت

سپس با یک قلم مو رنگ را پخش کرد ه و �یه ای یکنواخت ایجاد  کنيد .

 جالبی برای شما ایجاد  کنند . برای مثال افزود ن ماد ه ای کهمواد  افزود نی د کوراتيو که به تازگی به رنگ ھا اضافه می شوند  نيز می توانند  امکانات

ی، جلوه زیبایی ایجاد  می کند ، زیرا ترک ھای ایجاد موجب ترک خورد ن رنگ می شود  به رنگ قرمز و زد ن �یه نھایی قرمز بر روی رنگ پایه خاکستر

جلوه تازه ای پيد ا کنند .شد ه د ر رنگ قرمز موجب می شوند  تا رنگ خاکستری زیری نمایان شد ه و کابينت ھای قد یمی 
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▪ د یواره آجری د ور شومينه

) استفاد ه کنيد  تاTSPه بد ون کف د ارای تری سد یوم فسفات (ابتد ا باید  آجرھا را کامm تميز کنيد . برای این کار از یک برس سيمی و یک ماد ه شویند 

امل، د ست نگه د ارید  و شومينه را یک مرتبه د یگر از نظرد ود ه ھا و تيرگی ھا به خوبی پاک شوند . سانتوس توصيه می کند  که پس از این تميزکاری ک

د یگر تمایلی به رنگ کرد ن آن ند اشته باشيد .بگذرانيد . شاید  تنھا چيزی که برای زیبا شد ن نياز د اشته، تميز شد ن بود ه است و شما 

يد . ھيرش رنگ آستری با مواد  پوشانند ه لکه را توصيهد ر غير این صورت، پس از اینکه آجرھا تميز و خشک شد ند ، یک د ست رنگ آستری به آنھا بزن

اقی رنگ بيشتر باشد ، بيشتر د ر مقابل د ود ه مقاومت می کند .می کند  تا ھر لکه د ود ه را نيز بپوشاند . ھنگام انتخاب رنگ توجه کنيد  که ھر چقد ر بر

د  از رنگ ھای مقاوم د ر برابر حرارت نيز استفاد ه کنيد .سانتوس رنگ ھای پرجm یا نيمه براق را توصيه ميکند . برای رنگ آميزی قطعات فلزی می تواني

امافراموش نکنيد  که به ھيچ وجه د اخل شومينه را رنگ نکنيد .

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=99256

قاب ھای قديمی زرين نما

یا فرش تان به مرور زمان تابلوی نقاشی و  اگر قاب 

كھنه شده و نه تنھا رنگ و جmی قدیم خود را نداشته

بلكه فرسودگی آن به دورنمای اثر ھنری داخل تابلو

نيز خدشه وارد می كند، آن را ورق كنيد.

سطح دادن  پوشش  معنای  به  كردن  ورق  اصطmح 

موردنظر با یكی از �یه ھای ورق طm، نقره و یا مس

است كه البته روش و مواد مصرفی در ھر سه یكسان

به شرایط با توجه  است ولی این شما ھستيد كه 

قاب، رنگ آميزی و سبك عكس و یا اثر ھنری داخل

نمونه این  در  می كنيد.  انتخاب  را  آنھا  از  یكی  قاب 

آموزشی قاب با ورق طm پوشيده شده و از آنجا كه

بھتری را برای زیر رنگ ورق طm، رنگ اخرائی جلوه 

ایجاد می كند، ابتدا كل سطح قاب را با رنگ روغنی

اخرائی و یا ھمان ضدزنگ به طور كامل پوشش دھيد.

به را  قاب  سطح  رنگ،  كامل  از خشك شدن  پس 

چسب ورق آغشته كرده و مدت زمان نيم ساعت صبر

كنيد تا چسب نيمه خشك شود. سپس ورق ھا را با
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بر روی سطوح چسب خورده قرار آرامی  به  و  دقت 

با یافت،  پایان  دھيد. ھنگامی كه مرحله ورق كردن 

كشيدن قلم مو بر روی سطح قاب تكه ھای اضافی

ورق را از آن جدا كنيد.

یك عدد با  آن می رسد،  به كھنه كردن  نوبت  حال 

سيم ظرفشویی برخی از قسمت ھای برجسته قاب

 �یه ورق طm برداشته شده و رنگ اخرائی زیرینمانند لبه ھا و سطح روی بعضی از منبت كاری ھا را آرام بسایيد. به این ترتيب در اثر سایش

نمادین می شود.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=10864

قدم ھايی برای دکوراسيون اتاق خواب کودکان

آرامش، یک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به

اتاق خوابشان شروع از  آدم ھا  آرامش  می آید، دکوراتورھا می گویند  ميان 

می شود. می پرسيد چرا؟ روشن است، چون اتاق خواب ھر شخص یعنی

فضای خصوصی  زندگی اش، که اگر متناسب با نيازھای روحی و جسمی  او

باعث و  می کند  برایش آسان  را  روزمره  فعاليت ھای  باشد،  آراسته شده 

می شود آدم با آرامش بيشتری در فعاليت ھای روزانه اش حضور پيدا  کند. اما

 سؤال پاسخ داد:٣قبل از اقدام به دکوراسيون اتاق خواب، �اقل باید به این 

▪ قرار است اتاق خواب را برای چه  کسی (و با چه سنی) دکور کنيد؟

▪ درباره روحيات و خلقيات صاحب اتاق چه می دانيد؟

▪ چه سبکی را با سليقه او مناسب و ھماھنگ می دانيد؟

قطعاً اتاق خوابی که قرار است برای یک نوزاد دکور شود، حال و ھوایش

پسر  برای  است  قرار   ًmمث که  خوابی  اتاق  با  است  متفاوت  ١۶بسيار 

ساله ای که عاشق سينما و فوتبال است، دکور شود. با در نظر گرفتن چند

نکنيد که اتاق خواب برای کودکان، نه تنھا جایینکته ساده می توانيد طراحی موفق و ایده آلی برای اتاق خواب کودکان داشته باشيد. فراموش 

 نکته را به خاطر بسپارید.١٣ن پذیر است. این برای خوابيدن، بلکه یک قلمروی استثنایی است که انجام ھر فعاليتی در آن برای بچه ھا امکا

نگ ھای شاد در رنگ آميزی اتاق کودک  و با استفاده ازبرای انتخاب رنگ اتاق خواب کودک، ترجيحاً بروید سراغ رنگ ھای بدون سرب. با استفاده از ر

رای مثال، می توانيد از شخصيت ھای کارتونی موردتکنيک ھای نقاشی روی دیوار، می توانيد اتاق او را به یک سرزمين افسانه ای تبدیل کنيد. ب
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اتاق خواب کودک، آسمانی پر از ابرھای پنبه ای یاعmقه اش یا موضوعات برگرفته از کتاب ھای داستانی اش روی دیوارھا نقاشی کنيد یا روی سقف 

را برای پرورش خmقيت  او نيز آماده کرده اید.کھکشانی پر از ستاره بکشيد. با این کار، عmوه بر ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده، زمينه 

ش می شود. مثmً می توانيد روی یکی از دیوارھااختصاص دادن بخشی از اتاق به سرگرمی ھا و فعاليت ھای روزانه کودک، باعث شکوفایی استعداد

ش را با پونز به آن بزند تا بتواند ھر روز روی دیوار اتاقشتابلویی از جنس چوب پنبه نصب کنيد تا فرزندتان بتواند نقاشی ھا و پوسترھای مورد عmقه  ا

 عکس ھای مورد نظرشان عmقه مندند. با نصب این تابلو،مجموعه ای از چيزھای مورد  عmقه ا ش را ببيند. بچه ھا ذاتاً به گردآوری اشيا و جمع کردن

شود.آن ھا جایی برای این کار پيدا می کنند و ضمناً از ریخت و پاش ھای اضافی ھم جلوگيری می  

 ھمان تابلوی چوب پنبه ای و پونزھا (که در شمارهخوب است کودک را به جمع آوری و نمایش عکس ھای خانوادگی تشویق کنيد. بچه ھا می توانند با

د. تقویت این حس باعث می شود بعدھا در توضيح داده شد)، نمایشگاه عکسی را مطابق با سليقه خودشان و در اتاق خود شان ترتيب بدھن٢

این که مھربان تر بار بيایند.دوران بلوغ و نوجوانی، بچه ھا به والدین، اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خmصه 

ب بازی، ماکت ماشين و ھواپيما، کتاب و دفتر، وسایلقفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظيم در اختيار کودک بگذارید تا چيزھایی مثل اسبا

ورزشی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم نقاشی و چيزھایی از این قبيل را در آن نگھداری کند.

قفسه ھا البته باید روی دیوار ثابت شدهچنين قفسه ای می تواند یک مکان دردسترس و مناسب در دکوراسيون اتاق کودک محسوب شود. این 

سه ھایی که در ھای شيشه ای دارند، نيز باید پرھيز کنيد. باشند تا اگر احياناً کودک از آن با� رفت، قفسه ھا روی خودش برنگردند. ضمناً از نصب قف

 و کاربردی را در نظر بگيرید و اگر در مبلمان، چوب به  کاربرای این که اتاق کودکان در آینده ھم مورد استفاده قرار بگيرد، بھتر است یک مبلمان ساده

رفته است، دقت کنيد که حتماً �یه تثبيت کننده سيلر نيز به آن زده شده باشد.

زای آن است. ھنگام انتخاب لوازم، حتماً این نکته رایکی از قوانين مھم در دکوراسيون اتاق کودک، سھولت در امر نگھداری، نظافت و مراقبت از اج

در نظر داشته  باشيد که باید اجزای این اتاق به راحتی قابل  شستشو و ضد لک باشند.

تشو و انعطاف پذیر (به شرطی که فکری برایدر انتخاب کف پوش مناسب برای اتاق کودک دقت کنيد. موکت ھای بادوام و قاليچه ھای قابل شس

 است ھنگام خرید این نوع کف پوش ھا، رنگ ھاینلغزیدنش کرده باشيد) از جمله کف پوش ھای مناسب برای اتاق کودکان به حساب می آیند. بھتر

 طرح ھا و رنگ ھای تند و گرم، زودتر خسته می شوند.روشن و طرح ھای ساده را انتخاب کنيد، چرا که معمو�ً کودکان، با توجه به رشد سریعشان، از

ھيد برای نوزادتان تختخوابی تھيه کنيد، بھتر استھنگام انتخاب تختخواب برای کودکان، شرایط سنی آن ھا را حتماً در نظر بگيرید. اگر می خوا

 سانتی متر باشد تا ایمنی نوزاد به خطر نيفتد. این نرده ھای محافظ باید به۶نوعی را انتخاب کنيد که فاصله بين نرده ھای محافظش حداکثر 

اندازه ای با� بيایند که نوزاد نتواند به راحتی از تخت خارج شود.

 بچه ھا موقع بازی کردن، با یکی از این وسایل برخورداز گذاشتن وسایل نوک تيز و ميله مانند در اتاق خواب کودکان اجتناب کنيد، چراکه ممکن است

کنند و مشکلی برایشان ایجاد شود.

ازتابی یا پخش شونده استفاده کنيد تا چشم کودک آزردهنور اتاق کودک باید مmیم و غير مستقيم باشد. برای این کار، می توانيد از انواع نورھای ب

د و حتماً از نورھای تزئينی ھم در دکور اتاق کودکاننشود. یادتان باشد در مکانی که اختصاص به فعاليت ھای کودک دارد، نوری جداگانه تعبيه کني

 فضای خاصی را برای سرگرمی و تفریح کودکان ایجاد کردهبھره ببرید. می توانيد انواع چراغ ھای تزئينی ریز را نيز در جایی از اتاق قرار بدھيد تا

باشيد.

ھم تنظيم نور و جریان ھوا به وسيله آن ھا به سھولتبرای پوشش پنجره ای اتاق کودکان، توصيه می شود از کرکره ھا یا شاترھا استفاده کنيد؛ که 

امکان پذیر است، ھم چين دار و دست و پاگير نيستند.

ب يشتر فعاليت ھایشان را در اتاق  خوابشان انجامدر انتخاب پوشش دیوارھا حتماً ایده و سليقه کودک را در نظر داشته باشيد، چراکه بچه ھا 

 کودک است. با این کار، ھم به شکل گيری شخصيتمی دھند. یادتان باشد که برای رنگ آميزی دیوارھا ھم از رنگی استفاده کنيد که مورد عm قه

فرزندتان کمک کرده اید، ھم زمينه را برای آرامش بيشتر او فراھم آورده اید.

منبع : پيک تندرستی

http://vista.ir/?view=article&id=337462
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قسمت پيشخوان در کابينت ھا

می کند بازی  نقش اساسی  دکوراسيون  در طراحی  نکاتی که  از  یکی 

پيشخوان یا سطح روی کابينت ھای اشپزخانه ھا می باشد . اگر ھنگام

طراحی و انتخاب کابينت ھا دقت �زم در مورد طراحی پيشخوان ننمایيد نه

تنھا کابينت شما بلکه کل اشپزخانه نمایی ناھنجار پيدا می نماید . در مورد

انتخاب مدل پيشخوان سخت گير باشيد .

ترین مورد در زمينه انتخاب پيشخوان توجه به جنس استفاده شده مھم 

برای آن می باشد . کسانيکه مایل به داشتن نمایی کmسيک در اشپزخانه

ھای خود می باشند اصو� جنس مرمر یا گرانيت را ترجيح می دھند . اما در

 یا �مينت وcorianصورت محدودیت بودجه اصو�ً از جنس ھای جدیدتر مثل 

.... استفاده می کنند .

 نيز زیاد می باشد . جنس ھای جدید و مصنوعیدر این مورد نيز تنوع جنس و رنگ زیادی در بازار وجود دارد و ھمچنين تنوع قيمت این اجناس

مختلفی برای این منظور وارد بازار شده اند .

سيون و رنگ ھای کلی موجود در اشپزخانه و لوازم آنبعد از انتخاب جنس در مورد رنگ مورد نظر خود تصميم گيری نمایيد . برای این کار به دکورا

دقت نمایيد . مھم ترین چيز در یک دکوراسيون زیبا ھماھنگی اجزای محل می باشد .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113377

قلب سمبل مھر و دوستی

احساسات عاطفی و  مھرورزی  منشأ  عنوان  به  قلب  ھزاران سال است كه 

شناخته شده است. امروز نيز اگرچه چنين باوری چندان صحيح و علمی به نظر

نمی رسد اما شكل سنتی قلب ھمچنان به عنوان سمبلی جھانی برای عشق
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می گيرد. قرار  استفاده  مورد  دنيا  سراسر  در  و  است  مانده  باقی  محبت  و 

پيامش اندازه مضمون و  محبوبيت فرم قلب، به عنوان یك موتيف دكوراتيو به 

ماندگار است. شكل ساده و گرافيكی آن ھمراه با مضمونی احساسی ھمواره

ضمانت این محبوبيت و ماندگاری آن بوده است.

تصویر قلب م  تواند فورا به جذابيت ھر شیء و وسيله ای كه روی آن قرار گيرد

بيفزاید و ھيچگاه نيز به اصطmح دمده و قدیمی نمی شود. از این رو فرمی ایده

آل برای آراستن منزل و ایجاد فضای پرمھر و عاطفه در خانه است. این فرم در

ھنرھای سنتی ملل مختلف نيز به كار می رود. پارچه ھا، كاغذ دیواری ھا، انواع

جعبه ھا و كاغذھای كادویی و حتی وسایل و لوازم آشپزخانه نيز با فرم دلپذیر

ونی و تزئينی را مزین به موتيف محبوب قلب پيداقلب آراسته می شوند و این روزھا می توانيد ھر وسيله و شيئی از جمله انواع لوازم دكوراسي

 بيفزاید.كنيد. مجموعه ای از وسایل و لوازم مختلف آراسته به شكل قلب می تواند بر زیبایی ھر اتاقی

نه كه در حال حاضر دارید شروع كنيد و به مرور با افزودناگر مایليد چنين كلكسيونی را در گوشه ای از منزل داشته باشيد می توانيد با یك یا دو نمو

ير دارد. از قلب ھای باریك و كشيده گرفته تاوسایل جدید آن را گسترش دھيد. موتيف قلب گرچه فرمی بسيار ساده است اما تنوعی بسيار چشمگ

لف شكل قبل گاه بر آن و گاه بر بلندی و كشيدگی اشقلب ھای توپی شكل و گرد كه با دایره فاصله چندانی ندارد. در طول اعصار پدیدآورندگان مخت

ه با طراحی آزاد و بی توجه به قرینگی و ھمسانی دو سویافزوده اند و برخی اوقات نيز فرمی فانتزی به آن می دھند. قلب ھا را گاه كامm قرینه و گا

آن نقش می كنند.

 یا به صورت تكه دوزی ھای روی وسایل پارچه ای منزلپس از انتخاب فرم مورد پسندتان می توانيد آن را با استفاده از ساخت مھر، شابلون و استيل

يك می توان روی دیوار، مبلمان و پرده، روتختی، ظروفدر دكوراسيون خانه به كار گيرید. با استفاده از مھرھای كوچك و بزرگ قلب و رنگ ھای آكریل

د. برای كشيدن یك قلب متقارن یك قطعهمختلف، قاب عكس، كارت پستال، كاغذ كادویی و خmصه ھر شيئی این فرم دوست داشتنی را نقش كر

ن كاغذ خط تای آن وسط دو نيمه قلب باشد. پس ازكاغذ را از وسط طول تا كنيد و نيمی از قلب را روی آن رسم كنيد به طوری كه پس از باز كرد

رسم یك نيمه آن را با قيچی ببرید و سپس تای كاغذ را باز كنيد.

 به وسایل خانه، پيام مھر و محبت خود را نيز به اعضایاز این قلب می توانيد به عنوان الگو استفاده كنيد و با استفاده از آن ضمن زیبایی بخشيدن

خانواده منتقل كنيد.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=9924

قوطی کبريت جادار

خيلی از ما كوچكی خانه ھایمان را مشکلی حل نشدنی می دانيم، اما اگر

بھترین استفاده را بيشترین و  از ھر سانتی متر فضای خانه  سعی كنيم 
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از مزیت ھای خانه ھای كوچك این بكنيم، این مشکل حل می شود. یكی 

است كه ما را مجبور می کند درباره طراحی داخل منزل خود بيندیشيم.

● برای شروع روش ھای زیر را امتحان کنيد.

▪ به جای اسباب و اثاثيه عریض از انواع بلند آن ھا استفاده كنيد.

▪ به جای كمد یا بوفه، برای ظرف ھا و کتاب ھا قفسه ھایی را روی دیوار نصب

كنيد.

▪ برای خرید وسایلی نظير بوفه، كتابخانه، ميز تلویزیون و ... انواع چندكاره

آن ھا را انتخاب كنيد.

ای تخت خواب شو بخرید.▪ تختخواب یكی از جاگيرترین وسایل خانه است. می توانيد با یك تير دو نشان بزنيد و مبل ھ

▪ برای بچه ھا ھم تخت خواب ھای دو طبقه بخرید.

دھيد، این کار به شما اعتماد به نفس می دھد.▪ نکته طmیی؛ با نصب یک آیينه بزرگ بر روی دیوار اصلی وسعت خانه تان را چند برابر جلوه 

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=82608

کابينت آشپزخانه

مسلما بعد از ورود به آشپزخانه اولين چيزی که توجه شما را به خود جلب

می کند کابينت ھا می باشند . کابينت ھا حساس ترین اجزای دکوراسيون

اشپزخانه ھستند . از یک سو کابينت ھا ، کمدھایی برای نگه داری وسایل

ھستند و از سوی دیگر به عنوان تزئينات آشپزخانه محسوب شده و تاثير

زیادی در زیبایی ان دارند .

ھنگامی که برای خرید کابينت اقدام می کنيد از تنوع موجود در بازار گيج

خواھيد شد . کابينت ھا در سایزھا ، طرح ھا ، رنگ ھا و جنس ھای مختلف

ارائه می شوند .

مدل ھای کابينت ھا بسيار متنوع می باشند و از مدل ھای ساده چوبی تا

 را می توان در بازار پيدا نمود .MDFمدل ھای پرنقش و طرح 

بزنيد تا قبل از انتخاب طرح کابينت حتما تخمينی از فضای اشپزخانه خود 

بدانيد بھتر است کابينت ھای شما چه طرح و حجمی داشته باشند . انواع و

اقسام سایزھای کابينت در بازار موجود می باشد . ھمچنين طرح و رنگ آنھا

نيز متنوع است .
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داشته باشد .می توانيد طرح ھای مmیم جدیدتر یاقبل از انتخاب طرح و رنگ کابينت در نظر بگيرید که می خواھيد اشپزخانه شما چه نوع نمایی 

 اقسام حا�ت در برابر شما قرار خواھد گرفت .جنس ھای خشن قدیمی تر را انتخاب نمایيد . حتی ھنگام انتخاب مثm کابينت چوبی باز انواع و

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113371

کابينت ھای آنتيک

نمایی مدرن شما  در حال حاضر در خانه  آنتيک  از کابينت ھای  استفاده 

متمایز ایجاد می کند . البته ھنگام انتخاب کابينت ھای آنتيک با محدودیتی

از نظر تنوع رنگ و طرح مواجه خواھيد شد . ھرچند اگر فرصت کافی برای

گشتن و پيدا کردن نمونه ھایی از این کابينت ھا در بازار ندارید می توانيد به

شيوه ھای دیگری کابينت ھای مدرن را قدیمی تر و آنتيک تر جلوه دھيد . به

طور کلی می توان گفت این شيوه ھا در دو دسته لکه دار کردن و آشفته

کردن تقسيم می شوند .

در ابتدا فکر کنيد که قصد استفاده از کدام یک از روش ھا را دارید . روش لکه

دار کردن برای کابينت ھایی با رنگ ھای روشن و مmیم مناسب تر است .

نياز دارید مقداری رنگ تيره و برس رنگ و برای این کار به تنھا چيزی که 

 به صورت دلخواه پخش و خشکش کنيد . کار را تامقداری کاغذ یا پارچه است . مقداری از رنگ را در جای مورد نظر ریخته و سعی کنيد با کاغذ

نمایيد .دستيابی به نتيجه مطلوب ادامه دھيد . برای طبيعی تر شدن کناره ھا و دسته ھا را تيره تر 

 روش به نظر می رسد که قدمت کابينت ھا بيشروش رایج دیگر برای قدیمی نشان دادن آشپزخانه ھا روش اشفته سازی است . بعد از انجام این

ا نمایی قدیمی و کھنه پيدا کند و سال می باشد . مھم ترین ابزار این روش کاغذ سمباده است . سطح کابينت را سمباده بکشيد ت١٠٠از 

اشپزخانه انتيک شما حاضر خواھد بود .

P٣٠worldمنبع : 
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کابينت ھای جديد

کابينت ھای جدید تنھا به عنوان بوفه و قفسه نبوده و کاربردھای متفاوت

دیگری را نيز ارائه می دھند . ھمچنين مدل و طرح ھای متفاوت و زیبایی از

انھا برای ھرچه زیبا تر کردن اشپزخانه وجود دارد .

درھای کابينت ھای جدید معمو� بزرگ می باشد و دسترسی به اشيا درون

ان را راحت می کند . طبقه ھای درون کابينت ھا در صورت عدم احتياج به

انھا قابل برداشتن می باشند . فضای زیادی برای نگه داری شيشه ھا و

ظروف نگه داری مواد دارد . به علت انکه می توان به راحتی قسمت ھای

مختلف انھا را سوار و پياده کرد تميز کردن انھا نيز اسان است .

انواع سطوح برای درھای کابينت وجود دارد باید توجه نمود که این سطح با

سایر فضاھای اشپزخانه ھماھنگ باشد . درھای کابينت می تواند به صورت

توانيد از کابينت ھای یا زشتی محل شود . می  مستقل باعث زیبایی و 

رنگين و براق جدید یا کابينت ھای تيره تر و چوبی قدیمی استفاده نمایيد .

در حال حاضر بيشترین توجه به کابينت ھای براق و رنگی می باشد .

P٣٠worldمنبع : 
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کابينت ھای درون حمام

کابينت ھای حمام در انواع کامm کاربردی تا کامm تزئينی در بازار موجود می

باشند . می توانيد این کابينت ھا را سفارش دھيد تا کامm مطابق با فضا و

دکور حمام شما طراحی شوند . مدل ھای استاندارد درون بازار نيز بسيار

زیبا ھستند و انواع مدرن و ساده و براق ان تا مدل ھای تزیينی تر و کmسيک

تر در بازار موجود است . در حمام ھای کوچک بھتر است از کابينت ھای اینه

دار استفاده کنيد تا در عين زیبایی و کاربردی بودن استفاده موثر از فضا را

نيز امکان پذیر سازند .

اینه ھا ھم فضای حمام را بزرگتر جلوه می دھند و ھم قفسه ھای پشت

انھا مکان مناسبی برای نگه داری لوازم ارایشی و بھداشتی است . کابينت

د سليقه شخصی خود را در انتخاب کابينت ھا ھمھای با اینه ھای ساده و زیبا برای حمام ھای مدر امروزی بسيار مناسب خواھد بود . سعی کني
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د و برای مدرن تر شدن از قاب ھای فلزی و استيل براقدخالت دھيد و انھا را از جنس با کيفيتی انتخاب نمایيد . از شيشه ھای طرح دار بھره بگيری

نده ، حوله ھا و لوازم ارایشی را درون کابينت ھااستفاده کنيد . این کابينت ھای زیبا نوعی انابری خوب نيز محسوب می شوند . لوازم تميز کن

بگذارید تا ظاھر حمام منظم باشد .

 ھایی مثل جعبه کمک ھای اوليه در با�ی دست شویی یامی توانيد برای استفاده بھتر از فضا از کابينت ھای دیواری استفاده کنيد یا اینکه کابينت

 با سایز ھای مينياتوری بھره بگيرید .توالت نصب نمایيد . اگر حمامتان کوچک است می توانيد از کابينت ھای مناسب نصب در زوایا و

 لوله ھا و ھم سطل از دید پنھان باشند . کابينتبھتر است در زیر سينگ شما کابينتی باشد و سطل زباله را درون این کابينت قرار دھيد تا ھم

 مmیمی درون انھا بازتاب کند محيط ارامی نيزھایی درخشان که دارای درھای شيشه ای ھستند محل خوبی برای نگه داری لوازمتان است اگر نور

به وجود خواھد امد . می توانيد �مپ ھای ھالوژنی را درون کابينت ھا نصب نمایيد .

 قفسه ای ، فانتزی .....کابينت ھا در انواع و اقسام طرح و مدل ھا وجود دارند . کابينت ھای مدرن ، سبک روستایی ،

P٣٠worldمنبع : 
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کابينت ھای زيبا وکارآمد

کابينت آشپزخانه تنھامی تواند  به زیبایی آن کمک کند ، اما برخی فروشند گان

مسکن برای گران فروختن ساختمان، این کا� را تبليغ می کنند .

آگھی ھای فروش آپارتمان و خانه ھا پر است از نوشته ھا و تعاریفی که پيش

. از این به صورت شفاھی توسط کارشناسان ارائه می شد

د ر آگھی ھای فروش خانه و آپارتمانھا از کابينت آشپزخانه ھا به عنوان یکی از

مزیتھای اساسی نام برد ه می شود ، اما یکی از کارشناسان مسکن تھران

می گوید : تاثير اصلی کابينت ھا بر زیبایی خانه ھاست و چون زیبایی یکی از

د �یلی است که مشتری ھا را جذب می کند ، بر خرید  خانه تاثيرگذار است.

کابينت ھای که  تاثير نمی توان گفت  منازل  از  متر  قيمت ھر  بر  ام د ی اف 

می گذارند .

به گفته این کارشناس مسکن، حتی با حد ود  یکصد ھزارتومان صرف ھزینه

. می توان کابينت منزل را تھيه کرد

. نوعی فيبر است که از خرد ه چوب به ھم فشرد ه تحت فشار و حرارت به وجود  می آید ام د ی اف

یا تخته ھای نئوپان استفاد ه می کنند . شاید  د �یلی چون چگال بود ن ام د ی اف اکنون د ر بيشتر موارد  سازند گان کابينت از به جای تخته سه � 

ع فيبر که به سوراخ کاری و سوھان کاری آن و ایجاد  فرم ھایام د ی اف، یعنی زیاد  بود ن ذرات چوب د ر واحد  حجم آن، محکم و بد ون گره بود ن این نو

. د لخواه کمک می کند  و مسطح و ھموار بود ن آن از مزیت ھای آن برشمرد ه شود
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.ام د ی اف به خاطر وجود  ذرات بسيار ریز و نرم، بافت غيرقابل تشخيصی د ارد 

روغن یا رنگ پmستيک زد  و ھمچنين با لترون یااز سوی د یگر این نوع فيبر به راحتی با چسب چوب به ھم می چسبد ، سطح آن را می توان رنگ 

. اچ پی ال یا مmمين روکش کرد

. ازل نيز استفاد ه می شودنه تنھا برای ساخت کابينت، بلکه برای ساخت د یوارھای چوبی، کمد  و د کوراسيون د اخلی من ام د اف

از نئوپان مرغوب تر است. این فيبر که از خانواد ه چوب است، مقاومت سال د ر این زمينه تجربه د ارد ، ام د ی اف٢۵به گفته یک سازند ه کابينت که 

. بيشتری د ارد

ام د ی اف و د ر ام د ی اف، بد نه ام د ی اف، بد نه لترون و د ر فلزی و د رکابينت ھای رایج د ر بازار از انواع بد نه و د ر فلزی، بد نه فلزی و د ر لترونی، بد نه 

. و د ر پروفيل ھستند ام د ی اف ام د ی اف، و د ر

بود  و امروزه ميmد ی د ر یک کارخانه صنعت و کاغذ و �ک اختراع کرد ، د ر آن زمان طراحی لترون ماشينی ١٩۶٣لترون را شرکتی آلمانی د ر سال 

 ميليون مترمربع د ر سال می شود  و بيشترین مقد ار مصرف د ر١۵٠توسط د ستگاه ھای تمام اتوماتيک توليد  می شود . این نوع روکش توليد ی بالغ بر 

. قاره د نيا را د اراست۵روکش ھای صنایع چوبی د ر 

ه مزایای لترون نسبت به روکش ھای طبيعی، مقاوم بود ند ر ایران نيز به نئوپان ھایی که توسط لترون روکش می شوند ، لترون گفته می شود . از جمل

.آن د ر برابر آب و استحکام بيشتر د ر برابر ضربه، سایيد گی و نور آفتاب است

د ی اف ازد ر د رون آنھاست، چون ھر د و با لترون روکش می شوند . به گفته این سازند ه کابينت، ام  ام د ی اف د ر واقع تفاوت بين کابينت ھای نئوپان و

 ضد آب است.نئوپان مرغوب تر است و به د ليل روکش مmمينی که روی آن است، نيز مقاومت بيشتری د ارد  و

.  ه و قيمتی بيش از انواع د یگر کابينت د ارداین نوع کابينت که د ر حال حاضر متد اول شد ه است، د ر رنگ ھا و طرح ھای مختلف ساخته شد

.از ورق ھای لترون به کابينت ھا طرح می د ھد لترون نيز ورقی مثل کاغذ است و روی نئوپان ھا کشيد ه می شود  و کابينت ساز با استفاد ه 

اھی را پيشنھاد  می کند  تا بتوان ازنيز یک نوع روکش پmستيکی است که روی نئوپان کشيد ه می شود . یکی از کارشناسان این امر ر پی وی سی

برای کابينت ھای د یواری که ارتفاع استاند  لترونی٧٠ارد  آنھا طریق آن ھزینه کمتری صرف کرد . مثmً می توان   سانتيمتر است، از کابينت ھای 

یا فلز که جنس مقاوم تری د ر برابر رطوبت د ارند ،ام د ی اف   سانتيمتر است، از٩٠استفاد ه کرد  و برای کابينت ھای زمينی که ارتفاع استاند ارد  آنھا 

.بھره گرفت

 روز طول می کشد  تا کابينت٣٠ تا ٢۵ د رصد  می افزایند  و کابينت را نصب می کنند ، از سوی د یگر بين ١٠بيشتر کابينت سازان بر قيمت فاکتور 

. سفارشی خانواد ه ھا به آنھا تحویل د اد ه شود

شم آپارتمان ھا، زیبایی کابينت ھا که جزو اصلیبه نظر می رسد  د ر سال ھای اخير و با وارد  شد ن فضای آشپزخانه به فضای به اصطmح پيش چ

.دآشپزخانه ھا ھستند ، بيش از پيش مورد  توجه قرار گرفته است تا به زیبایی خانه ھا کمک شو

منبع : روزنامه اطmعات
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کابينت ھای سنتی
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اگر تصميم به تجدید طراحی دکوراسيون آشپزخانه دارید و قصد دارید طرح

ایده بھترین  باشد ،  یکتا  بيابيد که در عين حال  برای آن  شيک و جذابی 

استفاده از کابينت ھای سنتی است . البته این کابينت ھا نسبتا گران می

باشند . اگر از نظر بودجه مشکلی ندارید با یک کابينت ساز صحبت کرده و از

او بخواھيد کابينت ھای شما را با طرح ھای سنتی بسازد .

برای طراحی یک کابينت سنتی می توانيد ترکيب ھای مختلفی از رنگ و

طرح و سایز و جنس را مد نظر قرار دھيد . البته قبل از انتخاب کابينت تمام

فاکتورھای دخيل در این کار را با خود مرور کرده و بعد تصميم به خرید کابينت

بگيرید .

اولين تصميم گيری باید در مورد جنس مورد استفاده در ساخت این کابينت

ينت ھای چوبی استفاده می کنند و استفاده از کابينتباشد . می توانيد از انواع چوب یا فلزات استفاده نمایيد . البته در حال حاضر ھمه از کاب

ھای فلزی تقریبا منسوخ شده است .

ن می باشد .توجه کنيد دیدگاه کابينت ھای مدرن بر مبنای ساده بودن و کابينت ھای سنتی بر طرح دار بود

P٣٠worldمنبع : 
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کاربرد شمع ھا در زيبايی منزل

روشن کردن یک شمع کوچک می تواند حال و ھوای اتاق شما را به کلی

تغيير دھد، به ویژه اگر رایحه مmیمی ھم داشته باشد.

شمع ھا عmوه بر اینکه جنبه تزئينی دارند، در ایجاد فضای آرامش بخش،

رمانتيک و حتی تشریفاتی مؤثرند. مثmً استفاده از شمع ھای پایه بلند در

اتاق پذیرایی یا روی ميز ناھارخوری نوعی حس تشریفات را القا می کند.

توانيد شمع فضایی خاص، می  یا  ميز  یک  به  دادن  برای جلوه  ھمچنين 

روشنی در آنجا قرار دھيد.

مھم نيست که دکوراسيون منزل شما سنتی و قدیمی است یا لوکس و

مدرن، در ھر صورت برای ایجاد تزئينات زیبا شمع ھا را به کار ببرید.

استفاده از شمع ھا پيشينه مذھبی بسيار طو�نی دارد. در پرستشگاه ھا،

شد. می  استفاده  شمع  از  مختلف  مذھبی  مراسم  و  اعياد  کليساھا، 

ھمچنين مردم برای پيش کشی به مرده ای که بسيار دوستش داشتند،
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شمع روشن می کردند.

البته ھنوز ھم در مذاھب مختلف، شمع ھمچنان جایگاه خودش را حفظ

کرده و رایج است.

▪ انتخاب رنگ

شمع ھای مختلف با رنگ ھای متفاوت تأثير بسزایی در دکوراسيون منزل

اتاق ھا با فضای  انتخاب کنيد که  را  دارند. سعی کنيد رنگ ھایی  شما 

متناسب باشد.

ساسات متفاوتی را ایجاد می کنند. مثmً رنگ قرمز ازبه ھرحال این به ميل شما بستگی دارد که چه رنگی را به کار ببرید. رنگ ھای سرد یا گرم اح

دید و رمانتيک است. اگر فردی آرام ورنگ ھای گرم است که شما را به فعاليت فيزیکی بيشتر تشویق می کند و نشان دھنده احساسات ش

اده کنيد.احساساتی ھستيد و می خواھيد رفتاری پرحرارت داشته باشيد، از رنگ قرمز برای تزئينات استف

رنگ نارنجی نيز فضای اتاق را لذتبخش و گرمای صميمانه ای ایجاد می کند.

ت وگو سرزنده باشيد. درنتيجه ارتباطات شما بارنگ زرد از نظر روانی به شما کمک می کند تا به نظرات دیگران بيشتر توجه کنيد و ھنگام گف

دیگران افزایش می یابد.

ورتی ھم استفاده کنيد. ضمناً این رنگ برایزرشکی رنگ مورد عmقه افراد خmق و رؤیایی است. می توانيد در کنار شمع ھای زرشکی از رنگ ص

اتاق ھایی توصيه می شود که به آرامش و تمرکز نياز دارد، مانند اتاق کار.

ام، مطمئن و راضی این رنگ را می پسندند.آبی یکی از آرامش بخش ترین رنگ ھاست که فضایی سرشار از صلح وصفا ایجاد می کند. افراد آر

رنگ سبز نشاندھنده آسایش و راحتی است و باعث می شود بيشتر احساس امنيت کنيد.

 افزایش می دھد.و با�خره رنگ سفيد مورد توجه افراد صادق است و استفاده از آن درک شما را در مسائل مختلف

صيقلی قرار دھيد.در ضمن برای انعکاس نور و زیبایی بيشتر می توانيد شمع ھا را مقابل آینه یا سطوح براق و 

http://nobelak.blogfa.com/post-١٧۴.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=103904

کاشی ھای کف حمام

کاشی ھای مورد استفاده در کف حمام در انواع کيفيت و رنگ و سایز و طرح

و بافت و شکل وجود دارند و تنوع انتخاب را زیاد می نمایند . انتخاب کف

پوش حمام نقش مھمی در تعيين حالت کلی دکوراسيون حمام دارد . در

اینجا ایده ھایی برای انتخاب مناسب تر این کف پوش ارائه می گردد .

بھتر است کف پوش حمام از جنس سراميک باشد زیرا ھم بادوام تر است ،
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ھم تميز کردن آن راحت است ، ھم نسبت به رطوبت حساس نيست و در

باشيد توجه داشته  باشد . حتما  ليز نمی  موقع خيس شدن ھم چندان 

سراميک انتخابی برای حمام از نوع ليز نباشد .

ممکن است سراميک ھای بدون لعاب ارزان تر باشند اما دقت کنيد که این

سراميک ھا سریع کثيف شده و به مراقبت زیادی نياز دارند .

گوش می باشند . البته انواع کوچک تر و به شکل لوزی نيز وجود دارد . با٨گوش یا ۶از نظر شکل ، کف پوش ھای حمام اصو� مستطيل ، مربع ، 

 کاشی دو رنگ در محدود وان می توان محيط جذابییاجاد یک کف پوش یک رنگ و بعد ایجاد یک حاشيه به دور ان و یا ایجاد حاشيه یا استفاده از

ایجاد نمود .

ایجا تفاوت نيز می توان سایز کاشی دیوار را متفاوتبا استفاده از رنگ یکسان برای کفپوش و دیوارھا ، حمام بزرگتر به نظر خواھد رسيد . برای 

انتخاب کرد یا انھا را به صورت اریب کار نمود .

کس کننده ان رنگ باشد می توانيد از تعدادی کاشیاگر می خواھيد رنگ مورد عmقه خود را در حمام به کار ببرید اما نمی خواھيد تمام حمام منع

نگ متضادش را استفاده کنيدھای ان رنگ به صورت یک نقش استفاده کنيد یا به صورت اریب یک ردیف از ان رنگ و یک ردیف ر

نيد تا ایجاد حرارت و تازگی کنيد و ھمچنينسعی کنيد پس زمينه حمام شما یک رنگ خنثی مثm سفيد باشد و رنگ ھای گرمی را به ان اضافه ک

وسائل مدرن یادی از تکنولوژی نيز بکنيد

اسان است . استفاده از سراميک ھای کف پوش باایجاد یک نمای رمانتيک به کمک کاشی ھای گلدار با زمينه صورتی یا سبز یا ابی روشن بسيار 

یک حمام شاداب را تصویر می کنند .طرح چوب و وان ھای زیبا و نقاشی شده به این کار کمک می کند . رنگ ھای ھلویی یا زرد نيز 

ست بھره بگيرید . برای ایجاد یک حمام بسيار ارام ازبرای بزرگ تر نشان دادن حام از رنگ ھای روشن و طبيعی مانند بژ که منعکس کننده نور نيز ھ

 و جدیدتر مثل قرمز یا سياه که جاذب نور ھستندرنگ ھای سبز ، ابی یا یاسی کمک بگيرید . در حمام ھای بزرگ می توانيد از رنگ ھای لوکس تر

 بگيرید .استفاده کنيد . در حمام ھای کوچک و تاریک از این رنگ ھا فقط به عنوان تزئين و جزئی بھره

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=111983

کجا چه رنگی باشد؟

این بار به سراغ رنگ در منازل می رویم. چه کنيم تا فضایی شادتر و متنوع تر

داشته باشيم.

تحقيقات شگفت انگيز جدید نشان می دھد که رنگ در خانه و قسمت ھای

مختلف آن کمک می کند تا محيطی سالم تر و شاداب تر داشته باشيم.

مثبتی تاثير  از رنگ ھای مختلف می تواند  دریافته اند که استفاده  محققان 

روی فشار خون، کاھش استرس و افزایش انرژی داشته باشد.
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ھمچنين رنگ ھا می توانند باعث یک خواب راحت برای ما باشند.

برای مثال رنگ قرمز دارای توانایی انتقال سلول ھای انرژی زا است و آنھا را

.افزایش می دھد. یکی دیگر از ویژگی ھای این رنگ افزایش نفس برای ورزشکاران و دوندگان است

ا در مورد رنگ آبی، در مورد این رنگ تحقيقات نشانحا� حتماً علت استفاده از زمين قرمز در بيشتر مسابقات دو و ميدانی را متوجه شده اید. ام

رد از خواص رنگ ھا را برایتان نوشتيم شما ھممی دھد که موجب کاھش درد مخصوصاً در بيمارانی که از رماتيسم رنج می برند می شود. چند مو

خيلی راحت می توانيد این رنگ ھا را به خانه اضافه کنيد و از ویژگی ھای آن استفاده کنيد.

● رنگ ھای گرم، رنگ ھای انرژی زا

نارنجی، سبز، آبی، بنفش و نيلی) رنگ ھ نارنجی و زرد، سرشار از انرژیدر ميان ھفت رنگ موجود در رنگين کمان (قرمز، زرد،  ای گرم قرمز، 

ھستند.

ورزش می کنيد در آنھا می توانيد از این رنگ ھا بھره بگيرید.از این رنگ ھای گرم در آشپزخانه تان استفاده کنيد. اگر در اتاقی صبح ھا و ھرموقع دیگری 

استفاده کنيم.در دیگر قسمت ھای خانه که در آنھا فعاليت و آمد و شد زیاد است می توانيم از این رنگ ھا 

ً کسی وجود ندارد که مایل به استفاده از این فضا نباشد.به طور مثال رنگ زرد در آشپزخانه می تواند القا کننده یک روز آفتابی و پرنور باشد. قطعا

● رنگ ھای خنثی و دقت در بينایی

بيشتری پيدا کنيد تا زیاد به چشمانتان فشاررنگ سبز برای چشم از بھترین رنگ ھاست. این رنگ موجب می شود که شما در زمان خواندن قدرت 

نياید.

توانایی چشم خواھد شد. برای اتاق ھا و یارنگ سبز باعث متمرکز شدن چشم به نقطه مورد دلخواه می شود و این امر سبب آرامش و افزایش 

قسمت ھایی از خانه که در آن قصد مطالعه کردن و نوشتن دارید از این رنگ بھره بگيرید.

ز را به کار بگيرید.ھمچنين برای انجام کارھایی که در آن نياز به تمرکز در جزئيات است پيشنھاد می شود رنگ سب

● آرامش با رنگ ھای خنک

س از یک روز کاری سخت ورود به خانه ورنگ ھای سرد و خنکی مثل آبی، نيلی و بنفش به ایجاد آرامش در فضای خانه کمک خواھد کرد. پ

استراحت در قسمتی که با این رنگ ھا تزیين شده باعث فراھم شدن محيطی آرام می شود.

ليتی نداشته باشيد و استراحت کنيد.رنگ ھای خنک که به آن اشاره شد در قسمت ھایی از خانه بکار ببرید که می خواھيد در آن فعا

ليت دیگر استفاده از این رنگ ھا به حمام مربوطبيشتر کاربرد این قبيل رنگ ھا به اتاق ھای خواب بزرگسا�ن و یا کودکان معطوف می شود. قاب

می شود.

 که این رنگ ھا به شما این اجازه را می دھد که درھنگامی که می خواھيد بعد از یک روز کاری طو�نی به حمام بروید حتماً نياز به آرامش دارید

فضایی آرام قرار بگيرید.

● گوناگونی

در نظر گرفتن این توضيحات کمی به شما که می خواھيدبا وجود گوناگونی و تعداد زیاد رنگ ھایی که باید از ميان آنھا انتخاب صورت بگيرد، شاید 

 ھای مختلف خانه خودتان به کار بگيرید.خانه را دوباره رنگ بزنيد کمک کند تا از ميان این گوناگونی رنگ بھترین رنگ را برای قسمت

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=294398
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کدام ابزار بھتر است

بخش اصلی نياز آن  مورد  ابزارآ�ت  و  تجھيزات  انجام ھر كاری، شرایطی �زم است كه  برای 

ابزارآ�ت و  لوازم  به  مانند ھر كار دیگری  نيز  نقاشی ساختمان  پروژه  در  محسوب می شوند. 

مخصوص نياز است كه در شماره پيشين به صورت گذرا به آنھا پرداخته شد ولی سئوال این است

زارھایكه كدام یك از آنھا برای دستيابی به نتيجه بھتر مفيدتر بوده و به طور كلی تفاوت ميان اب

رنگ آميزی متعدد چيست برای نقاشی ساختمان از ابزارھای مختلفی شامل قلم مو، غلتك و

پيستوله استفاده می كنند كه در كشور ما كاربرد قلم مو از بقيه بسيار بيشتر است.

نی●مزایا و معایب قلم مو: از آنجا كه برای رنگ آميزی سطوح مختلف قلم موھای متنوع و گوناگو

نوعبه لحاظ اندازه، فرم، ضخامت و جنس موھای آنھا وجود دارند، لذا عامل تعيين كننده انتخاب 

قلم مو و مناسب ترین آنھا به نوع رنگ تھيه شده و ھمچنين ميزان وسعت سطح بستگی دارد. به

این معنا كه قلم موھای مورد استفاده برای رنگ پmستيك برای رنگ روغن به كار نمی روند و

ھمچنين از قلم موھای كوچك برای رنگ آميزی سطوح وسيع نمی توان استفاده كرد.

توان اشاره كرد. در واقع برای نياز كاربر می  بهاز جمله معایب كاربرد قلم مو به مھارت مورد   

كارگيری قلم مو شخص می بایست از تبحر كافی بھره مند باشد زیرا در غير این صورت با سطحی

با توجه به تنوع موجود در توليد آن، پوشش اغلبراه راه حاصل از رد قلم مو و یا شره ھای رنگ مواجه می شود. مھمترین مزیت آن این است كه 

فضایی فرورفتگی از مانور حركتی قلم مو وسطوح حتی ناصاف و با برجستگی ھا و فرورفتگی ھای مختلف امكان پذیر است مگر آنكه محدودیت 

 ابزار دیگری استفاده كرد.دست جلوگيری كند كه در چنين شرایطی اصراری بر به كارگيری قلم مو نبوده بلكه می بایست از

ا و جنس ھای مختلف توليد می شود. غلتك شامل یك●مزایا و معایب غلتك: غلتك ابزار دیگری برای رنگ آميزی است كه مانند قلم مو در اندازه ھ

 كردن سطح پوشش غلتك كه مانند قلماستوانه پوشش دارو ھمچنين یك دسته است كه با كمی پيچ و خم به ھم متصل ھستند. برای آغشته

ينی دارای انتھایی كاسه مانند و گود برایمو با توجه به نوع رنگ و كاربرد آن متفاوت است سينی مخصوصی در نظر گرفته شده است. این س

روج رنگ ھای اضافی از غلتك را برعھده دارد.نگھداری رنگ بوده و ابتدای سطح آن نيز با برجستگی ھای كنگره ای پوشش یافته است كه نقش خ

 سطح آن به رنگ، غلتك را چندین بار بر رویبه این معنا كه پس از قرار دادن غلتك در داخل قسمت گودی انتھایی سينی و آغشته كردن تمام

كنگره ھا حركت داده و اضافات رنگ آن را خارج سازید.

شی حرفه ای است. یعنی ھر فردی كه كمی با رنگ●مزایای غلتك: از جمله مھمترین مزایای غلتك كاربرد آسان آن و عدم نياز به مھارت خاص نقا

ميزی با غلتك بيشتر از قلم مو بوده و نتيجهو نقاشی آشنایی داشته باشد می تواند خودش دست به كار شود. عmوه بر آن سرعت عمل در رنگ آ

یكنواخت تری نيز حاصل می شود.

لتك به عنوان تنھا ابزار رنگ آميزی نمی توان●معایب غلتك: مھمترین عيب آن این است كه برای پوشش رنگی سطوح دیوارھا و سقف یك فضا از غ

یگر و قسمت ھای فرورفته و برجسته و غيره قلماستفاده كرد بلكه برای تكميل رنگ گوشه ھا، زوایا، محل برخورد دو سطح دیوار و سقف با یكد

موی مناسب مورد نياز است.

و ھمچنين لوازم دكوراسيون است كه از یك مخزن وپيستوله و مزایا و معایب آن: پيستوله ابزار دیگر رنگ آميزی سطوح خارجی و داخلی ساختمان 

عاد بزرگ تری برخوردار بوده و ھمين موضوعیك لوله و در نھایت سری مخصوص آن تشكيل شده است. این ابزار نسبت به قلم مو و غلتك از اب

 سال یك بار رایج نبوده و به فضایی كافی برایمحدودیت كاربرد آن را سبب می شود زیرا داشتن پيستوله در خانه آن ھم برای استفاده ھر چند

ھمه موارد امكان ندارد ولی حتی اگر امكان پذیر باشد، بهنگھداری نياز دارد. در ضمن استفاده از پيستوله به عنوان جایگزین بقيه ابزارھا اگرچه در 

 و از این جمله معایب پيستوله است ولی با تمامصرفه نيست زیرا به ھنگام رنگ پاشی از به ھدر رفتن مقدار زیادی رنگ نمی توان جلوگيری كرد

ر ضمن سرعت عمل و یكنواختی نتيجه كار نيز از جملهاین تفاسير، برای رنگ آميزی برخی از قسمت ھا و سطوح، تنھا ابزار كارا، پيستوله بوده و د
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مزایای مھم آن به شمار می آید.

ته، پشت رادیاتورھا و قسمت ھایی مانند اینھابه عنوان مثال برای رنگ كردن سقف ھای كاذب پرپيچ و خم كه در معماری ھای امروزی رواج یاف

كاربرد ابزار دیگری به جز پيستوله به نتيجه دلخواه منجر نخواھد شد.

استفاده را با حmل مخصوص رنگ خوب شسته و درچند نكته مھم: پس از پایان كار پروژه و حتی پس از اتمام ھر روز كاری نقاشی، ابزار مورد 

اری نكنيد.گوشه ای قرار دھيد تا در معرض ھوا خشك شود. ھرگز قلم مو و یا غلتك را آغشته به رنگ نگھد

پس از ریختن اضافات رنگ ھا در آن برچسبیچند عدد قوطی رنگ خالی و شيشه برای نگھداری باقی مانده رنگ ھای ساخته شده آماده كرده و 

حاوی فضای رنگ به كار رفته و تاریخ بر روی آنھا بچسبانيد.

 استفاده سطح داخل آن را با پmستيكبرای آنكه پس از اتمام ھر روزه كار نقاشی مجبور به شستن سينی مخصوص غلتك نباشيد، پيش از

ری استفاده كنيد.سلفون كامm پوشش دھيد سپس در پایان كار آن را دور انداخته و برای روز بعد از پmستيك دیگ

الھام اسمعيلی

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=17097

کف پوش

از اتاق خواب ایجاد می کند .  در  نمای جذابی  از کف پوش ھا  استفاده 

انجایی که طرح ھا و رنگ ھای مختلفی برای این کف پوش ھا وجود دارد

امروزه تمایل به استفاده از انھا بيش از پيش گشته است . استفاده از این

کفپوش ھا قدمت طو�نی دارد و ھنوز از دور خارج نشده است . به کمک این

کاشی ھا یک اتاق خواب معمولی به یک اتاق خواب خاص و افسانه ای

تبدیل می شود . ھمچنين نصب این کف پوش ھا نيز اسان است .

این کفپوش ھا از جنس ھای مختلفی تشکيل می شوند که در ادامه به

به توان  پرداخته می شود . از معروفترین کف پوش ھا می  بررسی انھا 

سراميک و سنگ اشاره نمود . که سراميک ھا خود نيز انواع مختلف لعاب

دار و بدون لعاب و چينی را دارا می باشند . در مورد سنگ ھا نيز اصو� از

گرانيت و مرمر استفاده می شود .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=111967
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کف پوش آشپزخانه

ھنگام ورود به ھر منزلی اولين چيزی که توجه شما را به خود جلب می کند

کف پوش منزل می باشد در مورد اشپزخانه نيز این امر صادق است . ھنگام

ورد به اشپزخانه در ابتدا متوجه کف ان می شوید و اگر دارای منظره چشم

گيری نباشد کل اشپزخانه به نظر نازیبا و کسل کننده می اید .بر عکس اگر

از سراميک ھای زیبا برای کفپوش استفاده نموده باشيد اشپزخانه به نظر

زیبا و ھيجان انگيز خواھد رسيد .

انواع مختلفی از کف پوش برای اشپزخانه وجود دارد و شما می توانيد انواع

انتخاب ھا را انجام دھيد . این کف پوش می تواند از جنس سنگ و به صورت

گرانيت یا مرمر باشد . سراميک ھا به علت تنوع زیاد یکی دیگر از گزینه ھای

ممکن است . حتی جھت زینت اشپزخانه به سبک مدرن می توانيد انواعی

از کاشی ھای فلزی مخصوص این کار را پيدا کنيد .

یکی از ایده ھای جذاب برای تزئين اشپزخانه استفاده از کاشی ھایی است

که با دست تزئين شده و دارای نقش و نگارھای سنتی می باشند . البته

این کاشی ھا گران ھستند اما جلوه ای که ایجاد می کنند ارزش انھا را

نشان می دھد .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=111984

Vinyl PVCکف پوش 

جھت کف پوش منزل گزینه ھای متعددی مثل چوی ، سراميک ، مرمر ،

Vinyl و .... قرار دارد که به علت ویزگی ھای ممتاز خودVinylیکی از بھترین 

گزینه ھای می باشد .

نصب و نگه داری این کف پوش ھا بسيار اسان است . تميز کردن این کف
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پوش نيز اسان بوده و مقاومت با�ی ھم دارد و تحت شرایط سخت ھمچنان

سالم می ماند .

از مھم ترین ویژگی این کف پوش ھا ضد اب بودن و راحتی راه رفتن با پای

 نيز بسيار متنوع می باشد .Vinylبرھنه بر روی ان است . طرح و مدل ھای 

و با توجه به طرح انتخابی قابل کاربرد در قسمت ھای مختلف خانه مثل اتاق

خواب ، اتاق نشيمن ، اتاق کار ، اتاق بازی ، ورودی ، پاسيو و تمامی نقاط

پر رفت و امد می باشد .

ین پوشش ھا عایق حرارتی ھستند و کف اتاق را دردر مورد این کفپوش قابل ذکر است که عmوه بر دوام با� ، خاصيت ارتجاعی خوبی نيز دارد . ا

به راحتی شکسته نمی شوند .تابستان خنک و در زمستان گرم نگه می دارند . اشکای بلوری و چينی نيز در برخودر با انھا 

P٣٠worldمنبع : 
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کف پوش بامبو

کف پوش بامبو یکی از انواع کف پوش ھای چوبی محسوب می شود . البته

باید توجه داشت که درحقيقت بامبو یک چوب سخت نبوده و بلکه نوعی نی

می باشد . این نوع کف پوش مزایای زیادی از جمله سختی و استحکام ،

مقاومت ، ظاھر شيک و باکmس و موافقت با حافظت از محيط زیست دارد .

از نظر مقاومت کف پوش بامبو به سختی چوب بلوط می باشد که معمول

ترین چوب مصرفی جھت کف پوش است . البته ممکن است ظاھر کف پوش

بامبو سست باشد اما در اصل بسيار مقاوم است . مھم ترین خصوصيات

بامبو این است که نسبت به سایر کف پوش ھای چوبی کمتر منبسط می

شود و از ھمين رو برای ھر نوع آب و ھوایی مناسب است .

بامبو به دو رنگ طبيعی بلوند و کھربایی وجود دارد . قطعات کف پوش بامبو

ر می باشد .می توانند به صورت عمودی یا افقی بریده شوند . اما ترکيب آنھا در حالت افقی بسيار زیبات

P٣٠worldمنبع : 
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کف پوش مرمر

در اینجا سعی داریم شما را با ویژگی ھای کف پوش ھای مرمر اشنا کنيم .

تا چندین سال پيش کف پوش ھای مرمر به عنوان نمادی از ثروت و شکوه

به حساب می امدند و نسبت به کف پوش ھای معمول قيمت بسيار با�یی

داشتند . اما در حال حاضر قيمت کف پوش ھای مرمر در حد متوسطی قرار

دارد و نمای لوکس و زیبایی به اتاق می دھد .

نمای سنگ پوش ھای مرمر بسيار ارامش بخش است . مرمر سنگ خنکی

است و حرارت را به راحتی جذب نمی کند و در اتاقی با سنگ مرمر اصو�

دما پایين می باشد و برای مناطق گرمسير بسيار مناسب است .

از کف پوش مرمر می توان در نقاط مختلف منزل مثل اتاق خواب ، پذیرایی ،

از نمود .  منزل استفاده  ، اشپزخانه و حتی محوطه ھای خارجی  حمام 

انجایی که نمای این سنگ ھا بسيار لوکس و دوام انھا با�ست به عنوان

یکی از زیباترین کف پوشھا شناخته می شوند . علت دوام با�ی این سنگ

تا قبل از رسيدن به این مرحله ھا ، شرایط سخت و متفاوتی است که 

تحمل نموده اند . ھمه ما شنيده ایم که دمای زمين بسيار با�ست اما

شاید ندانيم که سنگ ھای اھک در ھمين دما کریستاليزه شده و به مرمر

تبدیل می شوند

باید به طور مرتب این کف پوش ھا را با پاک کننده ھای مmیم تميز نمود .

ت .در چند سال اخير تمایل به سنگ پوش ھای مرمر به علت ظاھر زیبای ان بسيار افزایش یافته اس

P٣٠worldمنبع : 
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گاھی به زير پايت نگاه کن

● درباره كفپوش ھا چقدر می دانيد؟
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در دكوراسيون داخلی ھميشه توصيه بر این است كه كفپوش ھا به گونه ای

انتخاب شوند كه حس و حال پایين روندگی به بيننده القا شود. القای چنين

حسی در كف اتاق، باعث می شود كه فضای موجود، بزرگ تر از اندازه ھای

واقعی اش به نظر برسد. ممكن است بارھا سالن ھای بزرگی را دیده باشيد

كه با ھر یك از سراميك ھایش این حس را به شما منتقل كرده باشد. این

حس به ویژه در مواردی كه خود سراميك از دو رنگ متفاوت در یك طيف

رنگی و البته با تضاد بسيار كم طراحی شده باشد، با شدت بيشتری به

ھم تيره  طرح  یك  معمو�  سالن ھایی  چنين  در  می شود.  منتقل  شما 

می بينيد كه القا كننده وسعت و عمق بيشتر است.

باید به آن توجه كنيد این است كه برای كفپوش ھا كادر نكته دیگری كه 

نگذارید. یعنی دورتادور اتاق را با كفپوشی از یك رنگ متفاوت، تزیين نكنيد.

. حاشيه گذاری ھای این چنينی باعث می شود فضای اتاق،اخيرا در بسياری از مكان ھا این شيوه از حاشيه گذاری یا كادرگذا ری رواج پيدا كرده  است

قا می كند.كوچك تر از اندازه ھای واقعی اش به نظر برسد، ضمن اینكه حس نامطلوبی را ھم به بيننده ال

ا كه كفپوش از لب یك دیوار تا لب دیوار دیگر نصباستفاده از كفپوش عmوه بر اینكه به اتاق عمق می دھد، اتاق را بزرگ تر ھم می كند. از آنج

می شود، باعث می شود كه بيننده احساس كند دیوارھا از یكدیگر دور شده اند.

خانه فقط با یك پوشش تزیين شود اما واقعيتپوشش ھای مختلفی را می توان برای كف منزل در نظر گرفت. اگر چه در كشور ما مرسوم است كه 

 مناسب تر است. در انتخاب پوشش كف برای نقاطاین است كه اگر پوشش ھای اتاق خواب، سالن پذیرایی و دیگر نقاط منزل با ھم متفاوت باشند،

مختلف خانه باید به كاربرد، راحتی و امنيت آن توجه كرد.

 مدت كوتاھی مجبور به انتخاب جایگزینی برای آنھميشه موقع خرید یادتان باشد كه ھماھنگی، زیبایی و ضرورت كا� را در نظر بگيرید تا پس از

يد، باید در نظر بگيرید كه حس تعادل در كل خانهنشوید. اگر با در نظر گرفتن خصوصيات ھر اتاق، كف پوش ویژه ای برای ھر اتاق انتخاب می كن

خاب نكنيد.رعایت شود. به ھمين دليل توصيه می شود كه ھيچ وقت بيشتر از دو نوع كف پوش برای خانه انت

● یاران قدیمی: موكت

 سكونت تان، سرد است و ھمچنين اگر فرزندان كوچكاگر عادت دارید پابرھنه در خانه راه بروید و یا اگر آب و ھوای بيشتر ماه ھای سال در محل

دارید یا فرد سالمندی با شما زندگی می كند، انتخاب آسان است: موكت!

ق ھایی كه آفتابگير نيستند، سراغ موكت ھای روشندر اتاق ھایی كه فضای كمی دارند و در اتاق ھایی كه دكورخيلی شلوغ دارند و ھمچنين در اتا

ار روی كل موكت بكشيد تا موھا و پرزھایی كه دربروید. تميز كردن موكت بسيار راحت است. كافی است ھر روز بعد از جاروزدن، یك دستمال نم د

�به �ی منفذھای موكت گير كرده است، خارج شود.

ا كه  كنيد  استفاده  موكت ھایی  از  یا  و  نكنيد  استفاده  موكت  از  است  بھتر  مرطوب  مكان ھای  طبيعتادر  و  دارند  كمتری  مصنوعی  لياف 

م و كوتاه داشته باشد. بھتر است موكت اتاقحساسيت زایی شان كمتر است. این را ھم یادتان باشد كه موكت اتاق كودكان باید پرزھایی محك

كودكان از الياف طبيعی ساخته شده باشد.

● سنگ ھا و ترافيك ھا: سرد و پر ابھت

 می شود و یا اگر در خانه از حيوانات اھلی نگه داری می كنيد،اگر محل سكونت تان پر از گرد و غبار است و این گرد و غبار از درز پنجره ھا وارد منزلتان

روی سطوح سرد و لغزنده، بسيار راحت تر است تابھتر است برای كفپوش خانه سنگ و سراميك را انتخاب كنيد. پاك كردن دوده و گرد و غبار از 

سطوحی مثل موكت كه تمام گرد و غبار را در خود نگه می دارند.

احت است و ھر لكه ای به راحتی از رویاستفاده از سراميك و سنگ، درخشندگی خاصی به محيط می دھد. تميز كردن این سطوح ھم بسيار ر

 افزایش دھيد. استفاده از سراميك ھایی به رنگاین سطوح صاف و صيقلی پاك می شود، ھر چند كه مجبورید تعداد دفعات تميز كردن كفپوش ھا را

وشن به نظر می رسد. از سراميك و سنگ ترجيحا دركرم و سفيد با رگه ھای كرم در راھروھا توصيه می شود زیرا فضای راھرو بدین ترتيب باز و ر
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جاھایی استفاده كنيد كه ميزان رطوبت یا ميزان گرد و خاكش زیاد است.

 در اتاق خواب به دليل سرد بودنش چندان رایجسنگ به دليل زیبایی و ارزشمند بودنش در دكوراسيون ارزش قابل توجھی دارد. استفاده از سنگ

با چسبا پاك می شوند. ھمچنين می توانيد  از روی سنگ  به سختی  آبليمو  و  لكه ھای چربی  پایه ھاینيست.  انتھای  به  تكه چرم  یك  ندن 

ه طور خm صه می توان گفت سنگ تنھا ماده ای استصندلی ھای اتاق پذیرایی از صدایی كه پس از برخورد با سنگ ایجاد می شود، جلوگيری كنيد. ب

كه با ھر دكوری زیباست.

 محيط می بخشد. ھر چقدر ابعاد سراميكسراميك در اندازه ھای متفاوت و رنگ ھای مختلف موجود است و زیبایی و درخشندگی خاصی را به

بزرگ تر باشد، زیبایی اش بيشتر می شود.

ھيد. در اتا ق ھای كوچك نيز می توانيد از سراميك ھایی دردر فضاھای بزرگ می توانيد از سراميك ھای طرح دار استفاده كنيد تا محيط را زیباتر جلوه د

ابعاد بزرگ استفاده كنيد تا اتاق را متفاوت و بزرگ جلوه دھيد.

● پاركت: انتخاب دیگر

در برابر رطوبت مقاوم نيستند و بنابراین درپاركت ھا اگر چه یك حس گرم و صميمی را به بيننده القا می كنند، اما مشكلشان این است كه 

آشپزخانه ھا زیاد مورد استفاده قرار نمی گيرند.

این مكان ھا از كاشی استفاده كنيد تا تميزآشپزخانه و حمام مكان ھایی ھستند كه ھميشه باید تميز و ضدعفونی شده باشند. بھتر است در 

كردن سطح راحت تر باشد.

شی ھای كوچك باعث می شوند كه شيب كفھرچقدر ابعاد كاشی ھا كوچك تر باشد، زیبایی آشپزخانه و حمام و دستشویی بيشتر می شود. كا

و كوچك نيز بر تميزی محيط می   افزاید.آشپزخانه و حمام و دستشویی كمتر به نظر آید. استفاده از رنگ ھای روشن با طرح ھای پررنگ 

● و اما فرش ھای خانه ما

نھا پوشش كف بود اما این روزھا بيشتر جنبه تزیينیفرش  با قدمت دیرینه اش در ذھن  تك تك ایرانی ھا، نمادی از زیبایی است. در گذشته، فرش ت

ز فرش ھایی به رنگ روشن و با بافت ریز و ظریف ودارد. نمی  شود از ھر نوع فرشی در ھر جایی استفاده كرد. مثm در اتاق پذیرایی بھتر است ا

 خانه است، باید از بافت ھای ضخيم تر و رنگ ھایابریشمی استفاده كرد. در ورودی ھا و اتاق نشيمن نيز كه رفت و آمدشان بيشتر از سایر نقاط

ی كه ضخامت زیادی دارند، استفاده كنيد.تيره تر استفاده كرد. در اتاق كودكان بھتر است از فرش ھای ماشينی ضخيم و یا فرش ھای چين

را به خودش جلب نمی كند. طرح ھای پُر ویك نقش ساده در وسط موكت باعث آشفتگی دید نمی شود، ضمن اینكه بيش از حد ھم توجه بيننده 

ش را در فرش منزلشان ھم جستجو می كنند،رنگارنگ باعث تشویش اعصاب می شوند و چشم ھا را به خودشان مشغول می كنند. آنھایی كه آرام

بھتر است به سراغ فرش ھایی بروند كه تنھا یك طرح و نقش ساده دارند.

ار و دارای رنگ ھای تند استفاده نكنيد، زیرا عmوه بردر اتاق ھایی كه فضای كوچكی دارند و یا پر از وسایل دكوری ھستند، از فرش ھای پرنقش و نگ

ه نظر برسد.اینكه آرامش محيط را برھم می زند، باعث می شود كه فضا نيز كوچك تر از اندازه واقعی اش ب

 فرش بستگی به نوع و شيوه دكور خانه و فرھنگدر چنين اتاق ھایی بھتر است از ساده ترین طرح فرش و روشن ترین رنگ استفاده كنيد. انتخاب

 ادغام دو یا سه سبك مختلف دكوراسيون در داخلاعضای خانواده دارد. بعضی ھا به قالی و گليم و گبه عmقه زیادی دارند و ترجيح می دھند با

منزلشان، از انواع فرش ھا برخوردار شوند.   

منبع : روزنامه سmمت
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گرمابخش خانه، سنتی يا مدرن

به فضای خانه می آورد. را  نام فرش «گرمای» واقعی  به  زیبا  کف پوشی 

فضای خانه را با اثاثيه کوچک و بزرگ می توان پر کرد ولی خانه زمانی روح

می گيرد و جان می یابد که کف خانه با کف پوش سنتی یا مدرن تزئين شود.

خانه ھای از  که  است  ایرانی  سنتی  فرش ھای  سنتی، ھمان  کف پوش 

ھم مدرن  کف پوش  و  دارد  شھرت  بين المللی  بازار  تا  ایرانی  ھا  تک تک 

فرش ھای نوینی است که در سال  ھای اخير وارد بازار ایران و به تدریج وارد

خانه ھای ایرانی شده است. تفاوت این دو نوع فرش از ظاھرشان به خوبی

شناخته شده و  جاافتاده  سنتی،  طرح ھای  ایرانی  فرش ھای  پيداست. 

آن رنگ  ھای  و  با طرح ھا  بيش  و  کم  ایرانی،  ھر  که  دارند  را  خودشان 

آشناست. اما فرش ھای مدرن، طراحی ویژه و سبک و سياقی کامm مدرن و

با دکوراسيون مدرن دارند. در فرش ھای مدرن از شلوغی رنگ، متناسب 

پيچيدگی طرح ھا و درھم تنيدگی گل ھا و درخت ھا خبری نيست. در طراحی

استفاده شده اشکال ھندسی ساده  و  نقش ھا  از خطوط،  مدرن  فرش 

است. از سوی دیگر فرش مدرن با استفاده از خط و نقش ھای ساده، تنوع

گسترده ای دارد تا پاسخگوی سmیق مختلف باشد.

جذب مشتریان ایرانی برای فرش ھای مدرن کار ساده ای به نظر نمی رسد،

آنھا برای نفوذ در خانه ھای ایرانی باید با ميراث چندصد ساله  ایرانی رقابت

رش ھا شده است؛ ھمان طور که طراحی ھای مدرن درکنند. فروشندگان فرش ھای مدرن از این رقابت راضی اند و می گوید: «استقبال خوبی از این ف

ون ھای مدرن مناست تر است.» فرش ھای مدرندکوراسيون خانه  ھا رایج شده است، استفاده از فرش ھای نوین ھم باب شده چون برای دکوراسي

 ھجری١٣۴٠ان به چھار دھه پيش و سال ھای عموما از کشورھای چين، ھند، نپال و مصر وارد ایران می شوند ولی سابقه واردات فرش به ایر

شمسی برمی گردد.

شبيه به فرش ھای ایرانی داشتند و در واقع نمونهاز آن زمان فرش ھایی از چين و ھند وارد بازار ایران می شدند ولی این فرش ھا طرح و رنگی 

 است اما٧٠بوط به سال ھای پایانی دھه ارزانقيمت فرش ھای ایرانی محسوب می شدند. جریان واردات فرش ھای نوین با طرح ھای مدرن مر

 در یکی، دو سال اخير در خيابان ھا و مراکز خریدفروشگاه  ھایی که به  طور خاص و مشخص فرش ھای مدرن را عرضه می کنند، بسيار تازه ھستند و

ل ھم قابل شست و شو ھستند و رنگ آنھا دربه چشم می آیند. در توليد فرش ھای مدرن نيز از رنگ گياھی استفاده شده است و به ھمين دلي

ه چيز تازه ای نسبت به فرش  ھای سنتیتماس با مواد شوینده درھم نمی رود. ضدحساسيت بودن از دیگر ویژگی ھای فرش ھای مدرن است ک

دان رقابت با فرش ھای سنتی نشده اند. آنھاایرانی نيست. فروشندگان فرش ھای سنتی از سوی دیگر معتقدند که فرش ھای مدرن ھنوز وارد مي

رانی ھا ھنوز خرید فرش دستباف را ترجيحمی گویند: «فروش و استقبال از فرش ھای مدرن شاید با فرش ماشينی قابل مقایسه باشد ولی ای

ت. فرش سنتی ایرانی از ھر مدل، طرح و نقشیمی دھند.» از نگاه فروشندگان یکی از د�یل گرایش به فرش ایرانی ارزش ماندگار این فرش ھاس

این عقيده خو گرفته اند که خرید فرش دستباف نوعیھيچ وقت از سکه نمی  افتد و قيمت آن کاھش پيدا نمی کند، در واقع خانواده ھای ایرانی با 

 درصد روی قيمت فرش ایرانی می رود.٢٠ الی ١٠سرمایه گذاری است. به گفته فروشندگان فرش دستباف سا�نه 

● فرش مدرن یا سنتی

ضاھا استفاده می کنند. به گفته ھدیه نصيری،طراحان داخلی از ھر دو دسته فرش مدرن و فرش دستباف در دکوراسيون داخلی خانه ھا و سایر ف

ی مدرن کرده اند. او می گوید: «بيشتر مردم درطراح داخلی انتخاب فرش به سليقه کارفرما بستگی دارد و ایرانی ھا استقبال خوبی از فرش ھا
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ن را پيشنھاد می کنيم. در فضاھای مدرن مانندطراحی فضای خانه و کار، طراحی مدرن را دوست دارند و در این صورت ما به آنھا فرش ھای مدر

نگ ھا وجود دارد، فرش دستباف ھم انتخابدکوراسيون سياه و سفيد که فرش مدرن مناسب تر است اما در فضاھای پست مدرن که ترکيبی از ر

کا�ھای متنوع فضا را برای طراحان داخلی باز کردهخوبی است. در واقع در طراحی ھای پست مدرن ھر دو سبک را می توانيم، به کار ببریم.» حضور 

 و سنتی حرف می زند و می گوید با ابتکار نيازی بهو به آنھا این فرصت را می دھد که فضاھای متنوع تری خلق کنند. نصيری از ترکيب عناصر مدرن

احی داخلی باید روانشناس ھم بود. گاھیحفظ مرزھای سنتی و مدرن نيست و می شود از ترکيب آنھا استفاده کرد. نصيری می گوید: در طر

ا کنار ھم ببينيم تا به طراحی مطلوب فرد برسيم.»کارفرما دقيق نمی داند چه می خواھد. مدرن و کmسيک را نمی شناسد و ما باید عناصر مختلف ر

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=122431

گلدان ھايی با نمای متفاوت

اگر دوست دارید در منزلتان گلدان ھایی متفاوت داشته باشيد روش ھای

سریع و کم ھزینه ای وجود دارند که شما می توانيد با اجرای آنھا در کمترین

زمان و با حداقل ھزینه گلدانی خاص بسازید و به گوشه و کنار منزل زیبایی

و طراوت ببخشيد. در اینجا به بعضی از این روش ھا اشاره می کنيم.

- گل ھا را در ظروف شيشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذایی مانند

خيارشور و یا انواع سس بچينيد و آن را تا نيمه از آب پر کنيد، سپس یک برگ

زرورق و یک کاغذ رنگی نازک را بر روی ھم بگذارید، به طوری که زرورق در

زیر و کاغذ رنگی روی آن باشد سپس گلدان را در مرکز کاغذ قرار دھيد. قبل

از آنکه گلدان را روی کاغذ بگذارید سطح خارجی آن را کامmً خشک کنيد،

کاغذ و زرورق را با ھم از چھار طرف به طرف با� و لبه شيشه جمع کنيد و با

یک رشته ریسمان کنفی یا چند رشته نخ پرک رنگی به دور دھانه شيشه

ببندید. در آخر گوشه ھای زرورق و کاغذ رنگی را که از دور گل ھا بيرون آمده

اند با دست مرتب کنيد. چند گلدان کوچک و یا چند ليوان را در یک سبد توری

فلزی قرار دھيد. فواصل ميان آنھا و ھمچنين فاصله ميان ليوان ھا و دیواره

سبد را با خزه پر کنيد. سپس ليوان ھا را تا نيمه از آب پر کنيد و ھر یک از

ميشه بھار را به ھمين ترتيب چيد.آنھا را با یک نوع گل پر کنيد. ھمچنين می توان در این سبد چند گلدان کوچک گل بنفشه یا ھ

بلند را  ٢۵انتخاب کنيد و ساقه ھای آنھا را تا حدود - در یک قوطی کنسرو خالی را با دقت بریده و جدا کنيد. چند شاخه گل ژربرای ساقه 

دازه ارتفاع قوطی کنسرو بریده و دور قوطی کنسروسانتيمتری از سر گل ھا کوتاه کنيد. قطعات بریده شده از ساقه ھا را به یک اندازه و به ان

د و به صورت پاپيونی گره بزنيد. سپس قوطی را تابچسبانيد به طوری که سطح روی قوطی را کامmً بپوشانند. یک قطعه نخ پرک را دور قوطی ببندی
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نيمه از آب پر کنيد و گل ھا را در آن قرار دھيد.

نيد. با موزایيک ھای اضافی که در منزل دارید یک- گلدان ھای ساده سفالی را می توانيد با چسباندن موزایيک ھای شکسته بر روی آنھا تزئين ک

سباندن موزایيک می توانيد از چسب سيليکون یاگلدان را به طور کامل پوشش دھيد یا بخشی از آن را با چسباندن موزایيک زینت دھيد. برای چ

 غير از موزایيک از وسایل دیگری که در منزل داریدچسب کاشی استفاده کنيد و پس از چسباندن آنھا فواصل ميانشان را با مقداری دوغاب پر کنيد.

اع دکمه نيز استفاده کرد.نيز می توانيد برای این منظور بھره بگيرید. به عنوان مثال می توان از قطعات چينی یا انو

 ھا را در اندازه ھا و رنگ ھای گوناگون انتخاب کنيد و- از انواع قوطی ھای خالی مواد شوینده به عنوان گلدان استفاده کنيد. تعدادی از این قوطی

آنھا را خوب بشویيد تا مواد شوینده در آنھا باقیبه صورت یک مجموعه در گوشه ای از آشپزخانه بچينيد. قبل از قرار دادن گل در این قوطی ھا 

نمانده باشد.

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=95221

لـذت نـقـاشـی

نقاشی د یوارھا و سطوح از جمله کارھایی  است که ھم لذت بخش است و

ھم د ر آخر فضای خانه را نو می کند . بسياری از افراد  با عmقه و حوصله به

این کار اقد ام می کنند  و از انجام آن لذت می برند . د ر این مطلب با چگونگی

نقاشی و فوت و فن آن آشنا می شوید .

● مبلمان

روغنی پایه  با  آستری  و  بتونه  یک  از  شد ه،  پرد اخت  اثاثيه چوبی  برای 

استفاد ه کنيد . برای رنگ اصلی، رنگ ھای روغنی روکش مقاوم تری خواھند 

بود  و اگر این سطح جایی است که شما کيف و کليد تان را بر روی آن پرتاب

می کنيد ، حتما از رنگ روغنی استفاد ه کنيد . اگر می خواھيد  بافت چوب از

نظر پنھان نشود ، تنھا از رنگ ھای شفاف براق یا مات استفاد ه کنيد . اگر قصد 

د ارید  وسيله ای ـ مانند  صند لی ھای حصيری ـ را فوری و د ر کوتاه ترین زمان

برای مبلمان و رنگ کرد ه یا جm د ھيد ، از رنگ ھای اسپری استفاد ه کنيد . 

وسایل پmستيکی، رنگ ھای اسپری مخصوص پmستيک بکار ببرید  و برای

لوازم و اشياء فلزی، حتماً از اسپری حاوی مواد  ضد  زنگ استفاد ه کنيد .

● گچ بری

مام ریختگی ھا، شکاف ھا و فواصل بين این قسمت و د یوار را باقبل از اینکه د ست به کار نقاشی قرنيزھا و لبه ھای تزئينی با�ی د یوار بزنيد ، ابتد ا ت

ھا را رنگ کرد ه اید ، برای جلوگيری از شره کرد ن رنگ لبه ھای تزیينیبتونه پر کنيد . قبل از رنگ کرد ن د یوار ابتد ا این حاشيه ھا را رنگ کنيد . اگر د یوار
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مخصوص بپوشانيد .بين د یوار و سقف یا قرنيزھا، رنگ د یوار را د ر قسمت مماس با این لبه ھا با چسب نواری 

 سانتی با لبه زاویه د ار بھترین انتخاب برای رنگ کرد ن پنجره و لبه ھای ظریف است.٧قلم موی 

افقی قرنيز را با سانتيمتری استفاد ه کنيد  و سپس لبه ھا و شيارھای آن را با قلم مو رنگ کنيد . بخش ھای ١٠برای رنگ کرد ن قرنيز از غلتک رنگ 

چ بری ھا و قرنيز را از پایين به با� نقاشی کنيد .ضربه ھای افقی قلم مو و بخش ھای عمود ی را با ضربه ھای عمود ی رنگ کنيد  و ھر قسمت از گ

● کف پوش

مام ترک ھا را با بتونه چوب پر کنيد . سپس یک آستریبرای رنگ کرد ن کف چوبی، باید  سطح مورد  نظر را کامmً تميز کرد ه و سمباد ه بکشيد  و ت

پmستيک انتخاب کنيد . برای محل ھای پر رفت و آمد ،روغنی به آن بزنيد . پس از خشک شد ن آستر، می توانيد  رنگ اصلی را نيز از نوع روغنی یا 

نگ بيفزاید  اگر ورنی با پایه آب انتخاب کنيد ، بھتررنگ ھای اپوکسی و پليمری انتخاب مناسبی ھستند . ورنی مخصوص کف نيز می تواند  بر د وام ر

است؛ زیرا ورنی ھای روغنی به مرور زمان زرد  رنگ می شوند .

 برای سطوح کوچک، می توانيد  از قلم مو نيز استفاد هبرای پوشش د اد ن سطوح بزرگی از کف، از غلتک ھایی با د سته بلند  استفاد ه کنيد . البته

کنيد .

تمام کنيد  که راه خروج تان از اتاق مسد ود  نشد ه باشد ،نکته بسيار مھم این است که ھنگام نقاشی کف، حتماً کار را از جایی آغاز کرد ه و به جایی 

د !از یک کنج شروع کنيد  و به سمت د ر خروج حرکت کنيد  تا برای خارج شد ن روی رنگ راه نروی

کی با آب موجود  د ر بتن و آھک موجود  د ر سيمان پورتلند برای رنگ کرد ن کف بتنی، به یک آستری ھيد رود یناميک نياز د ارید . این پليمر خاص پmستي

 آستر، می توانيد  از رنگ مخصوص کف استفاد ه کنيد .رنگواکنش نشان د اد ه و سطح آن را مسد ود  می کند  تا رطوبت از رنگ د ور بماند . پس از این

 مناسبتی خاص، تنھا چند  روزی از آن استفاد ه کنيد .کرد ن کفپوش ھای وینيل چند ان د وام ند ارد  و توصيه نمی شود . مگر اینکه بخواھيد  برای

● د یوارھا

 بشویيد  و ترک ھا و سوراخ ھای آن را با بتونه بگيرید . اگر محل مورد  نظر شماTSPقبل از نقاشی د یوار، سطح آن را با محلول تری سد یم فسفات 

ن بزرک آغشته کنيد . برای د یوارھای قد یمی و گچی یکنوساز است و د یوارھا تاکنون رنگ نشد ه اند ، بھتر است قبل از نقاشی د یوارھا را با روغ

آستری برای پوشاند ن لکه ھای نم و اثر مد اد  رنگی و مانند  آن �زم است.

سوسه تنبلی غلبه کنيد  و به جای اینکه یک د ست رنگھرچند  د یوارھای ساد ه و نسبتاً تميز با یک د ست رنگ ھم خوب به نظر می رسند ، اما بر و

ی د ارند ، قبل از نقاشی کاغذھا را بکنيد . اگر زمان کافی برایغليظ به د یوار بزنيد ، برای د و یا سه د ست رنگ آماد ه شوید .اگر د یوارھا کاغذ د یوار

روغنی به آنھا بزنيد . رنگ پmستيک برای اینکار به ھيچ وجهاینکار د ر اختيار ند ارید  یا کاغذھا به ساد گی کند ه نمی شوند ، یک د ست آستر با رنگ 

 رنگ و برآمد گی لبه ھای کاغذ می شود .مناسب نيست زیرا آب موجود  د ر آن کاغذھا را نمناک کرد ه و موجب تشکيل حباب ھای ھوا د ر

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=104709

لباس ھای فرزندتان را به درخت سيب بياويزيد

سادگی از جمله مھمترین خصيصه ھای ھمه بچه ھا
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است. آنھا ساده می اندیشند و ساده عمل می كنند.

این اصل رفتاری در مبحث دكوراسيون فضای مخصوص

آنھا نيز می بایست مد نظر قرار گيرد. لذا برای انتخاب

لوازم دكوراسيونی و عناصر تزئينی اتاق آنھا از انتخاب

بپرھيزید. و كاربرد اشكال پيچيده و طرح ھای شلوغ 

بچه ھا با فرم ھای ساده ارتباط بيشتری برقرار می

كنند حال آنكه پيچيدگی ھا اگرچه ممكن است برای

مدتی كوتاه جالب توجه باشد ولی به مرور برای آنھا

خسته كننده بوده و گاھی تاثيرات رفتاری سویی را

نيز به ھمراه خواھند داشت.این موضوع را در نقاشی

ھای آنھا به وضوح می بينيد. كودكان تمام احساسات

درونی شان و حتی نوع نگرششان به محيط اطراف را

در نقاشی خود به نمایش می گذارند. با كمی دقت

در نقاشی بچه ھا پی خواھيد برد كه آنھا ھمه اشيا،

لوازم و حتی افراد خانواده خود را نيز ساده می بينند.

تصاویر از  یكسانی  دریافت  آنھا  اغلب  آنكه  تر  جالب 

كه است  دليل  به ھمين  و  دارند  اطرافشان  محيط 

تقریباً ھمه آنھا برای كشيدن تصویر یك خانه از چند

با تنھا  را  انواع گل ھا  و  متقاطع استفاده كرده  خط 

نقش متمایل در  یك خط  دار و  دالبر  دایره  یك  رسم 

شكال ساده دریافتی آنھا در دكوراسيون اتاقشانساقه و دو بيضی زاویه دار به عنوان برگ نقاشی می كنند. حال تصور كنيد اگر شما از ھمين ا

عملی است. تنھا كافی است كمی ابتكار و سليقه بهاستفاده كنيد چه محيط دلپذیری را ایجاد كرده اید. انجام این كار از طرق مختلف به راحتی 

كان به چشم می خورد الھام گرفته و رخت آویزیخرج دھيد.به عنوان مثال شما می توانيد از فرم ساده شده درختان كه در اغلب نقاشی ھای كود

كه در واقع از یك دایره دالبر دار در نقش برگ ھا و دوكاربردی- تزئينی برای اتاق فرزندتان بسازید.برای این منظور ابتدا شكل یك درخت ساده شده 

 متناسب با قد فرزندتان رسم كرده و با قيچی آنخط عمودی به عنوان تنه تشكيل شده است را بر روی كاغذ طراحی بزرگ به ابعاد مورد دلخواه و

 روی تخته سه � یا فيبر پھن كرده و دور آن را با دقت بارا دوربری كنيد. به این ترتيب الگوی یك تكه از یك درخت ساده حاصل می شود.این الگو را بر

 صورتی كه تجھيزات �زم را در خانه ندارید،مداد خط بكشيد. حال نوبت به برش تخته یا فيبر براساس خطوط مدادی رسم شده فرا می رسد. در

ار را سمباده كشيده و نرم كنيد.به این ترتيب ایناین كار را به نزدیكترین نجاری بسپارید. در پایان مرحله برش، با سمباده مخصوص لبه ھای ك

ت با ترسيم ادامه كنگره ھای برگ ھا بردرخت چوبی یك تكه كه از دو قسمت برگ ھا و تنه تشكيل شده است، آماده می شود. حال می بایس

رنگ ساختمانی روغنی مات داخل این محدوده را باروی تنه با مداد، محدوده برگ ھا را برای رنگ آميزی مشخص كنيد. سپس با رنگ اكریليك و یا 

 رنگ ھای یاد شده در فوق با رنگ اكر بپوشانيد. از آنجا كهدقت سبز كنيد. برای رنگ آميزی تنه درخت، آن را نيز با استفاده از قلم مو و یكی از انواع

گ قرمز رنگ آميزی كنيد. با توجه به ابعاد دایره كنگرهدستگيره ھای انتخابی نقش سيب ھای این درخت را ایفا می كنند، در صورت لزوم آنھا را با رن

 سپس دستگيره ھا را در محل ھایدار كه نمادی از برگ ھای سبز درخت سيب است، تعداد و محل قرار گرفتن سيب ھا را مشخص كرده

ه می شود. این درخت را در محل مورد نظر درمشخص بر روی محدوده برگ ھای درخت با پيچ نصب كنيد. به این ترتيب درخت سيب رخت آویز آماد

كان خطر افتادن درخت ھنگام آویختن لباس ھای بچه وجوداتاق كودك با استفاده از پيچ و ميخ به دیوار و احياناً قرنيز چوبی محكم متصل كنيد تا ام

نداشته باشد. این اتصال می بایست از چند نقطه در طول درخت صورت گيرد.
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الھام اسمعيلی

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=14970

لوازم حمام ھای کوچک

اما است  شده  مرسوم  دوباره  بزرگ  ساختن حمام ھای  امروزه  ھرچند 

با ھمان حما ھای کوچک کنار باید  بسياری از ما به علت محدودیت فضا 

بيایيم . در این حمام ھای بھتر است از لوازم ظریف تر ولی در عين حال قابل

استفاده بھره مند شویم .

استفاده از یک توالت فرنگی ، دست شویی و دوش ظریف حمام شمار ا

وسيع تر نشان می دھد . در صورت جستجو در بازار تعدادی از این لوازم

ظریف و کوچک تر از حد معمول را خواھيد یافت . این لوازم با رنگ ھا و طرح

ھای مختلف وجود دارند . البته قيمت انھا اندکی بيشتر از لوازم معمولی

می باشد .

باید یک دسوت شویی کوچک و به اصطmحی ليليپوتی در چنين حمامی 

نصب شود اما این دست شویی باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوان

دست ھا را درون ان شست . ھمچنين توجه کنيد سایز شيرھا متناسب با سایز دست شویی باشد .

شود .استفاده از دستشویی ھا یا دوش ھایی که در گوشه ھا نصب می شوند در این حمام ھا توصيه می 

در مورد توالت فرنگی نيز استفاده از توالت فرنگی ھای گرد بر کشيده ترجيح دارد .

ا رنگ ھای شاد و روشن توصيه می شود .در حمام ھای کوچک بھتر است رنگ سراميک و دیوارھا و لوازک یکسان باشد . ھمچنين استفاده ز

برای تزئين این حمام ھا بر ایينه ھا و اویزھای کوچک و رنگی حوله ھا تمرکز کنيد .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=115824
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لوازم فرعی حمام

لوازم جانبی که در حمام استفاده می شوند در صوتر زیبا و با کيفيت بودن

ھم محيط ارام تر و دلپذیرتی را ایجاد می کنند ھم جلوه خوبی برای دکور

حمام خواھند بود . ھمچنين زیبا بودن این وسایل سرزندگی و نشاطی را در

پاکيزه و تميز حمام ایجاد می کند . بسيار مھم است که حمام ھميشه 

باشد و جرم و کثيفی در آن دیده نشود . امروزه دوباره حمام ھای بزرگ و

لوکس طرفداران زیادی پيدا کرده است و در بسياری از منازل حمام به بزرگی

پایه یک حمام و لوکسی اتاق خواب است . بھتر است به لوازم اصلی و 

مانند اینه ، پرده حمام ، رخت آویز ، کمد ھا و ظرف مخصوص نگه داری

شامپو و صابون و لوسيون و مسواک و خميردندادن دقت کنيد .

ھنگام خرید لوازم دقت کنيد که به اندازه کافی بخرید تا حمام لوکس باشد و

 ھمچنين این لوازم را مرتب و منظم بچينيد تا حالتانقدر نخرید که حمام زیاد شلوغ شود . ھنگام خرید این لوازم به فضای حمام خود دقت کنيد .

یر دکوراسيون حمام خریداری شوند . یک رخت اویز زیبا بااشفته و نامناسب پيدا نکند . این لوازم جانبی حمام را زیبا می کنند و باید ھماھنگ با سا

ر می دھد .جایی برای صابون و لوسيون در کنار دوش ھم زیباست ھم مواد مورد نياز را در دسترس شما قرا

دی حوله زیبا و رنگارنگ درون قفسه ھا یا اویزان کردن انھا ازلوازم بدون کاربرد در حمام را با لوازم کاربردی و زیبا جایگزین نمایيد . چيدن منظم تعدا

ھای خوشبو برای بدن جز ضروریات حمام است انھا رایک رخت آویز زیبا تاثير زیادی در دکوراسيون حمام دارد . دقت کنيد که لوازم عطری و روغن 

 با یک ربان بزرگ و درخشان که با شيشه ھا وتھيه کرده و به صورت زیبایی در یک مکان زیبا در حمام قرار دھيد . مثm درون یک سبد حصيری

و به خصوص در اطراف وان قرار دھيد . صابون ھا راصدفھای رنگی ان را پر نموده اید . سعی کنيد گلدان ھای گل طبيعی یا مصنوعی را درون حمام 

از رنگ ھای متنوع و زیبا انتخاب کنيد و ربان ھا و شمع ھخای رنگی را فراموش نکنيد .

، نارنجی یا صورتی را با رنگ ھای سبز روشن و زردبه ھماھنگی رنگ ھا در حمام اھميت زیادی بدھيد . می توانيد رنگ ھای ھم خانوداه مثل قرمز 

و و جاصابونی و جامسواکی است استفاده نمایيد تابه کار ببرید و حس بھار را در حمام ایجاد کنيد . می توانيد از ست ھایی که شامل ظرف شامپ

 به حمام خود جلوه ای متناسب اب ان فصلمجموعه ای ھماھنگ داشته باشيد . شما می توانيد با تعویض این لوازم ارزان قيمت در ھر فصل

بخشيد .

ل در حمام نيز مطالعه کنيد . توجه کنيد تمام لوازمحتی می توانيد یک قفسه برای روزنامه ھا یا کتاب ھا در حمام انتخاب کنيد تا در صورت تمای

انتخابی شما در برابر اب و رطوبت مقاوم باشند و تميز کردن انھا اسان باشد .

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=115803

مـحيط خـانه مان را گـرم و دلچسب کنيم
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بيدار شوید و احساس کنيد، برایتان پيش آمده که یک روز از خواب  حتماً 

چقدر از خانه و محل زندگی تان خسته شده اید و با خود بگویيد: ای کاش به

خانه جدیدی می رفتم. عمmً تحقق این آرزو امکان پذیر نخواھد بود اما راه حل

آن بسيار آسان است. می توانيد با چند تغيير ساده محيط خانه خود را گرم تر

و دلچسب تر کنيد. به طور مثال:

● روميزی ھایی با رنگ ھای شاد وگرم

ميزھای سفيد و شيشه ای اغلب، خانه را سرد و بی روح می سازند. بنابراین

چنانچه شما ميزھای کوچک و بزرگ خود را با روميزی ھایی با رنگ ھای قرمز،

تزئين کنيد، ظاھر خانه خود را گرمتر آبی، زرد و قھوه ای یا ترکيبی از آنھا 

کرده اید.

برای این منظور روميزی ھای آینه کاری و چھل تکه را می توانيد بدون صرف

ھزینه زیادی خودتان تھيه کنيد.

ھمچنين روميزی ھای قلم کار و سنتی خودمان نيز بسيار متنوع و شادند

ا و جالبی در ميان آنھا پيدا می شود.البته می توانيد به سراغ صندوق مادر بزرگ ھا ھم بروید، چرا که معمو�ً چيزھای قدیمی  زیب

● شمع ھای تزیينی

دکور خانه شما می بخشند. می توانيد از شمع ھایھمان طور که می دانيد، شمع ھای زیبا و تزیينی در گوشه و کنار خانه شکل شيک و زیبایی به 

تان در منزل شمع ھای تزیينی زیبایی تھيه کنيد، آنھا راارزان قيمت استفاده کنيد و یا با خرید پارافين و یک کتاب راھنمای شمع سازی به راحتی خود

 تری ایجاد کنيد. ضمناً استفاده از چند قطرهدر شمعدان ھای فانتزی گذاشته و ھنگام صرف شام با ھمسرتان، شمع روشن کرده و محيط شاعرانه

از بين ببرد.اسانس در تھيه شمع ھا ھم می تواند ھوای خانه تان را خوشبو کند و ھم بوی ماندگی و نا را 

● تابلوھای شاد

 کرد، بنابراین نصب چند تابلوی ھنری زیبا بابه خاطر داشته باشيد که دیوارھای سفيد و لخت، محيط سرد و بی روحی برای خانه ایجاد خواھد

خرید دارید، می توانيد از تابلوھای رنگ روغن ھنرمندانقاب ھایی که با دکور منزلتان ھماھنگی دارد، می تواند بسيار مؤثر باشد . چنانچه توانایی 

ينی، تابلوھایی از کار دست خودتان چون پولک دوزی،خریداری کنيد و در غير این صورت می توانيد در ھر زمينه ای که ھنری دارید، تابلوھای گل چ

 شد. در نھایت در صورت نبود امکان می توانيد عکسسرمه دوزی و غيره تھيه کنيد، ضمناً قاب کردن پارچه ھای چھل تکه ھم کارھنری زیبایی خواھد

ه و به دیوار  نصب کنيد.خانوادگی خود چون عکس عروسی و یا تصویر زیبایی از فرزندتان را بزرگ کنيد آن را قاب گرفت

چيدن گل ھای زیبایی که در طبيعت می بينيد واز راھھای پيشنھادی دیگر، خشک کردن گل برای تھيه تابلو است. شما می توانيد به راحتی با 

ا یک قاب شيشه ای کار زیبایی تھيه کنيد. البته درخشک کردن آنھا در �ی کتاب، آنھا را روی مقوای تيره و یا پارچه مخمل سياھی قرار دھيد و ب

 مورد انتقاد قرار گرفته است.مواردی از خشک کردن پروانه ھا ھم استفاده شده که البته از جانب طرفداران حيوانات شدیداً

● ميز عکس

ظر در منزل برای قرار دادن عکس ھای خاطره انگيز ازاز کارھای جالب دیگری که می توان به آن اشاره کرد، تھيه یک ميز یا اختصاص ھر چيز مورد ن

سی ھا، تولد ھا و سالگرد ھا را دست چين کنيد وخانواده تان است. تنھا کافی است به سراغ آلبوم عکسھای تان بروید و چند عکس زیبا مثل عرو

ميز موردنظرتان قرار دھيد تا ھمه از زنده شدن خاطرات وبرایشان قاب تھيه کنيد و پس از انداختن یک روميزی زیبا و متناسب با قاب ھا آنھا را روی 

لحظه ھای شيرین زندگی شما لذت ببرند.

● شش قانون اساسی دکوراسيون

 کشد. قطعاً یکی از این اجزایی که آدم را بهخانه ھمان  جایی است که وقتی قرار است به آن برگردیم، ھمه اجزایش آدم را به سمت خودش می

م را بردارید تا به یک دکوراسيون مطلوب و درسمت خانه اش می کشد، سليقه ای است که در چيدمان اجزای خانه به کار رفته است. این چند قد
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عين  حال شخصی دست پيدا کنيد.

کار ھم از ارزش اثر ھنری کم می شود و ھم دیوار خانه کوچک به نظر می رسد. از نصب تابلوھای کوچک روی دیوارھای بزرگ اجتناب کنيد. با این) ١

دکوراتيو به حساب آورد. تابلوھای ھنری باید دو سوم پھنای دیوار را پوشش دھند تا بشود آنھا را یک عنصر

پھن چندین تابلوی عمودی در کنار ھم استفاده کنيد. اگر دوست دارید دیوارھای اتاق تان ) اگر می خواھيد دیوارھای اتاق تان مرتفع به نظر بياید، از٢

.و طو�نی به نظر آید، چندین تابلوی افقی را در کنار ھم قرار دھيد

مطمئن شوید. شاید بد نباشد که آن را در جای کوچکی امتحان کنيد و زمانی که از ) قبل از انجام رنگ آميزی نھایی، از عmقه تان به رنگ مورد نظر٣

کار ببرید. بھتر است امتحان رنگ را در زیر ھمان نوری  روشنی، تيرگی و یا درخشندگی رنگ اطمينان حاصل کردید، آن را برای کل دیوارھا بهشدت

.را با آن سپری می کنيد انجام دھيد که بيشترین زمان

  زرد مقداری گرما و زردی به رنگ اضافه می کنند. در مقابل، نورھای سفيد، باعثنورھا می توانند روی رنگ ھا تأثير بگذارند. برای مثال، نورھای (۴

.اضافه شدن کمی رنگ آبی به دیگر رنگ ھا می شوند

  کمک می کند، ولی به ھنگام نصب این تابلوھا باید در نظر داشته  باشيد که در) استفاده از تابلوھای نقاشی به ھماھنگی و زیبایی خانه بسيار۵

تابلوھا درحقيقت ھمان ميانگين قد افراد بزرگسال خانواده است، یعنی ارتفاعی با�تر و یا پایين تر از حد تعریف شده قرار نگيرند. حد تعریف شده نصب

روی دیوار به نمایش گذارید، می توانيد این دامنه را به  سانتی متر از کف زمين. اگر قصد دارید مجموعه ای از تابلوھا را١٧٠ تا ١۵٨ مابين در فاصله ای

. گسترش  دھيد سانتی متر١٨۵ تا ١٣٠

رنگ ھای روشن و درخشنده استفاده کنيد. برعکس، اگر فضای وسيعی در اختيار ) اگر می خواھيد اتاق ھا بزرگ تر از حد واقعی به نظر برسند، از۶

. می خواھيد که کوچکتر به نظر برسد، رنگ ھای تيره به کار ببریددارید و

منبع : نوآوران فناوری اطmعات
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مبلمان منازل کوچک

مبلمان  جزو اصلی  ترین  عناصر طراحی  داخلی  و دکوراسيون  ھر خانه  است.

مبلمان  به  طور کلی  انواع  ميز، صندلی، مبل، بوفه  و... را شامل  می  شود

که  مجموعاً عناصر غير ساختاری  معماری  داخلی  را شکل  می  دھند. انجام 

این  طریق  محيط  از  دارد و  متناسب   مبلمان   به   نياز  فعاليت  ھای  گوناگون  

شکل  مناسب  مسکونی  می  گيرد.

انتخاب  انواع  مبلمان  به  لحاظ  اندازه، طرح، رنگ  و... در ارتباط  نزدیک  با اندازه 

خانه  و فضای  مورد نظر، روحيه  ساکنان  و نوع  استفاده  از آن  قرار دارد.

به  طور کلی  ميان  مبلمان  و عناصر ساختاری  (کف، دیوار، سقف، پله  و...)

یک  فضا، دو نوع  ارتباط  می تواند وجودداشته  باشد:
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مختلف  آن  امکان  پذیر است؛ و شرایط  انجام  فعاليت  را مھيا می) اجزای  مبلمان  به  صورت  آزادانه  و به  راحتی  در فضا قرار می  گيرد و چيدمان ھای  ١

 سازد. این  چيدمان بيشتر برای  خانه  ھای  بزرگ  و متوسط  پذیرفتنی  است.

ل  استقرار، انتخاب  یا طراحی  می  شود. به  این  نوع  مبلمان ) مبلمان  در یک  یا چند جزء خود ارتباط  تنگاتنگ  با فضا دارد و براساس  شکل  فضا و مح٢

ناسب  است.درون  ساخت  گفته  می  شود و عمدتاً برای  خانه  ھای  کوچک  و استفاده  بھينه  از فضا م

 جمعيت  و تراکم  بافت  شھری  رایج  شده  است. خوشبختانه امروزه  کوچک  شدن  الگوی  محل  سکونت  امری  ناگزیر است  که  به  دنبال  افزایش  دائم 

بی  به  رفاه  و کيفيت  مطلوب  محيط  زندگی، در خانه ھای این  امر ھميشه  به  ھمراه  کاھش  نيازھای  فضایی  و فعاليتی  نيست. از سوی  دیگر دستيا

کوچک  نيز امکان  پذیر است.

راه  با دکوراسيون  مناسب، مفيد است:آشنایی  با نکات  زیر در مورد مبلمان  درون  ساخت  برای  استفاده  ھرچه  بھتر از فضا ھم

ر به  ایده ھای  خmقانه  طراح  و افراد خانه  برای  بھره مندی  ھرچه - انتخاب  فرم  و طرح  در مبلمان  درون ساخت  با محدودیت  زیادی  روبه  رو نيست  و بيشت

وشگاه ھا عرضه  می  شود.بيشتر از فضا مربوط  است  تا انواع  وسایل  معمول  که  تحت  عنوان  مبلمان  منزل  در فر

 را الزامی  می  سازد، زیرا ھر یک  از وسایل  (از بوفه  تا آباژور) دارای - استفاده  جداگانه  و مستقل  از ھر یک  از اثاث  خانه  به  وضوح  نياز به  فضای  بيشتر

مبلمان  درون  ساخت  ھماھنگ  است  و از طریق  آن  با کمترین حریم  فيزیکی  در پيرامون  خود ھستند. استفاده  چند منظوره  از وسایل  کامmً با ماھيت  

فضا می  توان  بيشترین  نيازھا را پاسخ  داد.

شود انعطاف  پذیری  و تنوع  بخشيدن  به  دکوراسيون  به - استفاده  کامل  از انواع  وسایلی  که  براساس  شکل  فضا طراحی  شده  باشند موجب  می  

 آن  محدود شود. بنابراین  دقت  نظر در طراحی  این  وسایل  برای لحاظ  فرم  و شکل  به  مرور زمان  کاھش  یابد و به  تنوع  در رنگ  و جزئيات  مربوط  به 

افزایش  آرامش  و ممانعت  از آشفتگی  ِ ظاھری  ضروری  است.

  ترتيب  تدارک  دید، چون  بعد از مدتی  یکنواختی  و کسالت  را به  دنبال ھمچنين  این  نکته  را نباید فراموش  کرد که  نمی  توان  تمام  وسایل  خانه  را به  این

سایل  ھم  باید آزادانه  چيده  شوند.دارد. بنابراین  استفاده  از آن  تا حد نيازھای  فعاليتی  فيزیکی  کافی  است  و برخی  و

 شومينه  به  ویژه  اگر در کنج  واقع  شده  باشد با تعبيه - در گوشه ھایی  از فضا که  بسته  ھستند و در معرض  رفت  و آمد قرار ندارند، یا دو سمت 

یا دو مبل  آزاد به  وجود آورد (فضای  زیر نيمکت  یا سکو نيز قابل نيمکت  یا سکوھایی  می  توان  فضای  نشيمن  مناسب  بدون  مبل  و یا با استفاده  از یک  

استفاده  است).

واند با بوفه، ميز صوتی  - تصویری ، قسمت  نشيمن  و حتی - در تلفيق  انواع  وسایل، چھارچوب  و قالب  خاص  وجود ندارد، مثmً یک  کتابخانه  می  ت

راد داشته  باشد.شومينه  ترکيب  شود. مناسب  ترین  شيوه  آن  است  که  بيشترین  نزدیکی  را با خواست  اف

مشخصات  فضا برای  ارائه  یک  ایده  کلی  و مناسب  است. سپس - اولين  گام  برای  استفاده  از این  نوع  مبلمان،  تشخيص  نيازھا و خواست  ساکنان  و 

ن  راحت  و شيک  می  رود به  کمک  طراحان، سازندگان  یا انواع طرح  با توجه  به  جزئيات  و اندازه ھای  موجود و �زم  براساس  انتظاراتی  که  از مبلما

 به  تنھایی  متضمن  ارائه  نتيجه  مطلوب  نيست، بلکه  ایده  خوب کتاب ھا و مجmت  ویژه  تھيه  می شود؛ این  به  معنای  آن  است  که  داشتن  ایده  مناسب 

ایجاد می  کند.ھمراه  با طرح  ھنرمندانه  و کيفيت  مناسب  اجراست  که  جذابيت  را به  ھمراه  کارایی  

 از مصالح  سنگين  برای  فضاھای  کوچک  ھرچند ممکن  است - مسئله  انتخاب  مصالح  و رنگ  در مبلمان  درون  ساخت  اھميت  ویژه ای  دارد. استفاده 

این  ترتيب  استفاده  از مصالح  سبک  و ظریف  نظير چوب  و رنگکارایی  فضا را به  دنبال  داشته  باشد، اما موجب  دلگيری  و سنگينی  فضا می  شود. به  

 ھای  روشن  با تنوع  و تضاد رنگ  کنترل  شده  مطلوب  است.

انجام  دکوراسيون  درون  ساخت  بيش  از ھزینه  خرید تک  تک - به  نظر بسياری  از افراد، استفاده  از مبلمان  درون  ساخت  نامتعارف  است  و ھزینه  

بلمان  و تأمين  حداکثر نيازھا در حداقل  فضاست  که  نياز به  خریدوسایل  مورد نياز به  نظر می  رسد. اما نکته  مھم  استفاده  چند منظوره  از این  نوع  م

ی  با ابعاد و اندازه  فضاست، معمو�ً زیبایی، آرامش  و تعادل خرده  ریزھا را کاھش  می  دھد. از سوی  دیگر چون  ساخت  و تھيه  این  مبلمان  در ھماھنگ

بيشتری  را نيز در خانه  ایجاد می  کند.
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مبلمان؛ زيبايی، راحتی، رنگ و سپس ايمن بودن!

کوچک شدن محل سکونت امری ناگزیر است و آن نيز در پی تراکم بافت

شھری رخ می دھد اما این موضوع ھمواره به منزله کاھش نيازھای فضایی

توان در یک خانه کوچک، با چيدمان مناسب حتی می  نيست.  وفعاليتی 

آرامش و رفاه را به ارمغان آورد. به راستی شما ھنگام خرید اثاثيه منزل

ومبلمان، چه نکاتی را مدنظر قرار می دھيد؟ زیبایی، کاربرد، رنگ و یا قيمت

آن؟ در ھر صورت بھتر است ایمن بودن را ھم به فھرست معيارھایتان اضافه

کنيد چون ممکن است اشيای زیبایی که در اتاق ھا و راھروھا و سقف خود

قرار می دھيد و یا نصب می کنيد به ھنگام سوانح طبيعی از جمله زلزله

بسيار حادثه ساز باشند.

شه ای سال ھاست در فروشگاه ھای معتبر فروختهبرخی از مبلمان ھا فی نفسه خطرناکند آنھا رانخرید. زیر تلویزیون ھا، کمدھا و دکورھای شي

 سطوح صيقلی شيشه، خم و رنگ آن عده ای رانمی شوند، با این حال در کشور ما بسياری از مردم ھنوز شيفته چنين وسایلی ھستند. به واقع

سھولت از بدنه جدا می شوند یا در درون قابمی فریبد اما در صورت بروز زمين لرزه و در پی تکان ھای شدید ساختمان، قطعات شيشه ای به 

 چيدمان درونی خانه ھاست). ميزھا و پایه ھایخود خرد می شوند و بسيار خطر سازند. (مبلمان و اثاثيه درون ساخت، در حال حاضر در اولویت

)standکش به این طرف و آن طرف پرتاب می ) سنگی و چدنی نخرید. این نوع محصو�ت با آنکه گران قيمت ھستند، در شرایط زلزله مانند چ

ی توانيد از نياز خود چشم بپوشيد، از فروشندهشوند و ھمه چيز را خراب می کنند. چنان چه در جایی مجبور به استفاده از شيشه ھستيد یا نم

به پلکسی گmس معروف اند و به دو دسته ایرانی وبخواھيد برایتان به صورت اختصاصی از ورق ھای آکریليک استفاده کند. این ورق ھا در ایران 

 خش برمی دارد. به ھر روی گاھی �زم استخارجی تقسيم می شوند. با این تفاوت که آکریليک از شيشه گران تر است و در اثر دستمال کشی

بين شيک و ایمن بودن یکی از برگزینيد!

ست خودداری کنيد. سازه ھای بلند به خاطراز خرید کتابخانه ھا و قفسه ھای بلند و نيز از دکورھایی که عمده وزنشان در قسمت با�یی ا

ب) تھدید کنند. بيشتر زلزله ھا نزدیک به سحر رخلنگرشان در پی یک ضربه و یا حرکت ساده می افتند و چه بسا جان فرد را (به ویژه ھنگام خوا

شد نه با�.داده اند. به طور کلی یک مبلمان خوب باید خودایستا باشد و توزیع وزن آن به طرف پایين با

زی ارزان قيمت فروخته می شوند لبه ھای تيزی دارند کهمبلمان و دکورھای با لبه تيز و برنده نخرید. سازه ھای فلزی که به عنوان کتابخانه ھای فل

 قاب استفاده می شود، می تواند جان افراد راخطرناک است. ھمچنين برخی ميزھا و بوفه ھا که در آنھا از ورق ھای شيشه و فلز بدون پوشش و

به خطر اندازد.

● مبلمان ھر چه سبک تر بھتر!

ید. سازه ھای فو�دی خطرناکند و در شرایط زلزله یااز خرید مبلمان ھایی که در آنھا به ميزان زیادی از فلزھای سنگين استفاده شده است بپرھيز

مينيوم یا چوب استفاده شود تا از سازه ھایبازی و شيطنت کودکان، خطرناک تر ھم می شوند. ھمواره بھتر است از مواد سبک تری مانند آلو

یا آبکاری پوشش داده شده است. از خرید کمدھا،آھنی و فو�دی. دقت کنيد آنچه که در بازار می بينيد بيشتر سازه ھای فو�دی است که با رنگ 
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 رولپmک این دسته اشيا به مرور زمان سست میتابلوھا، گلدان ھا و یا اجزای سنگينی که به دیوار و سقف نصب می شوند خودداری کنيد پيچ و

 سقوط می کنند.شوند زیرا اندود و جنس دیوار به مرور زمان ضعيف تر می شود. و در پی اندک تکان جدا شده و

منبع : روزنامه جوان

http://vista.ir/?view=article&id=126928

مجموعه لوازم حمام

مجموعه لوازم ھماھنگ استفاده شده در حمام می تواند نمای یک سوئيت

ھماھنگ و زیبا را به حمام ببخشد . این سری وسائل از انواع قدیمی تر تا

انواع جدید وجود دارد . لوازم مردن تر کوچک تر و ساده تر ھستند و از لوازم

قدیمی تر و سبک ھای ویکتوریایی می توان در حمام ھای با نمای قدیمی

تر و بزرگ تر استفاده نمود .

اگر حمام کوچک است از مجموعه لوازم گوشه ای استفاده کنيد و اگر حمام

بزرگی دارید از وان ھا و دست شویی ھای تزیينی و ستون ھای زیبا بھره

مند شوید .

معمول ترین لوازم حمام عبارتند از : دست شویی ، وان ، دوش و تشت یا

یک دست شویی جدا برای شستن لباس .

 و فانتزی قرار دھيد تا به نوعی به عنوان لوازمبھتر است لوازم ارایشی و نظافتی کوچی را که در حمام استفاده می کنيد درون جعبه ھای زیبا

تزئينی نيز در نظر ایند .

 . اگر از کابينت ھا یا کمد ھای بلند در حمام استفادهدر اکثر حمام ھای امروزی از قفسه ھا و کابينت ھا نيز در کنار سایر لوازم استفاده می شود

می کنيد چوب لباسی ھای را برای اویزان کردن لباس ھا و حوله ھا درون انھا قرار دھيد .

ده کنيد .ھمچنين می توانيد از ميزھای گردان کوچک برای قرار دادن اسپری ھا و شامپوھا و .... استفا

توان از جا لباسی ھای چند طبقه استفاده نمود ودر صورت کمبود جا گيره ھای مربوطه به اویزان نمودن حوله ھا را بر روی در نصب کنيد . می 

زیبا را در پشت در یا کنار وان نصب کنيد تا ربدوشامبر یاحوله ھای مختلف و رنگی زیبا را درون انھا قرار داد . ھمچنين می توانيد قmب ھای تزینی و 

حوله خود را به ان اویزان نمایيد .

 ھا و نيمکت ھای رنگی به حمام شما زیبایی واستفاده از قفسه ھای دویاری در حمام ھای کوچک و گنجه و کابينت در حمام ھای بزرگ ، صندلی

صميميت اضافه می کند .

د . در با� و پایين قفسه ھا نيز معمو�در حمام ھای امروزی به جای قفسه ھای پmستيکی از قفسه ھای چوبی یا شيشه ای استفاده می شو

چراغ ھایی را قرار می دھند .
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مجموعه ای از جعبه ھا

▪ انتخاب یک ترکيب بندی مناسب و زیبا روی دیوار: شما می توانيد تعدادی

یا تفکيک شده را به صورت مجموعه ھای چندتایی با فواصلی جعبه ساده 

تعيين شده و مساوی از ھم، به حالت ھای مختلف پلکانی، ردیفی، موازی و

مناسب کاربردی  و  زیبایی شناسی  لحاظ  به  دیگری که  ابتکاری  فرم ھای 

نيازھای آن به  باتوجه  از فضای داخل آن  باشند، روی دیوار نصب کرده و 

قسمت از خانه استفاده کنيد.

این نصب  برای  بھداشتی  سرویس ھای  و  آشپزخانه  خالی  دیوارھای 

مجموعه ھا در ابعادی کوچک بسيار مناسبند.

▪ حاشيه ای جعبه ای روی دیوار اتاق خواب:

یکی درميان دردار به صورت  از این جعبه ھا را که  در این تصویرمجموعه ای 

ھستند، روی یک خط افقی واقع در دیوار با�ی تختخواب و ھمچنين دیوار

مختلف کاربرد  این جعبه ھا ھمزمان چندین  می کنيد.  مmحظه  آن،  مجاور 

شامل کتابخانه، پاتختی، جای چراغ مطالعه و لوازم تزئينی و کاربردی و... در

اتاق خواب را خواھند داشت.

▪ کم جا و کاربردی:

ریک از آنھا به چند قسمت مساوی تقسيمدر این تصویر ھم دو جعبه مستطيل شکل عمودی را با طول ھای مختلف می بينيد که فضای داخل ھ

شده و در سطح زیرین ھریک از آنھا چرخ تعبيه شده است.

این جعبه ھای عمودی کم جا و متحرک در کنار ھم مجموعه ای کاربردی را تشکيل می دھند.

منبع : ھمشھری آنmین

http://vista.ir/?view=article&id=100345

محبوبترين رنگھا برای منزل
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ھنگامی که قصد دارید فضای داخلی منزل ود را تغيير داده یا تعمير کنيد، باید

به نکات مھم بسياری توجه کنيد. یکی از مھمترین نکات، رنگ است. رنگ

یک اتاق یکی از پر اھميت ترین عناصر تزئينی یک اتاق است.

برای ایجاد حال و ھوایی خاص، با طرحریزی صحيح ميتوانيد رنگ را  شما 

افزودن به ارتفاع سقف یا به ارمغان آوردن گرما در سردترین مکانھا، به کار

برید. رنگی که با دقت و صحيح انتخاب شده باشد ميتواند با کمترین ھزینه،

اھدافی از این دست را محقق کند.

رنگ سفيد، یکی از پر طرفدارترین رنگھا برای دیوار است. سفيد رنگی بسيار

مورد ممکن  بھترین شکل  به  ميتواند در ھر خانه ای  بوده و  پذیر  تطبيق 

استفاده قرار بگيرد. این رنگ تقریبا با ھر سبک و سليقه دکوراسيون جور در

 بزرگ جلوه دادن فضاھای کوچک باشد. حتی حتیميآید و استفاده از آن چند مزیت عمده دارد. شاید مھمترین این مزایا، قابليت رنگ سفيد در

نور اتاق و ایجاد حالت تازگی و تميزی است. سفيد برایکوچکترین اتاقھا ھم با دیوارھای سفيد چند متر بزرگتر به نظر ميرسند. مزیت دیگر، افزودن 

ی داغ تابستانی بکاھد.اتاقھای یک خانه یيmقی یا خانه ھای مناطق گرم بسيار مناسب است و ميتواند از حرارت روزھا

يش از حد باشند، فضای خانه سرد و ناوشایند به نظربا این حال، رنگ سفيد با ھمه محسناتش، معایب اندکی نيز دارد. اگر تعداد دیوارھای سفيد ب

ميرسد. از طرفی تميز نگھداشتن این رنگ ھم کار چندان ساده ای نيست.

نگی دیگر را به رنگ سفيد اضافه ميکنند. افزودنبسياری از افراد برای خنثی کردن مشکmت رنگ سفيد، قبل از رگ زدن به دیوارھا، مقداری از ر

 اینکه در نھایت رنگ ھمچنان سفيد دیده ميشود، امااندکی رنگ قرمز یا آبی ميتواند تاثير سرد و چشم آزار سفيد مطلق را از بين برده و در عين

ه خصوص برای استفاده در فضاھای بزرگ انتخابیبسيار چشم نوازتر خواھد بود. رنگ بسيار پر طرفدار دیگر، رنگ شيری یا کرم است. رنگ کرم ب

 ترکيب، اندکی حس مردانه به فضا منتقلمناسب است. بر خmف سفيد این رنگ موجب بزرگ نمایی فضا نميشود. وجود اندکی رنگ گرم در این

کند. این رنگ را در اتاقھای کوچک به کار نبرید زیرا برميکند. این رنگ با طيف وسيعی از رنگھا، به خصوص انواع آبی و صورتی ترکيبی جذاب ایجاد مي

فضا سنگينی کرده و اتاق را به شدت افسرده کند.

داخلی وجود دارد. محبوب بودن بعضی از رنگھاعmوه بر سفيد و طيف رنگھای کرم- قھوه ای، چند رنگ پرطرفدار دگر نيز برای رنگاميزی فضای 

معمو� به کاربرد اتاق ھم بستگی دارد.

به مقدار زیاد برای آشپزخانه و حمام موردبرای مثال، زرد رنگی گرم است که معمو� با خوشبختی و شادی و پایکوبی مرتبط است. این رنگ 

قھا نيز به کار ميرود. مثm اگر دیوار با�ی وان حمام را زرداستفاده قرار ميگيرد. زرد برای استفاده به مقدار کم برای تاثيری ظریف و شادی آور در اتا

کنيد، از استحمام خود بيشتر لذت خواھيد برد.

يل عده بسياری آنرا تنھا برای تقویت رنگ اتاق و دریک رنگ گرم پر طرفدار دیگر، قرمز است. قرمز رنگی بسيار پویا و پر تحرک است و به ھمين دل

بھایی چون کوسنھای کوچک در اتاق نشيمن یا یکگوشه و کنار استفاده ميکنند نه در تمام اتاق. افزودن چاشنيھای کوچکی از رنگ قرمز در قال

ژی کند. یک مزیت رنگ قرمز این است که ميتوان آنرا بهظرف پر از سيب بر روی ميز آشپزخانه ميتواند این فضاھای پر استفاده را بيش از پيش پر انر

 پيش درشان واھيد داشت. اگر ھم به زمينه ھایشيوه ھای مختلف تعدیل یا تشدید کرد. اگر کمی نارنجی به آن اضافه کنيد، رنگ قرمزی بيش از

ر عين برخورداری از رنگی مشخص و دیدنی، آنچنانرنگی سرد تمایل بيشتری داشته باشيد، ميتوانيد به سراغ ترکيبات رنگ قرمز با آبی رفته و د

قرمز قرمز ھم نباشيد.

اده در اتاق واب و به خصوص اتاق پسر بچه ھارنگھای موجود در سمت سرد طيف رنگ نيز، از جمله رنگھای پر مصرف ھستند. رنگ آبی برای استف

ی اتاق خواب بزرگسا�ن نيز بسيار مناسب است و بامورد استفاده قرار ميگيرد زیرا بيش از ھر رنگی با جنسيت آنھا ھمخوانی دارد. این رنگ برا

جنس ھمخوانی داشته باشد. آبی کمرنگ، برای عدهداشتن انواع سایه و روشنھا ميتواند در یک اتاق خواب مشترک، با وسایل و انتخابھای ھر دو 

زیبایی ھستند.بسياری یادآور روزھای آفتابی تابستان است و رنگھای �جوردی و آبی دریایی نشانگر ظرافت و 

www.takbook.com

www.takbook.com



 مورد استفاده قرار ميگيرند و اگر رنگی کاربرد کمتریدر کل، رنگھا بنا به مناسبتھا، شرایط آب و ھوایی، کاربرد خاص یک اتاق و د�یل مختلف دیگر

که ميتوانند با انواع سليقه ھا و نيازھای افراد منطبقدارد، به معنای نامناسب بودن آن نيست. محبوبترین انتخابھا، از آن جھت عموميت یافته اند 

شده و طيف وسيعی از سبکھا و شيوه ھای چيدمان گوناگون را با خود ھمراه کنند.

منبع : سایت فریا

http://vista.ir/?view=article&id=280014

مسائلی که در مورد اتاق کودک بايد در نظر گرفته شود .

آماده کردن یک اتاق برای کودک نورسيده ھميشه بخشی از لذت بچه دار

شدن و توسعه یک خانواده است و تولد نوزاد ھمواره واقعه ای است که

دیگر اعضای خانواده چند ماه در انتظار آن بوده اند. والدین اغلب با عشق و

برای نوزاد خود را آماده می کنند و وسایل �زم  اولين  اتاق  عmقه فراوان 

آسایش و راحتی او را تدارک می بينند. اما در حقيقت نوزادان برای آسایش

نياز ندارند و اغلب و زندگی راحت به وسایل و ابزار متعدد و بی شماری 

نيازھای واقعی آنھا به چند وسيله ابتدایی محدود می شود.

در تھيه و تدارک اتاق نوزاد یکی از مھم ترین نکاتی را که باید ھمواره به

خاطر داشته باشيم، رشد و تغيير بسيار سریع نوزادان و نيازھایشان است.

از این رو ھنگام برنامه ریزی برای دکوراسيون اتاق کودک از رنگ آميزی و

پوشش دیوارھا و کف اتاق گرفته تا خرید وسایلی مانند تخت و کمد و از این

باشيم که اغلب وسایل این واقعيت را در نظر داشته  باید   ، قبيل چيزھا 

نوزادان پيش از آنکه فرسوده شوند بی استفاده می شوند و نوزاد به دليل

رشد سریع و تغييرات محسوس در زمانی کمتر از یک سال قادر به استفاده

زاد این سرعت را به خاطر داشته باشيد و از رنگ ھاییاز بسياری از وسایل اوليه اش نخواھد بود. بنابراین در انتخاب وسایل و رنگ آميزی اتاق نو

د را به گونه ای انتخاب کنيد که در چند سالبھره بگيرید که برای چند سال اوليه زندگی کودک مناسب باشند. ھمچنين وسایلی چون تخت و کم

ل تغيير بوده و به راحتی به طول تختخواب اضافهآتی نيز قابل استفاده باشند. بسياری از تختخواب ھایی که برای نوزادان ساخته می شوند قاب

 آنھا را کنار گذاشت. به این ترتيب تخت جوابگویمی شود یا نرده ھای کنار تخت در این تختخواب ھا امکان جدا شدن داشته و می توان به راحتی

 سال اول زندگی نيستند و یا کشوھایی٣ سالگی خواھد بود و والدین مجبور به صرف ھزینه مجدد برای تغيير تخت پس از ۶-٨نياز کودک تا سنين 

ن به عنوان کشوھایی که لوازم گوناگون کودککه از سطح رویشان می توان به عنوان جای تعویض لباس و پوشک نوزاد استفاده کرد در ھمه سني

را در خود جای می دھند قابل استفاده ھستند.

 درجه٢٢ تا ١٩شيد. دمای اتاق نوزاد باید ھمواره بين ھنگام برنامه ریزی برای اتاق نوزاد به سيستم گرمایی و نورپردازی اتاق نيز توجه داشته با

www.takbook.com

www.takbook.com



در اتاق کودک در نظر گرفته شود.سانتيگراد باشد. از این رو با توجه به امکانات منزل باید راھی ایمن برای تامين این دما 

وز از پرده ھای نازکی که نور را از خود عبور دادهنور مستقيم و درخشان برای نوزادان مناسب نيست. به ھمين دليل برای تلطيف نور خورشيد در ر

ر اتاق از چراغ ھایی که نور را به سقف می تابانند برایاما از تندی آن می کاھند برای پنجره ھای اتاق نوزاد استفاده کنيد و در شب برای تأمين نو

 برخوردار است چرا که نوزادان اغلب در طول شب نيازایجاد نور غيرمستقيم و کافی بھره بگيرید. نور اتاق کودک در طول شب نيز از اھميت ویژه ای

در را به انجام امور معمولی چون تغذیه کودک و یا تعویضبه تغذیه دارند و اتاق نوزاد باید در شب از ميزانی از نور بھره مند باشد تا ضمن آنکه ما

ی تایمردار که مقدار نور را تنظيم می کنند یکی ازپوشک او قادر می سازد موجب بيداری کامل و ھوشيار شدن نوزاد نيز نشود. استفاده از کليدھا

چک نيز برای تأمين این مقدار نور سود برد.بھترین راه ھای پاسخگویی بر این نياز است. در غير این صورت می توان از چراغ خواب ھای کو

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=101146

مشخصات اتاق و محل خواب کودک

● شرایط کلی اتاق مناسب برای استراحت نوزادان و کودکان را بيان کنيد؟

▪ اگر این امکان وجود دارد که یکی از اتاق ھای منزل و یا گوشه ای از یکی از

باید قبل از تولد کودک، مکان ویژه وی را اتاقھا را به کودک اختصاص داد، 

آماده ساخت و اگر �زم است که اتاق رنگ شود، زمان کافی برای خشک

شدن آن را در نظر گرفت. در صورت امکان، آفتاب گيرترین و دلبازترین و بی

سر و صداترین اتاق را باید به او اختصاص داد. دیوارھای اتاق باید سفت و

نکند و خطر آن ریزش  از  باشد و خرده ھای گچ و خاک و سنگ  محکم 

فرورفتن آنھا در پاھا و دست ھای وی وجود نداشته باشد. پرده ھای اتاق

باید کامmً در محل خود سفت و محکم شده و از جنسی باشد که در اثر

کشيدن کودک پاره نشده و از محل خود خارج نگردند. باید از گذاشتن اشيای

لوکس و تجملی و مازاد بر احتياج، در اتاق کودک خودداری شود.

● کفپوش اتاق کودکان باید چه شرایطی داشته باشد؟

▪ کفپوش اتاق کودک باید از نوع قابل شستشو و از رنگ ھای شاد و نقش

قدامات �زم جھت پيشگيری از خراب شدن آن انجامھای زیبا که به فراوانی در بازار موجود است انتخاب شود. اگر کف از نوع پارکت است باید ا

 می دارد، زمانی که کودک شروع به راه رفتن کرد،گيرد. بھتر است در اتاق کودک فرش پھن نشود؛ زیرا عmوه بر اینکه گرد و خاک را در خود نگه

پایش به آن گير کرده و مرتباً زمين می خورد.

● برای دیوارھای اتاق کودک، از چه نوع پوشش ھایی می توان استفاده کرد؟

ذ دیواری، دیوارھا را با انواع رنگ ھای روغنی قابل▪ روی دیوارھا را می توان با کاغذ دیواری قابل شستشو پوشاند. ھمچنين می توان به جای کاغ
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یوارھا مقدور نيست، حداقل تا ارتفاع یک متر راشستشو رنگ آميزی نمود و اگر به علت ھزینه رنگ آميزی روغنی، انجام این کار در سطح تمام د

می توان رنگ زد.

● چه رنگ ھایی برای رنگ آميزی اتاق کودک مناسبتر ھستند؟

رنگ کفپوش نيز ھماھنگی داشته باشد، انتخاب کرد و▪ باید رنگ دیوارھا، سقف و درب و پنجره اتاق کودک را از رنگ ھای مmیم و آرام بخش که با 

مخصوصاً دقت نمود که رنگ آميزی، چشم کودک را خسته نکند.

● مناسب ترین درجه حرارت برای اتاق کودک چيست؟

 درجه سانتيگراد باشد و برای کنترل آن می٢٣ الی ٢١▪ نوزادان به سرما و تغيير دما بسيار حساس ھستند. درجه حرارت اتاق آنھا، بھتر است بين 

توان در گوشه ای از اتاق که دور از دسترس کودک باشد، یک دماسنج نصب نمود.

● چه نکاتی را باید ھنگام گرم کردن اتاق کودک رعایت کرد؟

 در اتاق جمع نمی شود و از این بابت خطری▪ اگر برای گرم کردن اتاق از بخاری استفاده می شود، می توان مطمئن بود که دی اکسيد کربن

ه بخاری نزدیک شود، باید با نصب نرده ھایکودک را تھدید نمی کند. فقط برای جلوگيری از سوختگی کودک که ممکن است به خاطر کنجکاوی ب

 یا بخاری استفاده می گردد، باید حتماً با دستگاهحفاظتی و در فاصله مناسب، از نزدیک شدن او به بخاری جلوگيری نمود. در صورتی که از شوفاژ

بخور برقی، ھوای اتاق را مرطوب کرد.

● تختخواب کودک باید دارای چه شرایطی باشد؟

 دارای کف محکمی باشد و اشيای تيز و برنده که▪ تختخواب باید به شکلی باشد که کودک ھنگام غلتيدن از تخت به پایين نيفتد. تختخواب باید

نی در ساخت تختخواب معمول شود و از استحکامباعث زخمی شدن نوزاد می گردند، در آن به کار نرفته باشند. طبيعی است اگر رعایت نکات ایم

و زیبایی نيز برخوردار باشد، بھتر است؛ اما اصل را باید بر مبنای نياز کودک قرار داد.

● چرا نباید از بالش ھای نرم برای استراحت نوزاد استفاده کرد؟

mوه بالش خيلی نرم باعث بد شکل شدن گوش نوزاد▪ زیرا کودک صورتش را در بالش فرو می برد و امکان دارد این عمل باعث خفگی او گردد. به ع

می شود.

● تشک نوزاد چه ویژگی ھایی دارد؟

وب بست تخت قرار می گيرد، استفاده می▪ برای تختخواب کودکان تشک فنری توصيه نمی شود.معمو�ً از تشک ھایی که مستقيماً در روی چ

يه کند، بھتر است از روتشکی پنبه ای یا از پارچه ھای قابلکنند. این نوع تشکھا را می توان از بازار خریداری نمود و اگر مادر بخواھد خودش آن را تھ

لياف گياھی پر کند.شستشو استفاده نماید و آن را به اندازه ابعاد تخت و ضخامت کافی بدوزد و داخل آن را از ا

● لحاف مناسب برای پوشاندن نوزاد باید دارای چه شرایطی باشد؟

ایی محل زندگی کودک استفاده شود. نوزاد▪ بھتر است به جای لحاف از پتوھای پشمی یا پنبه ای سبک ملحفه شده به نسبت موقعيت جغرافي

 گرم کردن او از چندین روانداز مختلف که روی بدندر اوایل تولد، باید در رختخوابی گرم و راحت بخوابد و کامmً پوشيده باشد. �زم نيست برای

؛ زیرا ھم خيلی گرم است و ھم امکان دارد وقتیکوچکش سنگينی کرده و مزاحم او باشند، استفاده کرد.ھرگز نباید از لحاف پر قو استفاده کرد

کودک خيلی بزرگتر شد، آن را روی صورت خود بکشد و دچار اخت�mت تنفسی شود.

● رعایت چه نکات ایمنی در مورد بستر نوزاد یا کودک الزامی است؟

جاق یا گيره، ملحفه را به اطراف تشک وی▪ اگر کودک از آن دسته اطفالی است که ھنگام خواب بيش از حد حرکت می کنند، می توان با سن

د از پشه بند مخصوص در فصل تابستان استفادهمحکم بست. این وسيله از باز شدن دائم روی او و کنار رفتن پتو جلوگيری خواھد کرد. سعی شو

، خودداری نمود.گردد. باید از قرار دادن تختخواب کودک در کنار پنجره که احتمال سقوط او را ميسر می سازد

منبع : پایگاه اطmع رسانی پزشکی ایران سmمت
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مشکلی نيست که آسان نشود

به نظر می رسد کمبود فضای آپارتمان ھا مشکلی است که ھيچ گاه درمان

نمی شود، حتی در خانه ھایی با ابعاد وسيع!

در اکثر خانه ھا، اتاق خواب به جای اینکه مأمنی باشد برای استراحت و

آسایش و آرامش فکر، انباری است برای نگھداری اجناس غيرقابل مصرف که

صاحب خانه جرات دل کندن از آنھا را ندارد و تا حدی جانش به حضور آنھا

بسته است که حاضر است در اتاق شلوغ و درھم وبرھم به زور بخواھد

بازھم این موضوعی نيست که نکند. البته  ولی آنھا را تسليم شھرداری 

نگران کننده باشد، با کمی ذوق، سليقه و البته ولخرجی رفع می شود.

و شده اند، کليد حل این مشکل ھستند.تختخواب ھای فرفورژه که چند سالی است روانه بازار شده و با استقبال بی نظيری نيز روبه ر

کنيد. برای چنين منظوری بھتر است خودتان روانه بازارشما با چند عدد تخته سه �یی می توانيد در زیر تختخوابتان یک کمد با ابعاد دلخواه طراحی 

 ھستيد و نوع پایه دار آن را می پسندید، پایه ھایشوید و تختی را که بتوان از آن استفاده بھينه کرد، سفارش دھيد. اگر طرفدار تخت ھای مدرن

ه تخت و پایه ھا جوش می خورد و گذاشتن تختهتخت را بلند سفارش دھيد تا بتوان با چند ميله که در فاصله ميانی سطح زمين تا تشک به بدن

کن باشد و ھم فضای اتاق را اشغالھای سه �یی بر روی آن، دو کمد با�یی ھم برای اشيای غيرضروری ساخت که ھم دسترسی به آن مم

ن را کوتاه کنيد و آن گاه تنھا یک کمد خواھيد داشت.نکند. اگر ھم از خوابيدن بر روی تخت ھای پایه دار لذت نمی برید، کافی است که پایه ھای آ

ابسته به جانتان، تغيير دھيد.اگر ھم خيلی در مضيقه فضایی ھستيد، می توانيد اندازه پایه تخت را بسته به ميزان اشيای و

P٣٠World Forumsمنبع : 
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معجزه نور در خانه

یكی از عناصر مھم در آرایش خانه، نحوه نورپردازی آن است. ميزان نور و

می گذارد. تاثير مستقيمی روی جسم و روح انسان  آن  ھم چنين كيفيت 
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معمو�ً افرادی كه در نور كم زندگی و كار می كنند، انسان ھای افسرده و

پریشانی ھستند در حالی که نور زیاد به خصوص بھره مندی از نور خورشيد،

انرژی مضاعفی را ایجاد می کند و خمودگی و كسلی را از بين می برد. دكتر

«جوزف كاسوف» محقق رفتارھای اجتماعی و روانشناس دانشگاه كاليفرنيا

و خودآگاه  حالتی  می گيرد،  قرار  زیاد  نور  برابر  در  فرد  وقتی  می گوید: 

خودپسند در او به وجود می آید، اما ھنگامی كه با نور كم مواجه می شود،

ناخودآگاه این احساس او كم می شود و به دنبال آن رفتاری ناخوشایند از او

سر می زند. به عقيده دكتر كاسوف تغييرات بسيار جزئی در نور و روشنایی

 رژیم غذایی ھستند.خانه می تواند روی ميزان غذا خوردن افراد نيز تأثير بگذارد، مخصوصاً برای افرادی كه تحت

 نيز تاثير می گذارد. ھرچه فضای یك اتاق كم نور باشدنورپردازی در یك اتاق نه تنھا در ایجاد آرامش بلكه در كوچك یا بزرگ نشان دادن فضای خانه

كوچك تر و ھرچه پرنور و روشن باشد، بزرگ تر جلوه می كند.

ن در انتخاب منابع نور زا برای فضای خانه باید توجه ویژه ای بهاز آنجا كه نورھا نيز رنگ دارند، ھمان تاثيرات رنگ ھا را به ھمراه خواھند داشت، بنابرای

رده كننده را سبب می شود، ولی اگر با نور زردخرج داد. به عنوان مثال انتخاب نور سفيد حاصل از �مپ مھتابی به تنھایی فضای دلگير و افس

یا �اقل تلفيق شود، چنين نتایجی را نخواھد داشت. اصلی ترین منبع ورود نور  و روشنایی خانه، پنجره آن است، پس برایجایگزین شده و 

منزل استفاده از لوستر، آباژور و چراغ ھای متناسب بااستفاده از نور طبيعی نصب پرده ھای تور و حریر بھتر است. در شب نيز بھترین راه روشنایی 

ارتفاع سقف و رنگ دیوارھا است.

▪ جایی برای ھمه خانواده

در نورپردازی اتاق نشيمن به این نکته باید توجه کرد كهنورپردازی در اتاق نشيمن و پذیرایی كه محل تجمع افراد خانواده است اھميت ویژه ای دارد. 

فی (ھالوژن) كه نور مmیم دارند و با انعكاس نور ازآرامش، آسایش و انرژی را به اھل خانه القا كند، بنابراین بھتر است چراغ ھای دیواری و سق

 باید بسيار پرنور و درخشان باشد از لوسترھایسقف به فضا گرمی خاصی به اتاق می بخشند، به كار برده شود. در عوض، برای اتاق پذیرایی كه

كمی بزرگ تر و طرح دار استفاده شود كه عmوه بر نور، زیبایی خاصی به اتاق می دھد.

▪ قلمرو کدبانوی خانه

غ ھالوژن و لوسترھای تك چراغی انتخاب ھای خوبیآشپزخانه محل فرمانروایی كدبانوی خانه است، پس باید پر نور و روشن باشد. استفاده از چرا

برای تأمين نور مناسب آشپزخانه ھستند.

▪ خواب خوب؛ نور مناسب

خوابـــی راحــت داشته باشند. بھترین نور برای اتاق خواب،نور خوب در اتاق خواب، این امكان را به افراد می دھد كــه بعد از یــك روز سخــت كاری، 

ر كنار تختخواب می شود از آباژورھای كنار تختی یانور كنار تختخواب است كه برای مطالعه و حتی دیدن تلویزیون در نظر گرفته می شود. برای نو

واب محل كار نيز محسوب می شود، به کار بردننوری که در قسمت با�ی تخت تعبيه شده و یا روشنایی ھای دیواركوب استفاده كرد. اگر اتاق خ

�مپ ھای رنگی كه در ایجاد آرامش مؤثرند بسيار مفيد و مناسب است.

▪ نور طبيعی

ر ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی به جھتنور طبيعی، یكی از ویژگی ھای مثبتی است كه یك خانه می تواند داشته باشد اما كيفيت نور د

قيم خورشيد به آن ھا نمی تابد. ھنرمندان نقاش معمو�ًاتاق ھا دارد. اتاق ھای رو به شمال، اتاق ھای سردی ھستند، نور زننده ای دارند و نور مست

ی مختلف را تشخيص بدھند.اتاق كار خود را رو به شمال انتخاب می كنند تا در نور آن، بھتر بتوانند رنگ ھا و طيف ھا

گذشت چند ساعت از زمان طلوع، سایه ای بلند واتاق ھای رو به شرق اولين اتاق ھایی ھستند كه با طلوع خورشيد روشن می شوند، اما بعد از 

يست. بھتر است برای تعدیل  نور شدید و خيره كننده آفتابطو�نی مدت بر آن ھا سایه می افكند و بقيه روز دیگر خبری از نور خورشيد در این اتاق ھا ن

روز نيز تا حد ممكن، نور طبيعی روز را به نوعی در ایندر زمان طلوع، در این اتاق ھا از نور مصنوعی استفاده شود. با این كار می توان در اواسط 

 جنوب، پذیرای نور و گرمای خورشيد در تمام طول روزاتاق ھا ایجاد كرد. این تمھيد برای اتاق ھای رو به شمال ھم كارآیی دارد. اتاق ھای رو به
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شپزخانه، اتاق نشيمن و ھر جایی كه معمو�ً افرادھستند، البته ممكن است در فصل ھای مختلف، كيفيت و ميزان آن اندكی تغيير كند. بھتر است آ

م در گرم ترین ساعات روز، شاھد تابش نور خورشيدخانواده مدت زمان زیادی را در آن جا می گذرانند، رو به جنوب باشد. اتاق ھای رو به غرب ھ

 افتد و نور خورشيد، مmیم تر می شود.ھستند و زمانی كه نور شدید است، چشم را آزار می دھد. بعدازظھرھا در این اتاق ھا سایه می

منبع : روزنامه تھران امروز
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معيارھای انتخاب موکت

برخوردار با�یی  اھميت  از چنان  داخلی  دکوراسيون  در  اتاق  پوشش کف 

است که کف اتاق را پایه اصلی اتاق می نامند. بسياری از دکوراتورھا، دکور

اتاق را بر مبنای پوشش کف انجام می دھند. پوشش کف با توجه به کاربری

اتاق و سویه ھای زیباشناختی انتخاب می شود. ھنگام انتخاب پوشش کف

باید الگوھای رفت و آمد را نيز در نظر داشت. به طور معمول در مکان ھای پر

رفت و آمد از کف پوش ھای سخت و بادوام و در جاھای کم  رفت و آمد از

کف پوش ھای تزیينی استفاده  می شود.

پوشش ھای کف با توجه به کاربرد و ظاھرشان به انواع مختلفی تقسيم

انعطاف، سراميک، کاشی می شوند. فرش، قاليچه، کف پوش  وینيل قابل 

وینيل، چوب و غيره ھمگی در فھرست کف پوش ھا قرار می گيرد. موکت، از

ای بوده  است. موکت ھا با ھر نوع سبک مبلمان و دکوریدیرباز، به دليل راحتی و آسایشی که با خود ھمراه دارد، از اولين انتخاب ھای ھر خانواده 

فت و نقش را به اتاق ھای شما می آورد.کامm ھماھنگ ھستند و از لحاظ تجملی نيز در سطح با�یی ھستند. موکت ثابت سراسری، رنگ و با

 استفاده از موکت بسيار مناسب است. ھمبه عmوه، بافت موکت  عایق حرارت و صوت است. به ھمين دليل در مکان ھای پر سر و صدا و سرد

ندسی اتاق  می شوند. از آنجایی که موکت ھاموکت  و ھم فرش، به خاطر بافت ملموس و لطيفی که دارند، باعث تلطيف خطوط راست و معماری ھ

ز به راحتی صورت می گيرد. به طور معمول اتاق ھایدر بافت، رنگ و طرح ھای متنوع در دسترس ھستند، ھماھنگ کردن آن ھا با انواع دکوراسيون ني

دان زیبایی ندارند، بسيار مناسب است. انتخاب موکتکم اثاثيه را موکت می کنند تا مبله تر به نظر برسد. موکت  برای پوشش اتاق ھایی که کف چن

ر و دوستانه تر به نظر می رسد. برای اتاق ھای کوچک ازطرح دار برای فضاھای بزرگ، کار بسيار ھوشمندانه ای است، چرا که با این کار، فضا، کوچک ت

موکت ھای ساده و بدون طرح و با رنگ روشن استفاده کنيد تا اتاق بزرگتر به نظر برسد.

 که رنگ تيره دارند، فضاھای بزرگ را به جایی دنج ونکته دیگر اینکه ھر چه پرز موکت ھا کمتر باشد، فضای اتاق بزرگتر جلوه می کند. موکت ھایی

کوچک تبدیل می کنند.

د و برای اتاق ھایی که از نور طبيعی آفتابموکت ھایی که در آن رنگ ھای آفتابی به کار رفته  است حس گرمای مطلوبی را به محيط می دھن

ی بسيار روشن می شوند.بی بھره اند، گزینه خوبی به شمار می روند. موکت ھایی که رنگ سرد دارند باعث تعدیل فضاھا
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منبع : روزنامه سmمت
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مکانی برای خواندن درس ھا

دروغ چرا؟ من خودم تا به حال، جز در چند فيلم سينمایی خارجی، ندیده ام

که کسی در خانه اش یک اتاق مطالعه مستقل داشته باشد، آن ھم در

آپارتمان ھای امروزی. ھمين جوری ھم کلی کمبود جا ھست، چه برسد به

این که آدم بخواھد یک اتاق مطالعه مستقل ھم داشته باشد.

مطالعه»، «اتاق  به جای  نوشته  این  در  دادم که  ترجيح  به خاطر ھمين 

اتاق در خانه تان  اگر  مطالعه». شما  «مکان  یا  مطالعه»  «فضای  بنویسم 

مطالعه»، «مکان  یا  مطالعه»  «فضای  نوشته شده  دارید، ھرجا  مطالعه 

بخوانيد «اتاق مطالعه»، به ھمين سادگی.

● خانه؛ مدرسه دوم

می گویند مدرسه خانه دوم دانش آموز است اما در واقع خانه، مدرسه دوم

خانه به  دانش آموز  و  می خورد  آخر  زنگ  که  وقتی  است.  دانش آموز 

برمی گردد، درواقع به مدرسه دوم خودش برمی گردد تا تکاليفش را انجام

بدھد و درس ھایش را بخواند. نکته این جا است که دانش آموز باید برای این

کار یک فضای خاص و ثابت در خانه داشته باشد. مطالعه جدی، نه تورق

فرایند بگيرد چون  انجام  ثابت  مکان  یک  در  بھتر است  مجله،  و  روزنامه 

یادگيری یک فرایند شرطی است و آدم با تکرار مطالعه در یک مکان ثابت و

تحت شرایط ثابت، می تواند ذھن خود را عادت بدھد که در آن شرایط ویژه و

ت، کم کم حالتی اتفاق می افتد که شخص با ورود به آن مکاندر آن مکان ویژه،  با�ترین بھره را از تمرکز تجربه کند. با تکرار مطالعه در یک مکان ثاب

به یاد مطالعه می افتد و ذھنش را سریع تر متمرکز می کند.

خصوصاً آپارتمانی ھا، داشتن یک اتاق مطالعه مستقل،مکان مطالعه باید دور از رفت وآمد و ترجيحاً خالی از سروصدا باشد. شاید برای خيلی ھا، م

ی منزل را به محل مطالعه اختصاص داد. برای ساختزیادی شيک و رؤیاپردازانه به نظر برسد. اما می شود با دکوراسيون متفاوت، یک گوشه از فضا

تنھا  ترتيب نه  نياز است. به این  فضایی برای مطالعه خواھيد داشت، بلکهفضای مطالعه فقط به یک ميز و چند قفسه کتاب و یک صندلی 

باشد وسایل فضای مطالعه را طوری انتخاب کنيد کهدکوراسيون این مکان می تواند به نوعی مکمل دکوراسيون بقيه منزلتان نيز باشد. پس یادتان 

با بقيه دکور منزل ھماھنگی داشته باشد.

● تغيير کاربری اتاق اختصاصی

لعه در نظر گرفت. این فضا باید از بقيه اتاق متمایزاگر فرزندتان برای خودش یک اتاق اختصاصی دارد، می شود بخشی از فضای آن اتاق را برای مطا
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تنوع استفاده کنيد.شود. برای جداسازی می توانيد از انواع قالب ھای تزئينی آماده گچی یا چوبی یا دکور ھای م

 باشد، می توانيد درھای آن را بردارید، خالی اشیک پيشنھاد برای آن ھا که اتاقشان خيلی کوچک است؛ اگر داخل اتاق، کمد دیواری وجود داشته

گذاشت، مثmً زیر تخت! خmصه، مھم این استکنيد و از آن، یک محل اختصاصی برای مطالعه بسازید. در عوض می شود لباس ھا را جای دیگری 

که منطقه ای را اختصاصاً برای این کار در نظر بگيرید و آن را از بقيه قسمت ھا جدا کنيد.

ستر ستاره ھای سينما و ورزشکاران محبوب، جایسعی کنيد ھر آن چيزی را که مایه حواس پرتی است از فضای مطالعه دور کنيد. در این فضا، پو

 تر کند.خود را به جداول و نمودارھای درسی می دھد تا ھم کمکی باشد به دانش آموز و ھم فضا را جدی

ند با دست دراز کردن آن را بردارد و با آن بازی کند.اسباب بازی و چيزھای مشابه نيز باید از ميز و از دسترس دور باشد طوری که دانش آموز نتوا

نتخاب رنگ متفاوت است. تا جایی کهھر کودکی سبک و سياق خاصی برای مطالعه دارد. سليقه ھر کودکی ھم از نظر چيدمان وسایل و ا

شخصی، متفاوت و نو باشد. ھر کسی در فضاییمی شود، سليقه فرزند خود را در چيدمان و دکور فضای مطالعه رعایت کنيد تا این مکان خيلی 

دتر شود.که خودش به سليقه خودش چيده است راحت تر است. ھمين راحتی باعث می شود بازدھی مطالعه زیا

اوت از بقيه اتاق باشد. رنگ ھای گرم برای فضایدر دکور فضای مطالعه، رنگ نقش بسزایی دارد. رنگ آميزی این بخش از اتاق نيز می تواند متف

است رنگ کل اتاق یا حداقل قسمت مربوط بهمطالعه کودک انتخاب مناسبی است. رنگ ھای پرتقالی، قرمز و زرد فضا را شاد می کنند. بھتر 

نگيز جلوه کند و دانش آموز به ورود و اقامت در اینمطالعه، چند پرده پررنگ تر از رنگ فرش، موکت و کف پوش اتاق باشد تا فضای مطالعه وسوسه ا

ه  کوچکی دارند، مناسب است. رنگی که برایفضا ترغيب شود. رنگ قرمز به خصوص برای اتاق ھایی که نورشان کم است یا اتاق ھایی که پنجر

ابليت شستشو، طبق نظر شما انتخاب شود، ولی انتخابدیوار، کف پوش، ميز، صندلی، پرده و دیگر لوازم انتخاب می کنيد می تواند از نظر دوام و ق

طيف رنگی آن ھا را به فرزند خود بسپارید.

ھيه شود. البته اصراری روی ميز و صندلیمحل نشستن فرد ھنگام مطالعه باید راحت باشد و ترجيحاً ميز و صندلی مخصوصی برای مطالعه ت

با وجود این، حتی طرز ن شستن مطالعه گر نيز بی اھميت نيست. مثmًنيست زیرا عادات مطالعه به مراتب مھم تر از الزامات آموزشی است. 

ست! در انتخاب صندلی خيلی دقت کنيد که حتماًمی گویند دراز کشيدن بدترین حالت برای مطالعه کردن است، چون بھترین حالت برای خوابيدن ا

ندلی بنشيند و از راحتی آن اطمينان حاصل کند. بھتر استراحت باشد. ھنگام خرید، فرزندتان را ھمراه ببرید و از او بخواھيد تا چند دقيقه ای روی ص

 پرتی شود. ميز مطالعه باید تا آن جا که ممکن استکه ميز مطالعه رو به دیوار باشد، یعنی مثmً رو به حياط نباشد که تماشای محيط، باعث حواس

خلوت باشد تا باعث به ھم خوردن تمرکز نشود.

کيد ناحيه ای در فضای مطالعه ایجاد کنند. اگر قفسه ھا وميز تحریر، قفسه ھای کتاب  و صندلی ھا می توانند از نوع رنگ دار انتخاب شوند تا نوعی تأ

نگی واحد انتخاب شوند، فضا نيز یک پارچه جلوهدیگر وسایل جانبی (جای مداد و خودکار، قاب عکس، کاغذ گير، سطل کاغذ و غيره) از یک طيف ر

می کند.

● فضاھای جایگزین

بخواند، باید فضای مطالعه را نيز ھمراه او به بيرون ازاگر فرزندتان اتاق اختصاصی ندارد یا به د�یلی ترجيح می دھد که در خارج از اتاق خود درس 

 آماده کنيد.اتاقش منتقل کنيد. اگر یک اتاق خواب اضافه داشته باشيد، می توانيد آن را برای این منظور

یا یک سالن دراز باشد که با استفاده از پرده، پاراوان یااگر نه، باید دنبال یک فضای دیگر بگردید. این فضا می تواند برای مثال، بخشی از یک اتاق 

نيست. البته شاید در وھله اول استفاده از اتاق کاردکور چوبی فضاسازی و از بقيه اتاق یا سالن جدا شده است. اتاق کار والدین ھم انتخاب بدی 

وشایندی است. با این کار، دانش آموز رویکرد ذھنیوالدین برای مطالعه کودکان کمی نادرست به نظر برسد اما این امر قطعاً برای کودکان چيز خ

جدی تری را نسبت به درس و مدرسه پيدا می کند و ھرچه بيشتر به مطالعه تشویق می شود.

ف و مطالعه نيستند اما واقعيت این است که ایناگرچه فضای جلوی تلویزیون، روی ميز یا اوپن آشپزخانه ھيچ یک گزینه خوبی برای انجام تکلي

ير آن گذشت اما اگر والدین با درس خواندن دانش آموزاتفاق زیاد رخ می دھد. فضای مقابل تلویزیون به ھيچ عنوان مناسب مطالعه نيست و باید از خ

 یا کابينت آشپزخانه را به کتاب و لوازم التحریردر آشپزخانه مشکلی نداشته باشند، این کار شدنی است. اما باید حتماً یکی از قفسه ھای کمد

تا دانش آموز مجبور نشود به بھانه آوردن چيزی فضای مطالعه را ترک کند. درس  تااختصاص دھيد  خواندن در آشپزخانه فرصت خوبی است 

بزرگ ترھا وارد تعامل درسی با کوچک ترھا شوند.
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● نور کافی شرط �زم برای مطالعه

کمتر باشد. مطالعه در نور کم باعث می شود چشمنور اتاق مطالعه می تواند مطابق نظر مطالعه گر تنظيم شود اما نباید از یک ميزان حداقلی 

) �زم است.background) به عنوان پس زمينه (generalخسته شود و تمرکز از دست برود. برای نورپردازی اتاق مطالعه وجود یک نور عمومی (

ست شدید ایجاد نخواھد شد.بدین ترتيب، وقتی از یک نور منطقه ای، مثmً چراغ مطالعه روميزی استفاده می  کنيد، کنترا

تخاب برای تأمين نور منطقه ای است.�مپ ھای سقفی برای تأمين نور عمومی انتخاب خوبی ھستند. چراغ مطالعه روميزی ھم بھترین ان

ند تمام سطح مورد استفاده ھنگام مطالعه را پوششھنگام انتخاب چراغ مطالعه روميزی، دقت کنيد که ارتفاع آن حتماً قابل تنظيم باشد تا بتوا

 مطالعه دقت کنيد. سيم ھای رھا و بmتکليفدھد. مطالعه در سایه، خيلی زود آدم را خسته می کند. حتماً به وضعيت قرار گرفتن سيم چراغ

می توانند برای کودکان خطرساز شوند.

اگر �زم است، سيم را با بست به دیوار محکم کنيد.

ام دھيد که به دیوار پشت سر آن نور تابانده شود تااگر قرار است شخص جلوی کامپيوتر کار  کند، سعی کنيد تنظيمات نورپردازی اتاق را طوری انج

نمایشگر به چشم کاربر بازتاب پيدا کند.چشم ھنگام زل زدن به صفحه نمایشگر خسته نشود. نور اتاق نباید طوری باشد که از روی صفحه 

منبع : پيک تندرستی

http://vista.ir/?view=article&id=337489

من اتاق  امن توام

چندی پيش در روزنامه ھا خواندیم کودک خردسالی از پنجره باز اتاق خواب

خود در حين بازی به بيرون پرتاب شد و جان خود را از دست داد.

اتاق خواب کودک باید مکانی امن برای خوابيدن، بازی کردن و ماندن کودک

در طول روز باشد. شما فکر می کنيد چگونه می توان اتاق خواب کودک را به

مکانی امن تبدیل کرد؟

 طبقه٢● تختخواب 

تختخواب  برام  مامان!  طرفدار٢«بابا!  کودکان  از  بسياری  بخر.»   طبقه 

تختخواب ھا٢تختخواب  این  با�ی  طبقه  در  خوابيدن  مخصوصاً  و  طبقه   

بگيرید، را  نھایی تان  تختخواب تصميم  این  برای خرید  اینکه  برای  ھستند. 

۶نخست باید سن و سال کودکتان را در نظر بگيرید. کودک شما باید حداقل 

بتواند ایمنی خود را در این تختخواب ھا حفظ کند. از طرف تا  ساله باشد 

می کنند، زیاد حرکت  خواب  در  که  کودکانی  برای  تختخواب ھا  این  دیگر، 

ی کنيد.مناسب نيستند. تا پيش از این سن باید برای اتاق خواب کودک تختخواب ھای معمولی را خریدار

● کفپوش برای اتاق کودک
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د موجب آسيب کودک شود چون گاھی فرش زیربھتر است کف اتاق کودک با یک موکت یک تکه پوشانده شود. انداختن فرش و یا قاليچه می توان

پای کودک جمع می شود و یا روی پارکت کف می لغزد و موجب زمين خوردگی کودک می شود.

کودک حين بازی آنھا را برداشته و در دھانشاز سوی دیگر، پرزھای فرش محل مناسبی برای به دام انداختن خرده ھای ریز است که ممکن است 

 در اتاق خودبه خود و با شدت بسته نشود تا برایبگذارد و سmمتی اش به خطر بيفتد. برای در اتاق کودک یک زیردری (�دری) خوبی قرار دھيد تا

کودکی که احياناً با در بازی می کند، خطرناک باشد.

● اسباب بازی ھای خطرناک

(ھوا) حرکت کنند، می توانند برای کودکانی که در اتاقتفنگ، تير و کمان و یا سایر اسباب بازی ھایی که خودشان و یا اجزایشان می توانند در فضا 

ا دقت و ھوشياری مراقب استفاده کودکان از این وسایلخواب خود بازی می کنند خطرناک باشند. بنابراین یا این اسباب بازی ھا را جمع کنيد و یا ب

ی کودک گير کنند. پس این اسباب بازی را از جلویباشيد. اسباب بازی ھایی که موھای زیاد دارند، مثل توپ ھای مویی (توپک) می توانند در گلو

 سال قرار ندھيد. اسباب بازی ھای کوچک را برای بازی کودکان نوپا٣دست کودک جمع کنيد. اسباب بازی ھای کودکان بزرگ تر را در اختيار کودکان زیر 

شوند.برایشان در اتاق خواب قرار ندھيد چون آنھا را می بلعند و دچار خفگی و یا انسداد مری می 

رس کودکان نوپا دور نگه دارید. اسباب بازی ھای سنگين را دراسباب بازی ھای نرم را برخی کودکان می بلعند. بنابراین این اسباب بازی ھا را نيز از دست

د را با� بکشد و این اشيای سنگين روی سر وقفسه ھای با�ی کمدھا در اتاق کودک نگذارید تا کودک مجبور شود برای دست یافتن به آنھا خو

واب ھمه اسباب بازی ھا را از کف اتاق کودکتان جمعصورتش بریزند. به طور کلی اسباب بازی ھا باید در دسترس کودک باشند. قبل از رفتن به رختخ

کنيد تا اگر او در نيمه ھای شب برای رفتن به دستشویی بيدار شد، دچار زمين خوردگی نشود.

● ایمنی تختخواب کودک

خواب باید چه ویژگی ھایی داشته باشد؟ اگر کودکتصورش را کنيد قصد دارید برای اتاق خواب کودکتان یک تختخواب بخرید. فکر می کنيد این تخت

لوی شما غلت می خورد یا روی تخت می ایستد وشما نوپا است باید به سراغ تختخواب ھایی بروید که جلویشان نرده داشته باشد تا وقتی کوچو

 سانتيمتر باشد. اگر فاصله ھای نرده ھای تختخواب کودک بيش از این باشد۵ـ ۶بازی می کند به پایين پرت نشود. فاصله این نرده ھا نباید بيش از 

ی توانيد از یک خط کش برای اندازه گيریممکن است او سرش را از بين ميله ھا عبور دھد و حتی موجب خفگی و یا شکستگی سرش شود شما م

 بيش از این دارند می توانيد با بستن و پيچاندنفاصله بين نرده ھای تخت کودکتان استفاده کنيد. اگر نرده ھای تخت اتاق کودک شما فاصله ای

پارچه ھایی به دور این نرده ھا این فاصله ھا را کاھش دھيد.

� برود. تشک تخت باید کامmً با گوشه ھای تخت فيتتختخواب کودک نباید دارای ميله ھای عمودی در گوشه ھا باشد چون کودک می تواند از آنھا با

 خطرناکی مثل خفگی را به بار آورده است. فاصلهباشد. دیده شده است که گاھی گردن نوزادان بين تشک تخت و دیواره ھای آن گير کرده و حوادث

درون تخت انگشت باشد. شما می توانيد این فاصله را با حوله ھای لوله شده پر کنيد. وقتی کودک شما ٢تشک تا دیواره ھای تخت نباید بيش از 

شما نمی تواند آنھا را زیر پایش قرار دھد و از دورنمی ایستد، سعی کنيد بالش ھا، توپ و اسباب بازی ھا را از درون تخت بيرون آورید چون کودک 

ی کنيد.تخت به بيرون پرتاب شود. کودکتان را تا یک سالگی به پشت بخوابانيد تا از خفگی او پيشگير

● سبدی برای اسباب بازی

و؟ ولی می دانيد بھترین گزینه برای نگه داشتنعادت دارید اسباب بازی ھای کودکتان را در کجای اتاق خواب او جای دھيد؟ کمد، صندوقچه، کش

 کنيد که در آن دارای لو�یی باشد که بهاسباب بازی ھای کودک چيست؟ یک سبد بزرگ بدون در، در صورتی که این سبد دارای در باشد دقت

گام بازی عادت دارند، صندوق اسباب بازی را خالیآسانی باز و بسته شود و حتماً دارای منافذی برای عبور ھوا باشد چون بسياری از کودکان ھن

 اسباب بازی ھایی که قطعات ریز و یا تيزی دارند، ازکنند و خودشان در آن بنشينند یک سبد بزرگ بدون در منفذدار برای بازی کودکان بی خطر است.

دسترس کودکان دور نگه دارید.

● طناب بی طناب

ازی ممکن است این ریسمان ھا را به دور گردنشانھر ریسمان یا طنابی را از دسترس کودکان و اتاق خواب کودک جمع آوری کنيد. کودکان ھنگام ب

ده پرده ھا، طناب ھای کارتون  ھای بسته بندی شده،بپيچند و دچار خفگی شوند. تختخواب کودک را از سيم ھای برق و تلفن، ریسمان ھای تزئين کنن

 دارای ریسمان ھستند ریسمان آنھا را باز کنيد. شماریسمان پستانک کودک را باز کنيد و اگر در اتاق خواب کودک اسباب بازی ھایی وجود دارند که
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می توانيد ریسمان ھای پرده را جمع کنيد و گره بزنيد تا کودک به آن دسترسی نداشته باشد.

● سطل زباله

ه می روند و غلت می زنند و ممکن است به سراغ سطلسطل زباله اتاق کودک حتماً باید دارای درپوش باشد. کودکان نوپا در اتاق چھاردست و پا را

کان نمی توانند به مواد درون آن دست یابند. این موادزباله بروند و آن را دستکاری کنند. اگر سطل زباله اتاق کودک دارای درپوش محکم باشد، کود

ودک خطرآفرین باشند. از طرف دیگر اشيا و موادیا ممکن است توسط کودک بلعيده شود یا اشيایی تيز و خطرناک باشد که از نظر فيزیکی برای ک

ل زباله اتاق کودک نيندازید چون ممکن استخطرناکی مثل بادکنک ھای �ستيکی و اشيای تيز کوچک و نوارھا و ریسمان ھای �ستيکی را در سط

که او با حرکات خود سطل را واژگون کند و به این اشيا دسترسی پيدا کند.

● فاصله ھا را رعایت کنيد

 فوت از پنجره ھا،٢ختخواب کودک حداقل باید به اندازه انتخاب جایگاه مناسب برای تختخواب کودک نيز از نکاتی است که نباید آن را فراموش کنيد. ت

ود را به پنجره برساند و از آن به بيرون پرتاب شود و یارادیاتورھا، چراغ ھای دیواری و پرده ھا فاصله داشته باشد. در این صورت کودک نمی تواند خ

حرارت مستقيم رادیاتورھا باعث سوختگی دست و صورت کودک نمی شوند.

کان از پنجره با� می روند و آن را می گشایند و از آن بهروی تمام پنجره ھا قفل وصل کنيد تا کودکان نتوانند پنجره را به راحتی بگشایند. گاھی کود

 داشته باشيد. دقت کنيد صندلی، ميز و سایر لوازمبيرون پرتاب می شوند به ویژه اگر منزل شما آپارتمانی است �زم است به این نکته توجه کافی

، خودشان را به پنجره می رسانند و آن را می گشایند.منزل یا اتاق خواب کودک را در مجاورت پنجره ھا نچينيد. کودکان از این وسایل با� می روند

● برق کودکتان را نگيرد

د دارند که کودک نمی تواند به سيم ھای برق درون آنمی توانيد با مشورت یک برقکار، پریزھای برق اتاق کودک را عوض کنيد. پریزھای ویژه ای وجو

کان به سراغ پریز برق می روند و اشيایدسترسی داشته باشد. شما می توانيد روی پریزھای برق معمولی ھم در پوش نصب کنيد. گاھی کود

ا فراھم می کند.فلزی و سيم ھای اسباب بازی ھای خود را در آن فرو می کنند که موجبات برق گرفتگی کودکان ر

پریز فش برایشان حادثه آفرین است. نصباز طرف دیگر انگشتان کودکان آن قدر کوچک است که می توانند آن را درون سوراخ ھای  ار دھند که 

ویی از خواب برمی خيزد، دچار زمين خوردگی نيزچراغ خواب در اتاق کودک باعث می شود او شب ھنگام دچار ترس نشود و اگر برای رفتن به دستش

گی و پارگی نداشته باشد.نشود. سيم ھای برق را از زیرکفپوش اتاق کودک عبور ندھيد. دقت کنيد این روکش سيم ھا خورد

● داروھا و مواد آرایشی و بھداشتی

ک گرفته تا شيرخشک را درون آن و یا رویممکن است در اتاق خواب کودک قفسه ای وجود داشته باشد که شما مواد مورد نياز کودک از پوش

ای سوختگی را از دسترس کودکان دور نگه دارید.قفسه ھای آن ذخيره کرده باشيد. دقت کنيد ھمه ظروف پودر کودک، لوسيون ھا، شامپوھا، پمادھ

 و کمک ھای اوليه را در اتاق خواب کودکتان نصباتاق کودک محل مناسبی برای نگھداری داروھا و قرص ھا نيست. بنابراین ھيچ گاه جعبه داروھا

يد.نکنيد، مجسمه ھا و اشيای زینتی شيشه ای را نيز روی ميزھا و قفسه ھای اتاق کودک قرار ندھ

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=298294

ميز تحريرھای زير تختخوابی
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با آن ھم  اتاق،  یک  در  فضا  از  بھينه  راھھای استفاده  مھمترین  از  یکی 

وسعتی کم و کاربردھای بسيار، استفاده از ارتفاع موجود است. این ارتفاع

شامل فاصله سقف تا کف بوده و با توجه به این که این فاصله در معماری

 سانتيمتر است، ھنوز امکان مانور دکوراسيونی٢٩٠ تا ٢٨٠جدید ایرانی 

بسياری وجود دارد و از این طریق می توان پاره ای از نيازھای دکوراسيونی-

کاربردی را برآورده نمود. البته این نيازھا رابطه مستقيمی با شرایط مالک و

یا مالکين اتاق و موقعيت فضا دارد. در این جا نيز ھدف ما ارائه راھکار برای

اتاق خواب کوچک فرزند محصل خانواده از طریق لوازم دکوراسيونی کم جا

است.

از آنجا که نياز بچه ھا به خصوص محصلين در اتاقشان تنھا به فراھم شدن

محل خوابی مناسب خmصه نمی شود و ھمچنين محققين امور تحصيلی

دانش آموزان، ھمواره به اختصاص فضائی مخصوص انجام تکاليف و مطالعه

با توانيد به راحتی  نيز می  درسی و غير درسی توصيه می کنند، شما 

انتخابی صحيح برای دکوراسيون اتاق فرزندتان ، ھم بستری راحت و آرام

برای انجام امور مدرسه اش برای خواب او به ارمغان آورید و ھم مکانی 

فراھم کنيد.

ه است ، ولی در نمونه ھایی که در تصاویر مmحظه میاز قدیم ا�یام کاربرد تخت ھای دو طبقه برای اتاق مشترک دو فرزند خانواده بسيار رایج بود

ی تختخواب دیگر، به اتاق کار کوچکی مبدل شدهکنيد این گونه تخت ھای طبقاتی تنھا برای یک نفر قابل استفاده است و فضای زیرین آن به جا

است.

 و امکان اختصاص تنھا یک اتاق به ھمگی آنھا وجودمزیت دیگر این قبيل ترکيب ھا این است، در صورتی که شما دارای دو فرزند و یا بيشتر باشيد

 فرزندانتان از این گونه ترکيب ھا تھيه کرده و در ھرداشته باشد، می توانيد با در نظر گرفتن وسعت فضای اتاق و ابعاد سرویس انتخابی، به تعداد

گانه برای ھر یک از آنھا نيست، بلکه با این شرایط شماگوشه از اتاق قرار دھيد. به این ترتيب نه تنھا دیگر نيازی به تھيه ميز تحریر و کمدی جدا

. در تصویر ترکيب کاملی از ميز تحریر، کمد وبرای ھر یک از بچه ھا تنھا به ميزان وسعت یک تختخواب از سطح کف اتاق را اشتغال کرده اید

تختخواب را مmحظه می کنيد.

اب بيرون آمده و مورد استفاده قرار می گيرد،در این ترکيب به جھت آنکه سطح ميز تحریر به صورت کشویی به ھنگام لزوم از فضای زیر تختخو

ت ميز نياز به نشستن در فضای زیر تختخواب را نداردارتفاع زیادی برای تختخواب در نظر گرفته نشده است، زیرا دانش آموز برای انجام کار در پش

ل کردن سطح کشویی در محل معين در زیربلکه کافی است سطح ميز را بيرون کشيده و به مطالعه مشغول شود و در پایان کار نيز با داخ

ا سفارش ساخت چنين مدلی باید مورد توجه قرارتختخواب دیگر اثری از ميز تحریر به چشم نمی خورد. تنھا مسئله ای که به ھنگام انتخاب و ی

 متر در کنار تختخواب برای بيرون آمدن سطح ميز کشویی ضروری است.۵/١ الی ١گيرد این است که وجود فضائی خالی حدود 

 سانتيمتری از زمين قرار١٧٠ مدل، تختخواب در ارتفاع در این تصویر ترکيب کامل دیگری از این لوازم دکوراسيونی کم جا را مmحظه می کنيد. در این

 ھستند. یعنی به راحتی می توان با تغيير شرایط محيطی ھرگرفته و کليه لوازم واقع در زیر آن شامل ميز تحریر و دراور، از یکدیگر و از تختخواب جدا

یک از آنھا را به صورت جداگانه در ھر گوشه از اتاق استفاده کرد.

ر ھم و در نھایت در زیر تختخواب وجود داشته باشد. ابعاددر واقع ابعاد کلی آنھا به گونه ای در نظر گرفته شده است که امکان قرارگيری آنھا در کنا

کلی این ترکيب عبارت اند از:

 سانتيمتر)١٧٠ سانتيمتر)× ( ارتفاع ١٠۵ سانتيمتر)× (عرض ٢٠٠(طول 

ستون ھای محکم و مطمئن به دیوار و در نھایت بهدر ترکيب زیر، تخت در نزدیکترین ارتفاع ممکن به سقف قرار گرفته و توسط چھار عدد پایه و 

ه اتاق کاری مجزا و متحرک اختصاص یافته است ، بهزمين نصب شده است. به این ترتيب فضای زیرین آن نيز، با گذاشتن ميز تحریر، دراور و کمد ب
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این معنا که این قسمت از اتاق در یک مقطع عرضی به دو نيمه غيرمساوی تقسيم شده است.

▪ نکته:

ر می تواند انجام نگيرد بلکه ھنگامی که فضایانتقال تختخواب به نزدیکی سقف اتاق به طور قطع با ھدف اختصاص فضای زیرین آن به ميز تحری

 توان از این روش استفاده نمود.خالی اتاق برای قرار دادن لوازم و وسائل دیگر و ھمچنين بازی کردن بچه کافی نباشد، ھم می

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=113303

ميزی برای صميميت

با فضای مورد نظر، تا حد امکان  ناھارخوری که انتخاب می کنيد باید  ميز 

تعداد افراد خانواده و تعداد مھمانان احتمالی شما متناسب باشد.

اگر قصد دارید ميز و صندلی ناھارخوری را تعویض کرده یا برای اولين بار برای

خرید این لوازم به بازار بروید، برای انتخاب وسایلی که از نظر اندازه، تناسب

و ھمچنين راحتی با خواسته ھای شما مناسب باشند به توصيه ھای مفيد

زیر توجه کنيد.

▪ اندازه و راحتی: ميز مناسب برای اتاق ناھارخوری رسمی یا غيررسمی و

برای موارد زیر داشته باید به حدی بزرگ باشد که جای کافی  آشپزخانه 

باشد:

 سانتيمتر فضا اختصاص٧۵ تا ۶٠ ھر شخص حداقل به ▪ جای کافی برای آرنج: برای تامين آسایش بدون ایجاد احساس ازدحام برای افراد. باید برای

 سانتيمتر است.٧۶ تا ٧٣ سانتيمتر باشد. ارتفاع یک ميز ناھارخوری استاندارد ٧۵دھيد و فاصله ھر دو نفر در دو سمت ميز ھم باید حداقل 

دیکی ھر گوشه خود یک پایه دارند، دارای یک▪ جای پا: معمو� ميزھایی که به منظور دور ھم نشستن ساخته می شوند و در ھر گوشه یا در نز

متصل می کند. اشکال پيچيده تر و ھنرمندانه ھمجای پای مرکزی یا چند تایی ھستند که به صورت یک قاب چھارگوش پایه ھای ميز را به یکدیگر 

 زاویه ھای مختلف روی ميز تکيه دھيد تا ازمعمو� خوب است. فقط باید مطمئن شوید جای قرار دادن پا با جای نشستن راحت ھمراه باشد. از

تعادل پایه ھای آن مطمئن شوید.

توانند به راحتی در آنھا جای گرفته، تا حد �زم به▪ صندلی ھای ناھار خوری: این صندلی ھا باید پشتی ھای کامm عمودی داشته باشند که افراد ب

ميز نزدیک شده و در حالی که از تکيه گاھی محکم برخوردارند، به صرف غذا بپردازند.

قرار گرفتن این صندلی ھا در پشت ميز بدشکل است واز صندلی ھایی که پایه ھای آن با زاویه بزرگی رو به بيرون باز می شود دو ری کنيد: حالت 

 ضعيف تر است و زود لق می شود.به سادگی موجب گير کردن پا و لغزیدن می شوند. از طرفی این نوع پایه معمو� از انواع دیگر

باید تا حدی کوتاه باشند که زیر ميز جا بگيرند.▪ صندلی ھا را کنار ميز بررسی کنيد: صندلی باید به سادگی با ميز جور شود و دسته ھای آن 

ت عمودی به پایين آمده است تا روی پای خود را بررسی▪ لبه برگردان ميز را چک کنيد: روی صندلی بنشينيد و فاصله لبه ای که از رویه ميز به حال
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کنيد. این فاصله باید به حدی باشد که نشستن و برخاستن از روی صندلی به سادگی انجام شود.

داد افراد خانواده و تعداد مھمانان احتمالی شما متناسب▪ اندازه ھای معمول ميز: ميزی که انتخاب می کنيد باید تا حد امکان با فضای مورد نظر، تع

ای کوچکتری که گاھی به ميز بزرگ تر نياز پيداباشد. ميزھایی که دارای قطعات اضافه کشویی بوده یا بخشی از آن تاشو است، برای خانواده ھ

می کنند، مناسب است. اما معمول ترین اشکال و ظرفيت ميزھا از این قرارند:

 نفر مناسب است.٨ برای ١۴٢ نفر و با قطر ۴ برای ١٠٠ نفر، با قطر ٢ سانتيمتری برای ٩٠▪ ميزگرد: با قطر 

 نفر مناسب است.٨ سانتيمتر مربعی برای ١۵٠ نفر و ۴ سانتيمتر مربعی برای ٩۶▪ ميز مربع: ميز 

٢۴٣ در ١٢٠ شش تا ھشت نفره، ٢١۴ در ٩٠ شش تا ھشت نفره، ١٨٠ در ٩٠ سانتيمتری، شش نفره، ١۵٠ در ٩٠▪ ميز مستطيل/بيضی: 

 دوازده نفره ھستند.٣٣۵ در ١٢٠ھشت تا ده نفره و 

منبع : روزنامه مردم سا�ری

http://vista.ir/?view=article&id=93807

نـما سازی ديوار ھای اتاق

چگونه می توانيم با رنگ آميزی صحيح دیوارھا، مشکmت دکوراسيون را حل

کنيم و ابعاد یک اتاق را بيش از آنچه ھست نمایش دھيم؟

در مرحله اول، طبعاً شما رنگی را انتخاب خواھيد کرد که با آنچه در ذھن

موردنظر باشد. مھم این است که حـــتی اگر رنگ  دارید مطابقت داشته 

شما سفيد باشد، تمام اتاق ھا را باید با یک نوع رنگ سفيد رنگ کنيد تا

نتيجه، رنگی یک دست باشد.

این ده توصيه، در مراحل بعدی رنگ آميزی و چيدمان می تواند مفيد باشد:

از وسایلی که درست ھمرنگ دیوار١ اتاق،  ایجاد جذابيت در یک  برای   (

باشد، استفاده نکنيد.

به توجه  با  و  بگيرید  نظر  در  را  منزل خود  لوازم  دیوار،  انتخاب رنگ  برای 

رنگ ھای موجود در آن، رنگی مناسب را انتخاب کنيد. به یاد داشته باشيد

که ترکيبات متنوع، فضایی پویا و نيرو بخش ایجاد ميکنند.

) اگر برای ھر اتاق رنگی مجزا در نظر دارید، فضاھای بين اتاق ھا مانند٢

راھرو، ورودی و راه پله را به رنگ خاکستری مmیمی با ته رنگی از رنگ دیوار

درآورید تا تبدیل رنگ ھا به یکدیگر زیباتر شود.

رید.) رنگی را برای خانه خود در نظر بگيرید و آن را در حجم ھای متفاوت در اتاق ھا به کار بب٣

ه عــنوان چاشنی ھــایی در گوشه و کنار به کار رود.این رنگ می تواند در یک اتاق رنگ غــالب، در اتاقی رنگ چند وسيله و در اتاق سوم تـنھا ب
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چنين روشی، ھماھنگی را در تمام خانه برقرار خواھد کرد.

از آنچه ھست نشان می دھند. رنگ ھای تيره گرم و) رنگ ھای روشن، با روح و متمایل به گستردگی ھستند و در نتيجه اتاق را بزرگتر و روشنتر ۴

فریبنده ھستند و به اتاق ھای بسيار بزرگ حالتی خودمانی و دوستانه می دھند.

 آن را ھم از ھمان رنگ بزنيد.) اگر قصد دارید دیوارھایی را به رنگ تيره یا بسيار درخشان درآورید، بتونه کاری و آستری۵

التی یکپارچه به خود بگيرند، برطرف کنيد.) نقص  ھای معماری را با استفاده از رنگ ھای خنثی در دیوار، سقف و کف اتاق به طوری که ح۶

زدیکی سقف رنگ را با نوارھای تزئينی و مانند آن قطع) برای بلندتر جلوه کردن دیوارھا، رنگ آنھا را تا سقف به طور یکنواخت ادامه دھيد و در ن٧

نکنيد.

ر درآورید. رنگ روشن سقف را بلندتر جلوه می دھد.اگر سقف دارای حاشيه تزئينی یا لبه برجسته است، می توانيد این حاشيه را نيز به رنگ دیوا

 سانتی متر مانده به سقف قطع کنيد٣٠ تا ٢٠ را از ) برای کوتاه نشان دادن سقف ھای بسيار بلند و یا تشدید حالت خودمانی یک اتاق، رنگ دیوار٨

ھم می تواند چنين حالتی را ایجاد کند.و باقی آن را به رنگ سقف رنگ آميزی کرده یا با نوارھای تزئينی بپوشانيد. تيره کردن سقف 

انيد یک اتاق کشيده و باریک را عریض تر جلوه دھيد.) با رنگ آميزی دیوارھای کوتاھتر (کم عرض تر) به رنگی تيره تر از دیوارھای بلندتر می تو٩

 اندکی از رنگ دیوار را به رنگ سفيد اضافه کنيد.) اگر برای سقف اتاقی رنگ سفيد را در نظر گرفته اید، برای ھماھنگ کردن رنگ اتاق با سقف،١٠

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=117079

نرده کشی؛ روی ديوار اتاق نشيمن

شمایی که دنبال کارھای نو و متفاوت در دکوراسيون خانه تان ھستيد، �زم

نيست برای خرید لوازم عجيب و غریب ھزینه زیادی متقبل شوید؛ یک ابتکار

دور از ذھن فضای خانه شما را زیر و رو می کند.

تنوع در سطوح دیوارھای ایجاد  به قصد  ما وقتی تصميم می گيریم  اغلب 

فضای خانه مان تغييری ایجاد کنيم، فورا دست به دامان پوشش ھای رنگی

به لحاظ پوشش یا کاغذدیواری می شویم ولی درصورتی که این سطوح 

مشکلی نداشته باشند، باید از روش ھای تزئينی استفاده کرد.

نقاشی کردن طرحی روی دیوار، یکی از این روش ھاست. تعجب نکنيد! قرار

نيست شما قلم مو به دست گرفته و با دقت و ظرافتی که در نقاشی روی

تابلو به خرج می دھيد، روی دیوار تصویر بکشيد بلکه می توانيد از تکنيک ھای

مختلف رنگ آميزی استفاده کرده و با به کارگيری ابتکار، نقشی را روی دیوار

ایجاد کنيد.

امکان ولی  دارند  وجود  واقعی  به طور  که  لوازمی  از  طرح ھایی  کشيدن 
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استفاده از آنھا در آن قسمت از خانه نيست، ازجمله این ابتکارھاست.

ھای پله دار مورد استفاده قرار می گيرند، به لحاظ ظاھریبه عنوان مثال، نرده ھای چوبی عmوه بر آنکه به عنوان حفاظ برای جلوگيری از خطر در خانه 

نيز شکل زیبایی دارند.

یر نيست ولی اگر شما به این فرم عmقه مندفقط موضوع این است که کاربرد آنھا در خانه ای که اختmف سطحی در آن وجود ندارد، امکان پذ

ھای رنگ آميزی، نقش نرده را به راحتی روی دیوارھستيد، �زم نيست خانه تان را عوض کنيد بلکه می توانيد با استفاده از ھنر نقاشی و تکنيک 

می گيرد- ایجاد کنيد.قسمتی از فضای نشيمن یا پذیرایی خانه تان- که خالی مانده و وسيله ای در مقابل آن قرار ن

شی زیبا از آن است. به این صورت، فضای خانه شما بابا این کار، به نظر می رسد که روی دیوار نرده ای چوبی قرار گرفته؛ درحالی که این فقط نق

طرز زیبایی پر خواھد شد.کمترین ھزینه به گونه ای متفاوت تغيير خواھد کرد. در ضمن نيمه خالی پایين دیوار نيز به 

● مواد �زم:

 سانتی متر٢٠×۴٠- طلق یا کاغذ کالک 

- کاتر، مداد، چسب کاغذی و پmستيکی نواری

- چند تکه ابر

- رنگ اکریليک یا پmستيک قابل شست وشو به رنگ ھای کرم و قھوه ای

● طرز کار:

سانتی متر بزرگ کنند.۶٠ه و از آنھا بخواھيد آن را به اندازه ) برای انجام این کار، ابتدا الگوی ارائه شده در صفحه پيش را به یکی از دفتر فنی ھا برد١

این مقدار برای طول پایه نرده ارتفاع خوبی است.

ه وسيله مداد یا خودکار طراحی پایه را روی طلق یا کاغذ ) پس از اینکه کپی پایه موردنظر را گرفتيد، طلق یا کاغذ کالک را روی کپی قرار دھيد و ب٢

توخالی روی طلق یا کاغذ کالک ایجاد شود؛  درواقع اینکالک بکشيد. پس از آن، با استفاده از کاتر، خطوط رسم شده را ببرید تا فرم پایه به صورت 

شابلون پایه است.

 سانتی متر با�تر از قرنيز را در نقاط مختلف در طول دیوار عmمت گذاری کنيد؛۶۵ سانتی متر درنظر گرفته اید، ۶٠) با توجه به اینکه طول ھر پایه را ٣

سپس عmمت ھا را به ھم متصل کنيد تا خطی مدادی ایجاد شود.

 سانتی متری قرنيز رسم کنيد. روی این خط را طوری چسب نواری بچسبانيد که۵به ھمين ترتيب در طول دیوار خط دیگری موازی آن در فاصله 

 سانتی متری تا قرنيز، به طور کامل باقی بماند.۵محدوده فاصله 

 حاشيه را با رنگ قھوه ای روشن بپوشانيد و پس از خشک شدن رنگ، چسب را٢حا� با استفاده از قلم مو این محدوده را با رنگ کرم بژ و سپس 

بکنيد.

خط – قرار دھيد؛ به صورتی که قسمت با�ی پایه را خطی مدادی و قسمت پایين٢) حا� شابلون پایه  را در ھمان ابتدای دیوار – در فاصله بين این ۴

 سانتی متری رنگ شده دربر گيرد.۵آن را محدوده 

شروع به رنگ آميزی کنيد. ابتدا فضای خالی داخلشابلون را با کمک چسب نواری به دیوار محکم کنيد تا حين رنگ آميزی تغيير مکان ندھد. سپس 

ھر پایه را با �یه ای از رنگ کرم بژ بپوشانيد.

خشک شود(تصویریک). پس از آن، با رنگ قھوه ای روشناین کار را با ضربات اسفنج آغشته به رنگ کرم بژ انجام دھيد. چند دقيقه صبر کنيد تا رنگ 

).٢لبه ھای کار را به ھمان روش ضربه ای، تيره تر کنيد تا پایه عمق پيدا کند(تصویر

 خط تکرار کنيد تا تمام طول دیوار با پایه ھا پر شود.٢سانتی متری از ھم در محدوده بين این ١۵) این کار را در فواصل ۵

 سانتی متر از ھم فاصله داشته باشند.١۵▪ توضيح: پایه ھا باید 

دیوار طویل انتخاب٢ دیوار کنار ھم انجام دھيد تا فرم نرده بيشتر تداعی شود؛ البته �زم نيست ٢▪ نکته:  بھتر است چاپ نرده را مانند تصویر روی 

کنيد.

آن می رسد.پس از آنکه کار نقاشی پایه ھا روی دیوار تمام شد، نوبت به قسمت با�ی نرده یا ھمان دسته 

 سانتی متر با�تر از لبه پایه ھا، خط دیگری در طول دیوار رسم کنيد.۵) برای این منظور ابتدا ۶
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 سانتی متری بين خط و پایه را با چسب ماسکه کنيد.۵حا� این محدوده 

نی را باید روی قسمت با�یی مرز با� و پایين آن را چسب نواری بچسبانيد. باتوجه به اینکه برای ماسکه کردن، چسب پایي٢به این صورت که 

دمه ای وارد نشود.پایه ھای چاپ شده بچسبانيد، این کار را با دقت انجام دھيد تا پس از کندن، به رنگ پایه ص

 لبه با� و پایين با رنگ قھوه ای٢ کرده و با کادربندی در رنگ کردن دسته را نيز مانند دیگر قسمت ھا با حرکات ضربه ای و به نوبت با رنگ کم بژ شروع

). در پایان، چسب ھا را به آرامی بکنيد.٣روشن تمام کنيد(تصویر

به این صورت، دیوار اتاق شما به شکل اعجاب انگيزی نرده کشی خواھد شد.

منبع : ھمشھری آنmین

http://vista.ir/?view=article&id=99518

نصب گروھی تابلو و قاب عکس

عکسھای خاطره انگيز، تابلوھای نقاشی زیبا و حتا تصاویر زیبایی که در

مجmت می بينيم، می توانند بھترین زینت دیوارھای منزل، دفتر کار یا ھر

مکان دیگر باشند. متاسفانه در بعضی موارد شاھد نصب تابلو، پوستر یا

نامناسبترین محل ھستيم و دليل انتخاب این در  قاب عکس خانوادگی 

محل ھم چيزی نيست جز پنھان کردن مشکلی مانند ترک خوردگی، نم

کشيدگی یا کثيفی دیوار! فراموش نکنيد که رعایت نکات زیبایی شناسی

تابلو بر روی دیوار موجب می شود که یک اتاق بسيار ساده در چيدمان 

ساده و بی رنگ و رو، مبدل به محلی شادی آور و دل انگيز شود.

در اینجا به روشی برای نصب تابلو ميپردازیم که ميتواند ھر مھمانی را

بياورد: چيدمان مدتھا سرگرم کند و به خانه خالی، نشاط و سرزندگی 

گروھی یا نصب چندین تابلو در کنار ھم.

نگران نشوید! این کار با قابھای مناسب و چيدمان صحيح، مبدل به چيزی

درھم و برھم نميشود و ميتواند سرگرمی خوبی برای تعطيmت آخر ھفته

باشد.

● چند توصيه کلی

جالبی در اشکال و اندازه ھای بسيار متنوع پيدا کنيد.▪ اگر اھل گشت و گذار در بازارھای کھنه فروشی و لوازم دست دوم باشيد، می توانيد قابھای 

ر ھم در مجموعه خود بگنجانيد.این قابھای ناجور، با یک دست رنگ یکسان، با یکدیگر جور ميشوند. سعی کنيد دو- سه قاب مدو

زرگتر جای دھيد. این کار نه تنھا تصویر را مشخص تر▪ شما ميتوانيد تصاویر کوچک را با استفاده از حاشيه مقوایی، پارچه ای یا چرمی در قابی ب

دقت و حوصله نياز دارد و ممکن است یک روزميکند، بلکه محافظ خوبی برای حاشيه تصویر به شمار می رود. تھيه چنين حاشيه ھایی به کمی 
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کامل وقت بگيرد، اما نتيجه آن چنان درخشان است که ارزشش را دارد.

● روش کار

شيه عکسھا از جنس و رنگی استفاده نمایيد که آنرا. عکسھا و تصاویر مورد نظرتان را آماده کنيد و به ترتيب عmقه دسته بندی نمایيد. برای حا١

ر باشد. بھترین راه این است که از چند درجه مختلف یک رنگکامل کند نه اینکه بر آن غلبه کند. رنگ این حاشيه باید با رنگ دیوار و لوازم منزلتان جو

واحد -از کم تا متوسط آن- استفاده کنيد تا تصاویر در نھایت بيشتر با ھم جور شوند.

کرده و عکس را با حاشيه اش داخل آن بگذارید و. تمام قابھا را با یک رنگ واحد رنگ آميزی نمایيد. وقتی رنگ خشک شد، شيشه آنھا را تميز ٢

پشت قاب را محکم کنيد.

بتدا تمام تابلوھا را روی زمين یا یک ميز بزرگ کنار ھم. قبل از نصب تابلوھا، کمی تمرین و آزمایش کنيد.با توجه به اندازه دیوار مورد نظرتان، ا٣

بچينيد و آنقدر آنھا را جا به جا کنيد تا به یک ترکيب زیبا برسيد.

ی و قاب کوچکتر را با وسط ضلع دیگری تنظيم کنيد و قابھای. این کار را با منطق و نظم انجام دھيد، برای مثال با�ی یک تابلو را با لبه پایينی دیگر۴

مدور را برای ایجاد ھارمونی و حرکت به کار ببرید.

 به کانون توجه مبدل ميکنند. اما اگر ميخواھيد. عکسھای سياه و سفيدی که در ردیفھای منظم و از سقف تا کف دیوار را پر ميکنند، دیوار را۵

د، برای مثال حاشيه سفيد در قاب مشکی فلزی بسياردیواری را این چنين پر کنيد، برای پرھيز از آشفتگی، قابھا را یکسان و یک رنگ انتخاب کني

زیبا خواھد شد.

نتر موجب ميشود که مجموعه سنگين و رو به سقوط به نظر. قراردادن چند تصویر در یکی دوتا از قابھا، قرار دادن تابلوھای بزرگتر در ردیفھای پایي۶

نيامده و متعادل باشد.

امه باطله کپی کنيد و کاغذھا را با قطعات کوچک نوار. ھنگامی که از چيدمان خود بر روی زمين راضی بودید، ھر قاب را بر روی کاغذ الگو یا روزن٧

ا بنویسيد و آماده نصب شوید.چسب بر روی دیوار بچسبانيد تا باز ھم از چيدمان خود مطمئن شوید، روی کاغذھا نام تابلو ر

ميزی ھرچه بيشتر ميتوانيد محل ميخ را روی کاغذھا. با توجه به اندازه و وزن تابلوھا، از ابزار مناسب برای نصب آنھا استفاده کنيد، برای ت٨

مشخص کنيد، ميخ را بکوبيد و بعد کاغذ را بردارید.

. حا� تابلوھا را نصب کنيد و از فضای تازه اتاق خود لذت ببرید.٩

منبع : سایت فریا

http://vista.ir/?view=article&id=9516

نقاشی ديوارھا

نزدیك شدن به مراسم و روزھای خاص، این ایده جالب و البته عالی را در

ذھن برخی ایجاد می كند كه با تغييراتی در محيط داخلی منزل، طراوت و

شادابی بيشتری در محيط احساس شود. رنگ كردن و نقاشی دیوارھا یكی

از این ترفندھای ابتكاری و خmقانه است.
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نكته مھمی كه در این خصوص باید مورد توجه قرار گيرد، توجه به دیواری كه

قرار است رنگ شود و فاصله آن از نور مستقيم و در نھایت اتاقی است كه

در آن قرار دارد. توصيه نخست ما این است كه خودتان می توانيد به راحتی

این كار را انجام دھيد و با استفاده از ابزاری كه در بازار وجود دارد، كار چندان

مشكلی را پيش رو ندارید. درخصوص اتاق خواب كودكان این نكته مھم است

كه از رنگ ھای شاد یا غيرمتعارف در مقایسه با رنگ دیوارھای اتاق پذیرایی

و نشيمن استفاده شود.

روشن، تيره، شكmتی  آبی  روشن،  آبی  رنگ ھایی ھمچون  از  استفاده 

و تحولی نيز در روحيه  آنھا ایجاد كند. یك ایدهصورتی بی حال و حتی ليمویی می تواند ضمن شادی آور كردن محيط اتاق خواب برای بچه، تغيير 

اشد. شما می توانيد با كمی ابتكار به خرج دادن ازجالب توجه دیگر آن است كه لزومی ندارد رنگ ھمه دیوارھا در اتاق خواب كودكان از یك دست ب

ده یك در ميان از سایه روشن آبی است به طوری كهدو یا سه رنگ متفاوت برای رنگ آميزی اتاق كودكان خود استفاده كنيد. یك تركيب جالب استفا

ن اتاق خواب كودكان می شود. درخصوص اتاق پذیرایی ویك دیوار آبی روشن و دیوار كناری آبی تيره تر. این تركيب بندی موجب بزرگ تر به نظر رسيد

يچگاه سعی نكنيد از رنگ سفيد خالص استفادهنشيمن ھم سعی كنيد از رنگ ھای روشن و منعكس كننده نور استفاده كنيد تا جذب كننده نور. ھ

باشيد كه با تابش نور خورشيد چه به صورتكنيد چون به شدت تحریك كننده و آزاردھنده چشم خواھد شد. ھميشه این نكته را مدنظر داشته 

مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم، بر روشنایی دیوار افزوده می شود.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=79016

نقش آيينه در دکوراسيون منزل

آینه عنصری كاربردی است كه به گونه ای با زندگی ھمه افراد عجين شده

است. ھيچ فردی را نمی شناسيم كه روزانه حداقل یك بار مقابل آینه قرار

نگيرد. استفاده از آینه با اھداف گوناگون و به روش ھای مختلفی صورت می

نمایاندن ظاھر ترین كاربردھای آن استفاده شخصی و  گيرد. یكی از رایج 

افراد و در واقع نقش آن در آرایش و پيرایش است. برای این منظور انواع و

اقسام آینه ھا وجود دارد ولی گذشته از این نوع كاربرد آینه یكی از عناصر

مھم و تاثير گذار دكوراسيونی نيز ھست به گونه ای كه كاربرد آن در برخی

از فضاھای ساختمان مانند سرویس ھای بھداشتی و اتاق خواب به عنوان

عنصری ثابت و جزء لوازم دكوراسيونی كاربردی آن مكان ھا به حساب می

نيز برای زینت بخشيدن گوشه ای از فضای خانه  بر آن از آینه  آید. عmوه 
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استفاده می كنند. به این ترتيب كه آینه ای را در قابی زیبا بر روی دیوار

نصب كرده و یا آن را بر روی كنسولی ھماھنگ با دیگر لوازم دكوراسيونی

محيط قرار می دھند كه در این شرایط عmوه بر نقش كاربردی، تزئينی زیبا

با نقاط ساختمان كه معمو�ً  نيز محسوب می شود. از دیگر  برای محيط 

ھدف تزئينی به نصب آینه اختصاص می یابد، دیوار با�ی شومينه است.

برد آینه به عنوان عنصری تزئينی از دیرباز در فرھنگ ماالبته نوع و نحوه به كارگيری آن رابطه مستقيمی با سليقه افراد خانه دارد به طور كلی كار

ی درباریان و افراد متمول، زیارتگاه ھا و حتی برخیایرانيان جایگاه ویژه ای داشته است. این تعلق خاطر گذشتگان مان را در معماری ساختمان ھا

رستوران ھا و فروشگاه ھای قدیمی می توان دید.

برخی از استان ھای كشورمان از جایگاه ویژه ایالبته این فرھنگ در ساخت زیارتگاه ھا كماكان پابرجاست. گذشته از آن آینه در صنایع دستی 

ن، دیواركوب ھای پارچه ای و بسياری دیگر ازبرخوردار است. آینه كاری بر روی پارچه ھا و لباس ھای محلی و سنتی، روميزی، روتختی و كوس

 در ساخت بسياری از لوازم دكوراسيونی به سبكصنایع دستی از این قبيل ھنوز ھم به وفور دیده می شود.عmوه بر صنایع دستی امروزه آینه ھا

ند آنھا كه آینه بخش اعظمی را در تركيب ساختاری آنھامدرن نيز كارایی دارد. از جمله آنھا به ميزھا، ویترین ھا، پایه ھای آباژور و لوازمی مان

داخلی از اھميت بسزایی برخوردار است. شما باتشكيل می دھد می توان اشاره كرد ولی با تمام این تفاسير نقش كاربردی آینه در دكوراسيون 

 كنيد كه از جمله مھم ترین آنھا می توان به افزایش نورنصب ھدفمند آینه ای بر روی یك دیوار می توانيد ھمزمان چندین كاربرد مھم را از آن دریافت

ا نصب آینه ای بزرگ بر روی دیواری مقابل پنجره، نورمحيط توسط آینه اشاره كرد. به این ترتيب در فضاھایی كه از نور چندانی برخوردار نيستند ب

 نور و زیبایی به طور ھمزمان در ویترین ھا نيز دیدهخورشيد وارد شده از پنجره را افزایش دھيد. این كاربرد آینه در سطح كوچك تری برای افزایش

 را با آینه می پوشانند.می شود. به این گونه كه در اغلب ویترین ھا برای انعكاس نور، دیواره انتھایی داخل ویترین

اس تصویر فضای مقابلشان این تصور را در ذھنیكی دیگر از كاربردھای مھم آینه، در فضاھای كوچك و كم وسعت امروزی است. آینه ھا با انعك

 ھنگامی كه قصد دارید آینه ای را با چنين كاربردی نصبایجاد می كنند دیواری كه به آینه اختصاص یافته ادامه دنباله دار از فضای خانه است البته

كنيد ابتدا می بایست ھدف از بزرگنمایی مشخص شود.

وت خواھد بود در واقع آینه می بایست بر رویممكن است یك اتاق به لحاظ عرض و یا طول كم وسعت باشد كه برای ھر كدام محل نصب آینه متفا

پوشش تمام سطح دیوار با آینه نيز روشدیواری نصب گردد كه فضای مقابل آن كم وسعت است. برای دستيابی به این ھدف و ھدف قبلی آن 

كاربردی دیگری است

http://vista.ir/?view=article&id=74513

نقش برجسته بر روی کابينت ھای قديمی

از آنجا كه تابستان فصل مناسبی برای انجام تغيير و تحو�ت در

خانه است، این روزھا در آن دسته از خانه ھای قدیمی كه افراد

ریخت اند،  كرده  استفاده  و ھوایی  آب  فرصت  این  از  خانواده 

وپاشی برپا است.
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با توجه به اینكه در ميان قسمت ھای مختلف خانه آشپزخانه به

با آب و موادغذایی و بخارات ناشی از پخت وپز جھت مجاورت 

زودتر صدمه می بيند، ھمواره اغلب پروژه ھای بازسازی از این

نقطه مھم در خانه آغاز می شود.

كاربردی اجزای  پذیرترین  آسيب  و  ترین  مھم  ضمن  در 

نيز كابينت ھا ھستند لذا می بایست دكوراسيونی این محيط 

نازیبای نمای فرسوده و  برای  به فكر چاره ای  پيش از ھر كار 

بود. البته در آسيب دیدگی ھای شدید بھترین كار، كابينت ھا 

تعویض كابينت ھای قدیمی و ایجاد تركيبی مناسب تر و زیباتر

برای این فضا است ولی این تنھا راھكار برای زیباسازی نيست

بلكه شما می توانيد با به كارگيری اندكی سليقه و ابتكار نمایی

زیبا و از ھمه مھم تر متفاوت را برای كابينت ھای آشپزخانه تان

ایجاد كنيد.

ما نيز در این پروژه پيشنھادی قصد داریم به روش نقش برجسته

بایست از ھر كار ابتدا می  پيش  بپردازیم ولی  بر روی كابينت 

اشكا�ت ساختاری و زیرساختی كابينت را كه بر اثر مرور زمان

ی انجام تكنيكی زیبا و متفاوت مھيا سازید. حالایجاد شده است تعمير و ترميم كرده و پس از آن با یك و یا حتی چند �یه رنگی زمينه را برا

موردنظر را خریداری كرده و یا خودتانچندساعتی صبر كنيد تا پوشش رنگی تمامی سطوح كابينت به طور كامل خشك شود سپس شابلون نقش 

برای ساخت آن اقدام كنيد.

 برای كابينت نيازمندید. ابتدا از روی طرح انتخابیبرای این منظور به یك عدد طلق، یك عدد كاتر تيغ كوچك دسته دار و یك طرح موردنظر و مناسب

ا به ھم متصل كنيد تا ھنگام برش جابه جاییكپی گرفته و در زیر طلق قرار دھيد. با چسب نواری كاغذی و یا شيشه ای، طلق و الگوی طرح ر

د. این كار را با دقت انجام دھيد تا طرح ھا شكل واقعیصورت نگيرد. پس از آن با احتياط فراوان و به وسيله كاتر محيط ھر طرح را از روی طلق ببری

خود را حفظ كنند.

دوده قسمت ھایی از سطح تمامی كابينتبه این ترتيب شابلون جدیدی آن ھم با نقش دلخواه حاصل می شود. حال نوبت به عmمت گذاری مح

رده و محدوده را مشخص كنيد. مرحله بعدی آمادهمی رسد كه قصد دارد آنھا را نقش برجسته كنيد. برای این منظور از خط كش و مداد استفاده ك

اه ھای مربوطه تھيه كرده و یا خودتان آن را درستسازی خمير است. این خمير را می توانيد به صورت آماده تحت عنوان بتونه رنگ روغن از فروشگ

كنيد.

قداری پودر مل، روغن اليف، آب و رنگ روغنی كرم یابرای درست كردن این خمير یا ھمان بتونه رایج مورد استفاده برای زیرسازی رنگ دیوار، به م

سفيد ساختمان نياز دارید.

از داخل آن را كمی خالی كنيد. در داخل این حفره كمبه این صورت كه توده ای از پودر مل را بر روی مقوایی ریخته و مانند كوه آتشفشان، فضایی 

ا خميری یك دست حاصل شود. فرم و حالت اینكم مقداری روغن اليف، آب و رنگ روغنی ساختمان ریخته و با دو عدد ليسه آن قدر ورز دھيد ت

ت شل بودن پودر مل و در صورت سفت بودن آبخمير مانند خمير شيرینی پزی می بایست نه شل و نه سفت باشد. برای ایجاد این تعادل در صور

و روغن اليف اضافه كنيد.

 در صورتی كه قصد دارید از بتونه آماده استفاده كنيد حتما بتونه روغنی را انتخاب كنيد.١چند نكته مھم: 

 به آن مقداری پودر مل اضافه كرده و خوب ورز از آنجا كه معمو� بتونه ھای آماده برای انجام تكنيك نقش برجسته كمی شل و چسبنده ھستند،٢

دھيد تا دیگر به دست شما نچسبد.

طی مقداری روغن اليف به آن اضافه كنيد. روغن اگر بتونه دست ساز شما زیاد سفت باشد، احتمال ترك خوردن آن وجود دارد لذا در چنين شرای٣
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اليف چسبندگی مورد نياز را بين اجزا تشكيل دھنده بتونه ایجاد می كند.

كابينت قرار داده و با چسب نواری كاغذی ثابتپس از آماده شدن خمير بتونه مناسب، شابلون را در محدوده عmمت گذاری شده بر روی نمای در 

اده از ليسه مرحله خميرگذاری را انجام دھيد. دركنيد. در صورت دلخواه می توانيد با دست چپ شابلون را نگه داشته و با دست راست و با استف

روی كل سطح خالی شده و با ضخامتی یكسان بماليد.ھر دو صورت مقدار زیادی بتونه را با ليسه برداشته و از ھمان ابتدا تا انتھای شابلون بر 

ی مواجه می شوید.پس از تكميل مرحله خميرگذاری، با برداشتن شابلون از روی سطح كابينت با نقش برجسته زیبای

ست به كار شوید وگرنه خميرھای قبلی باقی مانده بهنكته: پس از پایان ھربار خميرگذاری، شابلون را خوب تميز كرده و دوباره برای قسمت دیگر د

خمير جدید چسبيده و طرح را نازیبا می سازد.

 روز صبر كنيد تا نقش برجسته ھا كامm خشك شوند. سپس با سمباده ای٣ الی ٢ھنگامی كه مرحله نقش دار كردن كابينت ھا پایان یافت مدت 

نرم سطح و لبه ھای ناصاف آنھا را به آرامی سایيده و آنھا را یكنواخت كنيد.

يه سطوح نقش برجسته كابينت انجام دھيد. درحال برای محكم شدن آنھا مرحله رنگ آميزی با رنگ روغنی ساختمان را یك بار دیگر بر روی كل

د كنيد. به عنوان مثال با استفاده از رنگ اكریليك قھوه ایپایان شما می توانيد با به كارگيری یكی از انواع تكنيك ھای رنگ آميزی، تضادھایی را ایجا

م موی بزرگ بر روی سطح برجسته نقش ھا و سطوحیا اكر و یا ھر رنگ مناسب و دلخواه دیگری، رنگ رقيقی آماده كرده و به وسيله ابر و یا قل

دن را انجام داده اید. حال برای آنكه سطوح دیگردیگر ماليده و بmفاصله با پارچه دیگری خشك كنيد. در واقع به این ترتيب تكنيك رنگ شوی كر

 مو و یا ابر، بر روی سطوح بدون نقش كابينتكابينت نيز با سطوح نقش دار برجسته ھماھنگی داشته باشد، این كار را با حفظ جھت حركت قلم

نيز انجام دھيد.

الھام اسمعيلی

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=16936

نقش تابلو در دکوراسيون

دكوراسيون یك فضا، حاصل در كنار ھم قرار گرفتن عناصر متعددی است.

ھنگامی كه در ميان آنھا رابطه ای قابل قبول و مطلوب وجود داشته باشد،

منجر به فضایی دلپذیر، زیبا و در نھایت راحت و كارا می شود.به طور كلی

می توان گفت در یك فضا عناصر به سه دسته عمده تقسيم می شوند:.

 ) عناصری كه بيشترین ھدف به كارگيری آنھا در محيط ، كاربردی است. در١

به نتيجه نقش كليدی و خاصی را در طراحی داخلی فضا ایفا نمی كنند. 

عنوان مثال ھنگامی  كه قصد دارید برای خانه تان تلویزیون ، جاروبرقی ، یخچال

و لوازمی  از این قبيل را تھيه كنيد، ھيچگاه با ھدف دكوراسيونی اقدام به

بلكه ابتدا كاربرد و امكانات ھر یك را بررسی كرده و خرید آنھا نمی كنيد؛ 
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سپس ظاھر وسيله را با توجه به شرایط قرارگيری در محيط و دكوراسيون آن

 شكل ، فرم ، رنگ و به طور كلی جنبه ھای ظاھری آن نيزدر نظر می گيرید. البته امروزه توليدكنندگان و طراحان صنعتی عmوه بر كارایی وسيله ،  به

دقت بسياری دارند و محصو�تی متنوع به لحاظ كاربرد و ظاھر توليد می كنند.

 خانه ھا در این دسته جای می گيرند. از آن) عناصری كه ھمزمان كاربردی و دكوراسيونی ھستند. اغلب لوازم دكوراسيونی مورد استفاده در٢

حوه كاربرد آنھا مورد توجه است ، شكل وجمله به مبلمان ، پرده ، فرش ، بوفه و غيره می توان اشاره كرد. یعنی به ھمان ميزان كه ن

فرم ظاھری ، رنگ ، طرح و دیگر عناصر بصری آنھا نيز از اھميت بسزایی برخوردار است.

تخاب ھریك از این عناصر برای محيط مورد نظر، درـ عناصری كه بيشتر نقش دكوراسيونی و تزئينی را در فضا برعھده دارند. در بررسی انگيزه ان٣

 به طراحی داخلی فضا بسيار كمك می كند و در واقعخواھيم یافت كه اگرچه ممكن است نبود برخی از آنھا خللی در فضا ایجاد نكند ولی وجود آنھا

آنھا مكمل دكوراسيون دیگر لوازم محيط محسوب می شوند.

نوعی ، چينی ، مجسمه ھا و غيره از این جمله اند كهبه عنوان مثال گلدان ھا، ظروف تزئينی ، شمعدان ، تزئينات مختلف در قالب گل ھای خشك ، مص

البته تابلوھا نيز در این دسته جای می گيرند.

ه فردی وارد فضایی می شود، عمده ترین سطوحیاز آنجا كه دیوارھا گسترده ترین سطوح اصلی خانه یا ھر مكان بسته دیگری ھستند، ھنگامی  ك

كه در مقابل دیدگان او قرار می گيرند، دیوارھای محيط ھستند.

راتب بيشتر است. لذا عmوه بر مسائل كاربردی ودر نتيجه ميزان تاثيرگذاری شان بر محيط نيز نسبت به سطوح دیگر شامل كف ھا و سقف ھا به م

نيز باید توجه كرد.وظيفه آنھا در تفكيك فضا و ایجاد استقmل ، به نكات دكوراسيونی و نقش آنھا در این زمينه 

سطوح دیوارھا خالی است و كوچك ترین تدبيری برایوقتی وارد فضایی می شوید كه با زیباترین و مناسب ترین لوازم دكوراسيونی مبله شده ، ولی 

عمده ترین راھكارھای رفع این خÙ ھستند.انتخاب دیواركوب اندیشيده نشده است ، خÙیی در آن محيط احساس می شود كه تابلوھا، یكی از 

 مسووليت ھای كاربردی نيز در فضا برعھده دارند. آنھاتابلوھا اگرچه اغلب با ھدف تزئينی مورد استفاده قرار می گيرند ولی در پس ظاھر این ھدف ،

 آن مكان نيز تاثير می گذارند. موضوع اثر ھنری ، رنگ ھای بهجایگاه ویژه ای در تغيير حال و ھوای محيط دارند و در نتيجه بر روح و روان افراد ساكن در

یعنی با نصب چند تابلو روی دیوار، با وجود تمام وقتیكار رفته در آن و حتی قاب انتخابی برای تابلو از جمله عوامل بسيار موثر بر محيط ھستند؛ 

حيط را برھم ریخت و یا برعكس ، دستيابی بهكه صرف تھيه و چيدمان لوازم دكوراسيونی آن شده است ، می توان ھماھنگی و احساس حاكم در م

ھدف مورد نظر در آن فضا را تسھيل بخشيد.

ن جمله می توان «تغيير ابعاد ظاھری فضا» را نام برد.صرفنظر از ھمه اینھا گاھی نقش ھای كاربردی عظيم تری نيز به تابلوھا محول می شود كه از آ

ی عمودی و بلند است كه این كار از طریق نصب یك و یابه عنوان مثال یكی از راھكارھای افزایش ارتفاع دیوارھا به لحاظ ظاھری ، نصب دیواركوب ھا

تداد ھم و در راستای یك خط عمودی فرضی از سقف بهچند تابلوی بلند عمودی در فواصلی نزدیك و در كنار ھم و یا چندین تابلوی ھم اندازه در ام

كف ميسر می شود.

وان ، طول دیوار را به لحاظ بصری افزایش داد.به ھمين ترتيب با نصب تابلویی طویل و افقی و یا چندین تابلوی یك اندازه در كنار ھم می ت

● انتخاب قاب

لوه دادن به آن است. شما می توانيد این مساله را آزمایشبه طور كلی انگيزه ایجاد قاب در دور یك اثر ھنری ، برجسته تر كردن و یا به عبارت دیگر ج

 كه به این ترتيب فضای داخلی قاب ، اگرچه ھمان دیواركنيد. اگر روی دیواری از فضای خانه تان قابی خالی و بدون اثر ھنری نصب كنيد، خواھيد دید

ای یك اثر ھنری ، چارچوبی �زم است. البته �زم بهاست ، ولی از دیگر فضاھای كناری اش متمایز شده است. پس به منظور ایجاد جلوه ای بيشتر بر

نيز وجو انگيزه ھای دیگری  تر كردن آن ،  برجسته  از  اثر، صرفنظر  یك  برای قاب كردن  به عنوان مكملیذكر است  تابلو  از  دارد.ھنگامی  كه  د 

آن (اثر ھنری) با قاب و حتی یكی از آن دو می توانددكوراسيونی برای لوازم دیگر محيط یاد می شود، تنھا منظور خود اثر ھنری نيست بلكه تركيب 

و زرد، به منظور حفظ ھماھنگی در محيط از طریق تكراراین نقش را در محيط ایفا كند. به عنوان مثال در فضایی با دیوارھای سبز و مبلمان نارنجی 

، زرد، در كنار رنگ سبز ضروری است. در چنين شرایطی ،رنگ ھا، نصب تابلویی با قاب نارنجی و یا اثر ھنری با رنگ آميزی گرم مانند نارنجی ، قرمز

نباشد.پس از آنكه اثر ھنری مورد نظر خود را باممكن است مقصود از نصب تابلو و قاب كردن آن ، نمایش دادن اثر ھنری و جلوه بخشيدن به آن 

تان برای نصب قاب ، به ھنگام انتخاب ، پيش از درتوجه به مشخصات فضا انتخاب كردید، نوبت به قاب كردن آن می رسد. با توجه به ھدف مورد نظر
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وجه قرار دھيد؛ زیرا به جھت نزدیكی و حضور آن دو درنظر گرفتن ھماھنگی ميان قاب و دیگر لوازم دكوراسيونی محيط، ھماھنگی آن را با اثر مورد ت

اشاره شد، اثر ھنری چندان مھم نباشد و تنھا رنگ ھاییك قالب ، تاثير بيشتری روی ھم می گذارند. حتی اگر در شرایطی مانند نمونه ای كه در با� 

نگی باید در راس موارد دیگر قرار گيرد.موجود در آن و قاب انتخابی نقش تعيين كننده را دارا باشند كه در این مورد ھم رعایت ھماھ

نياز است ، با انتخاب قابی به یكی از رنگ ھای تند و▪ اگر رنگ ھای به كار رفته درون اثر شما مmیم و كمرنگ است و در محيط به رنگ ھای شادتری 

ی گرم و تند ، انتخاب قابی به یكی از رنگ ھای مmیم وگرم ھماھنگ با محيط ، به اثر جلوه ای دیگر ببخشيد. برعكس برای آثار ھنری شلوغ با رنگ ھا

 باید توازن را از طریق دیگر لوازم دكوراسيونی برقراریا حتی خنثی ضروری است ولی اگر برای چنين اثر ھنری ، قابی به رنگ گرم و تند انتخاب كنيد

لب توجه ، نه تنھا آن را برجسته تر نمی كند بلكه ازسازید وگرنه محيطی خسته كننده پدید می آید.گاھی اثر به قدری جذاب است كه انتخاب قابی جا

یط چند راھكار وجود دارد:جلوه اش نيز می كاھد و با آنكه ھدف طراح داخلی فضا جلب فوری نظر بيننده است. در این شرا

اشد.الف) قاب و حاشيه دور اثر را به یك رنگ تھيه كنيد. البته این رنگ باید مmیم و یا خنثی ب

ب) قاب را درست به رنگ دیوار برگزینيد.

ج) از قاب كردن اثر صرف نظر كنيد. به این ترتيب تابلو بدون قاب بر دیوار آویخته می شود.

ی گذارند. لذا انتخاب كليه مولفه ھای فوق برای قاب ، بایدگذشته از رنگ ، جنس ، ضخامت ، ابعاد طرح و بافت قاب نيز بر روی اثر ھنری و محيط تاثير م

مطابق با ھدف دكوراسيونی محيط صورت گيرد.

منبع : بيرتک
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نقش تابلو در ھماھنگی چيدمان ، تابلو مکمل ديوار

دیوارھای یک خانه بدون تابلوھا، عکس ھا، آینه و اشيای تزئينی آویز خالی

بينيد نشان دھنده ناتمام ھستند. آنچه بر روی دیوارھای یک خانه می  و 

با مطابق  شاید چندان  خانه  معماری  آن است.  صاحبان  و سليقه  ذوق 

سليقه صاحبش نباشد زیرا گاه افراد ناگزیر از انتخاب آن ھستند اما آنچه

روی دیوارھا نصب شده و زینت بخش آنھا است اغلب از ذوق و سليقه

صاحبخانه حکایت دارد. دیوارھای یک خانه مانند بوم سفيدی ھستند برای

ابراز ذوق صاحب خانه تا با ھنر و سليقه خود آنھا را بياراید.

رکيب ھای متقارن ھمواره چشم نواز ھستند چه درھميشه به خاطر داشته باشيد در آراستن دیوارھا نيز باید تناسب و تعادل را در نظر گرفت. ت

نامتقارن می تواند بسيار جذاب تر باشد.چيدمان لوازم منزل و چه در نصب تابلو و قاب ھای گوناگون بر دیوار. با این حال یک آرایش 

روی دیوارھا تجربه کنيد تا به بھترین تعادل در ميان آنھاترکيب ھای گوناگون چيدمان نامتقارن را در دکوراسيون منزل و ھمچنين نصب تزئينات آویز بر 

و ترکيب و آرایشی که با سليقه و روحيات شما سازگار است برسيد.

 ھم و تشکيل یک مجمع از قاب ھا است. به این ترتيباگر تعدادی قاب دارید که مایليد در یک اتاق نصب کنيد بھترین روش، جمع کردن آنھا در کنار
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 است. ساده ترین حالت برای یک مجموعه از قابنتيجه بسيار بھتر از پخش کردن آنھا به صورت پراکنده در قسمت ھای مختلف از دیوارھای اتاق

 در قاب ھای یک شکل و یک اندازه دارید. با توجهھا زمانی است که آنھا وجه مشترکی با ھم داشته باشند مثل وقتی که شما تصاویر گوناگونی را

 دقت به فرم اتاق به این دليل است که چنانچهبه فرم فضای موردنظرتان ممکن است آنھا را به صورت یک ردیف افقی یا عمودی نصب کنيد. لزوم

یوار مرتفع تر به نظر خواھد رسيد.قاب ھا را در یک ردیف افقی نصب کنيد دیوار پھن تر و چنانچه در یک ردیف عمودی نصب کنيد د

موازی با یکدیگر بچينيد که در این صورت ھم بایدبنا به سليقه شما ممکن است این قاب ھا را به صورت مجموعه ای از ردیف ھای افقی یا عمودی 

ھای یک شکل را ممکن است در سه ردیفدر انتخاب عمودی یا افقی بودن مجموعه دقت کنيد به عنوان مثال یک مجموعه شش تایی از قاب 

مسان که ھم اندازه نيستند نيز پدید آورد: یک قابدوتایی یا دو ردیف سه تایی نصب کرد. چنين ترکيب ھای متقارنی را می توان با قاب ھای غيرھ

 یا صليبی شکل باشد که برایLمثm به صورت فرم بزرگتر در مرکز و قاب ھای کوچک تر در اطراف آن چيدمانی غيرمتقارن برای قاب ھا می تواند 

چشم غيرقابل پيش بينی تر و در نتيجه جالب تر و زیباتر از چيدمان ھای متقارن خواھد بود.

 قرار دادن بزرگترین قابتان که در چيدمان قاب ھا برقاب ھا را به صورتی بچينيد که مطابق با زوایا و شکست ھای فرم موردنظر شما باشند. به جای

پس چيدن سایر قاب ھا در اطراف و متناسب با آنبقيه چيره و غالب است خوب فکر کنيد. اگرچه ممکن است قرار دادن بزرگترین قاب در مرکز و س

تر را در نقطه ای قرار دھيد که با مرکز چيدمانبدیھی به نظر برسد اما بد نيست ترکيبات دیگری را نيز آزمایش کنيد مثm ممکن است قاب بزرگ

مجموعه قاب ھا فاصله اندکی داشته باشد و به یک سو متمایل تر باشد.

 پوستر ھای تھيه شده از آنھا باشند بلکه ممکن است از یکتزئينات آویز که برای دیوارھا در نظر می گيرید الزاما نباید تابلوی نقاشی یا طراحی و یا

شما است و می تواند در یک قاب قرار گيردمجموعه کارت پستال یا یک قطعه پارچه نفيس یا گلدوزی ھای دستی و خmصه ھر آنچه مورد پسند 

ای دیوارھا باشند.استفاده کنيد. ھمچنين ظروف زیبایی مثل بشقاب ھای طرح دار قدیمی می توانند زینتی زیبا بر

 در کنار ھم نصب کنيد ابتدا باید تصميم بگيرید کهاگر قصد دارید مجموعه متنوعی از عکس ھا، نقاشی ھا و ھمچنين مثm بشقاب ھا را در یک دیوار

د باشد. اگر مایليد سوراخ ھای اضافی رویفرم نھایی این مجموعه به چه شکلی باشد: به عنوان مثال فرم کلی آن سه گوش، چھارگوش یا گر

 از قاب ھا در اندازه طبيعی تھيه کنيد. این الگوھا رادیوار شما ایجاد نشود بھتر است قاب ھا را روی کاغذ بزرگی بگذارید و الگویی از فرم ھر یک

 بچسبانيد و آنقدر تغيير دھيد تا به بھترین ترکيب و آرایشبریده و با یک قطعه چسب نواری که در زیر آنھا چسبانده اید با ترتيب دلخواھتان روی دیوار

 زمين به نحو دلخواه بچينيد و از با� به آنھا نگاهبرسيد. سپس جای ھر یک از الگوھا، قاب اصلی را نصب کنيد. ھمچنين می توانيد قاب ھا را روی

یی بر روی دیوار نصب کنيد.کنيد و تا زمانی که از آرایش آنھا راضی شوید آنھا را جابه جا کنيد. سپس مطابق ترتيب نھا

دازه از سایر مبل ھا متمایز باشد، با�ی شومينه و یابھترین جا برای نصب تابلوھای بزرگ تک، با�ی یک کاناپه یا مبل شاخص که به لحاظ فرم یا ان

با�ی یک بوفه است.

ين تر.قاب ھا را در حدود ارتفاع ھم تراز با چشم بيننده نصب کنيد، نه خيلی با�تر و نه خيلی پای

ه عنوان مثال اگر می خواھيد یک تابلوی بزرگ راھنگام نصب تابلوھای متفاوت به صورت یک مجموعه تعادل فرم کلی مجموعه را در نظر بگيرید: ب

وھا در یک مجموعه تقریبا یکسان و حدود نصفدر یک سو نصب کنيد دو تابلوی کوچک تر در سوی دیگر نصب نمایيد. دقت کنيد فاصله ميان تابل

پھنای کوچک ترین قاب باشد.

دی رنگ بزنيد و به این ترتيب با ھزینه ای اندکبرای ھماھنگ کردن چند قاب در اشکال و اندازه ھای مختلف ممکن است ھمه آنھا را با رنگ واح

تعدادی قاب را ھماھنگ کنيد.

منبع : بيرتک
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نقش تزئينات در آپارتمان

▪ کمد لباس اتاق ھا را از نوع دولنگه و مرتفع انتخاب کنيد.

▪ در اتاق نشيمن به ترکيبی که بر اثر باھم آیی رنگ ھا و اشيا ایجاد می

شود، دقت کنيد. در صورت امکان از چرخه رنگ ھا استفاده کنيد تا در انتخاب

رنگ اشتباه نشود.

▪ یک آباژور یا گلدان گل بزرگ در گوشه ھال، ھميشه جلب توجه می کند.

▪ اگر در خانه شما اغلب رنگ ھا، خنثی و بی روح ھستند، یکی از اشيای

بزرگ مثل کاناپه را از رنگ ھای تند انتخاب کنيد تا ترکيب کامل شود.

منزل شما می به  بيشتری  دارند، شکوه  دار  قاب طرح  آینه ھایی که   ▪

بخشند.

▪ شاید باور نکنيد، اما وسایل کم اھميتی مثل صندلی، کوسن یا روتختی در

ظاھر خانه شما تغييری بزرگ ایجاد می کنند، پس در انتخاب رنگ و طرح آنھا

وسواس بيشتری به خرج دھيد.

▪ آباژورھایی که کناره منگوله دار دارند، نورپردازی اتاق شما را رویایی می

کنند.

▪ ھمگونی رنگ پرده اتاق خواب با پایه ھای تخت شما، ھر بيننده یی را به

تحسين وامی دارد.

▪ پھن کردن گليم یا قاليچه یی با طرح سنتی در اتاق خواب باعث ایجاد

روحيه صميميت و گرمی در ھر بيننده یی می شود.

ب، فضای اتاق شما را پرتر نشان می دھند.▪ برخی لوازم کوچک مثل شمع ھا، کوزه ھای گلی یا لوازم قدیمی و ساعت ھایی با طرح ھای جال

جاد کند، یک تابلوی سفيد یا آینه با دور سفيد،▪ برای ایجاد یک نقطه کانونی در اتاق خواب، که بmفاصله جلب توجه کند و احساس خنکی را ای

موثر خواھد بود.

اسب با سایر اجزای ميز انتخاب شوند.▪ در اتاق ناھارخوری خود دقت کنيد تا کوچک ترین اجزا، حتی فنجان ھا و ظرف سس و شکر، متن

ته باشيد اگر در اکثریت وسایل از رنگ ھای سرد▪ سعی کنيد طرح دستمال سفره ھا با روکش صندلی از یک زمينه رنگی انتخاب شوند. به یاد داش

ستفاده کنيد. (یک گلدان رنگی روی ميز ناھارخوریاستفاده شده، حتماً وسيله یی با رنگ گرم و تند برای ایجاد احساس گرمی و لطافت در اتاق ا

انتخاب خوبی است.)

دید را به خود جلب می کند.▪ به دکوراسيون حمام اھميت بيشتری بدھيد. قرار دادن مجسمه ھای زینتی در گوشه حمام مسير 

گذارد.▪ دو طرح رنگی صورتی- آبی یا زرد درخشان در حمام تاثير فوق العاده یی روی روحيه شما می 

ذا، حال و ھوایی دیگر می بخشد.▪ پارچه ھای زرد روشن و سبک در آشپزخانه شما نماد روحيه صميمی شما خواھد بود و به صرف غ

، باید بدانيد ھرچه وسایل و تجھيزات▪ برخmف نظریه عموم که وسایل زیاد در اتاق ھای خانه باعث احساس شلوغی و سردرگمی می شوند

 آشپزی را برایتان دلپذیرتر خواھد کرد، اماشلوغ تر و بيشتری در فضای آشپزخانه بچينيد، احساس اطمينان بيشتری در شما ایجاد می شود و

تناسب چيدن وسایل خانه را فراموش نکنيد.

منبع : روزنامه اعتماد
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نقش ديوارھای اتاق در زيبايی منزل

دکوراسيون یک فضا چه محل کار و چه منزل، با در کنار ھم قرار گرفتن عناصر

گوناگون و متعدد شکل می گيرد. زمانی که این عناصر به شکلی مناسب و

ھماھنگ در یک فضا قرار بگيرند و بين آنھا رابطه ای وجود داشته باشد نتيجه

آن فضایی می شود که دلپذیر و زیباست. این عناصر می تواند ظروف تزئينی،

لوستر، تابلو،  مجسمه،  شمعدان،  مصنوعی،  و  گل ھای خشک  گلدان، 

سطوح گسترده ترین  دیوارھا،  از طرفی  باشد  و...  عسلی  ميز  روميزی، 

موجود در یک فضا ھستند که در نگاه اول فردی که وارد یک فضا می شود،

جلب توجه می کنند، پس تزئين آنھا یا رنگشان بر دکوراسيون بسيار تاثيرگذار

خواھد بود. از طرفی ممکن است محيطی با زیباترین و شيک ترین وسایل

اه اول بيننده سطح خالی دیوارھا را می بيند و این ازتزئينی و مبلمان طراحی شده باشد، اما برای دیوارھای آن فکری نشده باشد. از این رو در نگ

غذ دیواری یا رنگ دوباره بزنيد و می خواھيد درجذابيت بقيه عوامل می کاھد و فرد احساس خوبی نخواھد داشت. اگر نمی خواھيد دیوارھا را کا

 تزئين مورد استفاده قرار می گيرند، اما در واقع،ھزینه صرفه جویی کنيد، بھترین راھکار نصب تابلو در منزل است، تابلوھا اگرچه اغلب با ھدف

 ویژه ای دارند. از تابلوھا برای تغيير ابعاد ظاھری فضامسئوليت ھای کاربردی نيز در فضا، برعھده دارند. تابلوھا در تغيير حال و ھوای فضا جایگاه

ی عمودی و بلند، کارساز خواھد بود. به ھمين خاطر بامی توان استفاده کرد. برای مثال به لحاظ ظاھری برای افزایش ارتفاع دیوارھا، نصب تابلوھا

نصب تابلو به صورت افقی می توان طول دیوار را به لحاظ بعدی افزایش داد.

● نظر کودکتان را جویا شوید

نواده شما اضافه شود و شما مجبور می شوید،اگر قصد دارید برای کودکتان مبلمان و تخت جدید بخرید یا مثm قرار است نوزاد جدیدی به خا

لوازم، سليقه او را در نظر بگيرید. کودک پنج سالهبخشی از اتاق فرزند اولتان را به کودک نورسيده اختصاص دھيد، خوب است در مورد طرح و رنگ 

از چه حيوانی خوشش می آید. در حال حاضر،شما به طور حتم از رنگی خوشش می آید که شما تاکنون متوجه آن شده اید یا می دانيد که او 

ه درون تخت، چند کشو و طبقه نيز مشخص شدهمدل ھای مختلف و جذابی از تختخواب ھای رنگی تکی و دو طبقه در بازارھای کشور وجود دارد ک

حسوب شود. البته این بستگی به ميزان ھزینه ایو انتخاب آنھا در اتاق ھای کوچک و مشترک بين دو فرزند، می تواند راه حل خوبی برای شما م

باز ھم باید در نظر داشته باشيد که از رنگ ھایدارد که می خواھيد انجام دھيد، شاید بخواھيد یک تخت دست دوم از امانت فروشی بخرید، اما 

لش، صندلی، چراغ خواب، موکت، پرده ھای اتاق و... ازشاد استفاده کنيد. نکته دیگر اینکه بخشی از تزئينات و لوازم کم ھزینه مثل روتختی، رو با

ین اتفاق باعث می شود که کودک شما با سليقهجمله لوازمی ھستند که کودک به راحتی می تواند در مورد طرح و رنگ  آنھا نظرش را بگوید. ا

د، ھمچنين او عmقه بيشتری به محيط اتاقشخودش در اتاقش احساس آرامش کند، ضمن اینکه به او از دوران طفوليت اعتماد به نفس می بخشي

مان بيشتری را در اتاق خودشان صرف می کنند.پيدا می کند. به یاد داشته باشيد که اگر کودکان ما از ظاھر اتاقشان رضایت داشته باشند ز

● نقش فرش در طراحی منزل
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ایی منزل بزرگ باشد. شما برای غلبه کردن بربرای تفکيک کردن فضای خانه از چندین فرش استفاده کنيد، به خصوص اینکه نشيمن و سالن پذیر

ا طرح ھای خط خطی قسمت بزرگی از اتاقیک اتاق نشيمن بلند و باریک و تفکيک آن به دو فضای نشستن به طور مشخص به وسيله یک فرش ب

 کشاند، امتحان کنيد، خيلی ساده است.را مھار می کنيد، یک جفت صندلی راحتی چشم را به سمت پنجره ای که در انتھای اتاق است، می

● رنگ سفيد و آرامش منازل شما

را منعکس می کند و بدین وسيله یک فضای کوچک رایک اتاق کوچک با رنگ ھای سرد و آرام ظاھری بزرگتر پيدا می کند. رنگ ھای روشن و سرد نور 

ر به چشم نيایند و اتاق را بزرگتر نشان دھند، در اینبزرگتر جلوه می دھد. رنگ کردن کارھای چوبی و درھا به رنگ دیوارھا، کمک می کند که در ظاھ

ید رنگ سفيد را فراموش کنيد.اتاق ھای کوچک، اگر رنگ سفيد مورد استفاده قرار بگيرد، بسيار عالی است، در واقع شما نبا

● ترکيب رنگ ھا در دکوراسيون

گ قرمز و صورتی بالش ھا با رنگ آبی دیوارترکيب رنگ در دکوراسيون خانه بحث بسيار مھمی است که بھتر است به آن اھميت بدھيد. مثm رن

ھمخوانی زیبایی دارد.

اب زیباست، که فضایی زیبا به اتاق می بخشد.طرح گلدار زرد رنگ با طرح راه راه تخت و بالشتک ھای گلدار نشان دھنده چيدمان یک اتاق خو

اب مطابق با مد روز می آفریند.رنگ یاسی با سفيد تخم مرغی به ھمراه دیگر رنگ ھای رنگ پریده حالتی جذاب برای یک اتاق خو

.رنگ ھای سفيد و آبی ھمخوانی خوبی دارد، حال می تواند رنگ رو تختی باشد یا رنگ دیوارھا..

ی است از کوسن ھای قرمز استفاده کنيد.رنگ خاکستری با قرمز ھم ھمخوانی زیبایی دارد، مثm اگر مبل ھای شما به رنگ خاکستری و طوس

لشتک ھای ليمویی استفاده کنيد.رنگ قھوه ای تيره با زرد ليمویی ھمخوانی دارد، اگر رو تختی شما قھوه ای است، حتما از با

● نظر یک ھنرمند

ای او، ھميشه در یاد عmقه مندان می ماند. آرام«آرام جعفری» را ھمه می شناسيم بازیگر خوب سریال ھای تلویزیونی و سينما که نقش آفرینی ھ

 در این زمينه تجربيات فراوانی را از طریق مطالعهجعفری مثل خيلی از بانوان ایرانی خوش سليقه است و به طراحی منزل عmقه فراوانی دارد... و

اخلی منزل مطالبی بنویسد. او ھم اینگونه عمل کردبه دست آورده است. از او خواستيم که در چند خط برایمان در رابطه با دکوراسيون و طراحی د

ه خود را با صنعت تلفيق کند تا بتواند زندگی درو برایمان نظر خود را نوشت... «خيلی ھا طراحی داخلی را یک ھنر می دانند، ھنری که توانست

 اگر در منزل یا محل کار ھمه چيز سر جای خودش باشد،محيط ھای مختلفی را که با آن سر و کار داریم را راحت ترکند، زندگی در منزل و محل کار...

حی داخلی خوب، زندگی افراد را تحت تاثير قرارافراد راحت تر زندگی می کنند و آرامش خاطر بيشتری خواھد داشت. اعتقاد من این است که طرا

ت بھترین بھره وری را داشته باشيم تا ھم به لحاظمی دھد و کافی است، کمی در این زمينه دقت کنيم و سليقه به خرج دھيم و بتوانيم از امکانا

 کنار خود داشته باشيم.فيزیکی و ھم به لحاظ روانی، زندگی راحت تری در محيطی زیبا تجربه کنيم و ھمواره آن را در

منبع : مجله خانواده سبز
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نقش کشو در استفاده بھينه از فضا

دکوراسيونی- لوازم  از  برخی  ترکيب ساختار  در  و ساخت کشو  طراحی 
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کاربردی مانند ميز آرایش، پاتختی، ميزتحریر، کمدھای تمام کشودار، بعضی

از ميزھای پذیرایی و حتی تختخواب ھا و بسياری نمونه ھای دیگر از این

مناسب جھت از راھکارھای  یکی  زیبایی ظاھری،  ایجاد  بر  دست، عmوه 

تقسيم بندی محدوده فضای اشغال شده توسط آن لوازم به حساب می

آید.

عmوه بر اینھا امروزه توليدکنندگان با ھدف استفاده بھينه از فضا، نمونه ھای

کاربردی مستقلی از کشوھا با ابعاد و جنس ھای مختلف شامل فلز، چوب

و پmستيک توليد کرده اند که در ميان آنھا انواع پmستيکی به جھت داشتن

مزایای متعدد از اھميت ویژه ای برخوردارند، این مزایا عبارتند از:

) با توجه به چرخ دار بودن اغلب مدل ھای آنھا، حمل ونقل و جابه جایی١

شان به راحتی انجام پذیر است.

) با آب و موادشوینده به طور مستقيم قابل شست وشو ھستند.٢

بردی را با ھر پالت رنگی فراھم می سازد در نتيجه) تنوع در فرم ظاھری و ھمچنين رنگ آميزی این کشوھا، امکان استفاده در اکثر مکان ھای کار٣

زخانه و حتی سرویس ھای بھداشتی مورد استفادهآنھا را می توان حتی به طور مستقل در گوشه ای از اتاق کار، اتاق بچه ھا، اتاق خواب، آشپ

قرار داد.

) به جھت پmستيکی بودن اسکلت و کشوھا، از وزن کمی برخوردارند.۴

ر اقmم بزرگ خرده ریزھا نيز می توانند کشوھای) این قبيل کشوھا در ابعاد مختلفی از بزرگ گرفته تا خيلی کوچک توليد شده اند لذا عmوه ب۵

مخصوص خود را داشته باشند.

ست که این کشوھا عmوه بر داشتن کاربردی�زم به ذکر است که تنوع موجود در شکل، رنگ، ابعاد و ھمچنين کليه موارد یادشده سبب شده ا

یواری، کابينت ھای آشپزخانه و حتی کشوھایمستقل، در اندازه ھای گوناگون برای تقسيم بندی مکان ھای کوچکتر ھمچون انبارھا، کمدھای د

نھا، کشوھا به عنوان یکی از راھکارھای استفاده بھينهبزرگتر و بسياری فضاھای دیگر مانند آنھا مورد استفاده قرار گيرند.ولی صرف نظر از ھمه ای

دارد ولی انتخاب ھر کدام رابطه مستقيم با کاربرداز فضا، خود نيز نيازمند تقسيم بندی ھستند که برای این منظور ھم راه ھای گوناگونی وجود 

 به چند نمونه اشاره می کنيم:آنھا و در نتيجه لوازمی که برای قرار دادن در کشو در نظر گرفته شده دارد. به عنوان مثال

م کننده ھای پmستيکی است که در قالب) بھترین روش برای تقسيم بندی و نظم بخشيدن به کشوھای کابينت ھای آشپزخانه، کاربرد تقسي١

ازم پmستيکی با ظاھری زیبا به فروش می رسند.سينی ھای چندخانه ای، دیواره دار و ھمچنين قوطی ھای دردار در فروشگاه ھای عرضه کننده لو

قرار داده ولی از جابه جایی آنھا به ھنگام) اگر شيشه ھای ادویه جات و یا شيشه ھای عطر و لوازم آرایش و بھداشتی را در داخل کشوھا ٢

ی موردنظر دو عدد ميخ با فاصله دلخواه و بابازوبسته کردن کشو احساس نارضایتی می کنيد، کافی است به یک و یا دو ضلع ھمجوار کشوی چوب

وازم مخصوص کشو، فراھم کرده و دو سر کشتوجه به نوع کاربرد نصب کنيد، سپس یک تکه کش به طولی متناسب با فاصله دو ميخ و ھمچنين ل

 ترتيب کش مانع جابه جایی لوازم و احياناً آسيب رسيدنرا به ميخ ھا متصل کنيد. حال لوازم موردنظر را مابين کش و دیواره کشو قرار دھيد. به این

به آنھا ھنگام باز و بسته شدن کشو می شود.

ه آن را دور نيندازید. شما می توانيد از تقسيم) ھنگامی که سرویس ليوان و یا استکانی را در بسته بندی مخصوص خود خریداری کرده اید، جعب٣

 ھم به کار می رود، برای نظم بخشيدن به کشویبندی مقوایی داخل جعبه که به صورت شبکه ای بوده و برای جداسازی ليوان ھا و استکان ھا از

س در ھر خانه ای از آن شبکه مقوایی جایکوچک مخصوص جوراب ھا، روسری و ھمچنين لباس ھای زیر استفاده کنيد. با این کار ھر تکه لبا

گرفته و فضای داخل کشو ھمواره مرتب و منظم خواھد شد.

ه کنيد. به عنوان مثال جعبه ھای فلزی) از جعبه ھا و قوطی ھای محکم مواد و لوازم مختلف برای تقسيم بندی فضای داخل کشو استفاد۴

لوازم آرایشی، زیورآ�ت، ابزارآ�ت فنی کوچک،شکmت، گز، سوھان برای خرده ریزھای داخل کشوھای کابينت آشپزخانه، لوازم التحریر بچه ھا، 

لوازم خياطی، داروھا و کاربردھایی مانند اینھا بسيار مناسبند.
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ر کدام را بر روی جعبه بچسبانيد. این کار را برتنھا کافی است پس از پر کردن فضای این جعبه ھا، برچسبی نشانگر ليست مواد و لوازم داخل ھ

روی نمای کشوھایی که خود عامل تقسيم بندی فضای کمد و یا انباری ھستند نيز انجام دھيد.

ه کنيد. این کشوھا برای نظم دادن به خرده) شما می توانيد برای تقسيم بندی کشوھای بزرگ از مجموعه ای از کشوھای کوچکتر نيز استفاد۵

ریزھایی ھمچون لوازم آرایشی و بھداشتی، زیورآ�ت و غيره کارایی بسياری دارند.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=102676

نقش و بافت در دکوراسيون

سنتی یا مدرن، راه راه یا گلدار، گل درشت یا گل ریز، آبستره یا رئاليستی؟ اینھا فقط

بعضی از انتخاب ھایی ھستند که باید ھنگام طراحی دکوراسيون منزلتان با نقوش و طرح

ھای مختلف در نظر بگيرید. پيش از اینکه از دنيای بی کران طرح ھا یک یا چند نقش را

برگزینيد باید سبک ویژه ای را انتخاب کنيد تا ھمه نقوش را در حيطه این سبک خاص

گردھم آورید.

نقش و طرح را در قالب ھای گوناگونی می توانيد به فضای خانه بياورید، از جمله کاغذ

دیواری، نوارھای کاغذی مخصوص دیوار، پارچه ھای پرده و مبل یا حتی طرح ھای ایجاد

شده توسط رنگ. ممکن است مایل باشيد کل دیوارھای یک اتاق یا فقط یک یا دو تا از

نقوش از  نواری  سپس  و  کنيد  رنگ  را  دیوارھا  یا  بپوشانيد  دیواری  کاغذ  با  را  آنھا 

یا فاصله نيم متری از با�ی آن روی موردپسندتان را در ارتفاع یک متری از پایين دیوار 

دیوارھای رنگ شده اضافه کنيد یا حتی پس از رنگ کردن دیوار با رنگی ساده به روش

ھای مختلف دیگر از جمله استفاده از استنسيل یا مھر در بخش ھایی از این دیوارھا

نقوش زیبایی ایجاد کنيد.

ست و بعد سطوح رنگی ساده این دیوارھا می توانندبدون تردید یکی از ساده ترین و رایج ترین روش ھا برای تزیين یک اتاق رنگ کردن دیوارھا ا

ری ھای طرح دار دارد.پس زمينه ای برای نقوش مختلف باشند که نتيجه ای متفاوت با پوشش خود دیوارھا با کاغذدیوا

ش مبل و تخت خواب وارد فضا کنيد. در این صورتدر چنين اتاق ھایی می توانيد نقوش و طرح ھای مختلف را به واسطه پرده ھا، کوسن ھا یا روک

با نقوش جدید دکوراسيون اتاق را تغيير دھيد.نقوش تاثير غالب نخواھند داشت و با سھولت بيشتری می توانيد از طریق عوض کردن این وسایل 

 اتاق را به خود اختصاص می دھد، عوض کنيد.به عنوان مثال با دوختن یک پرده دورو می توانيد نقوش پرده را که سطح نسبتاً بزرگی در یک

ھای مختلف با یکدیگر باید نکاتی را رعایتترکيب کردن سطوح نقش دار با سطوح ساده رنگی کار ساده ای است اما برای ترکيب نقوش و طرح 

کنيم تا نتيجه بيش از حد شلوغ و سرسام آور نباشد.

ح ھا چنانچه زمينه رنگی واحدی داشتهساده ترین روش برای ترکيب نقوش مختلف با ھم انتخاب طرح ھای مختلف در یک رنگ است. این طر
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یز و درشت که در ھمه آنھا فقط از دو رنگ استفادهباشند به خوبی با یکدیگر ھماھنگ می شوند. به عنوان مثال پارچه ھای راه راه و چھارخانه ر

شده باشد ترکيبی زیبا و چشم نواز را تشکيل می دھند.

ھا ھم اضافه کنيم، نتيجه کامmً موفقيت آميز خواھدحا� اگر به مجموعه ای از نقوش سفيد و آبی چھارخانه و راه راه یک طرح گلدار با ھمين رنگ 

لب واحد را برای ھمه آنھا در نظر بگيریم یا رنگ ھایبود. البته می توان نقوشی با رنگ ھای متفاوت را نيز با ھم ترکيب کرد اما باید یک رنگ غا

ار در رنگ ھای متنوع.مختلف از یک نقش را انتخاب کنيم مثmً پارچه ھای راه راه با رنگ ھای مختلف یا یک طرح گلد

ا این امکان را می دھد که ترکيب ھای بی شماریوقتی بافت نيز با طرح ھمراه می شود خود می تواند نقش یک طرح تک رنگ را ایفا کند و به شم

و سایر متریال مصرفی در دکوراسيون داخلی در بافتاز طرح ھا و بافت ھای گوناگون را تجربه کنيد. در سال ھای اخير انواع پارچه، کاغذدیواری 

ھای بسيار متنوعی به بازار آمده اند.

 در فضای اتاق تبدیل شوند. امروزه بافت ھایاین سطوح بافت دار در رنگ ھای خنثی می توانند ضمن ایجاد تنوع بصری به کانون توجه بيننده

 لوازم دکوراسيونی عرضه می شوند. ترکيبمختلفی که تقليدی ماھرانه از خز، چوب، چرم، سنگ، ابریشم و حتی فلز ھستند در فروشگاه ھای

زیبایی را به خانه ببرید.بافت و نقوش مختلف را در فضای منزل تان تجربه کنيد و نتایج چشمگير این ترکيب ھا تنوع و 

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=260822

نکات طMئی در دکوراسيون

بھنگام دکوراسيون منزلتان چند نکته مھم را باید ھمواره مد نظرتان نگاھدارید

بدین ترتيب :

- وقتی ميخواھيد مبلمان انتخاب کنيد ، فاکتور راحتی را در الویت قرار دھيد .

نيز برخوردار باشد . این باید از استحکام �زمه  بر راحتی  - مبلمان عmوه 

 فرم و مبلھای پھن و وسيع مد ھستند .Lروزھا کاناپه ھای 

ـ �زم نيست که مبلمان مورد دلخواھتان حتما سرویس باشد . در کنار یک

مبل بزرگ سه نفری ميتوانيد مبل تک نفره دیگری را با رعایت ھماھنگی

رنگ قرار دھيد . نکته مھم در اینجا تناسب رنگ این مبلمان با رنگ دیوارھا و

کف اتاق مورد نظر شماست .

مسئله نور و روشنائی اتاق یکی از مھمترین فاکتورھای دکوراسيون است .

ـ مکانی که نورگيری کمی دارد را ميتوانيد با سيستم نوردھی که از سقف

آویزان شده و یا بر روی دیوار نصب شده باشد ، روشن کنيد .

ـ سعی کنيد وسایلی که استفاده نخواھيد کرد را نخرید .

ـ بھنگام خریذ انواع پارچه ، رومبلی و پرده باید دقت کنيد که جنس مورد
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عmقه شما قابل شستشو بوده و لکه نگيرد .

انتخاب کنيد . در اماکنی که کوچک محسوب ميشوند ،رنگھای مورد استفاده در دکوراسيون مکان را باید با توجه به ميزان نورگيری و روشنائی آن 

نزدیکی رنگھای دیوارھا و کف اتاق ميتواند فضا را بزرگتر از اندازه خود نشان دھد .

 و یا رنگھای طيف صورتی در گذشته باقیـ بھتر است ھميشه رنگھای روشن را در خانه استفاده کنيد . رنگ خردل که چشم را خسته ميکند

ماندند .

اتاقھای کوچک بھتر است تا از تصاویر تيره و یا کمدھایـ برای بزرگ نشان دادن مکانھای کوچک ھمچنين ميتوانيد از آینه ھا نيز استفاده کنيد . در 

 دکوراسيون توصيه ميگردد .بزرگ و بلند استفاده نکنيد . در اینگونه اماکن استفاده از کمدھای کوتاه و خطوطی افقی در

 خانه شما تلویزیون طرفداران زیادی دارد آنگاه بایدـ دکوره کردن محل زندگيتان بر اساس اسلوب زندگی اھميت بسياری دارد . بعنوان مثال اگر در

تلویزیون را در اتاق بعنوان محور دکوراسيون قرار دھيد .

منبع : پایگاه اطmع رسانی آذربایجان جنوبی ما

http://vista.ir/?view=article&id=106428

نکاتی در مورد اتاق کار

گرچه می توان فعاليت ھای کاری را در ھر نقطه از خانه انجام داد، اما بھتر

است دفتر کار، در یکی از قسمت ھای خوب منزلتان باشد. اتاق مطالعه یا

کار باید ترکيبی از یک محيط آرام برای تمرکز و فضایی برای ارتقای ھوشياری

ذھن باشد.

به عنوان مثال رنگ ھای سرد، ذھن را متمرکز می کنند و نورھای روشن به

آرامش روح کمک می کنند. اگر مکان کاری شما در اتاق خواب است، باید

قسمت مشخصی از فضا را به این مھم اختصاص دھيد تا جایگاه شغلی به

کردن جدا  برای  کتابخانه،  مانند  مانع  یک  نکند.  سرایت  خواب  جایگاه 

قابل خmقيت  باید  شما  است.  مناسب  بسيار  ناسازگار،  عملکردھای 

مmحظه ای برای کسب فنگ شویی درست داشته باشيد.

برای اتاق در وقفه ھای بين کار،  راز کارآمد کردن این چيدمان، ترک کردن 

انجام کاری دیگر است. به این ترتيب شما دو فضای متفاوت را در یک جا به

ھم پيوند می دھيد.

به عنوان مثال یک کامپيوتر در اتاق خواب و دفتر کار باید در ھنگام شب،

ناآرامی باعث  آینه که  یک  به عنوان  مانيتور  از عملکرد  تا  پوشانده شود 

می شود، جلوگيری کند.
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ق خواب به پشت ميز تحریر و بالعکس نروید، بهبرای ترکيب فضای کاری با اتاق خواب، یک حالت ذھنی خوب ضروری است، ھيچ گاه مستقيم از اتا

دید.عنوان مثال ھنگام بيدار شدن، اتاق را ترک کنيد، چيزی بنوشيد و سپس برای انجام کار بازگر

منبع : روزنامه اطmعات

http://vista.ir/?view=article&id=131137

نکاتی در مورد پوشش کف

پایه خانه در حكم  دكوراسيون  لحاظ  از  كاربرد خاصش،  از  غير  كف خانه 

محسوب می شود. كف خانه سطح وسيعی از آن را پوشش می دھد، كه

باید از لحاظ آرایشی و ھم به جھت استفاده آسان و عملی، مورد توجه واقع

شود. كف پوش ھا گاه به حدی تاثيرگذارند كه به محض ورود به مكانی ابتدا

دكور و نوع پوشش كف جلب توجه می كند. قبل از انتخاب نوع كف پوش، به

سبك و  سليقه  با  منتخب  نوع كف پوش  آیا  دھيد،  پاسخ  سوال  چندین 

زندگی تان ھماھنگی دارد؟ كاربرد فضای مورد نظر چيست و چه ميزان تردد

در آن وجود دارد؟ با پاسخ دادن به این پرسش ھا شاید بتوانيد به ایده آل ھای

داشته  باشيد. تری  موفق  نھایت طراحی  در  و  تر شوید  نزدیك  ذھنی تان 

يزان مقاومت،نوع و سبك كف پوش اتاق را تعيينگزینه ھای بسيار متنوعی برای پوشش كف خانه ھا وجود دارد كه با انتخاب ھر یك می توانيد م

كنيد، پوشش ھایی مانند، موكت، فرش، سراميك، چوب، كاشی وینيل قابل انعطاف و ... .

زمينه ی صيقل خورده، صاف و جmدار فضاھایدر تصویر اول اتاق نشيمنی را مشاھده می كنيد كه كف آن با سراميك دكور شده  است. سراميك 

د زیاد و سنگين را تحمل كنند. تنوع رنگی در این محصولمدرن را به وجود می آورد. سراميك ھا معمو� به گونه ای توليد می شوند كه بتوانند آمد و ش

بسيار است و به شما امكان خلق ھر نوع فضا و با ھر نوع ھماھنگی را می دھد.

ثر است. سراميك ھای سفيد و روشن برای خلقبرای آفرینش فضایی وسيع و بی حد و مرز استفاده از یك نوع كف پوش در سراسر خانه بسيار مو

ولی با استفاده از مبلمان قرمز و عناصر دكوراتيوفضای سرد و صيقلی مدرن بسيار مناسبند.وقتی زمينه اتاق نشيمن، فضایی سرد و بی روح دارد، 

ك ھای روشن استفاده می كنيد حتما در كنار آن ازبنفش فضایی مدرن و در عين حال گرم و با تعادل بصری پدیدار شده است. شما ھم اگر از سرامي

. استفاده از ميزھای شيشه ای كوتاه در كنار مبلمان،اجزای مبلمان چوبی و یا به رنگ ھای تيره استفاده كنيد تا تعادل در خانه تان برقرار باشد

) برای متمركز كردن اتاق نشيمن، یكی از اصلی ترین اجزا مبلمان محسوبcoffee tableتاكيدی بر سبك صاف و صيقلی مدرن دارد. ميزھای كوتاه (

تر از اندازه نشيمن مبلمان باشد، در این صورت امكانمی شوند. اندازه این ميزھا باید به گونه ای انتخاب شده  باشد كه تقریبا مساوی یا كوتاه 

دسترسی به وسایل مورد نياز روی ميز آسان تر صورت می گيرد.

نعطاف پذیر، پردوام و زیباست و مواظبت از آن بهوقتی اتاق ناھارخوری را كه با كف پوش وینيل دكور شده است. وینيل، از نسل جدید كف پوش، ا

ت. این كف پوش ھا نسبت به سراميك و چوبراحتی امكان پذیر است و در خانه ھای پرتردد امروزی راه حل بسياری از مشكmت دكوراسيون اس
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بسيار زیاد است. روی بسياری از وینيل ھا طرح ھا و بافت ھایانعطاف پذیرترند و از فرش و موكت در برابر لكه مقاوم ترند. تنوع رنگ و نقش در وینيل ھا 

پاركت چوبی، آجر، سنگ، سراميك و حتی سنگ ھای مرمر وجود دارد. این تنو ع طراحی به شما این اجازه را می دھد كهمواد طبيعی مانند، 

 به صورت ورقه ھای عریض لوله شده و یا به صورتكف پوش را مطابق با حال  و ھوایی كه می خواھيد انتخاب و دكور كنيد. كف پوش ھای وینيل یا

كاشی در بازار وجود دارند.

  مھرنوش  پاك اندام

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=74147

نکاتی  در مورد تابلو و تزيين  ديوار

● تابلو و تزئين دیوار

بسياری  از ما پس  از نقل  و انتقال  به  خانه  جدید، بی  درنگ  مبادرت  به  نصب 

تابلو روی  تمام  دیوارھا و به  عبارتی  پر کردن  منزل  می  کنيم. این  کار اگرچه 

به  ایجاد روحيه  خانگی  و جا افتادن  منزل  کمک  می  کند، اما انتخاب  شتابزده 

تابلوھا و تعجيل  در انتخاب  تزیين  دیوار معمو�ً به  صرف  ھزینه  محل  نصب  

بيشتر و کم  شدن  رضایت  از نتيجه  می  انجامد.

● موارد زیر نکاتی  است  در مورد تابلو و تزیين  دیوار

برای  تزیين  نيازی  به  تابلوھای  گران  قيمت  یا اصل  نقاشی  نيست، تعدادی 

پوستر ساده  نيز اگر با حداقل  یک  ویژگی  مشابه  نظير اندازه، رنگ  قاب، نوع  و

رنگ  حاشيه  به  طور متمرکز استفاده  شوند چشم  انداز جذابی  را به ویژه 

تنوع  در رنگ  قاب ھای  فلزی  روحيه  برای  دیوارھای  رنگی  ایجاد می  کنند. 

شادتر و جوان تری  را در این  مورد عرضه  می  کند.

رنگ  سفيد حاشيه  به  طور کلی  باعث  تعدیل  گرمای  رنگ  موضوع  و پر رنگ تر

می  شود. حاشيه  گذاری  پيرامون  موضوع  حتی  یک  عکس دیده  شدن  آن  می  شود. رنگ  سياه  موجب  فروغ  بيشتر و گرمای  بيشتر رنگ ھای  موضوع  

اداری  را به  موضوعی  برای  تزیين  تبدیل  می  کند.

ب  تابلو راھکاری  برای  جدید و نو کردن  فضای  منزل  بدون استفاده  از یک  شبکه  یا سطح  چوبی  پرداخت  شده  برای  ایجاد یک  زمينه  قوی  جھت  نص

خرید تابلوھای  جدید است. به  این  ترتيب  تابلو مستقيماً روی  دیوار نصب  نمی  شود.

 رنگی  و اندازه) مشترک ھستند به  جای  این که  آنھا رااگر تعدادی  عکس، پوستر و نظایر آن  دارید که  حداقل  در یک  نکته (موضوع ، زمينه  ھای 

 و فاصله  مناسب  بين  آنھا قاب  کنيد. تقدیر نامه ھای  مدرسه،جداگانه  قاب  کنيد بھتر است  آنھا را به  صورت  یک  مجموعه  و با در نظر گرفتن  حاشيه 
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.عکس  مراحل  ازدواج، مراحل  رشد فرزندان  و.... برای  این  کار نمونه  ھای  خوبی  ھستند

وھای  بزرگتر از مقياس ھای  متداول  چشمگيرتر از تابلوھای رنگ ھای  اصلی  غالب  و چشمگير تابلوھا مھم تر از طرح  و نقاشی  آنھاست. بنابراین  تابل

اصيل  تر کوچک  است.

د پته  دوزی، سوزن  دوزی  و سرمه  دوزی) عmوه  بر این  که  به پوسترھایی  با رنگ ھای  قوی  و پارچه  ھایی  نظير ترمه  و صنایع  دستی  گوناگون  ( مانن

محيط  منزل  می  شوند.لحاظ  زیبایی  شناختی  و تعریف  فضا ارزشمندند، باعث  ایجاد روحيه  و ھویت  ایرانی  در 

ث  ایجاد تأکيد بيشتر روی  موضوع  می  شود. رنگ  پاسپارتو بااستفاده  از پاسپارتو (حاشيه  اطراف  تصویر) در قاب  کردن  تصویر، عکس، پارچه  و... باع

 موضوع  تابلو تضاد زیادی  دارند، استفاده  از رنگ  سفيد برای توجه  به  جلوه  گری  بيشتر موضوع  روی  آن  باید انتخاب  شود. اگر رنگ  دیوار زمينه  و

 شود. رنگ  سفيد حاشيه  به  طور کلی  باعث  تعدیل پاسپارتو تضاد موجود را کاھش  می  دھد و حتی  موجب  آشتی  رنگ ھای  ناسازگار با ھم  می 

و گرمای  بيشتر رنگ ھای  موضوع  می  شود. حاشيه  گذاری گرمای  رنگ  موضوع  و پر رنگ تر دیده  شدن  آن  می  شود. رنگ  سياه  موجب  فروغ  بيشتر 

پيرامون  موضوع  حتی  یک  عکس  اداری  را به  موضوعی  برای  تزیين  تبدیل  می  کند.

ه  نيز اگر با حداقل  یک  ویژگی  مشابه  نظير اندازه، رنگ  قاب،برای  تزیين  نيازی  به  تابلوھای  گران  قيمت  یا اصل  نقاشی  نيست، تعدادی  پوستر ساد

دیوارھای  رنگی  ایجاد می  کنند. تنوع  در رنگ  قاب ھای  فلزی نوع  و رنگ  حاشيه  به  طور متمرکز استفاده  شوند چشم  انداز جذابی  را به ویژه  برای  

روحيه  شادتر و جوان تری  را در این  مورد عرضه  می  کند.

راساس  حداکثر فاصله  از دیوارھای  فضا ( درجه  با�ی  خط  افق  است، بنابراین  ارتفاع  محل  نصب  تابلوھا به  طور معمول  باید ب٧نقطه  تمرکز دید انسان  

 سانتيمتر)١۶۵ تا ١۵٠ سانتيمتر) و در حالت  ایستاده  (بين  ٨۵ تا ٧٠طول  و عرض ) و با توجه  به  ارتفاع  چشم  انسان  در حالت  نشسته  (حدود 

 متر از کف  مناسب تر است.٣٠/٢ تا۵/١ متر مربع  نصب  تابلو و تزیينات  دیوار ھا در ارتفاع  ميان  ۶۶تعيين  شود. برای  مثال  برای  یک  فضای  

صب  شود. این  در حالی  است  که  خالی  نگاه  داشتن  یک  دیوار ومعمو�ً رسم بر این  است  که  در ھر یک  از تقسيمات  دیوارھای  فضا ، تابلو و تزیينات  ن

 موجب  جذابيت  بيشتر در فضا می  شود و ھم  روحيه  صميمیانباشتن  سطح  دیوار دیگر با تابلو، آویز، قاب  عکس  و... به  طور منظم  یا نامنظم، ھم 

  نشيمن  معمو�ً مناسب  است. تری  را در فضا ایجاد می  کند. اختصاص  یک  دیوار به  قاب  عکس ھای  خانوادگی  در قسمت

نيست  که  آن  تناسبات  عيناً در ترکيب  بندی  تکرار شود. نادیده  گرفتن توجه  به  تناسبات  دیوار زمينه  برای  ترکيب  بندی  تزیينات  روی  آن  به  این  معنی  

  تمرکز روی  آن  نقطه  و ایجاد کنجکاوی  و توجه  در بينندگان  میآگاھانه  تناسبات  و قرار دادن  تابلوھا یا قاب ھا در محلی  به جز مرکز ثقل  دیوار موجب

 شود.

قرار داد و در یک  منظر مناسب  مکان  یابی  کرد. روحيه  راحت  وبسياری  از تابلوھا را می  توان  بدون  نصب  بر دیوار، مستقيماً روی  سه  پایه  نقاشی  

ھنری  فضا نيز از این  طریق  تشدید می  شود.

اب  و... در کنار ھم  قرار گيرند، بيننده  به  لحاظ  تشخيص اگر تابلوھایی  با سبک ھای  مختلف  به  لحاظ  نوع  موضوع ، تکنيک  ھنری ، نوع  و سبک  ق

  ميزان  کافی  فضای  خنثی  (دیوار خالی  از تزیينات) وجودھویت  و روحيه  فضا سردرگم  می  شود. بھتر است  بين  فضاھایی  با روحيه ھای  متفاوت  به

داشته  باشد.

منبع : سایت سيمرغ

http://vista.ir/?view=article&id=288003

نکاتی در مورد طراحی حمام
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امروزه حمام یكی از مھم ترین مكان ھای خانه به شمار می رود. تا آنجا كه

یكی از عوامل مھم قيمت گذاری منازل و درجه بندی آنھا نوع ادوات و مصالح

مورد استفاده در ساخت حمام به شمار می رود. اما آنچه بيشتر مورد توجه

قرار می گيرد محل استقرار آن در واحدھای مسكونی است.

بھترین محل برای حمام، در مجاورت اتاق  خواب و سرویس بھداشتی (در

صورتی که داخل خود آنھاحمام نباشد) است. اگر خانه دارای اتاق کمكی

نباشد یا آشپزخانه آن كوچك باشد می توان از فضا ھا و اتصا�ت حمام برای

قرار دادن ماشين ھای لباسشویی و سبد لباس استفاده کرد.

وان ھای شست وشو باید به اندازه ھای مناسب باشد. لوازم و وسایل ھم

با عرض یك متر و سطح از لحاظ صرفه جویی در فضا و راحتی تميز کردن مناسب ھستند. توجه داشته باشيد که وان  ٢٠ھای دوتایی حمام 

دو وان، و نصب جا حوله ای بين دو طرف آن بھتر است.سانتيمتر اجازه حرکت آزادانه بازو ھا را به فرد ھنگام شستشو نمی دھند، بنابر این طراحی 

ایل بھداشتی نيازھای ساکنين را برآوردهحمام ھای دارای سرویس بھداشتی و دستشویی اتاق ھای کاملی ھستند که با داشتن امکانات و وس

قابل قفل شدن اختصاص داد که این امر درمی کنند. به ھر حال، در طراحی یک نقشه، برای حمام و سرویس بھداشتی باید دو اتاق مجزا و 

ی، حمام، سرویس بھداشتی و آشپزخانه بایدساختمان ھای مسکونی با بيش از پنج نفر حياتی است. برای صرفه جویی در ھزینه و به د�یل فن

، دیوارھای حمام ھا و سرویس ھای بھداشتی طوری طراحی شوند که بتوانند از یک لوله کشی تاسيساتی استفاده کنند در خانه ھای چند طبقه

لحاظ عایق بندی این امر باعث کاھش ھزینه ھا شده و از   صدا بسيار ضروری است. حمام و سرویسدرست با�ی یکدیگر قرار می گيرند که 

 بار۴باشند در اتاق ھای داخلی حداقل بھداشتی باید در جھت شمال ساخته شوند و به طور عادی و طبيعی تھویه شده و روشنایی داشته 

درجه سانتيگراد برای سرویس٢٠ درجه سانتيگراد باشد دمای ٢۴تا٢٢تعویض ھوا در ھر ساعت �زم است برای راحتی، دمای حمام باید بين 

بھداشتی داخل منازل مناسب است.

 درجه سانتی گراد است بسيار با�تر است.به دليل١٧ تا ١۵این ميزان دما نسبت به دمای سرویس ھای بھداشتی  در ساختمان ھای اداری که بين 

 با� و فشار ھوا، سطوح داخل حمام باید به راحتی تميزبا� بودن رطوبت در حمام ھا، باید تمام منافذ حمام را به دقت درزگيری کرد. به خاطر رطوبت

ز ليز خوردن افراد جلوگيری كنند.شوند و دیوارھا و سقف ھای گچی باید در برابر رطوبت مقاوم باشند. کف پوش ھای حمام باید ا

blogfa.com.http://v٣k٢منبع: 

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد

http://vista.ir/?view=article&id=82233

نکاتی در مورد فنگ شويی
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نمودن پاکيزگی و مرتب  اوليه و بسيار مھم فنگ شویی ،  یکی از اصول 

ھرگونه انباشتگی است. انباشتگی باعث تخليه انرژی محيط می شود.کمد

ھای پر از البسه ای که ھيچ وقت پوشيده نمی شوند ، وسایل الکتریکی

برقی خرابی که تعمير نشده اند ، کيف ھای مملو از وسایلی که استفاده

به شما دائم  اینکه  به جز  ندارند ، و ھرگونه شيئ بی مصرف دیگر  ای 

ندارند.و یادآوری کنند ، سود دیگری  اید را  نداده  انجام  کارھایی که ھنوز 

انرژی فکری و احساسی شما را تحليل می برند

مانند مبل این نکته در مورد انباشتگی وسایل بزرگ تر ھم کاربرد دارد ، 

،اتومبيل و غيره.برای مثال آیا بيش از دو دست مبل در نشيمن منزلتان وجود

دارد؟چرا؟آیا انبار یا بالکنتان با وسایل مختلف ، جعبه ھا و اشيای بی مصرف

نگھداشتن ھمه این برای  دیگر پر شده است ؟ اگر دليل قانع کننده ای 

وسایل ندارید ، ھمين امروز از شرشان خmص شوید.

اصل دیگر دقت در رنگ محيط اطرافتان است. رنگ ھا می توانند بر کيفيت و

چگونگی احساس و تفکر شما تاثير گذار باشند.یک روش خوب برای افزایش

 شروع یک روز جدید آماده می شود ، مثm آشپزخانهانرژی محيط پيرامونتان استفاده از رنگ ھای روشن ، قوی و شاد در اتاقی است که در آن برای

یا جایی که در آن صبحانه را ميل می کنيد

منبع : زن روز

http://vista.ir/?view=article&id=117614

نکاتی درباره انتخاب و چيدمان کتابخانه

كتابخانه یكی از اجزای فرعی و مورد نياز دكور ھر خانه محسوب می شود.

ھنگام انتخاب كتابخانه، عmوه بر حجم كلی كتاب ھا، سبك و نوع چيدمان

خانه را نيز در نظر داشته  باشيد. ھمواره این موضوع را در نظر بگيرید كه

كتابخانه صرفا جایی برای نگھداری كتاب ھا نيست بلكه به عنوان یك عنصر

بنابر كاربرد و فضای قرار دادن دكوراتيو در دكوراسيون خانه  مطرح است. 

كتابخانه، سبك، طرح و رنگ آن متغير است. برای مثال كتابخانه ای كه برای

نشيمن اتاق  فضای  كتابخانه  با  متفاوت  بسيار  دارید،  نظر  در  اتاق كودك 

است.

مدرن دكور شده  است مشاھده می كنيد. به سبك  اتاق نشيمنی را كه 
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 دادن تلویزیون ھم دارد. با در نظر گرفتن دكوری كهیكی از بھترین انواع كتابخانه برای فضای اتاق نشيمن، كتابخانه ای است كه جایی برای قرار

 و زیبایی خلق كنيد.بتوانيد در آن تلویزیون، كتاب ھا و وسایل تزیينی را بگذارید، می توانيد فضای نشيمن آرام

 استفاده از اجزای مبلمانی با طرح، رنگ و بافتیمعمو� در خانه ھایی كه به سبك مدرن دكور شده اند، كمتر اصول تقارن رعایت  می شود ولی با

مشترك، تعادل بصری در این فضا  به وجود می آید.

ندارد. در این  تزئين كتابخانه وجود  سبك بی پيرایگی و سادگی حكمفرماست ودر سبك مدرن قاعده و اصول خاصی برای چينش كتاب ھا و 

 زمينه (پوشش كف و دیوار) سفيدرنگ است و بادكوراسيون خانه بر محور آسایش و راحتی شما فراھم می شود. در این تصویر اتاق نشيمن دارای

انتخاب مبلمان سياه رنگ، فضایی با تضاد رنگی خلق شده است.

ه از عناصر دكوراتيو به رنگ قرمز و بنفش نيزاستفاده از رنگ سياه در اجزای مبلمان، باعث عمق و وسعت دادن به این فضا شده است. استفاد

 فضا را به فضایی صميمی و گرم مبدل می سازید.فضای رنگينی پدید آورده  است. با گذاشتن انواع وسایل تزیينی در كتابخانه ھای نشيمن، این

از قاب عكس ھای خانوادگی، كلكسيون ھا و مجم مانند مجموعه ای  نمایش گذاشتن وسایل شخصی  وبا  در این فضا، عmیق  وعه ھای آنتيك 

نيد.سرگرمی ھایتان را پيش چشم دیگران  گذاشته اید تا دیگران را در باورھای شخصی تان سھيم  ك

ه ریزی شده باشد. در نظر داشته باشيد، قفسه وانتخاب كتابخانه برای این فضای مملو از شادی و سرگرمی باید كامm آگاھانه و از پيش برنام

وار نصب و محكم كنيد تا امكان برگشتن و افتادن آن نباشد.كتابخانه ای را كه برای اتاق كودكتان می خرید، به گونه ای باشد كه بتوانيد آن را روی دی

ی را كه مورد نياز او نيست در با�ترین طبقه قرار دھيداگر قفسه و كتابخانه بلندی در اتاق نصب كرده اید بھتر است برای راحتی كودك، وسایل تزئين

اده از كتابخانه ھایی با طيف رنگ ھای شاد و روشن برایو وسایلی را كه بيشتر به آنھا احتياج دارد، در طبقات پایين تر و در دسترس بگذارید. استف

اتاق كودكان بسيار مناسب است و فضایی دلنشين را به وجود می آورد.

رتی از دسته  رنگ ھای گرم است كه برای اتاقبرای خلق فضایی شاد و آرام از پرده ھای صورتی رنگ با وا�ن بنفش رنگ استفاده شده است. صو

فضا كمك می كند. كودكان به خصوص دخترھا بسيار توصيه می شود. استفاده از رنگ ھای گرم، به انرژی بخش بودن 

مھرنوش پاك اندام

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=75030

نکاتی درباره تزيين اتاق نشيمن

در ھر خانه ای، اتاق نشيمن پر رفت و آمدترین مکان است؛ بنابر این باید در

تعيين دکوراسيون آن توجه بيشتری به خرج داد. اتاق نشيمن باید محيطی

گرم و دوستانه و در عين حال زیبا داشته باشد. با به کاربردن اندکی ذوق و

اتاق از ھر  توان  می   ... و  گلدان   ، مجسمه  از چند  استفاده  و  سليقه 

تزیين اتاق نشيمن راھھای برای  نشيمنی محيطی دلپذیر و زیبا ساخت. 
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مختلفی وجود دارد که ما در اینجا چند مورد آن را ذکر می کنيم.

کز در نظر بگيرید و مبلھا را مقابل آن بچيينيد ( مثل) محل لوازم موجود در اتاق نشيمن را تغيير دھيد. مثmً می توانيد نقطه ای را به عنوان مر١

را کمی با فاصله از دیوار قرار دھيد و پشت آن آباژوری زیباشومينه یا تلویزیون). ھمچنين می توانيد به جای این که کاناپه را به دیوار بچسبانيد. آن 

یا گلدانی گل قرار دھيد.

ير مھمی در روحيه افراد دارند؛ پس با توجه به رنگ) در اتاق نشيمين خود، از رنگ ھای مmیم استفاده کنيد. ھمان طور که می دانيد، رنگ ھا تأث٢

 این با انتخاب رنگ ھای مmیم و مناسب برای دیوارھا،ھای استفاده شده، اتاق نشيمن می تواند مکانی دلھره زا، دلپذیر یا آزاردھنده باشد؛ بنابر

ه اتاق نشيمنتان فضایی گرم و دوستانه داشتهمھمترین اصل برای تعيين دکوراسيون اتاق نشيمن را به انجام رسانده اید. شما دوست دارید ک

ایه ھای مختلف رنگ سبز می توان اتاق نشيمنیباشد و باید گفت یکی از رنگ ھایی که این خصوصيات را دارد، رنگ سبز است. با استفاده از س

زیبا و دلپذیر ساخت.

وچک است، اصm نگران نباشيد؛ زیرا با نصب یک) استفاده از آینه برای بزرگتر به نظر رسيدن فضا بسيار مناسب است. اگر اتاق نشيمن شما ک٣

ت کنيد که سمت مقابل آینه شلوغ نباشد.آینه بزرگ بر روی دیوار، می توانيد تا حد زیادی فضا را بزرگتر جلوه دھيد. البته باید دق

ناپه ميز گرد کوتاھی قرار دھيد و روی آن چند جلد مجله) برای تزیين اتاق نشيمن می توانيد از وسایل کوچک و زیبا استفاده کنيد. مثmً در کنار کا۴

نشاط انگيز شود.یا کتاب بگذارید. ھمچنين سعی کنيد در گوشه و کنار از گلدان ھای گل استفاده کنيد تا فضا 

ترین مکان برای قراردادن مجسمه ھا ھستند.) مجسمه ھای زیبا، نقش مھمی در آراستگی اتاق نشيمن دارند. گوشه ھای اتاق و روی ميزھا بھ۵

ھا یک مجسمه بزرگ استفاده کنيد. دقت کنيدالبته چنانچه اتاق نشيمن شما کوچک باشد. بھتراست از مجسمه ھای کوچک به تعداد کم و یا تن

که این مجسمه ھا حتما نباید گرانقيمت باشند.

ند. بھتر است آنھا را در گوشه ھای اتاق و کنار) آباژورھا و چراغھای روميزی، از دیگر لوازمی ھستند که در زیبایی محيط تأثير بسزایی دار۶

مجسمه ھا قرار دھيد.

و خmقيت خود به بھترین شکل استفاده کنيد. توجهھمان طور که دیدید، تزیين خانه و بویژه اتاق نشيمن به شما اجازه می دھد تا از قدرت ذوق 

ع ارزان قيمت آنھا ھمراه با کاربرد اندکی ذوق و سيلقهکنيد که وسایل نامبرده شده در با�، به ھيچ عنوان حتماً نباید گران قيمت باشد، بلکه انوا

تءثير زیادی در زیبایی فضای خانه خواھند داشت.

منبع : تبيان

http://vista.ir/?view=article&id=98940

نکاتی درباره دکوراسيون مدرن

در طراحی ھای مدرن، فضا و چيدمان حرف اول را می زنند. تناسب عالی و

بارز نکات  از  نوردھی،  ابزارھای  و  از آخرین فناوری  چشم گير، مجموعه ای 

فضای مدرن در این تصویر ھستند.

رنگ یاسی روشن از دسته رنگ ھای خنثی است که خطای دید را در فضا
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اگر می کند.  القا  افراد  به  را  فضا  بودن  بزرگ تر  و حس  می کند  بيشتر 

با زوایای شکسته بسيار می خواھيد رنگ مناسبی را برای خانه ای مدرن 

انتخاب کنيد، رنگ یاسی را که یکی از گزینه ھای بسيار ایده آل و مناسب

است، برگزینيد.

با استفاده از کف پوش ھای براق چوبی، فضایی ساده، مدرن و در عين حال،

بی، جلوه ای طبيعی به خانه می دھد و فضایی گرم وشاعرانه پدیدار می شود. در کنار مبلمان ساده و کاربردی امروزی استفاده از کف پوش ھای چو

ه و بی پيرایه مخلوطی از رنگ ھای گرم و زیبا مانندراحت برای به پایان رساندن خستگی ھای روزانه در خانه خلق می کند. برخmف زمينه بسيار ساد

 برای کوسن ھا می بينيد که با استفاده از این رنگ ھاکرم و قھوه ای روشن را برای مبلمان، بنفش تيره را برای پرده ھا و فرش، یاسی و ليمویی را

با دیگرتوجه ھر کسی به محدوده استراحت جلب می شود. اتاق نشيمن را می توانيد مملو از کوسن ھای ر نگی کنيد تا فضای استراحت را 

فضاھای خانه متفاوت سازید.

د و برقراری ارتباط در این نوع چيدمان ھا بسيارچيدن مبلمان اتاق نشيمن به صورت دایره ای یا نعلی شکل، احساس در جمع بودن را القا می کن

ند به وسيله شومينه و یا منبع نور و یا پنجره ای رو بهساده تر و صميمی تر است. به طور معمول، اتاق ھای نشيمن مرکزیت دارند، این مرکزیت می توا

ی نشيمن مرکزیت داده اند.نمایی زیبا باشد. در این تصویر ميز سبزرنگ و فرش بنفش تيره با داشتن رنگ ھای تند به فضا

 چرا که موجب تلطيف فضای خانه با آن خطوطاستفاده از گل و گياه در خانه ھایی که به سبک مدرن چيدمان شده اند، بسيار توصيه می شود،

اعضای خانواده است.راست و زوایای شکننده می شوند. ھمچنين از دیگر مزایای استفاده گل و گياه، ارتقای روحيه 

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=118288

نکاتی درباره طراحی آشپزخانه

آشپزخانه ھای کوچک می توانند برای خانم خانه بسيار دردسرساز باشند.

از آن جایی که آشپزخانه یکی از نقاط کليدی خانه است و اعضای خانواده

بخصوص خانم ھا زمان زیادی را در آن می گذرانند، طراحی مناسب آن می

تواند از اھميت ویژه ای برخوردار باشد.

باید یخچال، اجاق گاز و به طور کلی در طراحی محيط داخلی آشپزخانه 

سينک ظرفشویی از نظر موقعيت در سه رأس یک مثلث فرضی قرار گيرند

موادغذایی این چرخه را در آشپزخانه طی می کنند. البته در زیرا معمو�ً 

و گاز  اجاق  نمی شود و  این مدل رعایت  معمو�ً  آشپزخانه ھای کوچک 

یخچال و سينک ظرفشویی در یک راستا قرار دارند. این نوع چيدمان نه تنھا

بد نيست بلکه بر سرعت کار در زمان آشپزی می افزاید زیرا در ھر لحظه
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ھمه چيز در دسترس قرار دارد.

برای بزرگتر نشان دادن فضای آشپزخانه روش ھای بسيار زیادی وجود دارد.

اگر از آبميوه گيری، پلوپز یا بعضی از ظروف به ندرتاولين قدم آن است که تمام وسایلی که کمتر به سراغ آنھا می روید را از دسترس خارج کنيد. 

 در آشپزخانه قرار دارند بگذارید.استفاده می کنيد آنھا را در مکانی خارج از آشپزخانه، یا در طبقه ھایی که در ارتفاع زیاد

. بھتر است جنس آنھا از شيشه یا پmستيکاگر در آشپزخانه ميز و صندلی می گذارید بھتر است از مدل ھای تاشو و کم حجم استفاده کنيد

ھد آمد. به ھمين دليل استفاده از کابينت ھایی با درشفاف باشد زیرا آنھا نور را از خود عبور می دھند و در نتيجه فضا چندان کوچک به نظر نخوا

 و بر ھم کنيد.شيشه ای توصيه می شود، البته به شرط اینکه نخواھيد کابينت ھا را بيش از حد شلوغ و در ھم

 خارج کردن فضای آشپزخانه از حالت یکنواختی ازرنگ سفيد یا زرد مmیم برای دیوارھای آشپزخانه بسيار مناسب می باشد. البته بھتر است برای

کابينت ھا یا وسایلی استفاده کنيد که رنگ گرمتری دارند.

ضا می شود بلکه کار کردن در آشپزخانه و تميزفضای آشپزخانه باید نوردھی مناسبی داشته باشد. این کار نه تنھا موجب بزرگتر نشان دادن ف

 ھای ھالوژن کوچکی است که زیر کابينت ھاکردن آن نيز بسيار آسان تر خواھد شد. یک روش مناسب برای نوردھی آشپزخانه استفاده از �مپ

نصب شده اند.

شد، این رفت و آمدھا برای کسی که مشغولآشپزخانه مکانی است که اعضای خانواده در آن رفت و آمد زیادی دارند. حال اگر فضا کوچک با

ان به آن نياز پيدا کنند را در مکانی بگذارید کهآشپزی است ناخوشایند خواھد بود. بنابراین بھتر است یخچال و سایر ظروفی که ممکن است دیگر

رفت و آمدھا برای شما مزاحمتی ایجاد نکنند.

 می توانيد طبقه ھایی روی دیوار آشپزخانهجا دادن ظروف مختلف در آشپزخانه نيز معضل بزرگی است! اگر فضای داخل کابينت ھا کافی نيست

ایلی که بيشتر مورد نيازتان است مانند ماھی تابه ونصب کنيد. به یاد داشته باشيد که باید از تمام فضای موجود بيشترین استفاده را ببرید. وس

کفگير را می توانيد به دیوار آویزان کنيد.

راضيه حبيبی

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=125239

نکاتی درباره کف پوش ھا

قبل از انتخاب رنگ کف پوش  ھا، باید نوع آن را انتخاب کنيد. ھنگام انتخاب ھر

اگرچه بخرید.  را  باکيفيت تر  جنس  حتما  کنيد  سعی  کف پوش ،  نوع 

کف پوش  ھای مرغوب تر، گران ترند اما ارزش پولی را که خرج می کنيد، دارند.

یادتان باشد که کف پوش  ھای باکيفيت بيشتر عمر می کنند.

اتاق ھا و فضاھای خانه چه استفاده ھایی از  ببينيد از ھر کدام  باید  حا� 
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می شود و حجم تردد افراد در ھر کدام از این فضاھا چقدر است. برای مثال،

در و  مقاوم  کف پوش ھای  که  ھستند  مکان ھایی  از  حمام  و  آشپزخانه 

بنا به نوع برای مثال اتاق خواب  و اتاق نشيمن  یا  عين حال زیبا �زم دارند 

استفاده ای که از آنھا می شود، به پوششی احتياج دارند که گرم، مقاوم و

نرم و رنگ مmیم برای اتاق خواب ھا، توصيهقابل شستشو باشد. با در نظر گرفتن ھمين فاکتورھاست که استفاده از کف پوش ھای با پرزھای 

می شود.

تخاب کنيد. این نوع کف پوش  نه تنھا رنگ، بافت و نقش را بهاگر کف خانه تان ناھمواری دارد، می توانيد موکت یک پارچه و ثابت را به عنوان کف پوش  ان

را ھم می گيرد. به عبارت دیگر موکت یک نوع عایقاتاق شما می آورد، بلکه به گرم شدن اتاق ھا ھم کمک می کند. موکت، در عين  حال طنين صدا 

صوتی و حرارتی محسوب می شود.

 یک فضای بزرگ را به چند فضای کوچک تراستفاده از فرش، قالی و قاليچه عmوه بر اینکه یک فضای شرقی و سنتی خلق می کند، می تواند

 قاليچه این است که به راحتی قابل حمل است وتقسيم کند تا ھر فضا کاربری خاص خودش را داشته باشد. یکی دیگر از ویژگی ھای فرش، قالی و

آسان جابه جا می شود.

به نظر رسد، ولی در اتاق ھا و سالن ھای بزرگاستفاده از فرش در فضاھای کوچک و اتاق ھایی با متراژ پایين موجب می شود که فضا کوچک تر 

برای رسيدن به القای حس رسمی بی نظيرند.

يفی به محيط اطراف می شود.ھرگز رنگ ھای کدر را برای کف پوش تان انتخاب نکنيد، چرا که موجب القا شدن حس کھنگی و کث

استفاده کنيد و برای تفکيک فضاھا از فرش ھایبرای برقرای ارتباط بين فضای نشيمن، پذیرایی و غذاخوری بھتر است از فرش ھای گرد و بيضی 

مربع و مستطيل استفاده کنيد.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=118349

نکاتی راجع به طراحی داخلی خانه ھا

● طراحی داخلی بومی

توجه به فضای داخلی و نحوه و تقسيم بندی پmن ھا، نقش مھمی را در

ساختار معماری یک بنا بر عھده دارد. طراحی فضایی با انعطاف پذیری با� و

تنوع پذیر از لحاظ چيدمان و آرایش سطوح می تواند کارکرد ھای مختلفی را

بپذیرد و این در حالی است که مخاطب احساس رضایت بيشتری از فضا

قابل حمل، شفاف و  کننده ھای سبک  از جدا  استفاده  داشت.  خواھد 

سازی، رنگ بندی ھای متناسب با نياز ھای موجود، تنوع مصالح، توجه به

ویژگی ھایی از جمله  مختلف  فضاھای  مابين  تعامل  و  گيری  قرار  نحوه 
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ھستند که در کنار ساختار خاصی که برای یک پmن معماری در نظر گرفته

شده است، می تواند بر غنای آن افزوده و حتی قسمتی از مشکmت آن را

روانشناسی معيارھای  لحاظ  به  داخلی  معماری  دیگر  از طرف  کند.  حل 

آرامش و  و ھيجان  شور  امنيت، صميميت،  ميزان  دارد.  بسياری  اھميت 

ن ھا دارای تعلقات ذھنی و روحی خاصی ھستند کهموجود در یک فضا را با می توان با راھکارھای مناسب تشدید یا تضعيف کرد. ھر کدام از انسا

 راسيونال در کنار خmقيت ھای ھنری مطرح شده وپاسخگویی به نيازھای آنھا در معماری داخلی اولویت قرار می گيرد، از این رو نگرشی علمی و

یکی از مسائل مھم در این زمينه ایجاد تعامل و ھماھنگی بين آنھا است.

ریس می شود. الگوھای و ایده ھای مختلفیامروزه مبحث طراحی و دکوراسيون داخلی، اھميتی خاص یافته و حتی به عنوان رشته ای مجزا تد

ی در زمينه اجرا، معمو� خبری نيست و میاعم از مدرن و کmسيک، توسط طراحان این رشته به کار گرفته می شود و از محدودیت ھای معمار

ضوع فعاليت رشته ھای مختلف ھنری از مجسمهتوان به ایده ھای بلند پروازانه ایشان تجسم بخشيد، چه بسا به گونه ای ميان گستره ای، مو

ز مسائل تاسيساتی و اجرایی از یک طرف وسازی گرفته تا نقوش برجسته قرار گرفته ميگيرد. پيشرفت تکنولوژی به سبب تسھيل در یکسری ا

آورده است؛ بھانه ای که پرداختن به مقولهتنوع و کارآیی با� در محصو�ت عرضه شده، زمينه مساعد و کارآمدی را در سطح جامعه به وجود 

زئينات بعد از چندین دھه سکوت و فراموشی،طراحی داخلی را جز �ینفک فضاھای معماری بر می شمارد. معماری داخلی و توجه به جزئيات و ت

تلفيقی با الگوھای مدرن بيان کند؛ مساله ای کهرویکردی دوباره پيدا کرده و جالب تر اینکه سعی می کند نمود ھایی از معماری گذشته را در 

اری گذشته ما سرشار است از ظرافت ھا وسال ھا است در معماری مورد بحث و جدل قرار گرفته و تا کنون نتيجه ای حاصل نشده است. معم

خلی با تناسبات و رنگ بندی خاص خویش در کنارریزه کاری ھایی که ھزاران ایده و خmقيت را در خود نھفته است. تزئينات و کاشيکاری ھای دا

ه است .کالبد درونی، فضایی رمزگون را تداعی می¬کنند و ھم اکنون نيز ارزش فضایی خویش را حفظ کرد

● معماری داخلی

یل اشخاص به عنوان وسيله ای برای تشخيصھمگان می دانيم که افراد مختلف به رنگ ھای خاصی تمایل نشان می دھند. استفاده از این تما

صيات شخصی خاص خود را داریم و احساساتمان راشخصيت آنھا موضوع بحث انگيزی است، چرا که افراد با یکدیگر تفاوت دارند. ھر یک از ما خصو

ساتشان پيرو شيوه یکسانی باشند. از طرف دیگربه سبک و سياق خاص خود بيان می کنيم. در جھان نمی توان دو نفر را یافت که در ابراز احسا

دگی می کنند، به سبب الگوھای روانشناسی بهاحساسات افراد به طرق مختلف قابل تضعيف و تحریک است و مثm با تغيير محيط ای که در آن زن

و کوچه ای که خانه ما قرار دارد، ترکيب حجمی،نتایج بھتری در ایجاد شادابی، صميميت، آرامش افراد خانواده دست یافت. ویژگی ھای خيابان 

ه ھمه و ھمه به عنوان فاکتورھای مھمی براینورگيری، تقسيم بندی فضاھای داخلی، مبلمان داخلی، نحوه رنگ بندی و حتی مقياس به کار رفت

ماعی و غيره از جمله عواملی ھستند کهتعریف یک مسکن مناسب عمل می کنند. ویژگی ھای فرھنگی، نوع روابط خانوادگی و حریم ھای اجت

با جنبه ھاینياز ھای روحی و جسمانی ساکنين را تعریف می کنند و وظيفه یک طراح داخلی است که تعاملی م یاد شده  حکم بين موارد 

عملکردی فضا، برقرار سازد .

● رنگ عاملی مھم در طراحی فضا:

ه مھم ترین آنھا می توان به تاثير آنھا بر احساساترنگ ھا می توانند به شيوه ھای مختلف تاثيراتی بنيادین در زندگی بر جای گذارند که از جمل

لفی است که موجودات و اشيا را برای ما جذاب تر واشاره کرد. جھانی که انسان در آن زندگی می کند، متشکل از ھزاران رنگ و توناليته ھای مخت

ناسانه ای که دارا ھستند، منبع مھمی ازحتی به گونه ای معنوی، عميق تر نشان می دھند. ھر کدام به سبب ویژگی ھای شيميایی و روانش

، با توناليته ھای محدودی را با طبيعت اطرافانرژی، در جھت فزونی سmمت و نشاط روح و روان در انسان ھا به شمار می روند. جھانی تک رنگ

معنای زندگی تغيير یافته و سردی و مردگی برخویش مقایسه کنيد و یا خود ساکن شھری سياه و سفيد بدانيد، بدون ھيچ کنتراستی و ھيجانی. 

تاثيرات مھمھمه جا حاکم می شود. فضایی بی روح و عاری از ھر جنب و جوشی که تشنه جرعه ای رنگ است. مس اله رنگ به سبب 

خصصی با عنوان رنگ بندی و رنگ شناسیروانشناسانه اش، در مقوله شھر و فضاھای معماری امری مھم به شمار می رود؛ تا بدانجا که ت

فضاھای شھری در بين ھنرمندان مطرح شده است.

مناسب و چشم نواز به مانند قطعه موسيقیھماھنگی در رنگ مثل ھماھنگی در نت ھای موسيقی است و از اھميت ویژه ای در ایجاد ھارمونی 
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 تأثير محيطی و روانی مؤثر و مثبت در طراحیبرخوردار است. برای رسيدن به اھدافی ھمچون کارکرد مناسب، زیبایی بصری، ھارمونی فضایی، و

دار و زیبا از عناصر طراحی است. در یک طرح مطلوب ھمه عناصر و اجزاء در نسبت به تاثيراتداخلی، مستلزم استفاده ھماھنگ، منسجم، معنی

اس، موفقيت ھر طرح بستگی کامل به چگونگی ترکيبکيفی و معنایی که به فضا اعمال می کنند در ارتباطی تنگاتنگ با ھم قرار دارند. بر این اس

بعدی فضا دارد.عناصر و الگوھای سه

 با یکدیگر مرتبط اند و سليقه ھا و صفات مشترکیتجربه ساليان دراز کار با رنگ ثابت کرده است که رنگ ھا نيز مثل انسان ھا، از جھات مختلف

، در حالی که در دایره رنگ کنار ھم قرار می گيرند ودارند و یا برعکس ناھموان و متضاد یکدیگرند. شاید تصور کنيد که نارنجی و سرخ متضاد ھمند

 رنگ ھای مکمل مشخص شده است و در اکثردارای ھارمونی ھستند. خریدن یک دایره رنگ، که در آن نحوه ارتباط رنگ ھا و چيدمان آنھا و

زیتونی برای رنگ کردن اتاق خواب، نگاھی به آنفروشگاه ھای لوازم ھنری وجود دارد، با ارزش است تا قبل از خریدن زرد گریپ فوروتی و سبز 

بيندازیم.

آورده سازد بسيار مھم و در عين حال قدرت اعمال نفوذرنگ بندی اتاق ھا و استفاده از مصالحی که بتواند خصوصيات رنگی و بافت مورد نظر ما را بر

نگی انجام می گيرند می تواند به عنوان ایده ای برایبر تغييرات کالبدی فضا را نيز داراست؛ کارھایی که برای تعدیل و تقسيم بندی دیواره ھای ر

تی ھمراه سازیم. به عنوان مثال مساله روشنایی وتعيين کالبد فيزیکی فضای نيز عمل کند و جنبه ھای کاربردی طراحی را با معيارھای زیباشناخ

 مصالحی که نور را از خود عبور می دھند بهاستفاده از نور طبيعی در طراحی یک اتاق بسيار مھم است ولی نحوه کنترل نور، انتخاب رنگ و

 دارد.خmقيت و قدرت طراح در ایجاد ھماھنگی که وی بين کارکرد روشنایی اتاق و مطلوبيت فضا بستگی

 رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگاستفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن برای یافتن رنگ ھای متناسب با رنگ مورد نظر ماست. چرخه

ته می شوند. ھر رنگ در این چرخه می تواند با رنگقرمز، زرد و آبی در آن رنگ ھای اوليه و رنگ ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ھای ثانویه شناخ

 آن است به خوبی ترکيب شده نتيجهھای کناری خود که رنگ ھای ھم خانواده اش محسوب می شوند و ھمچنين رنگ مقابلش که رنگ مکمل

ار گرفته و به اصطmح ھمسایه ھستند ترکيبی مmیم وای زیبا و موزون بيافریند. استفاده از رنگ ھای ھم خانواده که در چرخه رنگ در کنار ھم قر

فاده از یک رنگ با ميزان کمی از رنگ مکمل آنھماھنگ را ایجاد می کند که نگاه بيننده را به راحتی از یکی به دیگری رھنمون می شود. است

یند و بر جذابيت مجموعه رنگی حاضر میچنانچه به درستی و در اندازه ھای صحيح صورت گرفته باشد نتيجه ای درخشان و چشمگير می آفر

افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ بر فضای اتاق می شود.

ی را در طراحی ایجاد می کند. رنگ یکی از عواملچنين عواملی در انتخاب رنگ برای بناھا، دکوراسيون داخلی و مبلمان فضا، رویکرد ھای مختلف

 بيشتر از ھر عامل مستقل دیگری می تواند فضایتعيين کنند سبک و سياقی است که بدان طریق با محيط پيرامون خود ارتباط بر قرار می کنيم و

اند بيش از تغيير مبلمان یا حتی ساختار یک اتاق،کسالت بار و یکنواخت اطراف را به مکانی روح بخش مبدل سازد. عوض کردن رنگ دیوار ھا می تو

ن رنگ آميزی شده اند و رنگ استاندارد معمول براینتایج چشم گيری به بار آورد. تا کنون خانه ھای بسياری به رنگ بژ و کرمی و تناليته ھای آ

قليمی، چگونه باید از این رنگ ھا استفاده کرد وخانه ھای جدید مگنوليایی است اما باید تصور نمود که در شرایط مختلف اجتماعی و به خصوص ا

 اما ایجاد کنتراست در آنھا با انتخاب رنگ ھاییا دیوار ھایی به رنگ ھای مmیم و نامحسوس مثل استخوانی، برای زندگی کردن بسيار مناسبند؛

خاص در لوازم جانبی منزل و روکش ھا و رومبلی ھا باعث روح بخشی به فضا می شود.

باید بياموزیم که ترس از متفاوت بودن با سایرین را ازبرای آنکه بتوانيم ارتباطی درست ميان طبيعت خود با دکوراسيون داخلی خانه برقرار سازیم، 

ی را تحت الشعاع قرار می دھد. نمی توان در جامعهخود برانيم؛ مشکلی که امروزه بسيار با آن در گيریم و بسياری از طراحی ھای معماری و داخل

رنگ ھایی به تحميل عرف و جامعه «معقول» و «بیای سياه و سفيد، تفکری رنگی داشت و فردایی بھتر را تصور کرد. غالبا خود را در حصاری از 

ما می گردد.به منظور کمک برای ایجاد فضاییروح» و بی رمق قرار می دھيم، رنگ ھایی که مانع از بروز احساسات و نمایان شدن خود واقعی 

ترده تری درباره ارتباطات فردی خویش با رنگمطلوب و دلنشين در محيط زندگی خود و بھره گيری ھر چه بھتر از رنگ ھا، �زم است اطmعات گس

ا آشکار می سازد.ھا نایل شویم و مواردی را درک کنيم که عmقه مندی یا بيزاری به رنگ ھای خاص را در مورد م

مایان می شود به شکلی خوشایند یا ناخوشایندبا بذل توجه بيشتر به قدرت رنگ ھا در خانه ھای خود ممکن است از آنچه به واسطه این کار ن

توجه می کند که حالتی از اطمينان و آرامش راغرق حيرت شویم. رسيدن به ترکيب رنگ مناسب در اتاق، لباس و یا ھر مورد دیگر، نه فقط جلب 

نيز القا می کند.
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مناسب که درست با منظور و ھدف فرد، منطبقکار موثر با رنگ بيش از ھمه به تحریک حس خmقيت نيازمند است. به دست آوردن یک ترکيب رنگ 

باشد خود به نوعی «آفرینش» محسوب می شود.

برای بدست آوردن چيدمانی مناسب از رنگ ھا در فضاھای داخلی گام ھای اوليه زیر ضروری است:

شيد.) آن مطلبی را که با زبان رنگ می خواھيد به بيننده بگویيد در اندیشه خود آماده داشته با١

) یگ رنگ اصلی که سخن گوی پر قدرتی برای بيان آن مطلب باشد، پيدا کنيد.٢

) رنگ ھای دیگری که در اطراف آن می چينيد، باید در ھماھنگی کامل باشد.٣

ھای فنی دخالت دھيد.) آنگاه به عنوان یک رھبر طرح وارد شده و این بار سليقه ھنری خود را در چيدن این ابزار ۴

 یک طراح معماری خوب می تواند بسياری از نياز ھایبه کاربردن رنگ در فضاھا و یا مبلمانی ساده معمو� نيازمند مھارت زیاد و گران قيمت نيست.

ه کار گيرد؛ مخصوصابه وسيله گوناگونی ومحرک روانی با استفاده از مطالبی که گفته شد و اندکی خmقيت در جھت رفاه مصرف کنند گان ب

اجتناب از تک رنگ بودن.

منبع : پایگاه فرھنگی و اطmع رسانی تبيان زنجان

http://vista.ir/?view=article&id=337558

نکاتی کليدی در دکوراسيون داخلی

● یک روش موفق

اگر پارچه رنگارنگی برای صندليھا انتخاب کرده اید، یکی از رنگھای آنرا (مانند

سبز در این تصویر) انتخاب کنيد و از آن برای رنگ آميزی دیوار استفاده کنيد.

و باقی رنگھا را در ظروف و روميزی به کار ببرید تا بدون شلوغی، ھمه چيز

ھماھنگ به نظر برسد.

● زمينه سبز

دیوارھا، صندليھا و ظروف روی ميز به زیبایی تمام با یکدیگر ھماھنگ ھستند

و با اندکی رنگ زرد در پرده و روی ميز، جلوه فراوانی پيدا کرده اند.

● یک جای دنج

دو سایه مختلف رنگ قھوه ای و مقدار زیادی سفيد، تنھا رنگھای موجود در

با ھوشمندی تمام مبله شده است. توجه کنيد که این اتاق ھستند که 

رنگھای قوی و طرحھایی مانند این پرده، به ریزه کاری و آرایش بسيار کمی نياز دارند.

● به سادگی یک کلبه

زیبایی این اتاق مدیون وسایل جالب توجه، رنگھای محدود و بدون خرده ریز بودن آن است.

● نقش و نگار بر روی زمين
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يد است اما لبه ھای با�یی دیوار به رنگ شرابییک قالی بزرگ زیتونی و شرابی، منبع الھام رنگ آميزی این اتاق بوده است.رنگ اصلی اتاق سف

ست.و پرده ھا به رنگ زیتونی انتخاب شده اند و چراغ زرد و طmیی جلوه رنگھا را افزایش داده ا

http://kadbanoooo.blogfa.com/٨٧٠٣.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=109126

نکته درباره تغيير دکوراسيون داخلی خانه

) فضایی آرام و روشن ایجاد کنيد١

یکی از نکات مھم دکوراسيون در فصل بھار، به وجود آوردن فضایی است که

نشاط و آرامش فصل بھار را به خانه ھا بياورد. بھتر است با آغاز فصل بھار،

تيره رنگ و ضخيم پشمی و مخملی پارچه ھای  روکش مبلمان، پرده ھا و 

زمستانی را بردارید و به جای آن، از پارچه ھایی نازک با رنگ روشن استفاده

کنيد. پارچه ھای روشن با زمينه سفيد یا کرم رنگ ھمراه با طرح ھای گل و

برگ ھای سبز روشن برای ایجاد فضای بھاری مناسب ھستند.

) کفپوش ھای بھاری را بشناسيد٢

به طور معمول، در فصل زمستان برای گرم نگه داشتن خانه از کفپوش ھا و

با شروع بھار و گرم تر شدن ھوا بيشتری استفاده می شود.  قاليچه ھای 

برای ایجاد دمای متعادل در خانه، کفپوش ھا را کمتر کنيد و در صورت امکان

نگ سبز روشن برای این فصل مناسب ھستند.از کفپوش ھای نازک تر و با رنگ روشن تر استفاده کنيد. استفاده از کفپوش ھایی با طرح و ر

) تغيير چيدمان مبلمان را فراموش نکنيد٣

گرم کننده چيده می شوند. با شروع بھار و گرمدر فصل زمستان اغلب به دليل سرمای ھوا مبل  ھا و صندلی ھا اطراف شومينه، بخاری و وسایل 

دیک پنجره و رو به نمای باغچه و حياط برای چيدنشدن ھوا بھتر است مبلمان را جور دیگری بچينيد. برای مثال، جایی دور از نمای شومينه و نز

ميز کرده و داخل آن را با گل ھای خشک تزیين کنيد.مبل ھا در این فصل مناسب است. اگر فضای کافی برای این کار ندارید، بھتر است شومينه را ت

ی خشک قرار دھيد.شوفاژھا را خاموش کنيد و روی آن تخته یا مقوای ضخيمی قراردھيد و روی آن گلدانی از گل ھا

) طراوت و زیبایی بھار را به خانه بياورید۴

اده کنيد. این کار فضای داخلی خانه را شاد و با نشاطبھتر است در فصل بھار گل ھای مصنوعی را جمع کنيد و از گل ھای تازه و باطراوت بھاری استف

جاد حس نشاط و شادمانی در فضای داخلی منزلمی کند. اضافه  کردن گل ھا و گياھان به دکور خانه سبب افزایش روحيه  اعضای خانواده و ای

ه در کنار تعادل، شادی و آرامش را به فضایمی شود. از گل ھایی با ترکيب رنگ سفيد و برگ ھای روشن استفاده کنيد. رنگ سبز رنگی است ک

خانه می آورد.

) از تزیينات بھاری غافل نشوید۵

www.takbook.com

www.takbook.com



ی ھم تجدید نظر کنيد و بسياری از آنھا را که تنھابا به پایان رسيدن فصل زمستان و شروع شدن فصل بھار، بھتر است در نوع چيدمان وسایل تزیين

ی را که رنگ روشن دارند و کریستال ھستند،مخصوص فصل زمستان ھستند، بردارید. ھنگام چيدمان دوباره وسایل تزیينی بھتر است آن دسته ا

 طرح ھا و خطوطی با رنگ ھای روشن زرد و سبز استفادهانتخاب کنيد و رنگ ھای تيره را به کار نبرید. بھتر است از گلدان ھای بلوری و شيشه ای با

 ایجاد می کند. می توانيد از شمع ھای تزیينی با رنگ ھایکنيد. گلدان ھای بلوری پر از آب با چند شاخه گل تازه بھاری فضای زیبا و دلنشينی در خانه

روشن استفاده کنيد. ھمچنين گلدان ھای طبيعی ھم در ایجاد فضای بھاری در خانه موثرند.

) از رنگ ھای بھاری استفاده کنيد۶

پرده  ھا، می توانيد فضایی شاد و بھاری به وجود آورید. بابا تغيير رنگ عناصر دکوراتيو تيره ای مانند وسایل تزیينی، روکش مبلمان و بافت پارچه ای 

ان ھای شيشه ای و کریستال و وسایل تزیينی کهاضافه کردن بافت ھای طرح دار و روشن مانند استفاده از کوسن ھایی با رنگ روشن و شاد، گلد

رنگی روشن دارند، می توانيد فضایی متناسب با فصل بھار به وجود آورید.

) از نور بھار بيشتر استفاده کنيد٧

نه، کنار پنجره ھا آینه نصب کنيد. آینه ھا نور را تشدید می کنند ودر بھار روزھا بلند تر و ھوا گرم تر و آفتابی تر می شود. برای استفاده از این نور در خا

ه تر خانه روشن شوند. مراقب باشيد آینه را جایی قرارفضای خانه را بزرگ تر نشان می دھند. آینه را طوری قرار دھيد که قسمت ھای کم نورتر و تير

ندھيد که موجب چشم زدگی شود.

منبع : روزنامه سmمت

http://vista.ir/?view=article&id=101865

نکته ھای مفيد درباره پرده

بخش برخوردار است و  مھمی در دکوراسيون ھر فضایی  از جایگاه  پرده 

چشمگيری از سطوح دیوارھا را اشغال می کند. برخی پرده را لباس خانه

می دانند از این رو دانستن نکته ھای ظریف اما مھم درباره انتخاب پرده می

تواند شما را در تھيه پرده مناسب برای منزلتان یاری دھد.

در ھر خانه پنجره ھای متعددی در ابعاد و به اشکال مختلفی وجود دارند که

ھر یک باید با پرده ای متناسب با ویژگی ھای خاص خود پوشانده شوند.

ھنگامی که قصد دارید پرده ای برای یک پنجره انتخاب کنيد باید مدلی را

پنجره و آن  برای  کاربردی  نظر  از  زیبایی و ھم  لحاظ  به  برگزینيد که ھم 

دکوراسيون اطرافش مناسب باشد. مدل پنجره خود یکی از عوامل متعددی

یا کوتاھی، بلندی  باشيم.  نظر داشته  در  باید  پرده  انتخاب  در  است که 

عریض بودن یا باریکی پنجره، نحوه بازوبسته شدن آن و چگونگی و محل قرار

گرفتن آن در دیوار برخی از اطmعاتی ھستند که تصميم گيری ما درباره مدل
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پرده را تحت تاثير قرار می دھند. مدل انتخابی شما برای پرده باید امکان

بازوبسته شدن راحت پنجره ھا و درھای شيشه ای را فراھم کند و مدل

پرده نباید موجب ایجاد اشکال و مزاحمت در این امر شود. به عنوان مثال

برای پنجره ھایی که روبه داخل باز می شوند، باید چوب پرده ای بلندتر از

عرض پنجره در نظر گرفت تا بتوان ھنگام نياز به بازکردن پنجره، پرده ھا را

ود.کامmً به دو طرف پنجره ھدایت کرده و جمع کرد. به این ترتيب پنجره آزادانه بازوبسته می ش

یا بيرون از آن نصب کرد. اما نصب پرده در داخل فرورفتگیزمانی که پنجره در فرورفتگی دیوار قرار گرفته است می توان پرده را درون این فرورفتگی و 

ع عبور بخش اعظم نور شده و فضا را تاریک می کند.و در نتيجه فاصله بسيار کم آن با پنجره اگرچه به زیبایی پرده و پنجره می افزاید اما مان

ن از قاب فرورفتگی دیوار این امکان را به ما می دھد کهھمچنين در این صورت پرده باید از ابعاد قاب پنجره پيروی کند. در مقابل نصب پرده در بيرو

ه مند شویم و ھمچنين می توانيم بنا به سليقه خود وپرده را به طور کامل به دوطرف پنجره کشيده و جمع کنيم و در مواقع �زم از نور بيشتری بھر

 در زیر پنجره رادیاتور شوفاژ نصب شده است بھتر استمتناسب با دکوراسيون اتاق از پرده ھای بلند برای پنجره ھای کوتاه نيز استفاده کنيم. اگر

ر محيط اتاق خواھد شد.آن را با پرده به خصوص اگر پرده ضخيم باشد بپوشانيم. زیرا در زمستان مانع انتشار گرما د

کرد که در دو طرف پنجره جمع می شوند و در قسمتدر چنين مواردی می توان از یک پرده بلند دوتکه و در صورت تمایل وا�ن از جنس آن استفاده 

وسط از یک سایبان که در مواقع �زم بسته شده و پنجره را می پوشاند بھره گرفت.

ار کمتری پارچه گران قيمت است. زیرا از پارچه بيشترچنانچه بودجه محدودی در اختيار دارید انتخاب مقدار بيشتری پارچه ارزان قيمت بھتر از مقد

می توان پرده ای پرچين تر دوخت و پرده پرچين تر ھمواره نمایی زیباتر خواھد داشت.

د زیبایی بيشتری می بخشد. این پرده ھا را بهدوخت پرده ھای دو�یه از پارچه ھای رنگين به اتاق ھایی که طراحی و دکوراسيون رنگينی دارن

صورتی جمع کنيد که �یه زیرین نيز دیده شود.

انچه از پرده ھای رنگين استفاده می کنيد یک آستری در زیردر اتاق ھایی که از نور شدید آفتاب برخوردارند در زیر پرده از سایبان استفاده کنيد و چن

این آستری ممکن است به پشت پرده دوخته شود و یاپرده نصب کنيد تا از رنگ پریده شدن پارچه اصلی پرده بر اثر شدت نور آفتاب جلوگيری کند. 

ين تر شدن پرده و زیباتر شدن نمای ظاھری آناز چوب پرده دیگری در زیر آن آویزان باشد، دوخت آستری به پشت پرده اصلی ھمچنين موجب سنگ

کاف پنجره به داخل راه می یابد جذب کرده ومی شود. اما آستری ھای جدا موجب دیرتر کثيف شدن پرده اصلی می شوند زیرا دوده ای که از ش

مانع رسيدن آن به پرده اصلی می شوند.

ه ھستند می توانيد با افزودن نوارھایی از پارچه ایاگر به خانه دیگری نقل مکان می کنيد و پرده ھای قبلی شما برای پنجره ھای خانه جدید کوتا

رسانيد.به رنگ متناسب به پائين پرده و دوخت وا�نی از این پارچه ارتفاع آن را به ميزان دلخواه ب

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=94463

نکته ھايی بر تزئين منزل به سبک مدرن
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مدرنيسم سبکی است که بيشتر به شييوه تفکر ارتباط دارد تا منزل ارایی .

اما سبکی نيز به نام مدرنيسم در طراحی منزل به وجود آمده که طراحی

ساده را توصيه می کند . ھر وسيله بنا به کاربرد خود در خانه قرار داده می

شود و وسایل زائد در این سبک جایی ندارد .

● دیوارھا

تا حد امکان باید گچکاریھا را محو کرد . به ھمين منظور باید رنگ گچبری

دیوار را به رنگ سفيد درآوریم تا مشخص نباشد . از کاغذ دیواری نباید در

سبک مدرن استفاده شود ، برای تنوع می توانيد به یکی از دیوارھا اینه

نصب کنيد .

● پنجره ھا

 ای که به آنھا نصب می شود ، از جنس کتانبرای داخل شدن حداکثر نور به داخل خانه ، پنجره ھا حتی ا�مکان باید ساده باشند . و پرده

فا می کند ، به ھمين منظور با سفيد کردنابریشمی یا حتی از کرکره ھای بسيار ظریف سفيد رنگ باشد . در سبک مدرن ، نور نقش مھمی ای

دیوارھا و پرده ھا خانه روشن تر به نظر می رسد .

● کف

ه کف را یکپارچه بپوشاند یا اینکه کف را سنگ کنيد وکف خانه حتی ا�مکان باید یکپارچه و بدون درز باشد . می توانيد یا فرش بزرگ پھن کنيد . ک

یک قاليچه ساده روی آن پھن کنيد .

● اسباب خانه

 استفاده کرد . تعداد گياھانی که در خانه قرار دادهدر سبک مدرن مسلماً باید از جنس چرم و چوب بباشند و نباید از مبلھای بزرگ راحتی در خانه

 . در سبک مدرن وسایل تزئينی بسيار کم در خانه به کارمی شوند ، نباید از یک یا دو عدد بيشتر شود . بلکه باید از گياھان با طراوت استفاده شود

می روند و می توانند شامل نقاشيھای مدرن یا مجموعه ھای ظریف باشند .

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

http://vista.ir/?view=article&id=75083

نگاھی به چگونگی چيدمان اتاق جوانان

جوانان بيش از سایر اعضای خانواده به فضایی مستقل اما در دل خانواده

نياز دارند که باید با حمایت و یاری والدین و سليقه خودشان فراھم شود.

اتاق یک جوان باید امکانات و وسایلی تقریبا نزدیک به یک خانه مجزا را در

بالغ و کامل فضایی افرادی  به عنوان  نيازھای جوانان  خود جای دھد زیرا 

مستقل را می طلبد که در آن امکان زندگی و مطالعه ھمراه با آسایش و دور
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از رفت و آمد و فعاليت ھای جاری در خانه را داشته باشند. این اتاق باید

دارای فضا و امکانات کافی برای نشستن، خوابيدن، استراحت، کار، مطالعه

لوازم صوتی باشد. مانند کامپيوتر و  و سرگرمی ھای مورد عmقه جوانان 

نيز فراھم باید امکان پذیرایی از چند دوست  بر اینھا در اتاق جوان  عmوه 

نياز مقدار لوازم و مبلمان مورد  بر  باید مضاف  باشد. این اتاق چندمنظوره 

زیادی از وسایل شخصی، لباس ھا، کيف ھا، کفش، کتاب و خرده ریز ھای

بی شمار را نيز در خود جای دھد. به این ترتيب اھميت استفاده بھينه از ھر

کثر استفاده از فضای موجود به عمل آمده و ھرسانتی متر مربع آن بدیھی است. اتاق ھای چندمنظوره باید به دقت بيشتری طراحی شوند تا حدا

 حرکت در ميان آنھا و ھمچنين باز و بسته شدن درھایک از ملزومات اتاق در جایی مناسب و قابل استفاده قرار گيرند در حالی که فضای کافی برای

و کشوھا باقی بماند.

 را تغيير دھيد بيش از ھر چيز فھرستی از فعاليت ھاییبه عنوان یک جوان اگر می خواھيد اتاق تان را از نو طراحی کنيد یا دکوراسيون و چيدمان آن

ید خریداری کنيد بنویسيد. مبلمان مورد نياز برایکه اغلب در اتاق خودتان انجام می دھيد تھيه کنيد سپس ليستی از وسایل مورد نيازتان که با

و صندلی کار است.اتاق شما احتما� شامل یک تختخواب، صندلی، یا مبل راحتی جھت نشستن یک یا دو مھمان و ميز 

 دارید. در حقيقت این نقطه شروع برنامه ریزی واصلی ترین وسيله در اتاق خواب تخت است. پيش از ھر کار تصميم بگيرید به چه نوع تختی نياز

 می کند، اما راحتی آن از بيشترین اھميتطراحی شما برای دکوراسيون اتاق است. شکل ظاھری تختخواب شما سبک دکوراسيون اتاق را تعيين

 که برای بدن شما مناسب نيست می تواند بهبرخوردار است. انتخاب تشک شاید از انتخاب تخت نيز مھم تر باشد. چون خوابيدن بر روی تشکی

ند بار در سال جھت قرارگيری آن روی تخت رادرد پشت و کمردردھای طو�نی منجر شود. اگر تشک فنری خریداری کردید به خاطر داشته باشيد چ

 که اتاق خواب ھا در آپارتمان ھای امروزی اغلباز با� به پایين و پشت به رو تغيير دھيد تا فنرھای داخل تشک یکسان فرسوده شوند. از آنجا

ثال بھتر است تختخوابی بخرید که بتوان از آن بهکوچک ھستند بھترین روش برای مبله کردن اتاق استفاده از وسایل چندمنظوره است. به عنوان م

حتی با افزودن چند کوسن به یک کاناپه تبدیل می شوندعنوان یک کاناپه نيز استفاده کرد. تختخواب ھایی که دیواره کوتاھی در دو طرف دارند به را

ی را اشغال نمی کند. یک انتخاب دیگر برای اتاقیا ممکن است مبل یا کاناپه تختخوابشو خریداری کنيد. در این صورت در طول روز تختخواب جای

یوار قرار می گيرند و فضای اتاق را برایھای خيلی کوچک استفاده از تختخواب ھای کم جا است. این تخت ھا پس از جمع شدن به موازات د

ب فضای زیر تحت در اختيار شما باقی می ماند. باحرکت آسوده باز می گذارند. یک راھکار دیگر قرار دادن تختخواب در ارتفاع است به این ترتي

ز کامپيوتر و یا کتابخانه سود برد. وجود یک ميز کوچک دراستفاده از تختخواب ھای پایه بلند می توان از فضای زیر تخت برای قراردادن ميز تحریر، مي

و احتما� یک ليوان آب یا کتابی که قبل از خوابکنار تخت مورد نياز است تا از سطح روی آن برای قرار دادن یک چراغ مطالعه، ساعت زنگ دار 

تخت جایگزین شود و یا در مواردی که به فضایمطالعه می کنيد استفاده کنيد. این ميز کوچک ممکن است با یک طبقه نصب شده به دیوار کنار 

 کرد. در این صورت ھم از فضای داخل جعبه سود میبيشتری برای نگھداری از وسایلتان نياز دارید می توان به جای آن از یک جعبه چوبی استفاده

زه ای کوچک است که امکان قرار دادن ميزی در کناربرید و ھم از سطح روی آن به عنوان ميز کنار تخت استفاده می کنيد. اگر فضای اتاق به اندا

 آن روی دیواری که تخت به آن تکيه دارد نصبتخت وجود ندارد، یک طبقه به اندازه عرض تختخواب در قسمت با�ی تخت و در ارتفاع مناسبی از

کنيد.

وایای اتاق بھره بگيرید. اگر اندازه اتاق در حدی استبرای تامين فضای �زم جھت نگھداری از لباس ھا، کتاب ھا و سایر وسایل از تمام امکانات و ز

 زیر تخت برای وسایل دیگر بھره بگيرید و یا با قرار دادنکه از تختخواب معمولی استفاده کنيد آن را از نوع کشودار انتخاب کنيد تا بتوانيد از فضای

و گروه تقسيم کنيد: آنھایی که به صورت روزانه یا ھر چندچند جعبه با ارتفاع مناسب در زیر تخت از این فضا سود ببرید. وسایلتان را می توانيد به د

 می آیند. دسته اول را در فضاھای در دسترس قرارروز یک بار مورد استفاده قرار می گيرند و وسایلی که در فاصله ھای زمانی طو�نی تر به کار

ی استفاده بھينه از فضای اتاقتان از ابتکار ودھيد و دسته دوم را در جاھایی مثل قسمت با�ی کمد بگذارید که چندان در دسترس نيستند. برا

ستون ھا و نقایص زمين موجب به وجود آمدنخmقيت خود بھره بگيرید و از فضاھای به ظاھر مرده سود ببرید. در بسياری از اتاق ھا وجود 

نوان کتابخانه یا قرار دادن لوازم صوتی و حتیفرورفتگی ھایی در دیوارھای خانه می شود. این فرورفتگی ھا برای نصب طبقات و استفاده به ع
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ی دیوارھای صاف و بدون فرورفتگی نيز میکامپيوتر و وسایل جانبی آن فضایی مناسب ھستند. نصب طبقات چوبی، فلزی و یا شيشه ای بر رو

تواند فضایی برای قرار دادن وسایل کوچک و خرده ریزھای شخصی شما فراھم کند.

. اگر جای کافی برای یک ميز کامپيوتر معمولی داریدميز تحریر یا ميز کامپيوترتان می تواند یک ميز سه گوش کوچک در زاویه دو دیوار اتاق باشد

نتخاب کنيد که طول و عرض کمتری داشته باشد اماممکن است آن را در زیر پنجره جایی از دیوار که معمو� استفاده نمی شود قرار دھيد. ميزی ا

دارای طبقات متعددی برای قرار دادن وسایل جانبی کامپيوتر باشد.

دھند. برای استفاده بيشتر از این فضا می توانيدکمدھای دیواری که اغلب ارتفاعی تا سقف اتاق دارند فضای زیادی را در اختيار شما قرار می 

وچک است بھتر است ھيچ امکانی را برای استفاده ازداخل کمد را طبقه بندی کنيد و یا در قسمت پایين آن دو یا سه کشو بسازید. اگر اتاق شما ک

سطح داخلی کمد حداکثر استفاده از فضای داخلاین فضا از دست ندھيد و با نصب جيب ھای پارچه ای یا چند رشته طناب به موازات ھم بر روی 

کمد را داشته باشيد.

توانيد از صندلی ھای تاشوی کوچک یا صندلیاگر اغلب در اتاق خود پذیرای تعدادی از دوستانتان ھستيد برای تامين فضای نشستن کافی می 

رید صندلی ھا را جمع کرده در گوشه ای از اتاق یا داخلھایی که روی ھم قرار می گيرند استفاده کنيد. به این ترتيب در زمانی که به آنھا نياز ندا

ر داشته باشيم: یکی استفاده بھينه از تمام فضاییک کمد قرار می دھيد. در فضای کوچک دو ھدف را باید در تمام مراحل دکوراسيون اتاق به خاط

موجود و دیگری بزرگ نمایی و القای حس فضای بيشتر به بيننده.

فضا عملی می شود. رنگ ھای روشن و ساده ماننددرباره ھدف اول راھکارھایی را بررسی کردیم اما ھدف دوم از طریق انتخاب رنگ و نورپردازی 

. اما اگر اتاق شما خيلی کوچک نباشد میخانواده رنگ ھای خنثی و یا رنگ ھای طبيعی بھترین انتخاب برای اتاق ھای بسيار کوچک ھستند

ی اتاق خواب ھا توصيه می شوند اما اتاق خوابتوانيد تنوع رنگی بيشتری در آن داشته باشيد. اگرچه ھمواره رنگ ھای آرامش بخش و مmیم برا

ز بعضی اصول در انتخاب رنگ مفيد است.فضایی خصوصی است و باید با سليقه صاحب آن رنگ آميزی شود. اما عmوه بر سليقه شخصی اطmع ا

ر از آنچه ھستند نشان می دھند از این روبه خاطر داشته باشيد رنگ ھای سرد مانند آبی ھا و سبزھا رنگ ھایی ھستند که سطوح را عقب ت

ونده» معروف ھستند جلوتر به نظر می رسند وفضاھای کوچک را بزرگتر می نمایانند در حالی که رنگ ھای گرم که اصطmحا به «رنگ ھای پيش ر

ھستند اما بھتر است برای طراحی رنگ در یک اتاقدر نتيجه فضا را کوچکتر نشان می دھند. جوانان اغلب به رنگ ھای پرانرژی و زنده عmقه مند 

 به عنوان بومی سفيد برای معرفی سطوح رنگیکوچک از این رنگ ھا در سطوح کوچک و به عنوان آکسان استفاده کنيد. از دیوارھای روشن اتاق

 برای جوانان کمی کسل کننده به نظر برسند اما درکوچکتر با رنگ ھای درخشان و مورد عmقه تان بھره بگيرید. دیوارھای سفيد یا کرم روشن شاید

ن را بدون نگرانی از ھماھنگی آن با رنگ دیوارھاعوض این حسن را دارند که به شما امکان می دھند ھر چند گاه یک بار رنگ سایر وسایل اتاقتا

زنيد و حتی پرده اتاق را ساده و ھمرنگ دیوار انتخابتغيير دھيد. برای بزرگنمایی اتاق ھای کوچک بھتر است درھا و پنجره را به رنگ دیوار رنگ ب

يازی حتمی است ضمن اینکه با بازتاب نور فضا را نيز بزرگترکنيد. تاثير آینه ھا در بزرگنمایی را فراموش نکنيد. وجود یک آینه قدی در اتاق یک جوان ن

با بازتاب نور طبيعی تاثير بيشتری داشته باشد. نصباز آنچه ھست نشان خواھد داد. در صورت امکان آینه را روی دیوار مقابل پنجره نصب کنيد تا 

شد. نورپردازی نيز از اصولی است که باید به آن توجهآینه بر روی در کمدھا نيز عmوه بر بزرگنمایی و گردش نور در اتاق به آن نمایی مدرن می بخ

شود.

منبع : بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=93451
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نگاھی به مشخصه ھای اتاق کودک

اتاق  بچه ھا به  منزله  خانه  ای  کوچک  و نيز دریچه  ای  برای  شناخت  دنياست.

از طریق  بازی  و زندگی  در این  اتاق، کودک  بسياری  چيزھا را می  آموزد.

اتاق  کودک  فضایی  است  که  شخصيت  او را تعریف  می  کند و می  سازد؛. به 

ھمين  دليل  باید آن  را به  مکانی  دلپذیر مبدل  ساخت.

بچه ھا در مقایسه  با بزرگترھا زمان  بيشتری  را در اتاق  خود می  گذرانند؛ به 

ھمين  دليل  در چيدمان  اتاق  آنھا باید نھایت  دقت  به  عمل  آید. به  ویژه  پيش  از

دبستان، «اتاق» محلی  برای  بازی  و شناخت  است. پس  از ورود به  مدرسه 

نيز این  شناخت  گسترده  تر می  شود، روابط  دوستانه  شکل  می  گيرد و نياز

فرزند به  فضایی  برای  مطالعه  و انجام  تکاليف  به  وجود می آید.

سعی  کنيد اصول  اوليه  را در انتخاب  وسایل  به  کار بگيرید تا با رشد کودک 

بتوانيد بدون  صرف  ھزینه  زیاد و تنھا با تغييری  مختصر، نيازھای  او را برطرف 

سازید.

اختصاص  فضاھای  متعدد در اتاق  برای  جمع  آوری  وسایل  بسيار مفيد است؛

کمدھایی  با کشوھای  زیاد و بزرگ، تختخوابی  که  از فضای  زیر آن  بتوان  برای 

نيز و  کرد  استفاده   وسایل   دیگر  و  لباس   کشوھای   چمدان،  گذاشتن  

کتابخانه ھا و قفسه ھا، ھمگی  ملزوماتی  است  که  به  آنھا نياز پيدا خواھيد

کرد.

● تناسب 

وسایل  و مبلمان  اتاق  باید با قد و ھيکل  کودک  متناسب  باشد. اندازه  ميز،

 دسترسی  یابد. اما از آنجا که  رشد بچه  ھا سریع  است، این صندلی، تختخواب، ارتفاع  قفسه ھا و... بایستی  در حدی  باشد که  او به  راحتی  به  آنھا

باوسایل، ھمانند لباسھایشان، به  سرعت  کارآیی  خود را از دست  می  دھند. چاره  کار این   یا خریداری  کنيد که   است  که  وسایلی، طراحی  

دستکاری  کوچکی  قابل  استفاده  شوند.

● مقصر کيست؟

ت  که  به  سختی  می  شود در آن  راه  رفت  و وسيله  ای  را پيدامعمو�ً تصور ما از اتاق  یک  کودک  فعال، فضایی  به ھم  ریخته  و پر از اسباب  بازی  اس

 که  بزرگتر او امکانات  �زم  را برای  نظم  بخشيدن  به  اتاقش  فراھم کرد؛ اما آیا این  وضعيت  به  معنای  این  است  که  کودک  نامرتب  و شلخته  است  یا این

ه  راحتی  بتواند به  وسایل  خود دسترسی  یابد یا آنھا را درنکرده؟ اگر وسایل  مناسب، نظير قفسه  بندی  صحيح  در اتاق  کودک  وجود داشته  باشد تا ب

 مرتب  کردن  اتاق  خود خواھد بود و می  داند که  ھر چيز درجای  خود قرار دھد، با چنين  مشکلی  مواجه  نخواھيد شد؛ در این  شرایط ، کودک  قادر به 

کجا قرار دارد.

● رنگ 

ری  مھم  برای  اتاق  کودکان  محسوب  می  شود. رنگ ھای وجود رنگ  در اتاق  کودک  ضروری  است. «رنگ » روحيه  بچه  ھا را شادمان  می  سازد و عنص

. اما توجه  داشته  باشيد که  استفاده  زیاد از رنگ ھای  تند وخاکی  آنھا را دلمرده  می  کند و برعکس  رنگ ھای  شاد، روحيه  آنھا را تقویت  می  نماید

شاد کودک  را خسته  می  سازد.

● خواب  نوزاد

لدین  ھر تکه  از اسباب  اتاق  را با عشق  و دقت  بسيار انتخاب ورود یک  عضو کوچک  به  خانه، غالباً با انتظاری  طو�نی  ھمراه  است. به  طور معمول، وا
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ی شود؛ اما بسياری  از این  وسایل  حتی  برای  یک  بار ھم می  کنند. حتی  گاه  خرید اسباب  بازی ھای  متعدد پmستيکی  نظير فيل  و خرس  فراموش  نم

استفاده  نمی  شوند.

د نکاتی  را رعایت  کرد:یکی  از مھمترین  وسيله  ھای  اتاق  نوزاد تخت، گھواره  یا ننو است  و در تھيه  آن  بای

اره  باید کوچک  و قابل  حمل  باشد. بسياری  از ننوھا ھمانند سبداز آنجا که  بھتر است، دو تا سه  ماه  اول  نوزاد در اتاق  والدین  بخوابد، تخت  یا گھو

دسته  دار و سبک  وزن اند و به  آسانی  حمل  می  شوند. برخی  تخت ھا نيز چرخدارند.

 سانتيمتر٢٠دد. حداقل  ارتفاع  دیواره  داخلی  آن  نيز بایستی  ھنگام  خرید گھواره  توجه  کنيد که  مرکز ثقل  داشته  باشد تا با چرخش  یا حرکتی  برنگر

ن  نوزاد توسط  حشرات  جلوگيری  شود.باشد. بھتر است  روی  آن  قابليت  پوشانده  شدن  با تور را داشته  باشد تا از گزیده  شد

نصب  شده  باشد. به  عmوه، پيچ ھا و بَست ھای  تختخواب اگر تخت  چرخدار تھيه  می  کنيد، دقت  نمایيد که  حداقل  روی  دو چرخ  آن  ترمز ایمنی  

  دارد، در مورد رنگ  بدنه  تخت  نيز باید بسيار دقت  شود تا سمی بایستی  به  نحوی  باشند که  به  کودک  صدمه  نزنند. از آنجا که  نوزاد عادت  به  مکيدن

نباشد.

 برای  راحتی، تغييراتی  در آن  انجام  دھيد. به  طور مثال  با توجه اگر تخت  نوزاد بزرگتر از ننو است  و مدت  بيشتری  از آن  استفاده  می  کنيد، بھتر است 

ه ھای  آن  روکشی  جيب دار بدوزید تا بسياری  از وسایل  را درون به  تصاویر، می  توانيد تخت  ساده  ای  تھيه  کنيد و برای  ایجاد فضای  بيشتر، روی  نرد

آن  قرار دھيد.

● توجه  کنيد

 پارچه  نخی  بپوشانيد و به  وسيله  روبان  آن  را به  نرده ھای  تخت چون  کودک  ھنگام  خواب  می  غلتد، بھتر است  نواری  از ابر تھيه  کنيد، روی  آن  را با

وصل  کنيد تا از صدمه  دیدن  کودک  در اثر برخورد با دیواره ھا جلوگيری  شود.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=94114

نمائی تازه با کمترين ھزينه

این روزھا به ویژه در آپارتمان ھای کوچک، اتاق نشيمن به نقطه ی کانونی

اھل خانه و فضای اصلی آن ھا تبدیل شده است. بنابر این، گاھی با اندک

مسکونی چھره ای جدید فضای  به کل  می توان  بخش،  این  در  تغييراتی 

بخشيد و تنوعی در زندگی آفرید. پس عجله نکنيد؛ نيازی نيست که برای

تغيير محيط خانه تان کل وسایل و مبلمان  تان را عوض کنيد.

) ميز جلوی مبل:١

با عوض کردن ميز جلوی مبل، ممکن است به نظر برسد که کل مبلمان تان

را تغيير داده اید؛ به ویژه اگر تنھا رویه ی مبلمان را نيز عوض کنيد. ميزی از

شيشه و استيل چھر ه ای امروزی به مبلمان قدیمی شما می بخشد.
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) کاغذ دیواری:٢

 توان در بازار این محصول پيدا کرد؛ از طرح ھای منقش بهاین روزھا بار دیگر کاغذ دیواری در خانه ھای ایرانی رواج یافته است و تنوع بسياری را می

از کاغذ دیواری که نصب آن نيز آسان است، می توانيد بهگل ھای زیبا تا الگوھایی شبيه به نمای سنگ، چوب و مانند این ھا. بنابر این، با استفاده 

یکباره فضای درونی خانه تان را تغيير دھيد و حتی آن را به سبکی دیگر در آورید.

) پرده:٣

پرده ای که درست انتخاب شود، شکوھی ناپيدا بهآیا توجه کرده اید که پرده عنصری است که نبود آن بيش از حضورش به چشم می آید؟ در واقع، 

ليل تأثير پرده ھایی است که با ذوق و سليقه تھيهفضای درونی می بخشند و ای بسا بيننده در نيابد که زیبایی محيطی که در آن حضور دارد به د

ی اتاق به ناگھان به نيم یا حتی بيش تر تقليلشده اند؛ اما ھمين که این پرده ھا مثmً برای شست وشو از جای خود برداشته می شوند، زیبای

می یابد. بنابراین، در تھيه ی پرده برای اتاق نشيمن تان توجه نمایيد.

) کوسن:۴

ه بالشتک ھا و رویه مبلمان، جلوه ھای زیبایی از ذوق و ھنرمبلمان اتاق نشيمن تان را با کوسن یا با لشتک ھایی الوان بيارایيد. تضاد یا طباق در روی

. بی تردید، ھزینه ی واقعاً ناچيز این کار در مقابل تغييریخلق می کند و گاه چھره ی مبل یا کاناپه تان را به وسيله ای فاخر و باشکوه دگرگون می کند

که به دست می آورید بسيار گران قدر است.

) آباژور:۵

 نوازی محيط به جای می گذارند. این آباژورھای سادهآباژور و دیگر منابع نوری اگر ھوشمندانه به فضای درونی افزوده شوند، تأثير شگرفی بر چشم

 ویژه با توجه به ساختارشان، حسی از سبک مدرن را بهو زیبا با پایه ھای آیينه ای خود، شکوه را برای اتاق نشيمن تان به ارمغان می آورند و به

باشند و تنھا به دليل زیبائی در اتاق جای گرفتهمجموعه طراحی درونی می افزایند. توجه کنيد که اگر آباژورھای شما جنبه ی کاربردی نداشته 

باشند، بخشی از تأثير گذاری خود را بر زیبایی محيط از دست می  دھند.

) مبلمان:۶

یی و تأثيرگذاری مبلمان بر فضای داخلی وابسته بهتھيه مبلمان و کاناپه ی مرغوب معمو�ً ھزینه ی زیادی را می طلبد؛ اما خبر خوش آن که زیبا

امونی مبتنی است. ای بسا انتخاب یک دستگران قيمت بودن آن نيست، بلکه بر ھمگونی آن با سبک طراحی محيط و سازگاری اش با فضای پير

اورد.مبلمان راحت و ساده، بيش از یک دست مبلمان استيل گران قيمت آسایش و زیبایی به ارمغان بي

منبع : ایران آذین

منبع : تبيان

http://vista.ir/?view=article&id=90185

نور به خانه بياوريد

در آشپزخانه ھای قدیم که مانند امروز دارای کابينت ھای ثابت و جاسازی
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برای اجاق گاز، یخچال و دیگر وسایل آشپزخانه شده و محل مشخصی 

نبودند، نورپردازی اغلب به وسيله یک چراغ آویز سقفی که در مرکز سقف

داخل فعاليت ھای  اغلب  می گرفت، چراکه  انجام  نصب می شد  آشپزخانه 

آشپزخانه (مانند آماده سازی مواد غذایی ) روی ميز وسط آشپزخانه انجام

با ردیفی از کابينت ھا، اجاق و یخچال می شد اما آشپزخانه ھای امروزی 

جاسازی شده به موازات و در کنار دیوارھای آشپزخانه نيازمند شيوه دیگری

از نورپردازی ھستند.

سطح روی  آشپزخانه  در  کار  اعظم  قسمت  امروزی  آشپزخانه ھای  در 

نه ھا ھمگی در کنار دیوار قرار دارند اما ھنوزکابينت ھا در کنار اجاق گاز و یا شير آب و سينک ظرفشویی انجام می شود که در اغلب آشپزخا

و در زیر سایه خود مشغول به کار ھستند وچراغ ھای سقفی از وسط سقف آشپزخانه آویزان ھستند، در نتيجه افراد اغلب پشت به منبع نور 

 نسبت به گذشته، ما در بخش ھایی از آشپزخانه کهھنگام کار از نور کافی برخوردار نيستند. با توجه به تغييرات ساختار آشپزخانه ھای امروزی

 ظرفشویی و سطوح روی کابينت ھا که برایاغلب محل انجام کار محسوب می شود به نور کافی نياز داریم. مانند سطح روی اجاق گاز، سينک

ایی در این اماکن، فضای کلی آشپزخانه نيز باید از نورآماده سازی وسایل آشپزی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گيرند. عmوه بر نياز به روشن

ای و به صورت ویترین ساخته شده اند تا از آنھا برایکافی برخوردار باشد. ھمچنين در بسياری از آشپزخانه ھا بعضی از کابينت ھا با درھای شيشه 

داخلی دارند. به این ترتيب ما نياز به یک مجموعه منابعبه نمایش گذاشتن ظروف زیبا و تزئينی استفاده شود. این کابينت ھا نيز نياز به نورپردازی 

نوری داریم که ھریک به صورت جداگانه قابل کنترل باشند.

ق گاز ھستند به راحتی توسط چراغ ھواکش تأميننور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانه ھایی که دارای یک ھواکش یا ھود در با�ی اجا

با�ی اجاق گاز نصب شود. ھمچنين با�ی سينکمی شود. اگر با�ی اجاق گاز، ھواکش مجھز به چراغ وجود ندارد باید یک چراغ قابل تنظيم در 

ی را برای ما فراھم کند. ترجيحاً ھر یک از اینظرفشویی نيز به یک چراغ نياز است تا شب ھنگام نور کافی برای شست و شوی ظروف و مواد غذای

د.چراغ ھا باید دارای کليد کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گيرن

دیواری قرار دارند به راحتی می توان از چراغ ھای مھتابیبرای تأمين نور کافی در سطح روی کابينت ھا از آنجا که اغلب این سطوح در زیر کابينت ھای 

نت ھای دیواری بی آنکه دیده شوند و یا موجب آزارکه در زیر کابينت ھا نصب می شوند بھره گرفت. به این ترتيب چراغ ھای نصب شده در زیر کابي

باشند و نور محيط به اندازه کافی درون آنھا را روشنچشم باشند نور کافی را بر سطح روی کابينت ھا می تابانند. چنانچه کابينت ھای زمينی عميق 

 نصب کرد که با کليدھای اتوماتيک کنترل شوند و بانکند برای دسترسی راحت به وسایل داخل این نوع کابينت ھا می توان چراغ ھای کوچکی در آنھا

ستفاده از چراغ ھای سقفی که ارتفاعشانباز و بسته شدن در کابينت ھا روشن و خاموش شوند.اگر آشپزخانه شما محل صرف غذا نيز ھست ا

رف غذا روی ميز را به خوبی روشن کنند و درقابل تنظيم است درست در با�ی ميز غذاخوری ایده خوبی است. این چراغ ھا می توانند ھنگام ص

مواقعی که از ميز استفاده نمی شود فضای کلی آشپزخانه را روشنایی ببخشند.

با نصب چراغ  به سادگی  ھای سقفی قابل اجراست. در حمام ونورپردازی در فضای حمام و دستشویی از اھميت کمتری برخوردار است و 

نصب یک چراغ دیواری در با�ی آینه نيز ضروریدستشویی عmوه بر چراغ ھای سقفی که برای تأمين روشنایی محيط مورد استفاده قرار می گيرند 

ر این چراغ ھا موجب تغيير برخی از رنگ ھا شده واست اما توجه داشته باشيد که برای این منظور از چراغ ھای فلورسنت استفاده نکنيد زیرا نو

، ھال ورودی، راھروھا و راه پله ھا را نيز فراموشتصویر شما را با رنگ ھای غيرواقعی در آینه منعکس می کنند.نورپردازی قسمت ھای مختلف خانه

که در حفظ ایمنی و سmمتی خانواده و مھمانان اھميتنکنيد. این اماکن در ھر خانه ای باید از نور فراوان برخوردار باشند به خصوص راه پله ھا 

ير حرکت و سطح روی پلکان با چراغ ھایی است کهبسزایی دارد. در اینجا ایمنی مھم تر از زیبایی است و بھترین روش نورپردازی روشن کردن مس

ر تعویض �مپ را نيز ساده تر می کند.آنچه تاکنون بيان شدبه دیوار نصب می شوند و نور را به طرف پایين می تابانند. استفاده از چراغ ھای دیواری کا

بود اما نورپردازی می تواند برای زیباسازی و جلب توجهبرای تأمين نور کافی و روشنایی �زم برای انجام فعاليت ھای گوناگون در ھر یک از اتاق ھا 

 انتخاب چراغ ھای قابل تنظيمی ھستند که به صورتبيننده به سوی اشيای تزئينی و ویژگی ھای زیبای یک اتاق نيز باشد. برای این منظور بھترین

از آنھا را به سمت دلخواه تنظيم کرد به صورتی که محلتک، دوتایی و سه تایی در بازار موجودند و پس از نصب در یک نقطه از دیوار می توان ھر یک 
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و یا یک مجسمه دلخواه تنظيم کرد و یا حتی بخشی خاصمورد نظر ما را روشن کند. نور این چراغ ھا را می توان به راحتی روی یک دیوار، یک تابلو 

از اتاق (مانند محل قرارگيری شومينه و یا یک آرک در سقف) را به وسيله آنھا روشن کرد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=96991

نور مناسب

نور یکی از نيازھای حياتی در زندگی روزمره ماست از این رو ھنگام طراحی

دکوراسيون یک خانه یا حتی پيشتر در ھنگام ساخت آن، باید مورد توجه

خاص معمار و سپس دکوراتور ھر خانه قرار گيرد. از آنجا که بسياری از ما

شانس دخالت در نقشه اوليه ساختمان و ساختن خانه ای با ویژگی ھای

مورد نظر خود را نداریم پس در مرحله طراحی داخلی و دکوراسيون اتاق می

توانيم به این امر بپردازیم و کاستی ھای احتمالی موجود در ميزان نورگيری

اتاق را جبران کنيم.

نحوه و  آن  معماری  ویژگی ھای  با  متناسب  باید  اتاق  در ھر  نورپردازی 

نور مورد نياز باید با سبک دکوراسيون قرارگيری اتاق باشد و ضمن تأمين 

ميزان به  از ھر چيز  بيش  نورپردازی خوب  یک  باشد.  نيز ھماھنگ  اتاق 

نورگيری اتاق در روز مرتبط است تا دست کم نور مورد نياز در طول روز را با

ترکيبی از نور طبيعی و در صورت نياز مصنوعی تأمين کند.

ھر یک از اتاق ھای یک خانه از طریق پنجره ميزانی از نور طبيعی را دریافت

روز در طول  کافی  نور  از  که  نيست  معنا  آن  به  امر  این  اما  کنند،  می 

برخوردارند. با توجه به کاربردھای مورد نظر یک اتاق و ھمچنين مقدار نور

ميت به نحوه قرارگيری یک خانه و سپس ھر یک ازطبيعی که به اتاق راه می یابد ممکن است کيفيت و کميت این نور کافی نباشد. این کيفيت و ک

د، بستگی دارند.اتاق ھا، اندازه و فرم اتاق، ابعاد آن و تعداد پنجره ھا و آنچه در برابر پنجره قرار دار

 نيمکره شمالی نوری که از پنجره ھای شمالی بهنحوه قرارگيری اتاق به معنای جھتی است که پنجره ھای اتاق رو به آن دارند. به طور کلی در

ه ھای جنوبی به درون می تابد. نور شمالی تأثيرداخل یک اتاق می تابد سفيدتر و کم حرارت تر و ھمچنين یکنواخت تر از نوری است که از پنجر

 جنوبی که زرد رنگ تر است رنگ ھا را گرم تر از آنچهکمتری بر روی رنگ ھا می گذارد و در حضور این نور رنگ ھا واقعی تر دیده می شوند. اما نور

گی ھا در نيمکره جنوبی برعکس خواھند بود.ھستند نشان می دھد و کنتراست ھای شدیدی از نور و سایه در یک اتاق پدید می آورد. این ویژ

ن که به راحتی می توان مجسم کرد یک اتاق کوچک بهھمچنين اندازه و فرم یک اتاق نيز ميزان نورگيری طبيعی آن را تحت تأثير قرار می دھد. چنا

این امر تأثيرگذار ھستند.نور کمتری نسبت به یک اتاق بزرگ نياز دارد. فرم اتاق و تعداد و اندازه پنجره ھا نيز در 
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تری نسبت به اتاقی که پنجره ھایش در طول آن قرارمثmً اگر در یک اتاق مستطيل شکل، پنجره ھا در عرض اتاق قرار گرفته باشند اتاق از نور کم

باشد ميزان نور دریافتی با زمانی که ساختمان دیگری و یادارند بھره مند خواھد بود و به ھمين ترتيب اگر بيرون از پنجره ھا مانعی برای عبور نور ن

یک درخت در برابر پنجره قرار دارد متفاوت خواھد بود.

ن دانست. ھنگام طراحی یک نورپردازی در فضایميزان نور طبيعی یک اتاق را در واقع می توان نقطه آغاز طراحی یک نورپردازی مناسب برای آ

احتمال می رود برای مصارف گوناگون از قبيل خواندن واتاقی مشخص ابتدا کاربردھای اتاق را در نظر بگيرید. اگر اتاق فضای نسبتاً بزرگی دارد و 

 که برای ھر یک از این فعاليت ھا ميزان نور مناسب درمطالعه، استراحت و تماشای تلویزیون مورد استفاده قرار گيرد باید نورپردازی به نحوی باشد

ورپردازی پر رنگ تر و دیدنی تر ساخت. ضمن آن که ھراتاق تأمين شود و ھمچنين در ھر اتاق ویژگی ھای دکوراتيو را نيز می توان با استفاده از ن

سبک دکوراسيونی نيز نوع خاصی از نورپردازی را می طلبد.

یی که رنگ روشن دارند با انعکاس نور از سطحشان فضا رارنگ دیوارھا در یک اتاق نيز می توانند تأثير چشمگيری بر روی نورفضا ایجاد کنند. دیوارھا

ان می دھند.روشن تر نشان می دھند حال آن که دیوارھای تيره نور را جذب می کنند و فضا را کم نورتر نش

جود را از خود انعکاس می دھند و به فضایسقف ھای سفيد مانند یک صفحه بزرگ منعکس کننده نور عمل می کنند و نور طبيعی یا مصنوعی مو

نور شمالی را بگيرند و به عکس رنگ ھای سرد (ماننداتاق می تابانند. رنگ ھای نيمه گرم چرخه رنگ (مانند زردھا و انواع کرم) می توانند سردی 

ه از آنھا عبور می کند تأثير می گذارند و با -----آبی ھا و سبزھا) از تندی آفتاب جنوبی می کاھند. ھمچنين جنس و رنگ پرده ھا بر روی نوری ک

کردن نور به نوبه خود بر روی سایر اجزا و اشيا اتاق نيز تأثير می گذارند.

 نورپردازی کانونی، و نورپردازی دکوراتيو.به طور کلی ھر اتاق به سه نوع نورپردازی نيازمند است: نورپردازی عمومی یا نور پس زمينه،

ازی برای جبران کمبود نور طبيعی چه در طول روز و چهنورپردازی عمومی یا پس زمينه در واقع مبنای طراحی نورپردازی یک اتاق است. از این نورپرد

 است از ترکيبی از منابع مختلف نوری دردر شب استفاده می شود. این نور کلی اغلب از طریق چراغ ھای سقفی تـأمين می شود. اما ممکن

ھای روميزی و چراغ ھای دیواری. نور حاصل از نورپردازینقاط گوناگون یک اتاق نيز تأمين شده باشد مانند آباژورھای پایه بلند روی زمين یا آباژور

ن نور نباید سایه دار باشد و باید به نحویعمومی ممکن است درخشان و مستقيم و یا مات و غيرمستقيم باشد. اما آنچه مھم است این که ای

تأمين شود که در ھيچ بخشی از اتاق سایه نيفتد.

مثmً با استفاده از یک نورپردازی کانونی می تواننورپردازی کانونی، نوری در جھت خاص توليد می کند و نقطه خاصی از اتاق را روشن می سازد. 

سازی مواد غذایی است نور بيشتری بخشيد. اینمبلی را که محل مطالعه در اتاق است روشن تر کرد و یا به بخشی از آشپزخانه که محل آماده 

وع نورپردازی از چراغ ھایی که بر روی بازوھای متحرکنوع نورپردازی در اطراف محل روشن شده سایه ایجاد می کند. اغلب نور مورد نياز برای این ن

نصب شده اند تأمين می شود؛این نور مکملی برای نور عمومی در یک فضا است.

 لحاظ دکوراتيو، و نه از جنبه کاربردی روشن کرده باشدنورپردازی دکوراتيو به ھر نوع نوری که یک شی یا ناحيه از اتاق را به جھات زیباسازی و به

اشياء ھنری موجود در آن مورد استفاده قرار میاطmق می شود. این نوع نورپردازی برای جلب توجه بيننده به ویژگی ھای دکوری در یک اتاق و 

ده به دیوار و یا ویژگی ھای معماری یک اتاق؛گيرد، مانند به نمایش گذاشتن اشيای زینتی چيده شده در یک بوفه و یا یک تابلوی خاص نصب ش

حاصل از چراغ ھالوژن به خصوص اگر بر روی بازوھاینوری که برای این منظور به کار می گيریم باید حداقل سه برابر نور عمومی اتاق باشد. نور 

 ھر سه نوع نور پردازی را در آن داشته باشيم.متحرک نصب شده باشند برای این منظور مناسب است. برای یک نورپردازی کامل در یک اتاق باید

و یا ویژگی ھای معماری خاص آن نيز تأثير گذاشت.دربا استفاده از نورپردازی صحيح حتی می توان با ایجاد حقه ھای بصری بر روی ابعاد یک اتاق 

این جا به برخی از این تأثيرات اشاره می کنيم:

 یا چراغ ھای پایه بلند که روی زمين قرار می گيرند و- برای بلندتر جلوه دادن سقف یک اتاق از چراغ ھای دیواری که نور را به سقف می تابانند و

نور را به با� و بر روی سقف می تابانند استفاده کنيد.

واری که نور را به پایين می تابانند و آباژورھایی که- برای کوتاه جلوه دادن سقف ھای بلند و ایجاد فضایی صميمی تر در یک اتاق از چراغ ھای دی

ن می تابانند استفاده کنيد و از تابيدن نور بهکmھشان نور را به سمت پایين ھدایت می کند و یا چراغ ھای سقفی که نور را فقط به طرف پایي

سقف خودداری کنيد.

ز دیوارھای عرضی اتاق و جلب توجه بيننده به آن دیوار- برای عریض تر جلوه دادن یک فضای باریک و بلند با تاباندن نور درخشان تری بر روی یکی ا
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مات و یکنواخت، توجه را از باریکی اتاق منحرف کنيد.با نصب یک شی یا تابلوی ھنری جذاب بر روی آن و روشن کردن دیوارھای دیگر با نوری نسبتاً 

سقفی استفاده کنيد و کmھک آباژورھا را از رنگ- برای صميمی و گرم تر به نظر رسيدن یک فضا از آباژورھای روميزی متعدد به جای چراغ ھای 

ھای گرم انتخاب کنيد تا نوری گرم به فضا بپاشند.

P٣٠worldمنبع : 

http://vista.ir/?view=article&id=93570

نورپردازی

نور پردازی از عوامل بسيار مھم در طراحی داخلی ميباشد که متاسفانه ما

نور پردازی را تنھا یک نور پر قدرت در وسط فضا ميدانيم اما چه بھتر و زیبا تر

است که بتوانيم از نور ھای دسته دوم و متفاوت از نور ھای مرکزی استفاده

کنيم.

در اکثر عکسھایی که در این وبmگ قرار داده ام به خوبی ميتوانيد ببينيد که

چگونه و در کجا از آباژور استفاده شده است و کمتر لوستر به چشم ميخورد

به نظر من لوستر ھای بسيار زیبایی در مغازه ھا است اما باید بدانيم که در

فضای مورد نظر ما چه استفاده ای د ارد لوستر ھای بلند بيشتر در مکانھای

 متر باشند مثل ھتل۴مورد استفاده قرار ميگيرد که دارای سقف بلند تر از 

ھا �بی یا ورودی ھای منازل بزرگ.و.....

چه بھتر است که نور را بتوانيم به روی دیوار ھا یا حتّی کف اتاق بتابانيم از

نور ھای کم قدرت اما در تعداد زیاد استفاده کنيم و سعی بر این باشد که

اگر نوری قرار است به روی دیوار بتابد چه بھتر که یک عنصر زیبا را به نمایش

بگذارد مثل یک تابلو یک گوشھای از اتاق که کمد یا بوفه ای زیبا یا حتی

گلھای آپارتمانی و ... در آنجا است را نشان دھد .

http://interiordesignnow.blogfa.com

http://vista.ir/?view=article&id=111131
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نورپردازی خوب در خانه

اتاق در  نور  و  نور طبيعی  نور خوب،  اتاق ھا،  داخل  در  نورپردازی  مبانی 

باید به آن بپردازیم، یکی از اصولی است که در چيدمان خانه  بزرگسا�ن 

اھميت داده شود.

▪ نورپردازی مناسب

و نورپردازی درست  اتاق خواب تان  در  آیا  موضوع که  این  شاید تشخيص 

اصولی وجود دارد یا نه، در وھله اول، کار چندان راحتی نباشد اما به راحتی از

تبعات آن می توان به این مطلب پی برد. اگر صبح ھا با سردرد از خواب بيدار

مردمک اطراف  قرمزرنگ  می سوزد، ھاله ای  چشم ھایتان  می شوید، 

چشم ھایتان دیده می شود یا اگر از ھمان اولين ساعات شروع روز، عادت به

نورپردازی نشانگر جای خالی  دارید، ھمه و ھمه  پرخاشگری  بدخلقی و 

مناسب در اتاق تان است؛ چرا که نورپردازی خوب موجب می شود در خانه

خود احساس آرامش و امنيت داشته باشيد.

راه حل تمامی  این مشکmت، ایجاد یک شمای انعطاف پذیر نوری است به

حالتی خوشایند ببخشد. نورپردازی باید به گونه اینحوی که برای تمامی  ساعات روز مناسب باشد و به اتاق ھای شما در ھر لحظه از شبانه روز، 

کنيد و مثmً اتاق خود را از یک اتاق نورانی، به یک اتاقطراحی شده باشد که با فشاردادن یک کليد ساده، به راحتی بتوانيد نور اتاق را زیاد یا کم 

آرام با نوری رمانتيک که برای خوردن یک شام دونفره با ھمسرتان مناسب است، تبدیل کنيد.

▪ نور طبيعی

ر ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی بهنور طبيعی، یکی از ویژگی ھای مثبتی است که یک خانه می تواند داشته باشد اما کيفيت نور د

ان در عرض و طول جغرافيایی بيندازیم.جھت اتاق ھا دارد. شاید بد نباشد نگاھی به نحوه نور اتاق ھا با توجه به جھت قرارگرفتن ش

 به آنھا نمی تابد. ھنرمندان نقاش معمو�ً اتاق کار خودـ اتاق ھای رو به شمال: این اتاق ھا سرد ھستند، نور زننده ای دارند و نور مستقيم خورشيد

خيص بدھند.را رو به شمال انتخاب می کنند تا در نور آن، بھتر بتوانند رنگ ھا و طيف ھای مختلف را تش

 شرق ھستند اما بعد از گذشت چند ساعت از زمانـ اتاق ھای رو به شرق: اولين اتاق ھایی که با طلوع خورشيد روشن می شوند، اتاق ھای رو به

ر خورشيد در این اتاق ھا نيست. بھتر است برای تعدیل طلوع، سایه ای بلند و طو�نی مدت بر این اتاق ھا سایه می افکند و طی روز دیگر خبری از نو

با این کار می توان در اواسط روز نيز تا حد ممکن، نورنور شدید و خيره کننده آفتاب در زمان طلوع، در این اتاق ھا از نور مصنوعی استفاده شود. 

 کارآیی دارد.طبيعی روز را به نوعی در این اتاق ھا ایجاد کرد. این تمھيد برای اتاق ھای رو به شمال ھم

البته ممکن است طی روز و در فصل ھای مختلف، کيفيت وـ اتاق ھای رو به جنوب: نور و گرمای خورشيد در تمام مدت روز در این اتاق ھا وجود دارد؛ 

زیادی را طی روز در آنجا می گذرانيد، رو به جنوبميزان آن اندکی تغيير کند. بھتر است آشپزخانه، اتاق نشيمن و ھر جایی که معمو� مدت زمان 

باشد.

 که نور شدید است، چشم را آزار می دھد. بعدازظھرھا دراتاق ھای رو به غرب: در گرم ترین ساعات روز، نور خورشيد به این اتاق ھا می تابد و زمانی

این اتاق ھا سایه می افتد و نور خورشيد، مmیم تر می شود.

▪ نور اتاق خواب بزرگسا�ن

ابـــی راحــت داشته باشيد. البته این را فراموش نکنيدنور خوب در اتاق خواب، به شما این امکان را می دھد کــه بعد از یــک روز سخــت کاری، خو

بح روز بعد برای پوشيدن لباس مشکل پيدا می کنيدکه منظورمان این نيست که اتاق خواب باید تاریک باشد تا خوب بخوابيد، چون در این صورت، ص
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و ممکن است با جوراب ھای لنگه به لنگه سر کار بروید!

وب است و حتی اگر ھم اتاقی شما بخواھد بخوابد،بھترین نور برای اتاق خواب، نور کنار تختخواب است که برای مطالعه و حتی دیدن تلویزیون خ

ستفاده کنيد یا نوری را در قسمت با�یی تخت خود تعبيهچشمانش را آزار نمی دھد. می توانيد برای نور کنار تختخواب تان از آباژورھای کنار تختی ا

کنيد یا روشنایی ھای دیوارکوب در اتاق خود نصب کنيد.

منبع : بانک اطmعات گردشگری

http://vista.ir/?view=article&id=92870

نورپردازی در آشپزخانه، حمام و ھال ورودی

در آشپزخانه ھای قدیم که مانند امروز دارای کابينت ھای ثابت و جاسازی

شده و محل مشخصی برای اجاق گاز،

یخچال و دیگر وسایل آشپزخانه نبودند ، نورپردازی اغلب به وسيله یک چراغ

آویز سقفی که در مرکز سقف آشپزخانه نصب می شد انجام می گرفت.

چرا که اغلب فعاليت ھای داخل آشپزخانه ( مانند آماده سازی مواد غذایی

) بر روی ميز وسط آشپزخانه انجام می شد. اما آشپزخانه ھای امروزی با

ردیفی از کابينت ھا ، اجاق و یخچال جاسازی شده به موازات و در کنار

دیوارھای آشپزخانه نيازمند شيوه دیگری از نورپردازی ھستند. در آشپزخانه

ھای امروزی قسمت اعظم کار در آشپزخانه بر روی سطح کابينت ھا در کنار

یا شير آب و سينک ظرفشویی انجام می شود که در اغلب اجاق گاز و 

آشپزخانه ھا ھمگی در کنار دیوار قرار دارند اما ھنوز چراغ ھای سقفی از

وسط سقف آشپزخانه آویزان ھستند ، در نتيجه افراد اغلب پشت به منبع

نور کافی از  به کار ھستند و ھنگام کار  نور و در زیر سایه خود مشغول 

برخوردار نيستند. با توجه به تغييرات ساختار آشپزخانه ھای امروزی نسبت

کار انجام  محل  اغلب  که  آشپزخانه  از  بخش ھایی  در  ما   ، به گذشته 

مانند سطح روی اجاق گاز، نياز داریم.  نور کافی  به  محسوب می شود 

سينک ظرفشویی و سطوح روی کابينت ھا که برای آماده سازی وسایل

به نياز  بر  عmوه  گيرند.  می  قرار  استفاده  مورد  غذایی  مواد  و  آشپزی 

ر بسياری از آشپزخانه ھا بعضی از کابينت ھا با درھایروشنایی در این اماکن، فضای کلی آشپزخانه نيز باید از نور کافی برخوردار باشد. ھمچنين د

زئينی استفاده شود. این کابينت ھا نيز نياز بهشيشه ای و به صورت ویترین ساخته شده اند تا از آنھا برای به نمایش گذاشتن ظروف زیبا و ت

 صورت جداگانه قابل کنترل باشند.نورپردازی داخلی دارند. به این ترتيب ما نياز به یک مجموعه منابع نوری داریم که ھریک به

www.takbook.com

www.takbook.com



ق گاز ھستند به راحتی توسط چراغ ھواکشنور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانه ھایی که دارای یک ھواکش یا ھود در با�ی اجا

يم در با�ی اجاق گاز نصب شود. ھمچنين با�یتأمين می شود. اگر با�ی اجاق گاز، ھواکش مجھز به چراغ وجود ندارد باید یک چراغ قابل تنظ

یی را برای ما فراھم کند. ترجيحاً ھر یک ازسينک ظرفشویی نيز به یک چراغ نياز تا شب ھنگام نور کافی برای شست و شوی ظروف و مواد غذا

گيرند.این چراغ ھا باید دارای کليد کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار 

دیواری قرار دارند به راحتی می توان از چراغ ھایبرای تأمين نور کافی در سطح روی کابينت ھا از آنجا که اغلب این سطوح در زیر کابينت ھای 

یر کابينت ھای دیواری بی آنکه دیده شوند و یامھتابی که در زیر کابينت ھا نصب می شوند بھره گرفت. به این ترتيب چراغ ھای نصب شده در ز

مينی عميق باشند و نور محيط به اندازه کافی درونموجب آزار چشم باشند نور کافی را بر سطح روی کابينت ھا می تابانند. چنانچه کابينت ھای ز

کوچکی در آنھا نصب کرد که با کليدھای اتوماتيکآنھا را روشن نکند برای دسترسی راحت به وسایل داخل این نوع کابينت ھا می توان چراغ ھای 

کنترل شوند و با باز و بسته شدن در کابينت ھا روشن و خاموش شوند.

م است درست در با�ی ميز غذاخوری ایدهاگر آشپزخانه شما محل صرف غذا نيز ھست استفاده از چراغ ھای سقفی که ارتفاعشان قابل تنظي

عی که از ميز استفاده نمی شود فضای کلیخوبی است. این چراغ ھا می توانند ھنگام صرف غذا روی ميز را به خوبی روشن کنند و در مواق

آشپزخانه را روشنایی ببخشند.

ھای سقفی قابل اجرا است. در حمام ونورپردازی در فضای حمام و دستشویی از اھميت کمتری برخوردار است و به سادگی با نصب چراغ 

نصب یک چراغ دیواری در با�ی آینه نيزدستشویی عmوه بر چراغ ھای سقفی که برای تأمين روشنایی محيط مورد استفاده قرار می گيرند 

 زیرا نور این چراغ ھا موجب تغيير برخی از رنگ ھاضروری است اما توجه داشته باشيد که برای این منظور از چراغ ھای فلوئورسنت استفاده نکنيد

شده و تصویر شما را با رنگ ھای غيرواقعی در آینه منعکس می کنند.

 این اماکن در ھر خانه ای باید از نور فراوان برخوردارنورپردازی قسمت ھای مختلف خانه ، ھال ورودی، راھروھا و راه پله ھا را نيز فراموش نکنيد.

ارد. در اینجا ایمنی مھم تر از زیبایی است وباشند به خصوص راه پله ھا که در حفظ ایمنی و سmمتی خانواده و ميھمانان اھميت به سزایی د

ر نصب می شوند و نور را به طرف پایين میبھترین روش نورپردازی روشن کردن مسير حرکت و سطح روی پلکان با چراغ ھایی است که به دیوا

تابانند. استفاده از چراغ ھای دیواری کار تعویض �مپ را نيز ساده تر می کند.

ن در ھر یک از اتاق ھا بود ؛ اما نورپردازی می تواندآنچه تاکنون بيان شد در جھت تأمين نور کافی و روشنایی �زم برای انجام فعاليت ھای گوناگو

باشد. برای این منظور بھترین انتخاب چراغ ھایدر جھت زیباسازی و جلب توجه بيننده به سوی اشيای تزئينی و ویژگی ھای زیبای یک اتاق نيز 

 نقطه از دیوار می توان ھر یک از آنھا را به سمتقابل تنظيمی ھستند که به صورت تک، دوتایی و سه تایی در بازار موجودند و پس از نصب در یک

 به راحتی بر روی یک دیوار، یک تابلو و یا یک مجسمهدلخواه تنظيم کرد به صورتی که محل مورد نظر ما را روشن کند. نور این چراغ ھا را می توان

ر سقف ) را به وسيله آنھا روشن کرد.دلخواه تنظيم کرد و یا حتی بخشی خاص از اتاق ( مانند محل قرارگيری شومينه و یا یک آرک د

ی بخشيد. اما یکی از بھترین راه ھا نصب چراغطبقات داخل کابينت ھای در شيشه ای را نيز می توان با استفاده از روش ھای گوناگون روشنای

 قسمت با� و یا پایين کابينت است.ھای کوچک در زیر ھر یک از طبقات ، و یا در مواقعی که طبقات شيشه ای ھستند نصب یک �مپ در

P٣٠worldمنبع : 
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▪ دکوراسيون آبی - صورتی

برای داشتن یک اتاق رنگين، �زم است با روانشناسی رنگ ھا و تاثير متقابل

رنگ ھا بر یکدیگر آشنا باشيد.

چرخه رنگ کمک می کند که با پرھيز از حدس و گمان، در رنگ آميزی اتاق تان،

از به کار بردن رنگ ھای ناسازگار و نامطبوع در کنار ھم بپرھيزید. استفاده از

بتوانيد در یک آن تا  بگيرید  یاد  این چرخه را- که بسيار ھم آسان است- 

معرفی خmل  در  سازگارند.  یکدیگر  با  رنگ ھایی  چه  که  دھيد  تشخيص 

اتاق ھا، توضيحات جامع تری درباره رنگ خواھيم داد.

بر تاثير بصری شگرفی  استفاده از دو رنگ متضاد روشن در اتاقی بزرگ، 

جای می گذارد، به نحوی که تا مدت ھا و شاید ھم ھرگز، این طرح زیبا را

تند، صورتی  آبی و  زنده  رنگ  دو  و  مدرن  مواج  نکنيم. طرح ھای  فراموش 

منظره ای متفاوت و نو پدید آورده است. برای بيشترین تاثير ممکن، آبی  و

صورتی در مقادیر مساوی به کار گرفته شده اند. این دو رنگ نيز روی چرخه

دلنشين بسيار  تضادشان  اما  می گيرند،  قرار  یکدیگر  روبه روی  تقریباً  رنگ 

است. روی دیوار صورتی رنگ کناری، با جابه جایی پرده، رنگ صورتی در طول

پنجره ادامه پيدا می کند.

د این دو رنگ نيز تاکيد می کنند.دایره ھای آبی  و صورتی روی دیوار، گذشته از اینکه فضای یکدست آبی  را می شکنند، بر تضا

وجه بيشتری را به سمت شکل ھای فرم دار معطوفاستفاده از زمينه ھای رنگی تند برای مبلمان و اسباب و اثاثيه، طرح را جسورتر می کند و ت

ان را می شکند. با افزودن یک قفسه چرخ دار، بامی نماید. منحنی ھای مدرن در مبل و کاناپه با فرمی غيرمتداول، قالب ھای سنتی طراحی مبلم

قاب براق از جنس کروم، محيط کامmً مدرن و امروزی شده است.

که در این نمایش رنگ ھا، نقش درخور توجھی ایفاصورتی ھای زنده به کار رفته در کرکره غلتکی و پرده جمع شو چنان پنجره را قاب گرفته اند 

 مانع از ورود نور و تاریکی بيش از حد اتاق شوند.می کنند. پارچه نازک پرده به نور طبيعی امکان ورود می  دھد و اجازه نمی دھد رنگ ھای تند

▪ دکوراسيون زرد - نارنجی

 نسبت داد. اگر مایليد درون یک اتاق سرد محيطیرنگ ھای تند، مبل ھای کوتاه و راحت و سقف پارچه ای چادری را تنھا می توان به سبک مراکشی

به گرمی آفتاب سوزان صحرا پدید آورید، این طرح برای شما تدارک دیده شده است.

 باشيد؛ مثل رنگ ھای شن و سفال و رنگ ادویه ھابرای داشتن یک محيط گرم و ھيجان انگيز، به دنبال رنگ ھای طبيعی موجود در مناطق حاره  ای

.مانند زعفرانی، دارچينی و زنجبيلی. این رنگ ھا ھمه روی چرخه رنگ در یک سو قرار می گيرند

 پرداخت نشده یا موزایيک سفالی رنگ برگزینيد تاکوسن ھا و رواندازھایی با ترکيب این رنگ ھا انتخاب کنيد و کف پوشی با جنس زمخت، مثل چوب

وسن ھا به این سبک تکامل می بخشد.با رنگ لوازم ھماھنگی پيدا کند. دوختن نوارھای رنگی و قيطان ھای طmیی روی قاليچه ھا و ک

راحت و دلکش به وجود می آورد.کاناپه ای کوتاه با رواندازھای نقش و نگاردار و کوسن ھای راه راه، یک نقطه مرکزی دنج و 

طيف و گرانبھا استفاده کنيد.از پارچه ھایی که بافت طبيعی درشت دارند، مثل کتان و کنف پرداخت نشده، در کنار ابریشم ل

ار دھيد. تزئينات پارچه ای را تنھا به کاناپه محدودجلوی مبل یک ميز کوتاه قھوه خوری بگذارید و کف اتاق به صورت پراکنده بالشتک ھای بزرگ قر

د آن را روی دیوار پشت کاناپه رھا سازید. به این ترتيبنکنيد. با پارچه ای بلند و عریض سایه بانی درست کرده آن را در طول سقف نصب کنيد و امتدا

ته شدید، به  راحتی می توانيد این پارچه را (که بهحالتی مانند چادر عرب ھای بادیه نشين فراھم می آورید. در ضمن، ھر زمان که از این طرح خس

ی نقره ای و شمع ھای فانوسی طmیی و چراغ ھایمثابه سقف و دیوار خيمه شماست!) جمع کنيد و کنار بگذارید. منظره اتاق را با اشيای تزئين

نفتی تکميل کنيد و فضایی شاعرانه و پر احساس به وجود آورید.
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منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=103375

ويژگی ھای يک گالری خانگی

در سال ھای اخير با ظھور سبک ھا و جریان ھای متعدد و متد ھای جدید در

معماری، تغيير و تحول عظيمی در طراحی داخلی صورت گرفت. تا پيش از

این طراحان در قالبی سنتی پاسخگوی نياز خانواده در امر دکوراسيون بودند

توجه طراحان ھنری به کارکرد عناصر چيدمان معطوف بيشترین  اما امروز 

شده است. شرایط جوی، نور طبيعی و ایجاد پيوند و ھماھنگی با محيط از

جمله مواردی است که در طراحی داخلی خانه ھای امروزی بسيار مورد

توجه قرار می گيرد. به طور کلی فضای داخلی خانه و نحوه چيدمان اسباب

و اثاثيه منزل ارتباط مستقيمی با افزایش انرژی فرد در بدو ورود به منزل دارد.

تشدید موجب  ترین عواملی که  مھم  از  یکی  داخلی  به عقيده طراحان 

نگرانی و پریشانی حال فرد پس از گذران یک روز کاری می شود، حضور در

فضایی است که ھيچ گونه ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگ آميزی آن دیده

ح می شود در صورتی که یکی از جنبه ھاینمی شود. معمو�ً در مبحث طراحی داخلی نوع چينش مبلمان، بوفه، رنگ دیوار و نوع کفپوش مطر

 خوبی که از قدم زدن در یک گالری نقاشی به شماتاثير گذار در زیبایی بخشيدن به خانه استفاده از آثار ھنری است. تنھا کافی است به احساس

 رھایی و القای حس جاودانگی از جمله تاثيراتیدست می دھد بيندیشيد، آن وقت اھميت آثار ھنری را درک خواھيد کرد. ایجاد تمرکز، رسيدن به

است که تابلو ھای نقاشی و عکس ھای خانوادگی است.

 و مطلوب نقش دارد، نصب تابلو نيز در صورتی که طبقھمان طور که چگونگی کنار ھم قرار گيری مبلمان و دیگر اثاثيه منزل در ایجاد فضایی دلخواه

 و ایجاد فضایی ناراحت کننده، شلوغ و استرس زااصول دکوراسيون انجام نشود، نه تنھا تاثير خوشایندی نخواھد داشت که باعث برھم زدن اعصاب

ین ھدف، مسووليت ھای کاربردی نيز در فضامی شود. تابلوھا اگرچه اغلب با ھدف تزئينی مورد استفاده قرار می گيرند ولی در پس ظاھر ا

 روان افراد ساکن در آن مکان نيز تاثير می گذارند.صرف نظر ازبرعھده دارند. آنھا جایگاه ویژه ای در تغيير حال و ھوای محيط دارند و در نتيجه بر روح و

ی تابلو است که در خانه ھایی با سقف کوتاه یا بسيارجاذبه ای که نصب تابلو در فضا ایجاد می کند، «تغيير ابعاد ظاھری فضا» از دیگر کارکرد ھا

اظ ظاھری، نصب تابلو بلند عمودی در فواصل نزدیک و دربلند بسيار کاربرد دارد. به عقيده طراحان یکی از راھکارھای افزایش ارتفاع دیوارھا به لح

 کف است.کنار ھم یا چندین تابلو ھم اندازه در امتداد ھم و در راستای یک خط عمودی فرضی از سقف به

ه در کنار ھم با نقشی که در افزایش طول دیوار داردبرای پوشاندن خطای بصری دیوار نيز نصب تابلویی طویل و افقی یا نصب چندین تابلو یک انداز

ين است. اگر تابلو ھا در ارتفاعی مناسب آویزانبسيار کمک کننده خواھد بود. نکته مھم در نصب تابلو در نظرگرفتن فاصله تابلو با سقف و زم

یوارھای بزرگ دیوار خانه را کوچک جلوه می دھد ونشوند، تماشای آنھا و در نتيجه لذت بردن از آنھا دشوار می شود. نصب تابلوھای کوچک روی د

نھا را یک عنصر دکوراتيو به حساب آورد. پيشنھادھم از ارزش اثر می کاھد. تابلوھای ھنری باید دو سوم پھنای دیوار را پوشش دھند تا بشود آ
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 تابلو است که از لحاظ فرم و محتوا ھمسانی داشتهطراحان برای افرادی که تابلویی با پھنای کافی در اختيار ندارند، نصب مجموعه ای از چندین

 آنھا گذشته از ارزش ھنری شان در یک دید کلی وباشند. تابلوھا ھمچنين به عنوان مکملی برای وسایل دیگر در دکوراسيون محيط کاربرد دارند.

گاه ویژه ای دارند و از آنجا که بارھا بهدورنما، لکه ھای رنگينی در دکوراسيون فضا محسوب می شوند که در موضوع چرخش رنگی محيط جای

اده در اثری که قرار است روی دیوار بنشيند ازتاثيرات رنگ در دکوراسيون تاکيد شده است توجه به رنگ قاب تابلو و حتی رنگ ھای مورد استف

نده شده است و مبلمان خانه نيز از رنگ ھایاھميت ویژه ای برخوردار است. اگر دیوار ھا با رنگ ھای مmیمی نظير آبی، سبز یا نيلی پوشا

مونی در فضا شده و محيط را از نوسان ھای رنگیتھاجمی مثل قرمز، زرد و نارنجی انتخاب شده اند، نصب قاب ھایی با رنگ گرم باعث ایجاد ھار

کی از رنگ ھای تند و گرم ھماھنگ با وسایل خانه،نجات می دھد. اگر رنگ ھای به کار رفته درون اثر نيز مmیم و کمرنگ است، انتخاب قابی به ی

نگ مmیم یا خنثی باید انتخاب شود. برای خانهجلوه خاصی به محيط می بخشد. برعکس برای آثار ھنری شلوغ با رنگ ھای گرم و تند، قابی با ر

يه می شود. دليل این پيشنھاد به خاصيت رنگ سفيدای با دیوارھا و اثاثيه سفيد خرید قاب ھایی به رنگ سبز زنگاری، قرمز و آبی اقيانوسی توص

ید و اگر با آبی و قرمز ھمراه شود به ترتيبمربوط می شود که نشانه اشرافيت است و اگر با سبز زنگاری ترکيب شود بر قدمت محيط می افزا

محيطی آرام، شاعرانه و رمانتيک خلق می کند.

www.bravacasa.itمنبع: 

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=110427

ھمه چيز در مورد نصب تابلو و قاب عکس

اگر ھنگام نصب قاب ھای عکس و تابلوھا بر روی دیوار منزل، اتاق کار و یا در

ھرجایی از خود سؤال کرده باشيد که آنھا را در کجا و چگونه نصب کنيد به

توصيه ھای زیر توجه کنيد.

▪ اگر عکس تکی بزرگ را به دیوار آویزان می کنيد بھتر است، این عکس را در

یک دیوار وسيع خالی قراردھيد و سعی کنيد یک چارچوب طبيعی برای آن

درنظر بگيرید، مثmً ما بين دو پنجره، در فرورفتگی ھای دیوار، با�ی شومينه

و یا اینکه تابلو را در ارتباط با یک قطعه بزرگ از و سایل خانه مانند مبل نصيب

نمایيد به نحوی که قاب تابلو با سبک اثاثيه اتاق ھماھنگی داشته باشد.

▪ یک قاب عکس تک و کوچک را اگر خيلی پایين بياورید جلوه بيشتری خواھد

 با�ی تابلو ھمجوار شومينه قرارگيرد.داشت، مثmً چند سانتيمتر با�تر از ميز، زیر چراغھای بلند، پھلوی شومينه و یا اینکه قسمت

ب نمایيد. ولی اگر ھر دوی آنھا به یک اندازه ھستند به▪ اگر دو قاب عکس در اندازه ھای متفاوت دارید آن را که کوچکتر است در زیر قاب بزرگتر نص

نمایيد مثmً اگر دو قاب مربع یا مستطيل دارید از یکجای آویختن آنھا کنار یکدیگر سعی کنيد از قاب دیگری با شکل متفاوت در وسط آنھا استفاده 

تصویر گرد یا بيضوی در وسط آنھا استفاده نمایيد.
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می کند را محور قرارداده، قاب عکس را به صور یک گروه به دیوار بياویزید اول قاب بزرگتر و یا آنکه بيشتر جلب نظر ٣▪ اگر می خواھيد بيش از 

سپس قابھای دیگر را دور و اطراف آن قراردھيد.

ردھيد تا بھترین ترکيب به دست آید.برای آزمایش این کار را اول روی زمين انجام دھيد وبه اشکال مختلف قاب را کناریکدیگر قرا

وار نصب نمایيد و اگر موردقبول واقع شد آن زمان تابلوھا راتوصيه می شود ابتدا کاغذ قھوه ای رنگ به اشکال و اندازه قابھا تھيه کنند، آنھا را به دی

به جای کاغذھا و در جای خود آویزان کنيد.

http://nobelak.blogfa.com/post-٢۶٩.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=103885

ھيچ محدوديتی وجود ندارد

امروز برخmف گذشته، ترتيب دادن ميز و صندلی برای صرف وعده

به دیگر اقدامی صرفاً دكوراسيونی و تشریفاتی  ھای غذایی، 

شمار نمی آید؛ بلكه با توجه به توصيه ھای مكرر پزشكان ارتوپد

مبنی بر نحوه نشستن صحيح و ایجاد بھترین شرایط برای ستون

ملزومات جمله  از  كار  این  زانو،  ھمچون  مفاصلی  فقرات 

دكوراسيونی - كاربردی یك فضای زندگی بوده و با سmمتی ھمه

رابطه مستقيم دارد. البته در سيستم دكوراسيونی بسياری از

بزرگ و ميز  مبلمان،  تكميل سرویس  برای  امروزی،  خانه ھای 

مھمانان وجود برای  تعداد صندلی مخصوص  و  زیبای غذاخوری 

دارد ولی جالب آنكه در اغلب موارد نه تنھا ميز و صندلی ھای

دیگری برای صرف وعده ھای غذایی افراد خانه بر روی آنھا ترتيب

و صندلی غذاخوری ميز  از  به جای استفاده  بلكه  نشده  داده 

موجود، حتی افراد مسن دارای ناراحتی ھای استخوانی ھم بر

روی زمين و در كنار سفره غذا می خورند.

 و استاندارد بودن ميز و صندلی وجود دارد ولیحال آنكه با كاربرد ميز و صندلی برای این منظور اگرچه شرط رعایت كردن قوانين نشستن صحيح

ده و به خصوص كھنسا�ن از اھميت بسياری برخوردار�اقل بر روی مفاصل زانوھا فشار وارد نشده و این موضوع برای افرادی كه دچار مشكل زانو بو

شپزخانه است ولی از آنجا كه اغلب آشپزخانه امروزیاست. لذا برای مھيا كردن این شرایط، بھترین كار قرار دادن یك ميز و چند صندلی در محيط آ

اسبی است.دارای محدودیت فضا بوده و این امكان را ندارد، نزدیك ترین محيط به آشپزخانه نيز مكان من

ر شرایط كوچك بودن فضای داخل آشپزخانه سطحالبته این روزھا با توجه به تغيير سيستم اكثر آشپزخانه ھا از بسته به باز، معمو�ً حتی د

. �زم به ذكر است در خانه ھایی كه به جھتپيشخوان با نصب طبقه دیگری رو به فضای مجاور، به ميز غذاخوری افراد خانواده مبدل می شود
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ارد، می توان از ھمين سطح برای پذیرایی ازكوچك بودن فضای پذیرایی حتی ا�مكان قرار دادن ميز و صندلی غذاخوری برای مھمانان وجود ند

مھمانان نيز استفاده كرد.

قراردادن ميز و صندلی معمولی را نداشته و یابا تمام تفاسير ذكر شده اگر آشپزخانه خانه شما دارای سيستم بسته بوده و فضای كافی برای 

) به صورتی است كه در آن پيشخوان مخصوص صرف غذا ترتيب داده نشده است، نااميد نشوید ھنوزopenآنكه آشپزخانه سيستم باز شما (

راھكارھای دیگری وجود دارد كه در زیر به آنھا می پردازیم:

ط آن با تعداد اعضای خانواده متناسب است،- اگر در آشپزخانه كوچك تان فرورفتگی از سقف تا كف بmاستفاده ای وجود دارد و عمق و شرای

 سانتی متری از كف، طبقه ای با عرض بيشتر نصب كنيد.۶٠قسمت با�ی آن را به كابينت بندی و یا طبقه بندی مستقل اختصاص داده و در ارتفاع 

این طبقه می تواند ميزی مناسب برای صرف وعده ھای غذایی دو و یا سه نفر باشد.

 این ميزھا در شكل ھای مختلف نيم دایره و یا- اختصاص یكی از دیوارھای خالی آشپزخانه به نصب ميز تاشو نيز از جمله این راھكارھا است.

ن آنھا با محيط، شما می توانيد با توجه به فرممستطيل و در انواع مدل ھا در فروشگاه ھای مربوطه عرضه می شوند ولی در صورت نامتناسب بود

 تھيه كرده و آن را با پایه گونيایی تاشو به دیوار متصل كنيد.MDFو فضای مورد نظر، تخته ای به شكل دلخواه از جنس نئوپان و یا 

 حالت خوابيده، در راستای دیوار جمع می شوند.این قبيل ميزھا معمو�ً به صورت طبقه ای مستقل بر روی دیوار نصب شده كه پس از صرف غذا به

 به صورتی كه چھارپایه ھا در زیر سطح ميز قرار- ميزی ساده و چرخ دار و ھمچنين چھارپایه ھایی متناسب با ميز سفارش داده و یا تھيه كنيد

ه و ھم از سطح روی آن برای مصارف دیگر در كنارگيرند. به این ترتيب ھم امكان جابه جایی ميز و صندلی ھا در آشپزخانه به راحتی وجود داشت

رت ثابت در آشپزخانه اشغال نمی كنند.اجاق گاز و یا ظرفشویی می توان استفاده كرد، در ضمن ميز و صندلی ھا مكانی مجزا را به صو

الھام اسمعيلی

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=15667

يـک دکـور خـوب

ھنگامی که فضایی از وسعت کمی برخوردار بوده و صرف نظر از کارایی، به

لحاظ ظاھری نيز کوچک و دلگير به نظر می رسد، به کارگيری راھکاری بسيار

ساده و کاربردی دکوراسيونی آن قدر می تواند تاثيرگذار و مفيد فایده باشد،

بزرگتر شده به طور واقعی  رانده شده و فضا  به عقب  گویی که دیوارھا 

است. پيشنھادات ارائه شده در ذیل از آن جمله اند:

▪ رنگ

برای از جمله مھمترین اقدامات  انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذکور 

وسيع تر کردن آن به لحاظ ظاھری است. این موضوع تنھا به انتخاب رنگی

برای دیوارھا و سقف محدود نمی شود بلکه کفپوش انتخابی و ھمچنين
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از نيز  برای فضا  نظر  مورد  یا  و  موجود  لوازم دکوراسيونی و کاربردی  رنگ 

دیوارھا درست است که  محيط،  یک  در  زیرا  برخوردارند  بسزایی  اھميت 

بيشترین و بزرگترین سطوح را تشکيل می دھند ولی بخش زیادی از آنھا با

این وظيفه به عناصر دکوراسيونی یادشده منتقلقرارگيری لوازم در مقابلشان و ھمچنين نصب دیوارکوب ھا و تابلو ھا پوشيده شده و در واقع 

ناليته ھای مختلف ھمان رنگ بھره گيرید. بهمی شود. بنابراین برای پوشش دیوارھا و سقف در فضایی کوچک از یک رنگ روشن و یا �اقل از ت

ر مورد پوشش کف نيز به ھمان ميزان حائز اھميتکارگيری رنگ ھای تيره و به خصوص گرم، دیوارھا را نزدیک تر به نظر می رساند. این موضوع د

فپوش ھای روشن و به خصوص صيقلی ماننداست. ھرچه کفپوش انتخابی شما تيره تر باشد، وسعت کف محيط کوچک تر به نظر می آید برعکس ک

ی شوند.سنگ و سراميک که بازتابی از نور را نيز به ھمراه دارند، سبب بزرگتر جلوه دادن کف محيط م

▪ طرح

رھا و کف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده در لوازمعmوه بر رنگ، طرح نيز در این جریان، نقش مھمی را عھده دار است. این موضوع، از پوشش دیوا

برد طرح کمتر باشد، فضا از وسعت بيشتری بهدکوراسيونی مانند پرده، رومبلی، روتختی و غيره ھمگی را شامل می شود. به طورکلی ھرچه کار

لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.

▪ نور

افزایش دھد در افزایش ظاھری وسعت نيز کارساز خواھدفضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراین انجام ھر اقدامی که نور موجود در محيط را 

ر این قبيل رنگ ھا است. لذا اگر در فضای موردنظربود. یکی از د�یل پيشنھاد به کاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نيز موضوع انعکاس نور بيشت

د تا از حداکثر ميزان نور طبيعی بھره گيرید. در نورپردازیپنجره ای دارید که با پرده نسبتاً ضخيمی پوشيده شده است، پرده ای نازکتر را جایگزین کنن

 جز دریافت حداکثر ميزان ممکن از نور خورشيد راهیک فضا با نور طبيعی و در نتيجه دستيابی به ھدف مورد نظر یعنی بزرگتر جلوه کردن فضا، به

د با انتخابی صحيح از لوازم نورپرداز، فضایی پرنورمھم دیگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غيرطبيعی، دست باز است. شما می تواني

فاصله شان از یکدیگر بيشتر نشان داده شده و فضاو نورپردازی ھدفمند داشته باشيد. به عنوان مثال در یک فضا ھرچه دیوارھا روشن تر باشند، 

زھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقف فضاھای عمومیبزرگتر جلوه می کند. این کار نيز به راحتی با چراغ ھای  ھالوژنی امکان پذیر است. این رو

الوژن تعبيه شده است.مانند اتاق نشيمن و پذیرایی حاشيه ای از سقف کاذب طراحی می کنند که داخل آن چراغ ھای  ھ

ھای ریلی نيز عملی است. در مبحث افزایش نور محيطبنابراین کافی است این چراغ ھا را به سمت دیوار ھدایت کنيد. البته این کار توسط ھالوژن 

 ای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دیوار نصبچه حاصل از یک منبع طبيعی و چه منبع مصنوعی، آینه نقش بسزایی دارد. برای این منظور آینه

کرده و از بازتاب نور توسط آن، برای نورانی تر کردن فضا استفاده کنيد.

▪ ابعاد

ظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچهھرچه در محيط از لوازم دکوراسيونی و کاربردی بزرگ و عظيم الجثه تری استفاده کنيد بخش اع

فضای خالی کمتری وجود داشته باشد، محيط کوچک تر به نظر می رسد.

▪ خطوط افقی

صر دکوراسيونی، یکی از راه ھای افزایش وسعت آنایجاد خطوط افقی بر روی یک و یا چند دیوار فضای کوچک مورد نظر آن ھم از طریق کاربرد عنا

دیوار و در نتيجه فضا خواھد شد. برای این منظور روش ھای بسياری وجود دارد:

 چاپی با استفاده از تکنيک استنسيل یا مھر دیوارھای) با چسباندن کاغذدیواری نواری بر روی یک و یا دو دیوار مھم از یک فضا و یا ایجاد نواری١

ه دیوارھای فضا، محيطی بسته و محدود را سبب شدهاصلی یک فضا را بزرگتر جلوه دھيد. البته توجه داشته باشيد کاربرد این کاغذھا بر روی کلي

و فضا را از آنچه ھست کمتر نشان می دھد.

لند و متناسب با طول دیوار، روش دیگری برای ایجاد) نصب ھر گونه دیوارکوب در قالب تابلو، آینه، طبقه، زوار و غيره به صورت افقی در طولی ب٢

فقی واقع بر روی دیوار است.خطوط افقی مورد نظر است. به طور کلی در کليه راھکارھای فوق، ھدف ھدایت چشم بر روی خطی ا

ای داشته و ھمين مدت زمان کم، عاملی برایبه این ترتيب به جای آنکه چشم طول یک دیوار را با سرعت گذر کند، وقفه ای حتی چند ثانيه 

طویل تر نمایاندن طول دیوار در ذھن می شود.
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يک آشپزخانه استاندارد داشته باشيد

علی رغم توجه به مسائل استاندارد، ھنوز ھم طرز ساخت و ابعاد آشپزخانه

یك تحول است.در  تغيير و  به صورت قابل مmحظه ای در حال  لوازم آن  و 

تمام وسایل طوری چيده می شوند كه غيرقابل آشپزخانه مھندسی ساز، 

تغيير بوده و دارای سطوح كاری و ذخيره مواد باشند. در این نوع آشپزخانه

مواد مورد استفاده در آشپزخانه، معمو� از جنس چوب، تخته چند �، نئوپان

و پmستيك ھستند. روی سطوح چوبی رو باز را می توان با پوششی از �ك

چوب یا روكشی از پmستيك پوشاند. قفسه ھای آشپزخانه به صورت چوبی

یا تخته ای با روكش پmستيكی ھستند، استفاده از قفسه ھای فلزی برای

فضای بودن  كوچك  صورت  در  بھتر است.  ماھی تابه  و  قابلمه  دادن  قرار 

آشپزخانه نصب درھای كشویی یا تاشو توصيه می شود. زیرا این درھا در

ھنگام باز شدن فضای چندانی را اشغال نمی كنند.

از كابينت ھای طبقه دار برای نگھداری ظروف بزرگ سنگين یا وسایلی كه از

بھره گرفت. كابينت ھای دیواری ندرت استفاده می شود، می توان  به  آنھا 

گذاشتن ظروف چينی داخل این كابينت ھا فردعمق كمی دارند بنابراین از سطوح كاری زیر آنھا می توان بدون ھيچ مشكلی استفاده كرد. با 

 برای نگھداری مواد پاك كننده و جارو مناسبمی تواند بدون خم شدن، آنھا را بر دارد و به آنھا دسترسی داشته باشد. كمدھای یكسره بلند

ی آنھا قرار داد. سينك ھای ظرفشویی و تخته ھایھستند. می توان یخچال ھای خانگی كوچك، اجاق گاز ھا یا ماكروویوھا را با ارتفاع مناسب رو

می توان یك سطل زباله، ماشين ظرفشویی و چيزھایآبگيری ظروف باید متناسب با داخل كابينت ھای طبقه دار باشند چون در داخل این كابينت ھا 

مصرفی دیگر را (در صورت لزوم یك آبگرمكن برقی) جای داد.

ستند. یك تفاوت عمده بين سيستم مكشوجود دستگاه مكش ھوا در با�ی اجاق الزامی است. ھودھای مكنده برای این كار بسيار مناسب ھ

تعبيه شود. این سيستم ھا نسبت به سيستم ھایھوا و سيستم چرخشی وجود دارد و آن اینكه در سيستم ھای مكنده، باید حفره ای رو به بيرون 

چرخشی كارآمدتر بوده و بيشتر مورد توجه افراد واقع می شوند.

پزخانه، باید به ابعاد كابينت ھا و لوازم داخل آنھادر ھنگام طراحی و نقشه كشی و به منظور ایجاد فضای كافی برای نگھداری و ذخيره مواد در آش

ه و در مجموع باعث سھولت روند كار در آشپزخانهتوجه كرد. اجاق ھای گازی و برقی مدرن باید طوری طراحی شوند كه متناسب با لوازم دیگر بود

آماده سازی مواد غذایی یك جفت پریز كافی است.گردند. در چنين محيطی باید از پریز به حد كافی استفاده كرد. یعنی برای ھر منطقه كاری و 

ف و از طرف دیگر برای قرار دادن ظروف كثيفاستفاده از سينك ھای ظرفشویی دو لنگه مناسب تر است چون از یك طرف از آن برای آبگيری ظرو

نه بسيار كوچك باشد، ساخت آشپزخانهاستفاده می شود. ماشين ظرفشویی باید در طرف راست یا چپ سينك قرار گيرد. اگر فضای آشپزخا
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زم دیگر ھستند. آشپزخانه ھا باید طوری ساختهفشرده راه حل مشكل است. چون چنين آشپزخانه ھایی نياز به فضایی كم داشته و متناسب با لوا

زیر زمين باشند. معمو� آشپزخانه باید به دروازهشوند كه در جھت شمال به شرق یا شمال به غرب بوده و مجاور باغ ھای گل و گياه، سبزیجات و 

ارخانه، ناھارخوری و اتاق پر مصرف ساخته شود.باغ، درب خانه، محل بازی بچه ھا و حياط، دید داشته باشند و از لحاظ داخلی متناسب با آبد

ت خود را در آن سپری می كند بنابراین طراحی آنھرچند آشپزخانه یك محل كار در داخل خانه است، ولی اتاقی است كه كدبانوی خانه بيشتر اوقا

شد، محلی مناسب برای جمع شدن افراد خانواده درباید در نھایت دقت انجام شود. ھمچنين اگر در داخل آشپزخانه ميز ناھارخوری وجود داشته با

كنار یكدیگر است.

اینكه مقدار فضای چرخش و تردد را كاھش می دھد،در طراحی آشپزخانه، نحوه استقرار كابينت ھا و لوازم باید بر حسب استاندارد بوده كه ضمن 

د به حداقل رسيده و وضعيت نامناسب بدن بر حسبفضای كافی برای حركت آزادانه را فراھم می سازد. در صورت امكان، كار به حالت ایستاده بای

 محسوب می شود. نحوه چيدن وسایل آشپزخانهكار، ارتفاع وسایل و اندازه بدن فرد كاھش یابد، تامين روشنایی مناسب سطوح كاری امر مھمی

باید طوری باشد كه فرد در ھنگام كار از راست به چپ حركت كند، این كارھا عبارتند از:

▪ استفاده از سطوح نگھداری وسایل آشپزی

▪ تدارك مواد غذایی

▪ شست وشوی ظروف در سينك و آبگيری ظروف.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=258131

يک اتـاق د نج و راحت

بار به منزل کسی بروید ، اما د ر اتاق آیا تاکنون پيش آمد ه که برای اولين 

نشيمن آنھا احساس راحتی و خود مانی بود ن کنيد ؟ آیا د ر منزل خود  اتاقی

د ارید  که به نظرتان کمتر مورد  استفاد ه قرار می گيرد ؟ فراموش نکنيد  که یک

خانه، د ر د رجه اول باید  جایی باشد  که ساکنان آن، د ر آنجا احساس راحتی و

آسایش د اشته باشند  و نباید  آن را با لوازم و مبلمان رسمی و ناراحتی پر

کرد  که تنھا برای فراری د اد ن مھمان مناسب باشد !

اتاق به  اگر منزل شما به اند ازه کافی جاد ار است، می توانيد  بخشی را 

با پذیرایی و بخشی را به اتاق نشيمن اختصاص د ھيد . اتاقی که ھمراه 

اعضای خانواد ه د ر آن به استراحت و گفتگو پرد اخته و از ساعات حضور د ر

را برای حضور «خود تان» آماد ه کنيد . برای د اشتن اتاقیمنزل لذت ببرید . اگر ھم منزلتان کوچک است، قيد  مبل ھای رسمی و سنگين را بزنيد  و فضا 

ما با د انستن نکات مھم و به کار برد ن ذوق وگرم و راحت، لزوماً نيازی به صرف مخارج سنگين و استفاد ه از متخصصان د کوراسيون نيست. ش

ی به ترک کرد ن آن ند اشته باشيد . صرف نظر ازسليقه شخصی خود  می توانيد  فضایی سرد  و سنگين را به مکانی تبد یل کنيد  که ھيچ عmقه ا
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 مورد نظرتان را بيش از پيش خوشایند  کند .سبک د کوراسيون شما، عناصری وجود  د ارند  که استفاد ه از آنھا بد ون شک می تواند  اتاق

▪ کوسنھای تزیينی

ج کنيد . برای روکش کوسن ھا از رنگ ھایی استفاد ه کنيد با افزود ن کوسن ھای بزرگ و نرم به کاناپه و مبل ھا، آنھا را از حالت چھارگوش و خشک خار

يد ، بھتر است جنس آنھا نرم و از جنس مخمل، ابریشم یاکه د ر مقابل پارچه مبل جلوه د اشته باشند . اگر از پارچه ھای بد ون طرح استفاد ه می کن

مخمل ھای کبریتی باشد .

▪ پيراھن مبل

پارچه ھای محکمی چون متقال باشد  ، فضای ھر اتاقی را خود مانی تر می کند .پيراھن مبل، به خصوص اگر اند کی گشاد  و ساد ه و از جنس 

ی استفاد ه کرد . پنجره با وجود  اینکه کرکره و سایبان ھایپيراھن ھای مبلی ھم به بازار آمد ه که کشی ھستند  و می توان آنھا را تقریبا برای ھر مبل

 اری به نظر می رسند . اگر د وست ند ارید  فقط از پرد هکشویی بسيار کارآمد  و مفيد  ھستند ، اما چند ان ظاھر د وستانه ای ند اشته و حتی کمی اد

 وا�ن (نيم پرد ه) یا انواع تزئينات د یگر پارچه ای که امروزه بهاستفاد ه کنيد  و می خواھيد  کرکره ھا را ھمچنان نگه د ارید ، بد نيست که آنھا را با یک

اشکال و انواع بسيار متنوعی موجود  است، بيارایيد .

▪ تشکچه

ارچه جذاب و خوش طرح و رنگ که د ر ھيچ جای د یگر اتاقیک صند لی تک یا نيمکت چوبی، می تواند  کمی راحت تر و گرد تر شود . با استفاد ه از یک پ

به کار نرفته باشد ، یک بالشتک به اند ازه آن تھيه کنيد .

▪ پتو یا شال

، که بر روی پشتی یا د سته کاناپه افکند ه شد هیک پتوی پشمی نازک و گره د ار یا بافتنی برای زمستان و شالی کتانی و رنگين برای تابستان

باشد ، حال و ھوایی بسيار خوشایند  به اتاق می د ھد .

▪ پاراوان

ی و خود مانی کرد ن فضا باشد  و حس امنيت بيشتری به افراد د ر اتاق ھای بزرگ یا اند کی بد قواره، پاراوان می تواند  بھترین وسيله برای تقسيم بند 

می د ھد .

ای می تواند  بسيار گرمابخش و خوشایند  باشد .د ر اتاق ھایی که وسایل و لوازم تيره یا سنگين د ارد ، وجود  یک پاراوان با روکش پارچه 

▪ قالی

ت زیبایی به اتاق می بخشند .قاليچه ھای کوچک به جد ا کرد ن بخشھای مختلف اتاق نشيمن بسيار کمک می کنند  و رنگ و باف

▪ گل و گياه

 د ر آن اتاق احساس سرزند گی خواھيد  کرد .از عناصر طبيعی غافل نشوید . اگر گياھان د ر اتاق شاد اب و سرسبز باقی بمانند ، شما نيز

▪ قاب عکس

ن روی ميزھا، چند  عکھيچ چيز مانند  عکس ھای خانواد گی به یک اتاق شخصيت نمی د ھد . برای اجتناب از شلوغ شد 

 تزیينی تبد یل کنيد .س محبوب خود  را انتخاب کرد ه و با قرار د اد ن آنھا د ر قاب یکسان، عکس ھا را به عنصری

▪ نورپرد ازی غيرمستقيم

 قابل تنظيم و پر نور، از نورھای قابل تنظيم و یا وسایلنور شد ید  از چراغ سقفی، تمام جذابيت اتاق را از بين می برد . به جای یک چراغ آویز غير

روشنایی متعد د  استفاد ه کنيد .

ا امکان نورپرد ازی متنوع برای اتاق را فراھم می کند ،استفاد ه از چند ین چراغ و آباژور که با �مپ ھای متوسط و ضعيف مجھز شد ه باشند ، نه تنھ

بلکه گوشه و کنار اتاق را نيز د ر مرکز توجه قرار می د ھد .

▪ گروه بند ی

ید  بتوانند  به راحتی با اطرافيان خود  صحبت کنند .به چيد مان قطعات اصلی مبلمان خود  توجه کنيد .افراد ی که د ر اتاق گرد ھم می آیند ، با

 مبل ھا و کاناپه رو بروی یکد یگر قرار بگيرند . کاری کنيد  که ھر محلبرای این منظور، مبل ھا را از د یوار د ور کرد ه و به یکد یگر نزد یک کنيد ، به طوری که

نشستن د ر نزد یکی خود  ميزی کوچک د اشته باشد 
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يک اتاق جوان پسند

جوانان بيش از سایر اعضای خانواده به فضایی مستقل اما در دل خانواده

نياز دارند که باید با حمایت و یاری والدین و سليقه خودشان فراھم شود.

اتاق یک جوان باید امکانات و وسایلی تقریبا نزدیک به یک خانه مجزا را در

بالغ و کامل فضایی افرادی  به عنوان  نيازھای جوانان  خود جای دھد زیرا 

مستقل را می طلبد که در آن امکان زندگی و مطالعه ھمراه با آسایش و دور

از رفت و آمد و فعاليت ھای جاری در خانه را داشته باشند.

این اتاق باید دارای فضا و امکانات کافی برای نشستن، خوابيدن، استراحت،

کار، مطالعه و سرگرمی ھای مورد عmقه جوانان مانند کامپيوتر و لوازم صوتی

نيز باید امکان پذیرایی از چند دوست  بر اینھا در اتاق جوان  باشد. عmوه 

فراھم باشد.

 لباس ھا، کيف ھا، کفش، کتاب و خرده ریز ھای بی شماراین اتاق چند منظوره باید مضاف بر لوازم و مبلمان مورد نياز مقدار زیادی از وسایل شخصی،

 است. اتاق ھای چندمنظوره باید به دقت بيشتریرا نيز در خود جای دھد. به این ترتيب اھميت استفاده بھينه از ھر سانتيمتر مربع آن بدیھی

یی مناسب و قابل استفاده قرار گيرند درحالی کهطراحی شوند تا حداکثر استفاده از فضای موجود به عمل آمده و ھر یک از ملزومات اتاق در جا

فضای کافی برای حرکت در ميان آنھا و ھمچنين باز و بسته شدن درھا و کشوھا باقی بماند.

 را تغيير دھيد بيش از ھر چيز فھرستی از فعاليت ھاییبه عنوان یک جوان اگر می خواھيد اتاق تان را از نو طراحی کنيد یا دکوراسيون و چيدمان آن

ید خریداری کنيد بنویسيد.که اغلب در اتاق خودتان انجام می دھيد تھيه کنيد سپس ليستی از وسایل مورد نيازتان که با

برای نشست مبل راحتی  یا  تختخواب، صندلی،  اتاق شما احتما� شامل یک  برای  نياز  مورد  ميز و صندلی کارمبلمان  یا دو مھمان و  ن یک 

نياز دارید.است.اصلی ترین وسيله در اتاق خواب تخت است. پيش از ھر کار تصميم بگيرید به چه نوع تختی 

تخواب شما سبک دکوراسيون اتاق را تعييندر حقيقت این نقطه شروع برنامه ریزی و طراحی شما برای دکوراسيون اتاق است. شکل ظاھری تخ

ز مھم تر باشد.می کند، اما راحتی آن از بيشترین اھميت برخوردار است. انتخاب تشک شاید از انتخاب تخت ني

ی منجر شود. اگر تشک فنری خریداریچون خوابيدن روی تشکی که برای بدن شما مناسب نيست می تواند به درد پشت و کمردردھای طو�ن

 و پشت به رو تغيير دھيد تا فنرھای داخل تشک یکسانکردید به خاطر داشته باشيد چند بار در سال برای قرارگيری آن روی تخت را از با� به پایين

بھترین ر آپارتمان ھای امروزی اغلب کوچک ھستند  در  اتاق خواب ھا  آنجا که  از  از وسایلفرسوده شوند.  اتاق استفاده  مبله کردن  برای  وش 

چندمنظوره است.

کرد. تختخواب ھایی که دیواره کوتاھی در دو طرف دارندبه عنوان مثال بھتر است تختخوابی بخرید که بتوان از آن به عنوان یک کاناپه نيز استفاده 

خوابشو خریداری کنيد.به راحتی با افزودن چند کوسن به یک کاناپه تبدیل می شوند یا ممکن است مبل یا کاناپه تخت
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يلی کوچک استفاده از تختخواب ھای کم جاست. ایندر این صورت در طول روز تختخواب جایی را اشغال نمی کند. یک انتخاب دیگر برای اتاق ھای خ

ز می گذارند.تخت ھا پس از جمع شدن به موازات دیوار قرار می گيرند و فضای اتاق را برای حرکت آسوده با

ما باقی می ماند. با استفاده از تختخواب ھای پایه بلندیک راھکار دیگر قرار دادن تختخواب در ارتفاع است به این ترتيب فضای زیر تحت در اختيار ش

می توان از فضای زیر تخت برای قراردادن ميز تحریر، ميز کامپيوتر و یا کتابخانه سود برد.

العه، ساعت زنگ دار و احتما� یک ليوان آب یا کتابیوجود یک ميز کوچک در کنار تخت مورد نياز است تا از سطح روی آن برای قراردادن یک چراغ مط

 به دیوار کنار تخت جایگزین شود و یا در مواردیکه قبل از خواب مطالعه می کنيد استفاده کنيد. این ميز کوچک ممکن است با یک طبقه نصب شده

وبی استفاده کرد.که به فضای بيشتری برای نگھداری از وسایلتان نياز دارید می توان به جای آن از یک جعبه چ

ت استفاده می کنيد.در این صورت ھم از فضای داخل جعبه سود می برید و ھم از سطح روی آن به عنوان ميز کنار تخ

یک طبقه به اندازه عرض تختخواب در قسمت با�یاگر فضای اتاق به اندازه ای کوچک است که امکان قرار دادن ميزی در کنار تخت وجود ندارد، 

ضای �زم برای نگھداری از لباس ھا، کتاب ھا و سایرتخت و در ارتفاع مناسبی از آن روی دیواری که تخت به آن تکيه دارد نصب کنيد.برای تامين ف

وسایل از تمام امکانات و زوایای اتاق بھره بگيرید.

خاب کنيد تا بتوانيد از فضای زیر تخت برای وسایل دیگراگر اندازه اتاق در حدی است که از تختخواب معمولی استفاده کنيد آن را از نوع کشودار انت

ید.بھره بگيرید و یا با قرار دادن چند جعبه با ارتفاع مناسب در زیر تخت از این فضا سود ببر

. اگر جای کافی برای یک ميز کامپيوتر معمولی داریدميز تحریر یا ميز کامپيوترتان می تواند یک ميز سه گوش کوچک در زاویه دو دیوار اتاق باشد

نتخاب کنيد که طول و عرض کمتری داشته باشد اماممکن است آن را در زیر پنجره جایی از دیوار که معمو� استفاده نمی شود قرار دھيد. ميزی ا

 عنوان بومی سفيد برای معرفی سطوح رنگیدارای طبقات متعددی برای قرار دادن وسایل جانبی کامپيوتر باشد.از دیوارھای روشن اتاق به

کوچک تر با رنگ ھای درخشان و مورد عmقه تان بھره بگيرید.

 حسن را دارند که به شما امکان می دھند ھردیوارھای سفيد یا کرم روشن شاید برای جوانان کمی کسل کننده به نظر برسند اما در عوض این

يير دھيد.چند گاه یک بار رنگ سایر وسایل اتاقتان را بدون نگرانی از ھماھنگی آن با رنگ دیوارھا تغ

منبع : روزنامه تھران امروز
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يک اتاق کار ايده آل چه خصوصياتی دارد؟

● جایی برای كار و زندگی

تا حا�  شده از وضع اتاقی كه در آن كار می كنيد بسيارآشفته شوید و سر

درد بگيرید و یا اینكه برای یافتن چيزی و حتی برای پيدا كردن جایی برای

چند دقيقه استراحت به فكر بيفتيد؟ می خواھيم شما را با یك اتاق كار مفيد

و تاثير آن در با�  بردن كارایی شما آشنا كنيم.

 به ميزی در گوشه ای خلوت یا در گوشه١٩٨٠اتاق كار در سال ھای دھه 
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اتاق خواب خmصه می شد. امروزه كامپيوترھا، دستگاه ھای فكس، ماشين

تایپ، پرینتر و اینترنت و... راه ھای ارتباطی را برای زندگی ایجاد كرده اند كه

نياز به فضاھایی متناسب با كاربریشان دارند. ھم اكنون دیگر یك ميز كوچك

ازاتاقتان نيستند. خواه شما  امروزی زندگی  نيازھای  پاسخگوی  وصندلی 

فقط برای پرداختن صورت حساب ھا یا نوشتن نامه ھایتان استفاده كنيد، یا

برای كار روزانه از آن استفاده كنيد، نياز به فضایی دارید كه برای شما كارآیی

ما را در طراحی مناسب این فضا راھنمایی كند. یافتنمناسب داشته باشد. در ابتدای طرح ریزی برای اتاق كار توجه به راه حل ھای زیر می تواند ش

راحتی مبلمان وفضا و استفاده از چيز ھایی كه موجودفضایی كه برای شما كارآیی دارد، توجه كردن به امكانات �زم موجود در مكان، در نظر داشتن 

است مبنای كار شما خواھد بود.

● یافتن فضای مناسب

برای یك راه حل جمع و جور توجه به نوع كاری كه قرارفضای كار شما به زیربنای خانه شما و فضای به خصوصی كه برای كار نياز دارید بستگی دارد. 

وان تبدیل به فضای اداری كرد، در یافتن یك فضایاست در آن انجام شود، �زم به نظر می رسد. ھمين طور در نظر داشتن اینكه چه فضایی را می ت

مان، اتاق ناھارخوری و... استفاده كنيد، بھتر است.كارآمد به شما كمك می كند. اگر از فضاھایی كه در خانه كمتر كاربرد دارند، مانند اتاق مھ

نياز به یك فضای كامل اداری دارید، با صرف ھزینه میھمين طور در صورت  امكان می توانيد گنجه را نيز به محوطه اداری اضافه كنيد اما اگر شما 

توانيد مبلمان منزل را كامmً تغيير داده و فضایی كامmً اداری ایجاد كنيد.

● توجه كردن به امكانات �زم

. پيشنھاد می شود از نورپردازی مناسب ودر یك مكان اداری دسترسی آسان به تلفن و برق و ھمين طور گرمایش و تھویه مطبوع ضروری است

د، چه امكاناتی را برای آن در نظر می گيرید؟ چهپرده متناسب با فضا و ھمين طور از كفپوش مناسب استفاده كنيد. اگر شما مراجعه كننده داری

 ھا و مدارك اداری و كتاب ھا و منابع مرجع در نظر گرفته اید؟ميزان امنيت برای نوشته ھا و كارھایتان نياز دارید؟ و چه مكانی را برای نگھداری از پوشه

ن طور چگونگی قرارگيری مبلمان در مكان، دارای اھميتبرای قرار دادن مبلمان مورد نياز برای كار، در نظر گرفتن مساحت محل كار مورد نياز و ھمي

است.

● در نظر داشتن راحتی مبلمان و فضا

ست. در نظر گرفتن مبلمان مناسب شامل صندلیبا توجه به زمان زیادی كه در محل كار صرف می كنيد، آسایش در این محل بسيار حایز اھميت ا

 مھم در راحتی مبلمان و فضا، در نظر گرفتن تناسباتراحت و ميزھای مناسب برای كار و كامپيوتر از جمله مواردی است كه باید در نظر گرفت. نكته

ترسيم كنيد.انسانی در طراحی آنھا است. می توانيد جھت در نظر گرفتن این موارد طرح ھایی را روی كاغذ 

● استفاده كردن ازوسایل موجود

 محل كار استفاده كنيد، یا قفسه كتابی كه برای اتاقبه وسایل موجود در خانه توجه كنيد، به طور مثال می توانيد از مبلمان غيرقابل استفاده در

ز قفسه ھا و كمد ھا و ... دكوراسيون ھایی كه نياز ندارید ھمفرزندان بزرگ است یا مبلی كه دیگر از آن استفاده نمی كنيد را به اتاق كارتان بياورید. ا

م می دھيد رنگ كرده، یا از كاغذ دیواری استفاده كنيد.می توانيد استفاده كنيد. در نھایت می توانيد محل كارتان را مناسب با كاری كه در آن انجا

● ساده كردن و سامان بخشيدن

ستفاده می كنيد در اتاق قرار دھيد. فضا و مبلمان را با كاری كه قراراز قرار دادن مبلمان اضافه در محل كار بكاھيد و آنچه را كه واقعاً به آن نياز دارید و ا

ی خود را مشخص كرده و بر طبق آنھا برنامه ای رااست در آن انجام دھيد، ساماندھی كنيد. قفسه كتب و منابع مرجع را مرتب كنيد. نيازمندی ھا

تنظيم كنيد.

م اكنون صاحبان خانه ھا می توانند از ایده ھایطراحی اداری خانه در سال ھای اخير رشد بسياری داشته و بسيار متنوع و گوناگون شده است. ھ

ند راھگشایی جھت بھينه سازی اتاق كارھای خانگیمتنوع و جذابی برای فضای كارشان در منزل استفاده كنند، كه توجه به موارد ذكر شده می توا

باشد.

 درھای شيشه ای یا دیواره ھای شيشه ای یا مرئیاتاق كار باید حداقل دارای یك پنجره باشد و در صورت امكان بھتر است درساخت اتاق  كار از
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 یك دست استفاده نشود. درجه گرمای مناسباستفاده شود. دیوارھا و سقف اتاق ھا بھتراست، رنگ روشن و مات داشته باشند و از رنگ سفيد

 درجه سانتيگراد، برروی قدرت تمركز و حواس تاثير منفی خواھد٢۶ درجه سانتيگراد پيشنھاد می شود. گرمای با�تراز ٢٢ تا ٢١در اتاق كار،بين 

 درصد است. ھوای۶۵ تا ۵٠ درصد پيشنھاد می شود و مناسب ترین درصدرطوبت، بين ۶۵ تا ٣٠داشت.درصد رطوبت ھوا در اتاق ھای كار، بين 

 گردد.اتاق ھای كار باید به طور مرتب با ھوای آزاد، تازه شود و درعين حال از ورود باد جلوگيری

فی بر روی تمركز دارند. حداكثر سر و صدای مجاز برایگياھان داخلی، ھوای داخل اتاق ھای كاررا مطبوع تر می كنند. سر و صدا ھای خارجی، تاثيرمن

ی ميز و دسيبل می باشد. برای دسترسی راحت تر به وسایل داخل اتاق كار بھتراست جلوی درھا و كشوھا۵۵كارھایی كه به تمركز احتياج دارند 

 سانتيمتر فضای خالی وجود داشته باشد.٨٠قفسه ھا 

● چند نكته مھم درباره نحوه قرار گرفتن ميز رایانه در اتاق

▪ نور

 خواندن و یا نوشتن استفاده خواھد شد. درعين حالميز كار، ھرچه نزدیك تر به پنجره قرارداشته باشد بھتراست. بدین وسيله از نور طبيعی برای

باید از تابش نورھای خيره كننده و براق جلوگيری كرد.

▪ نحوه قرار دادن نمایشگر

زاین جھت مانيتور باید طوری قرار بگيرد كه انعكاسانعكاس نور، به خصوص برروی صفحه مانيتور و تلویزیون، مزاحم كار خواندن ونوشتن می شود. ا

 غالبا مشكل انعكاس نور را كمتر می كند.قاب با�یینور پنجره و یا �مپ مزاحمتی ایجاد نكند. كاھش یا افزایش زاویه ای كه مانيتور قرار گرفته

ر یا پایين تر از سطح چشم قرار گيرد.پيشنھاد می شودصفحه مانيتور و چشم ھا بھتراست در یك ارتفاع قرار بگيرند، یعنی مانيتور نباید خيلی با�ت

مانيتورھای كوچك ھستند. فركانس مانيتور بایدكه معمو� از حروف تيره و پيش زمينه سفيد یا روشن استفاده شود. مانيتورھای بزرگ بھتر از 

 ھرتز استفاده كرد .قاب مانيتور نباید خيلی روشن و یا خيلی تيره باشد.تاثيرزیان آور٨۵ھرتز باشد. برای نتيجه بھتر باید از فركانس با�تر از٧٣حداقل 

بر روی بدن، ھنوز به صورت كامل برای سازمان ھای علمی مشخص نيست. پيشنھاد م ی شود كه در این زمينه به استاندارداشعه مانيتور 

دن نگاه از مانيتور و نگاه كردن به اشيا دورتر،پيشنھادی و داده ھای منتشره از طرف انستيتوی سوئدی حفاظت در مقابل اشعه توجه شود.دور كر

ھرازچند گاھی تمرین مناسبی برای چشم ھا خواھد بود.

▪ محل قرار گيری صفحه كليد

 عرض ميز باید به اندازه ای باشد كه برای قرارطرز نشستن باید طوری باشد كه ساق دست ھا براحتی و به طور افقی روی صفحه كليد قراربگيرد.

 سانتيمتر در مقابل صفحه كليد جا وجود داشته باشد.١٠گرفتن ساق دست ھا حداقل 

▪ ميز كامپيوتر

  سانتيمتر باشد. زیر ميز، باید به عمق٧۶ تا ۶٨ سانتيمتر باشد. ارتفاع ميزھایی كه ارتفاع آنھا قابل تغييراست باید بين ٧٢ارتفاع ميزھای ثابت باید

 انعكاس باشد. سانتيمتر، جای كافی برای حركت پاھا وجود داشته باشد. جنس روی ميز نباید براق و یا قابل۶٠ سانتيمتر و عرض حداقل ۵٨

▪ صندلی

 سانتيمتر قابل تغيير باشد. نشستگاه صندلی  باید۵٣  تا  ۴٢پایه صندلی باید متشكل از پنج چرخ یا پنج پایه ثابت باشد.ارتفاع صندلی باید بين 

۴۵ير باشد و از محل نشستگاه صندلی به ارتفاع حالت فنری یا انعطاف پذیر داشته باشد. ارتفاع پشتی، یا تكيه گاه صندلی بھتراست قابل تغي

اشد. ھنگام نشستن ھر دو پا باید روی زمينسانتيمتر، كمر را حفاظت كند. پشتی صندلی باید قابليت خم شدن به طرف جلو وعقب را داشته ب

 سانتيمتر استفاده شود.۴۵ سانتيمتر و طول ٣۵قرار بگيرد، درغير این صورت از زیرپایی حداقل به عرض 

منبع : روزنامه سmمت
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يک اتاق نشيمن متفاوت

جمله از  گرفته اید  خانه  برای  وسایلی  انتخاب  به  تصميم  که  ھنگامی 

مھم ترین مسائلی که باید در نظر بگيرید، انتخاب رنگ و مدل مناسب، با

توجه به کاربرد و جایگاه وسایل در ھر گوشه خانه است.

مثmً مبلمان برای اتاق نشيمن با توجه به پارچه، طرح و مدل مبل نسبت به

بر انتخاب می شود. عmوه  نفرات خانواده  تعداد  و  فضا  بزرگی  یا  کوچکی 

انتخاب مبلمان مناسب و راحت، پرده نيز فاصله ای بين وسایل داخل اتاق و

فضای بيرون است که باید رنگ و طرح آن، مناسب با وسایل خانه و رنگ

دیوارھا باشد. تمام وسایل یک اتاق نشيمن باید به صورتی بسيار راحت و

به گونه ای انتخاب شود که عmوه بر ھماھنگی و تناسب، ترجيحاً از رنگ ھای

افراد خانه با روحيات و سليقه  متناسب  آفرین و  بخش و شادی  آرامش 

باشد.

بخش تر آرامش  می کنند که طرح ھای ساده  تصور  مردم  از  بسياری  البته 

ھستند و یا برای یک سرویس مبلمان حتماً باید از یک نقش پارچه استفاده

دکور اتاق ایجاد می شود. درحالی که می توان باشود و یا با انتخاب چند مدل رویه و چند مدل پارچه با طرح ھای متفاوت، خللی در نوع چينش 

ه بھترین شکل جای داد. بدین ترتيب با استفاده ازاستفاده از چندین مدل پارچه و رومبلی، با چينشی مناسب ھر وسيله را در کنار وسایل دیگر ب

رنگ ھای ھم طيف انتخاب کرد. از جمله عوامل مھمطرح ھای شلوغ با رنگ ھای ھماھنگ، حتی می توان وسایل یک اتاق را با انواع پارچه، اما با 

دیگر که در چيدمان اتاق نشيمن موثر است نورپردازی است.

ای تلویزیون و... مورد استفاده قرار می گيرد.اتاق نشيمن محلی است که در تمام ساعات روز برای صرف غذا، پذیرایی مھمان ھای صميمی، تماش

القاء می کند. ھمچنين می توان با نورپردازینحوه نورپردازی، احساس آرامش یا عدم احساس امنيت، شاد بودن یا دلگير بودن را به حاضرین 

 خانواده است، نحوه نورپردازی نيز باید به صورتیمناسب، عيب و نقص محيط را پوشانيد. البته با توجه به اینکه اتاق نشيمن در منزل محل تجمع

باشد که آرامش به حاضران القاء شود.

اً روی صورت افراد و اشياء سایه ھای تند ایجادیک روش بسيار مناسب برای نورپردازی یک اتاق، استفاده از نورھای غيرمستقيم است که مستقيم

.نکند. به این ترتيب با استفاده از سایه ھای مmیم، گرمی و صميميت خاص به فضا حاکم می شود

 چراغ ھای کوچک تزئينی برای آذین گوشه و کناربرای زیباتر شدن و تکميل نورپردازی در اتاق، می توان عmوه بر لوسترھا و �مپ ھای سقفی از

اتاق، با نورھای مmیم استفاده کرد.

منبع : روزنامه تھران امروز
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يک دکوراسيون سنتی

دکوراسيون ھر خانه ای معرف سليقه بانوی آن خانه است.

می خواھيم نکاتی را به شما یادآوری کنيم که با استفاده از آنھا می توانيد

ھنر ناب ایرانی را وارد خانه ھایتان کنيد و از دکوراسيونی کامm سنتی و زیبا

بھره مند شوید.تاقچه ھا، رف ھا، ارسی ھا، ھشتی ھا، حوض ھا و باغچه ھا،

تنھا شماری از عناصر کالبدی طراحی داخلی در ایران ھستند. روش معماران

گذشته ایرانی در به کارگيری این عناصر، در راستای آن بوده تا از جذابيت فُرم

یک ساختمان، داخلی  افزوده گردد.طراحی  به غنای فضا  و  کاسته شود 

داستانی است که شخصيت اصلی آن خود انسان است؛ در این بين حضور

قرار آن  در  انسان  فضایی که  ویژگی ھای  و  آن  فضا، چگونگی  این  در  او 

 اصل از آنھا را٧می گيرد، می تواند تداعی کننده اصولی باشد که در ادامه 

می خوانيد:

) نور را دریاب:١

نور عنصری است که با آن دیدن اشيا ممکن می شود. چه بسا نورپردازی

مناسب یک فضا آن فضا را خوشامد و چشم نواز کند. نورپردازی در کنار ابعاد

دود بودن یا ابھام و ھراس را برطرف کند. نورزیباشناختی، بعد عملکردی ھم دارد. نور مناسب در طول شب در یک فضای داخلی می تواند حس مح

 فضای داخلی را به جزایر نورانی متنوعی تبدیلمناسب یک اتاق حتی می تواند چھره آدمی را گرم و صميمی کند. به کمک نورپردازی می توان یک

مام، منابع نوری کم ولتاژ ھستند.کرد. پس، از باب مثال، غذاخوری باید نور مmیم و گرمی داشته باشد یا بھترین نورھا برای ح

) فرم را بشناس:٢

ا نسبت داده می شود، در حالی که فضای داخلیفرم، توده فيزیکی یک شی است که سه بعدی بوده و وزن دارد. فرم معمو�ً به پوسته بيرونی بن

ھم فرم خاص خود را تشکيل می دھد. معمو�ً فرم فضای داخلی تابعی از عوامل مختلف است.

) فضا را احساس کن:٣

 و ارتباط آن با محيط، مھم است. مساله ای که درفضا را محدوده در دسترس کاربران دانسته اند. در طراحی داخلی معمو�ً استفاده موثر از فضا

ایست رابطه درسـت انسان با فضا تعریـف شودرابطه با فضا مطرح می شود، رعایت ابعاد انسانی در طراحی داخلی است. در طراحی داخلی می ب

و ابعاد بدن انسان ھا برای سھولت دسترسی ھای فضایی مد نظر قرار گيرد.

) بافت را لمس کن:۴

نرم یا خشن، کشيده یا برجسته، زبر یا مخملين وبافـت مشخصـه ای از یک شئ اسـت که با لمس کـردن یا دیدن به چشـم می آید. بافت می تواند 

غيير می کند.یا ابریشمی باشد. در طراحی داخلی پوسته ھا و سطوح فضایی معمو�ً بسته به عملکرد ھر فضا ت

ا با ھم اشتباه می گيرند. معمو�ً شکل ھا یا) شکل را بيازمای: شکل، خط بيرونی یک شئ را تشکيل می دھد. در معماری معمو�ً شکل و فرم ر۵

کننده ای است. طراحان داخلی به کمک اینطبيعی ھستند یا غيـرقابل مشاھـده یا ھندسی. در ترکيب بندی یک فضا شکل اشيـا عامل تعيين 

عامل می توانند ترکيبات بصری گوناگونی پدید آورند.

) رنگ را در ھم بياميز:۶
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یابد. رنگ در طراحی داخلی احساس آدمی رادر تعریف رنگ آن را خاصيت بصری فرم دانسته اند. در حقيقت عنصر فرم از طریق رنگ معنا می 

. کاربرد رنگ ھم، از یک فضای داخلی به فضایتحت تاثير قرار داده و روی فرم تأکيد می کند، ضمن آنکه رنگ، حس مقياس را ھم موجب می شود

دیگر فرق می کند و در کاربرد رنگ، توجه به خصلت ھای روانی آدميان ضرورت تام دارد.

) حجم را بشناس:٧

ری ھستيم. مقرنس ھا و گوشواره ھا خودحجم عنصر مھم طراحی داخلی است. در معماری سنتی ایران، شاھد فضاھای پر و خالی احجام معما

ا به واسطه �یه بيرونی بنا درک می کنيم.بخشی از احجام خالی ھستند. در این معماری مسائل حجمی اھميت زیادی دارد. ما فضای داخلی ر

این �یه بيرونی در حقيقت ھمان حجم کلی بناست.

منبع : روزنامه تھران امروز
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يه ديواره که روش ھيچی نداره...

تابلویی سفيد است كه ذوق شما تا به حال فكر كرده اید كه دیوار اتاقتان 

می تواند آن را تبدیل به یك شاھكار كند!

خانه»ی در  «تنھا  فيلم  كودك  نقش  بازیگر  روزھا كه  آن  نيست  دور  زیاد 

برایشان آن قدر ھمه چيز  بچه ھایی كه  دختر  یا  پسربچه  بودیم.  خودمان 

«مواظب  mاص كه  تازگی ھستند  این  پی كشف  در  آن قدر  و  دارد  تازگی 

باشی» و «جيزه» و «خدا بگم چی كارت كنه بچه، ذله ام كردی »ھای بابا و

مامان ھا جلودار كشفياتشان نمی شود.

 بود تا ورق ورقش كنيم و نتوانيم كلهٔ «چشم چشمیكی از جذاب ترین این كشف ھا، یك صفحه دفتر نقاشی بزرگ بود كه این بار جلوی ما باز نشده

دو ابروی مان» را ھر چقدر دلمان می خواھد گنده بكشيم .

ا خودكار و یا حتی یك چيز نوك تيز، روی زمين یا یكفقط كافی بود مامان خواب باشد، یا بابا سرش توی روزنامه اش، و از خوشی روزگار یك مداد ی

جایی كه دستمان می رسيد باشد. آن وقت نقاشی شروع می شود ھر چی بخواھی جا دارد.

یوارھای سفيد، صبح تا شب جلوی چشمانمان است ودیوار اتاق پذیرایی آن قدر بزرگ بود كه ما به اندازهٔ كافی جا داشتيم... ولی حا� ھمان د

 انگيزی است. دیوارھا مھم ترین بخشی است كهكاری با آن نداریم. اگر كمی حوصله داشته باشيم ، سرو سامان دادن به شكل اتاق، كار ھيجان

ان بيفتيد و سعی كنيد از آن یك اثر اختصاصیمی شود رویش خيلی كارھا كرد. كافی است كمی وقت بگذارید و با دست باز به جان دیوار اتاقت

بسازید.

است كه فكرش را می كنيد.چيزھایی كه می توانيد با آن ھا دیوار اتاقتان را تزئين كنيد خيلی ھيجان انگيز تر از آن 

● تو حوض نقره جستن

فمان ھستند، ولی ھيچ وقت فكر نكردیم می شودوسایل كار، خيلی چيزھای عجيب و غریبی نيست. قرار است با چيزھایی كار كنيم كه دور و اطرا
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ین ھا، ميخ و سوزن و چكش و كاتر و قيچی ھم در اینبا این چيزھا كارھایی كرد كه كلی حال و ھوای یك اتاق را عوض كند... یادتان باشدغير از ا

كار جای خاص خود را دارند و فراموش نشدنی ھستند.

● گل ھای موميایی شده

د به عنوان عناصر طرح استفاده شوند.گل ھای خشك صحرایی، حتی گل ھای تازه ای كه خشك كردید (با روشی كه گفته می شود) می توانن

 و بعد رویشان كيلر بزنيد، می توانيد دیواری پربرگ ھای رنگی در طرح ھای مختلف را جمع كنيد و زیر یك سطح شيشه ای قرار دھيد تا خشك شوند

از برگ ھای رنگی (سبز، زرد، قرمز) داشته باشيد.

● شفاف ترین

د. اگر بعد از اجرای طرح، حس كردید راضی نيستيد سعیاز ھر چی می گذرید از آینه نگذرید؛ آن قدر جاخالی ھا را خوب پر می كند كه باور نمی  كني

كنيد یك جای كار را با آینه پر كنيد.

آینه ھا �زم نيست بزرگ باشند، برعكس ھر چه كوچك باشند، بھتر است.

كند.مخصوصا اگر به دیوار موردنظر نور می تابد تÙلویش در آینه ھا خودش به نوعی نورپردازی می 

خرده ھای نامنظم ھم به درد می   خورد.حتی از خرده آینه ھای شكسته ھم نگذرید، حتما نباید آینه ھا شكل ھندسی خاصی داشته باشد، 

● یك تكه آسمان

قل می  كند.كاشی ھایی در ابعاد كوچك و رنگارنگ مخصوصا كاشی ھای آبی رنگ، خيلی خوب حس رنگ ھا را منت

�زم نيست برای این كه بگویيد این  جا آسمان یا دریا است، یك صفحهٔ بزرگ آبی ھم بكشيد.

 تا و به٩ كاشی دارید، ردیف با�یی ١٠ردیف اول، مثm یك مساحت از دیوار را مشخص كنيد، كاشی  ھا را به صورت پلكانی از پایين بچينيد (اگر 

ھمين ترتيب تا به یك كاشی برسيد)

ا را با صدف پر كنيد و یا تركيبی از ھر دو.حا� در فاصله ھای خالی مربعی شكل، یك فرم از ماھی با مقوای قرمز بچسبانيد و یا فاصله  ھ

● صفحه، صفحه رنگ

استفاده تان قرار می گيرد.مقواھا و كاغذھای رنگی، مخصوصا مقواھای بافت دار كه ھر روز متنوع تر می شود، حتما مورد 

حتان می گذارند.سری به مغازه ھای لوازم التحریر بزنيد تا باور كنيد این صفحه ھای رنگارنگ چه اثری بر رو

● رنگ ھای رشته رشته

تهٔ باریك رنگی، ھمان چيزی است كه برای اجرایكmف ھای كاموای مامان ھا و مادربزرگ ھا را جدی بگيرید، خيلی كارسازند.بعضی وقت ھا یك رش

طرحتان دنبالش می گردید.

● چھل تكه ھای رنگارنگ

گاھی جایشان را ھيچ چيز نمی گيرد. گاھی ھم بااز تكه پارچه ھا راحت چشم پوشی نكنيد. حتی پارچه ھای گل گلی كه از آن ھا فرار می كنيد، 

بریدن آن  ھا می توانيد تكه  ھا یا نوارھای رنگی و به دردبخوری داشته باشيد.

▪ بعد از این كه شيشه ھا را پاك كرد...

البته باید دنبال روش ھای جدید استفاده از این وسيلهٔ تكراریروزنامه، ارزان ترین و زیادترین وسيله ای است كه می توانيد دیوارتان را با آن پر كنيد، 

باشيد.

د زمينهٔ كار خوبی محسوب شود.سعی كنيد از صفحه ھایی استفاده كنيد كه تصاویر كمتری دارند. این طوری روزنامه  می  توان

●رنگ ھای شكستنی

تا یك عالمه شيشه ھای ر یك كم رنگ ویترای كافی است،  باشيد كه می تواننداگر شيشه ای شكست، شما خوشحال شوید.  نگی داشته 

نقش ھای زیادی روی دیوار شما بازی كنند.

می توانيد به جای رنگ یا مقوا برای پر كردن طرح ھا از آن ھا استفاده كنيد.

رد كنيد كه كنار ھم با فاصله ھای كمی نشسته اند.مثm اگر یك خورشيد دارید (یك دایرهٔ زرد) می توانيد دایره تان را پر از خرده شيشه ھای ز

● ھسته ھا ھم ھستند
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ھستهٔ دانه  ھای تمبر ھندی یا عناب و سنجد، رنگ ھای جذابی دارند.

چيدمان كنار ھم تعداد زیادی از ھر نوع آن ھا، ایجاد بافت تازه ای می  كند.

به عنوان قاب استفاده كنيد، آن ھا را در چند ردیف كناراگر عكسی دارید كه دوست دارید قاب زیبایی برایش درست كنيد، از این ھسته  ھا می  توانيد 

ھم بچينيد.

 ● سھم نقاشی و خط درتزئين دیوار

ته اگر یك كمی بيشتر از «چشم چشم دو ابرو» بلدشاید یكی از متداول ترین راه  ھا برای این كه دیواری متفاوت داشته باشيد نقاشی است، الب

ھنما وجود دارند، یك سری به یكی از انتشاراتباشيد. و یك كمی با اصول نقاشی مخصوصا «رنگ ھا» آشنا باشيد؛ كتاب ھای زیادی به عنوان را

مربوط به كتاب ھای ھنری بزنيد.

ستل گچی، آبرنگ) سعی كنيد آن بخشی از دیوار راوسایل كارتان بنا بر نوع انتخاب شما می تواند بسيار متنوع باشد (رنگ روغن، گواش رنگ، پا

يد.كه در نظرتان است با كاغذ مناسبی بپوشانيد و بعد طرح را به طور ابتدایی بكشيد و شروع كن

ی توانيد از این روش استفاده كنيد.نقاشی ھای انتزاعی كه طرح ھای مشخصی با فرم ھای طبيعی ندارند این روزھا پرطرفدارترند، م

گيرد. استفاده از تركيب مل (مل ساختمانی)،البته رنگ  شناسی در این نوع نقاشی بسيار مھم است چون القای مفاھيم، غيرمستقيم صورت می 

ا روی مقوایی كار كرد و بعد از خشك شدنچسب چوب بی رنگ و رنگ پmستيك می تواند در ساختن برجستگی سازی كمك كند. البته باید طرح ر

نصب كرد.

با كاه گل بپوشانيد و وسط آن را با رنگ، یك پنجرهتركيب نقاشی با عناصر دیگر گاھی روح نقاشی را بيشتر می كند. مثm قسمت ھایی از دیوار را 

بكشيد كه دورنمایش آسمان و تپه ھای سبز است.

ه) در غير این صورت، كاه گل پر از موجودات ریز▪ توجه: حتما روی كاه گل خشك شده را اسپری كيلر بزنيد (ھم نگھدارنده است و ھم براق كنند

می شود كه برای فرار از دستشان باید اتاقتان را دو دستی تقدیمشان كنيد.

اید فكر خmقی داشته باشد و عmوه بر آن، تسلط برنقاشی خط، یكی دیگر از انواع نقاشی است، البته ھر كسی نمی تواند این ھنر را اجرا كند، ب

روی خط و تا حدی نقاشی. این نوع، اصول و فرم خاص خودش را دارد.

است استعدادتان كشف شود، امتحان كنيد!البته تمرین نوشتن حروف به طوری غيرمعمول و با یك حالت انتزاعی خيلی حال می دھد و ممكن 

دتان خط خوبی ندارید، دست نوشته ھای آماده رااگر دوست دارید با «خطاطی» دیوار را تزئين كنيد، كاغذھای گراف، زمينهٔ خوبی است. اگر خو

می توانيد از بعضی لوازم التحریر فروشی ھا و یا بعضی خطاط ھای دوره گرد تھيه كنيد.

 و... می توانيد پيدایشان كنيد. ھمان جا ھر جمله ایآن ھا ھنرمندان فروتنی ھستند كه گاھی كنار پارك �له یا روبه روی دیوار بيمارستان شریعتی

 تومان نمی شود.٢٠٠٠ بيشتر از بخواھيد برایتان می نویسند و قيمت كار بستگی به نوع خط و كاغذش دارد، اما معمو� ھر برگ،

 سانتی متر آبی با٣×٣ز كاشی ھای مربعی اجرای یك چيدمان ھنری كنار دست نوشته ھا حس و حال نوشته را بيشتر می كند. مثm استفاده ا

ه آینه و...اشكال مختلف سفالی(ماه، ستاره، ماھی و گل) بریده ھای مقواھای رنگی، صدف ھای دریایی، خرد

● چسب  ھا

بته چون رقيق است، باید بگذارید▪ چسب چوب: بعد از خشك شدن بی رنگ می شود. برای چسباندن دو سطح صاف به ھم مناسب است. ال

خشك شود و برای دیوار مناسب نيست، مگر این كه طرح را مستقيم روی دیوار درست نكنيد.

كی نازك كه ممكن است تحت حرارت آن ذوب▪ چسب حرارتی: بسيار كارساز است. در چسباندن ھر چيزی غير از كاغذ و مقوا و چيزھای پmستي

شود، مناسب است.

mصتان كند.▪ چسب موكت: سراغش نروید بھتر است، چون اگر دستتان چسبی شود فقط تينر می تواند از شرش خ

یك كمی رنگ پmستيك بعد از خشك شدن▪ مل: یكی از مصالح ساختمانی است. یك پودر نرم و یكدست سفيدرنگ. تركيب مل و چسب چوب با 

 كيلوگرم١٠ست یك بستهٔ بزرگ آن كه معمو� یك طرح برجسته را از خود باقی می گذارد. البته كمی دیر خشك می شود. برای تھيه مل �زم ني

است را بخرید. سری به ساختمان ھای نيمه ساز بزنيد و كمی تھيه كنيد.● آب و خاك

وجودات زندهٔ ریزی كه در خلل و فرج كاه گل  ھا خانهكار كردن با كاه گل ھم كمی مھارت می خواھد، ھم كمی شانس، تا خوب از آب دربياید. مواظب م
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می كنند باشيد، قبل از این اتفاق، روی سطح آن را اسپری كيلر بزنيد.

● تار و پودھایی كه با ھم قھرند

ی ھا خيلی خوب ھم رنگ می شوند. (ھر نوع رنگی). اگربافت  گونی و رنگ گونی می تواند فضای خوبی را به عنوان زمينهٔ كار ایجاد كند. البته گون

انيد و رویش را با چسب چوب (چسب چوب نبایدفقط بافت آن مدنظرتان است می توانيد گونی را روی یك زمينهٔ مناسب (مثm مقوا، موكت) بچسب

می گيرد.خيلی غليظ باشد) بپوشانيد بگذارید خشك شود. چسب چوب، طرح تاروپودھا را خيلی خوب به خود 

● رنگ  ھا

 ھایتان باشيد كه رنگی نشود، چون▪ رنگ روغن: با یك روغن مخصوص رقيق می شود (حmلش تينر است)، دیر خشك می شود. مواظب لباس

سخت پاك می شود.

ش كدر می شود. گول رنگ جذاب▪ رنگ پmستيك: با آب رقيق می شود (حmلش آب است) زود خشك می شود ولی بعد از خشك شدن، رنگ

خيسش را نخورید.

د، آن قدرھا ھم آسان نيست.▪ آبرنگ: از بچگی می شناسيم اش، اما كار كردن با آبرنگ به خاطر دقت و ظرافتی كه �زم دار

رنگی نشود. البته زود پاك می شود، اما ممكن▪ پاستل ھای گچی: نكتهٔ خاصش این است كه موقع استفاده، دورش را كاغذی بپيچيد تا دستتان 

 نيست.است دستتان را روی طرح در حال اجرا بگذارید و جایی ناخواسته رنگی شود كه پاك كردنش راحت

.▪ رنگ ویترای: مخصوص رنگ كردن شيشه است، البته كمی قيمتش نسبت به رنگ ھای دیگر زیاد است

● جدول قيمت ھا

● از كجا خرید كنيم

 رنگی را به راحتی با یك دور زدن در باغ گلگل  ھای خشك و گندم و وسایلی كه حتی فكرش را نمی كنيد به عmوهٔ گونی و حصير و مھره  ھای

 صبح است.١١ تا ۴:٣٠شان فقط از محmتی (اتوبان آھنگ) می توانيد پيدا كنيد. حتما باید صبح زود آن جا باشيد. چون ساعت كار

آدرس: اتوبان محmتی- نبرد جنوبی- خيابان زمزم- جنب آتش نشانی

ن را رفع می كنند. البته بعضی ھایشان تكميل ترند، ولیسرتاسر خيابان انقmب ھم پر است از لوازم التحریر فروشی ھایی كه احتياج كاغذ و مقوایی تا

ما نمی گویيم كدام ھا، با یك بار رفتن خودتان می فھميد و مشتری شان می شوید.

بازار بين الحرمين بازار بزرگ ھم، بورس وسایل ھنری است، سری بزنيد.

● رنگ و لعاب دادن به سفيدی مطلق

 سعی كنيد خودتان را خوب معرفی كنيد.یادتان باشد، تزئينات و چگونگی دیوارھای اطرافتان نشان دھندهٔ روحيات و شخصيت شماست، پس

 نمونه از ھزارھا نمونه تركيبی كه می تواند روی دیوار▪ تذكر: ھرگونه تصنع، زود لو می رود، خودتان باشيد. این ھا فقط تعدادی پيشنھاد است. چند

اتاقتان اتفاق بيفتد. به دست ھایتان ایمان بياورید.

رید كه اصm خریدار ندارد. تار عنكبوت درست كردن برایانگشت ھای شما ھم می توانند صد تا ھنر بریزند! راستی افهٔ دپ زدن و افسرده بازی در نياو

سقف و سياه كردن در و دیوار را فراموش كنيد. و سعی كنيد یك كار حسابی انجام دھيد.

● قبل از ھرچيز یك تذكر مھم

تا آن جایی كه امكان دارد، روی خود دیوار ھنرتان را بروز ندھيد، چون ممكن است:

صاحبخانه به درجهٔ ھنری شما و ارزش ھنر شما پی نبرد و آخر سال خسارت دیوارش را بگيرد.

د.مامان از خرید یا سر كار برگردد و از شدت ذوق به خاطر ھنر شما روی دیوار پذیرایی، غش كن

اجرا كنيد. پس بھتر است روی دیوار را با كاغذھای بزرگبعد از چند وقت به خاطر روحيهٔ تنوع طلبی و ترقیِ ابعاد ھنری تان بخواھيد طرح دیگری را 

بپوشانيد و بعد ھنرنمایی كنيد.

● یك جور تابلوی اعmنات

ید دارد، مربع ھای یونوليت فشرده ای كه از قبل، رنگیكی از دیوارھای اتاق را انتخاب كنيد. در چند نقطه از دیوار كه مركزیت بيشتری از لحاظ د

سپری، یونوليت را جمع می كند، اصطmحا می خورد.)كرده اید را با ميخ نصب كنيد. (فقط رنگ پmستيك به یونوليت بزنيد، چون رنگ روغن یا رنگ ا
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ان بزنيد. از پایين دیوار به سمت با� چند تا از گل ھایاین یونوليت ھا در حكم تابلوھایی ھستند كه می توانيد ھر چيزی را كه دوست دارید، بر رویش

صحرایی بلند را طوری وصل كنيد كه كوتاه و بلند سرشان به سمت یونوليت ھا باشد.

● ھمه چيز آماده است نقطه چين

 می توانيد فقط یك مساحت مشخص را بپوشانيد و دورش رادیوار را با گونی بپوشانيد (گونی متری را می توانيد از باغ گل و یا كوچهٔ مھران بخرید)،

، ھر كاری می شود كرد. مثm:به اندازهٔ مشخصی ریش ریش كنيد و بعد تار و پودھا را جدا كنيد، حا� روی این قاب گونی ای

قاب ھای كوچكی از عكس ھای قدیمی، سياه و سفيد خانواده بزنيد.

 ھای كوچك یا آینه پر كنيد.یك كيف گليمی آویزان كنيد و داخلش را پر از گل ھای خشك كنيد. می توانيد دورش را با كاشی

● فتوشاپ بدون نياز به كامپيوتر

سپری رنگ كنيد. حا� عكس مورد نظر را در جای مناسب قراریك مقوای ماكت در اندازهٔ دلخواه انتخاب كنيد. رنگ زمينه را انتخاب كنيد می توانيد با ا

ی عكس عوض شده و می توانيد با خرده شيشه ھایدھيد. اگر عكس انسان است، دورچين كنيد و بچسبانيد. با رنگ، دور آن را محو كنيد. ا�ن فضا

رنگی یا ھر چيز دیگر دور آن را پر كنيد.

● فيش، فيش نقاشی

تركيب  ھای زیبا بس بتوانيد  با كمی تمرین  اگر  اندازهٔ موردنظر مثmاسپری رنگ، ھيجان آورترین رنگ ھاست مخصوصا  ازید. وسط یك دیوار را در 

رنگ خشك شود (سه چھار دقيقه بيشتر سانتی متر قاب بگيرید، حا� با اسپری سرمه ای، تمام سطح داخل قاب را رنگ كنيد، بگذارید ١٠٠×٧٠

طول نمی كشد).

ھای نقره ای كنيد. وسط قاب در با� یك دایرهٔ نقره ایحا� با اسپری نقره ای سطح با�ی این مستطيل را به طور چكه ای (فشار لحظه ای) پر از نقطه 

د، یا با چوب كبریت، كلبه ای را درست كنيد كه زیر نوربزرگ ایجاد كنيد، حا� یك شب مھتابی دارید، می توانيد پایين قاب را پر از گل ھای خشك كني

ماه به خواب رفته.

● فوت و فن ھای كوزه گری!

وید، ھر چيزی می تواند خاص باشد، حتی كmفنگاه تان را عوض كنيد به قول استاد، «عظمت باید در نگاه تو باشد». دنبال چيزھای خاصی نر

م باقی چيز ھایی كه برای این كار باید بدانيد:كاموایی كه مامان بزرگ تان با آن ژاكت می بافد. این مھم ترین اصل خmقيت است. و این ھا ھ

▪ ھدف را بشناسيم: حتما ببينيد دیواری كه قرار است رویش كار كنيد

 و... حال و ھوای دیگری را می طلبد.، دیوار كدام اتاق است، ما این جا در مورد اتاق یك جوان صحبت كردیم، اتاق بچه، آشپزخانه

ن را برایتان نگه دارند، مثل شيشهٔ رنگی و یا آینه ھای▪ شكار زباله ھا: به نزدیكان، دوستان و فاميل بسپارید كه وسایل دورریختنی و یا قدیمی شا

حتما وقتی دیدند با آن ھا چه كارھایی كرده ایدشكسته یا پوست پسته، چوب ھای بستنی، گونی ھای برنج و... خجالت نكشيد اگر خندیدند، بعدا 

تعجب می كنند.

يد اما بد نيست، سری به نمایشگاه ھای▪ به روز باشيد:درست است كه شما خيلی باذوق ھستيد و حتما طرح ھای خيلی خوبی ارائه می دھ

ایده ھای شما باشد!ھنری (معمو� در بخش راھنمای مجله، اطmع رسانی در این مورد می شود) بزنيد شاید نيازی به 

محوطهٔ عمليات را پاك سازی كنيد تا كسی شاكی نشود. اگر▪ نان ما را آجر نكنيد: تميز كار كنيد. بعد از اتمام كار خيلی محو ھنرتان نشوید. سریعا 

می خواھيم بعد از این شماره، مجله به خاطر نفرین از وسایل خانه مثل قيچی، چاقو، چسب و... استفاده كردید ھر كدام را سر جایشان بگذارید، ن

مادر ھا بسته شود.

ذارید پشت در. گل ھا را از ھم جدا كنيد و در یك جای تاریك▪ آبروریزی نكنيد:تا مھمان بيچاره از در می رود بيرون، دسته گلی را كه برایتان آورده نگ

 كند، رویش كيلر اسپری بزنيد. گل ھای خشك(مثل كمد) سر و ته آویزان كنيد تا خشك شود، حتما بعد از خشك شدن برای این كه عمر بيشتری

شده �به �ی طرح ھا خوب جواب می دھد.

د و نگاه كنيد كلی بخش ھنری ذھنتان را رشد می دھد و▪ تيزبين باشيد: دیوارھای كار شدهٔ محوطهٔ مترو را از دست ندھيد اگر عجله ندارید بایستي

نتوانستيد انجام دھيد، افسردهایده ھای جالبی می گيرید. (البته آن  ھا خيلی حرفه ای ھستند. توقعتان را از خودتان خيلی تا وقتی  با� نبرید،   

نشوید.)
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ع رنگ بروید. اگر با مواد شویندهٔ غير حmل خودش شسته▪ ترو تميز كار كنيد:اگر احيانا رنگ، روی لباستان ریخت، ھول نشوید. اول دنبال حmل آن نو

مواد شوینده مثل صابون پاك كنيد. حmل رنگ روغن وشود، لك ثابت می شود. جرم رنگ پmستيك را اول با آب، خوب پاك كنيد، ته ماندهٔ رنگ را با 

اسپری و رنگ تينر است.
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