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هایی در خصوص دکوراسیون داخلی دانستنی  

 

 شما آشپزخانه اپن بستن برای جنجالی ایده ۳۷ اپن، نیمه آَشپزخانه

 

 تغییر به نیاز امروز، زندگی سبک با کردن پیدا وفق برای گاهی هایش شگفتی و عظمت ها، زیبایی همه با ایرانی معماری

 دسته همین از هم اپن آشپزخانه. شوند می آن وارد غرب وفرهنگ معماری از تغییرات این اوقات بعضی این که دارد

 نتوانست کامل طور به اما شد ما های خانه وارد اجتماعی نیازهای سری یک اساس بر و مرور به که است تغییراتی

 نه و بود ایرانی نه که رسیدیم فرمی و طرح به هایمان خانه و ها آپارتمان در بنابراین. نماید حل را آن معماری مشکل

 پیشنهادهای ادامه در رسید، شده فکر و منطقی حل راه یک به توان می طراحی در همیشه که جایی آن از اما! غربی

 .دید خواهید را اپن های آشپزخانه بستن برای را جالبی و جذاب

 

 می آشپزخانه نوع این معایب در را آن علت که ندارند اپن های آشپزخانه از استفاده به زیادی تمایل های ایرانی از خیلی

  : جمله از معایبی. کرد پیدا توان

 

 .آن دائم نمودن مرتب و تمیز نتیجه در و آشپزخانه به دید داشتن    

 مهمان حضور با کارها انجام در راحتی عدم    

 ....و  خانه فضاهای سایر در غذا بوی انتشار    

 

 چه و بوده نظرتان مد معایب این از یکی کدام که کنید توجه نکته این به باید شما تغییری هر از قبل صورت هر در 

 .سازید برطرف خواهید می را مشکلی
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  ثابت شیشه و درب

 

 فضا و شده گرفته خانه نور کار این با که کنید می احساس حال عین در و ببندید را خود آشپزخانه اپن خواهید می اگر

 به توان می روش این مزایای از. نمایید استفاده کار این برای ای شیشه پنجره و درب از توانید می شود، می دلگیر

 تا کنید استفاده دار طرح های شیشه از اگر که داشت اشاره سروصدا از جلوگیری و غذا بوی شدن پخش از جلوگیری

 طور به ها شیشه نمودن تمیز روش این بزرگ معایب از اما. کرد خواهید محدود نیز را آشپزخانه داخل به دید حدودی

 .است مرتب

 

 متحرک شیشه و درب

 

 ای، شیشه پنجره و درب مورد در شده گفته مزایای بر عالوه زیرا. است پرطرفدار و تر کارساز فوق روش از روش این

 نگه بسته را ان داشتید تمایل وقت هر یا و بماند باز کامل طور به آشپزخانه نیاز صورت در که دارد وجود امکان این

 درب. بود نخواهید مواجه ها شیشه مرتب کردن تمییز مشکل با دیگر هم کنید استفاده چوب مانند هایی متلایر از اگر. دارید

 تاریک و دلگیر از هم و کنند می حفظ نیاز های زمان در را شما آشپزخانه حریم هم آکاردئونی، های پنجره و کشویی های

 .نمایند می اشغال را کمی جای خودشان که این مهم نکته. نمایند می جلوگیری کوچک های آشپزخانه شدن

 

 پنجره ایجاد

 

 زمان آن آشپزخانه های طراحی به دوباره نگاهی و بزنیم ۵۰ یا ۴۰ دهه شاید دور های سال به سری که نباشد بد شاید

 است ممکن که کنید فکر موضوع این به پس شد می باز خانه پذیرایی سمت به سرو پنجره زمانی باشد یادتان اگر. بیندازیم

 فضا ابعاد با متناسب و زیبا پنجره یک توان می شود، تبدیل اپن به و شده برداشته بسته آشپزخانه یک دیوار کل نباشد الزم

 حل هم را فضا شدن تاریک یا و دلگیر مشکل آشپزخانه، داشتن نگه باز نیمه عین در و گشود نظر مورد دیوار دل در

 .کنند می تر کامل را شما پنجره همه و همه تزیینی و دکوری وسیله چند زیبا، و رنگارنگ های گل. کرد

 

 پرده توسط اپن آشپزخانه بستن

 

 آسان هایی روش گاهی ها پرده نکنید، فکر کند می بدریخت و زشت را شما آشپزخانه نمای پرده که موضوع این به اصال

 برای پرده انتخاب در که قدر همان که آن شرط به هستند خانه مختلف فضاهای جداسازی برای زیبا حال عین در و

 هایی راه از یکی. نمایید عمل دقت با نیز آشپزخانه پرده انتخاب برای دهید، می نشان حساسیت خود خواب اتاق و پذیرایی

 .است آشپزخانه اپن پایین تا نازک های پرده کردن آویزان کنید، امتحان پرده از استفاده در توانید می که

 

 ها کننده جدا انواع
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 می جداکننده یا پارتیشن این. است آشپزخانه اپن بستن تر جذاب و تر مدرن های روش از منزل، دکوراتیو های پارتیشن

 کتابخانه قفسه، آکواریوم، چوبی، های پارتیشن از مختلف های ایده انواع باال های نمونه. باشد زیادی موارد شامل تواند

 به دید بودن محدود به توان می چوبی های پارتیشن مزایای از. دهند می نشان شما به را گیاهی های پارتشین تا گرفته

 خالی هم مورد این اما. داشت اشاره دکوراسیون در دکوراتیو عنصر یک ایجاد و تاریکی عدم و نور دادن عبور آشپزخانه،

 را اپن که است این شما به من توصیه. شود می محسوب آن معایب از صدا و بو انتشار از جلوگیری عدم و نبوده عیب از

 به آن برای نو طرحی و کرده خارج داشته وجود ما های خانه در مدت طودالنی سالیان که یکنواختی و صلب حالت از

 .بیاوریم وجود

 

 اپن به قفسه و کمد کردن اضافه

 

 باعث تر بیش شد، گفته موارد به نسبت است ممکن که چرا شود اجرا و طراحی زیادی دقت با باید آخر حل راه این

 بقیه از تر بیش خانه از نقاط کدام که کنید بررسی ابتدا شما نیفتد، اتفاق این که این برای. گردد فضا شدن تاریک و دلگیری

 محدود به توان می روش این مزایای از. دهید پوشش ها قفسه و کمدها توسط را نقاط همان دارند، دید تان آشپزخانه به

 معایب اما کرد اشاره خانه نکردن تاریک چنین هم و کوچک های درآشپزخانه فضا افزایش آشپزخانه، داخل به دید کردن

 بتوان هم آن دیگر طرف از که باشند ای گونه به شما کمدهای اگر. است صدا و  سر و بو انتشار از جلوگیری عدم آن

 .کند می پیدا افزایش روش این کارایی نمود استفاده

 

 گرفتن ایده برای صرفا و دارد بستگی شما خانه و اشپزخانه به بسیار شده گفته های روش از استفاده و انتخاب:  آخر کالم

 در کار این متخصص با تغییری هر از قبل کنم می توصیه. است شده نوشته شما برای مناسب طرح به رسیدن و

 .دهید انجام مشورتی داخلی دکوراسیون

 ها رنگ ویژگی با آشنایی

 



4 
 

 برای بطوریکه. دارند ها انسان خوی و خلق و روحیات در فراوانی تأثیر طبیعت، در موجود های رنگ تأثیر که دانیم می

 و کسالت نوعی خاموشی، و مات خاکستری های رنگ مقابل در و بوده زا انرژی درخشنده و روشن های رنگ مثال

 .کنند می ایجاد ها انسان روحیات در رکود از حالتی

 

 که شده گفته دیگر تعریفی به. بخشند می جان و حیات نوعی ها فرم به واقع در و بخشیده کمال فرم به ها، رنگ طرفی از

 که هایی رنگ واقعیات، با تصوراتمان آمیختن با توانیم می ما بنابراین. است خیالی عالم از انعکاسی، رنگ اصلی جوهر

 ها رنگ برخی که چرا ببریم، لذت آنها از و برده کار به خود پیرامون در را هستند تر مأنوس ما خلقی های ویژگی با

 قرار هم کنار در حتی و اند دهنده آرامش برخی و کنند می ایجاد وجودمان در را تکاپو و جنبش نوعی و هستند زا انرژی

 .کنند می داشتنی دوست و دلپذیر را مان محیط و کرده ایجاد خاصی روحی حاالت نیز، مختلف های رنگ دادن

 

 .شود پرداخته آنها کاربرد و ها رنگ برخی ویژگی به اجمال طور به شده سعی مطلب این در

 

  

 

 سفید رنگ    

 

 در که کند می ایجاد را فضایی رنگ این. است معنویت و پاکی بیانگر و باشد می بخش آرام های رنگ نوع از سفید رنگ

 .بگیریم تصمیم و کرده فکر است نظرمان مد آنچه به فکری، اغتشاش بدون و آرامش در و شده فراموش جزئیات آن

 

 زیر عنوان به است لیمویی و عسلی بژ، کرم، شامل که آن خانواده و سفید های رنگ انواع از داخلی، دکوراسیون در

 .رسید خاصی هارمونی به ها، رنگ از طیفی کنار در و کرد استفاده توان می اصلی ساخت

 

  

 

 خاکستری رنگ    

 

 به تر روشن سیاه، رنگ کنار در. کند می منعکس یا و کرده جذب را نور دارد، سکونی و ابهام حالت خاکستری رنگ

 خاکستری،. کاهد می خویش کنار رنگ شدت از داشته، کننده خنثی تأثیر پایه، رنگ عنوان به رنگ این. رسد می نظر

 و گیرد می خو خشن و شدید و متضاد های رنگ با و کند می کسب خود پیرامون های رنگ از را خود زندگی شخصیت

 .هاست رنگ نیروی مخرب خاکستری، عبارتی به. کاهد می دیگر های رنگ پختگی از
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 سیاه رنگ    

 

 است اجتماعی قدرت نشانه صورتی، رنگ کنار در رنگ این. تالش و است کار نماد و قدرت و ثروت نهاد سیاه رنگ

 و سطح در و کرده جذب را روشن های رنگ کامل، طور به رنگ این. است خرد نیروی نماد زرد، رنگ کنار در ولی

 آبی، همراه به که است دیگر های رنگ شده تیره سیاه، رنگ واقع در. گردد می روح ماللت باعث کوچک فضاهای

 .سازد می تیره سبز زرد، با و ای قهوه قویترین

 

 و الگوها با بایست می حتی دیوار، سطح و بزرگتر سطوح در اما کنند، می استفاده جزئیات در سیاه رنگ از معموالا 

 .کند گیرا و جذاب را فضا تا شود گرفته کار به خاصی کمپوزیسیون

 

  

 

 زرد رنگ    

 

 و نور که است گرمی رنگ و بوده روحی های انرژی کننده تحریک. است بردباری و صبر خرد، کنترل سنبل زرد رنگ

 .دهد می انعکاس را خورشید تشعشع

 

 بهترین. سبز به متمایل زرد رنگ تا گردد می استفاده نارنجی به مایل یا خردلی زرد از معموالا  داخلی، دکوراسیون در

 بنابراین. باشد می زرشکی زرد، مکمل. دارند را رنگ حفظ قدرت و بوده درخشنده که هستند خاکی زردهای زرد، نوع

 .باشد می زرد رنگ برای مناسبی ساخت زیر

 

  

 

 آبی رنگ*

 

 می هارمونیک و متوازن فضایی و بوده بخش آرام و است اعتماد و اقتدار و وفاداری ایمان، درستی، معنویت، سنبل

. ساختمان نقاشی و طراحی برای است سختی رنگ و شود می استفاده رنگ این از زرد، رنگ بردن بین از برای. آفریند

 فیروزه و الجوردی مثل گرم آبی های رنگ مقابل، در. نیست گرم و صمیمی فضاهای برای مناسبی رنگ سرد، آبی رنگ

 .دارد فراوانی استفاده سنتی، و قدیمی فضاهای و خانه آمیزی رنگ و طراحی در که هستند نواز چشم ای،
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 قرمز رنگ    

 

 رنگ این. کند می مقاومت اهریمنی نیروهای مقابل در که شده گفته و است عشق و لذت رشد، شانس، و زندگی رنگ

 .دارد فراوانی انرژی

 

 سفید، رنگ ترکیب با البته و بود خواهد قرمز ترین درخشان و شفاف شود، نزدیک نارنجی طیف به هرچه قرمز رنگ

 .کند می ایجاد گرمی صورتی

 

 داخلی طراحی در قرمز، رنگ یعنی رنگ این که هستند قرمز رنگ پایه معموالا  رنگ، پر یا رنگ کم صورتی و نارنجی

 .دارد و داشته فراوانی کاربرد رنگی، های شیشه و فرش بافت و سنتی های خانه

 

  

 

 سبز رنگ    

 

 رنگ. گرم نه و است سرد های رنگ گروه در نه و داشته ای گسترده رنگی طیف. است سکون و صلح توازن، سمبل

 به متعالی و آرام فضایی ای، فیروزه سبز عوض، در. است آور هیجان و برانگیزاننده زنده، انرژی، پر زرد، به متمایل

 .آورد می وجود

 

 می تر نزدیک مذهبی و روحانی فضای به و شده تر خاموش و تر آرام گردد، نزدیک آبی به سبز رنگ که نسبت همان به

 و حرکت زندگی، نماد داخلی، طراحی در که گردد می پویاتر و تر گرم شود، نزدیک زرد به هرچه برعکس، و گردد

 .است پویایی

 

  

 

 صورتی رنگ    
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 ایجاد خاصی گرمی قرمز، به تمایلش و بخشد می سردی آن به سفید، به آن بیشتر تمایل که سفید و قرمز از است ترکیبی

 اتاق برای نارنجی اندکی با گلبهی رنگ داخلی، دکوراسیون در. است نشاط و جوانی آرامش، رنگ رنگ این. کند می

 نارنجی و قرمز رنگ برای مناسبی رنگ زیر رنگ این. است باوقار و جذاب پذیرایی، سالن در آن کارگیری به و خواب

 .بود خواهد درخشانی رنگ آن حاصل که

 

  

 

 ای قهوه رنگ    

 

 .است خاک به نزدیکی و بودن اعتماد قابل بودن، گرا عمل بیانگر

 

 سفید، ترکیب با رنگ این. کند می ایجاد را عمق و رکورد از حالتی و کرده ایجاد طرف بی و آرام فضای رنگ، این

 با و آید می شمار به مناسبی رنگ و داشته کاربرد داخلی دکوراسیون و نقاشی در که آورد می وجود به را چرکی صورتی

 .بخشد می فضا به خاصی هارمونی و هماهنگی سبز، و آبی انواع

 

 سنگین، بسیار هایی رنگ که هستند. . .  و گردو ماهاگونی، بلوطی، مثل طبیعی چوب رنگ ای، قهوه رنگ های تنالیته

 .هستند گرم و آرام

 نقلی های آپارتمان داخلی طراحی در هوشمندانه نکته ۷
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 موجود فضای از استفاده حداکثر امکان تا نقلی های آپارتمان کاربردی داخلی طراحی در الزم و کلیدی بسیار نکته هفت

 .شود فراهم

 واقعی مشکل خانه در کوچک فضای یک با کردن نرم پنجه و دست ، نقلی آپارتمان داخلی طراحی

 های روش منظوره، دو وسایل و مبلمان نظیر متفاوتی ترفندهای از داخلی طراحان معموال و است

 .کنند می استفاده …و وسایل دادن جا متفاوت

 

 است فرانسیسکو سان در متری ۶۵ نقلی آپارتمان یک به مربوط زیر تصاویر وی پرشین گزارش به

 کاربردی به را آن کرده سعی کرد، خواهیم اشاره آن به زیر در که هایی روش از استفاده با طراح که

 .کند دکور شیوه ترین

 

 خانه فضاهای کردن مشخص    

 

 سعی. کنید مشخص خاص مبلمان یک یا قالیچه، دیوار، رنگ مانند چیزی با را خانه از بخش هر
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 کوچک، فضای دهد رخ اتفاق این اگر که چرا نشوند تلفیق هم با خانه فضاهای از یک هیچ کنید

 .رسید خواهد نظر به نیز کوچکتر حتی و داده دست از را خود کاراکتر

 اتاق باالی در تخت قراردادن    

 

 بنابراین شود، نمی پیدا جایی اتاق وسایل تمام برای که است کوچک آنقدر تان خانه خواب اتاق وقتی

 به اتاق طراحی باید منظور این برای کنید، استفاده نیز عمودی صورت به موجود فضای از باید

 استفاده نیز تخت زیر فضای از توانید می صورت این در. بگیرد قرار باال در تخت که باشد ای گونه

 .باشد…  و تحریر میز یا و ها لباس دادن قرار برای فضایی تواند می مثال برای کنید،

 نقلی آپارتمان داخلی طراحی

 خواب تخت زیر فضای از استفاده

 

 سفارشی مبلمان از استفاده    

 

 مخصوص …و آشپزخانه جزیره تا گرفته ها قفسه از چیز همه کوچک فضای یک در است بهتر

 چند صورت به خانه این های وسیله از تکه هر مثال برای. شود ساخته و طراحی فضا همان

 .است شده طراحی منظوره

 دار چرخ وسایل    

 

 دار چرخ مبلمان مثال برای است، کوچک فضای در طراحی کلیدهای از یکی پذیری انعطاف

 و ماهیت وسیله، این به لوزم مواقع در توان می گاهی حتی و شوند می جا به جا تر راحت

 .داد تغییر سریع را اتاق آن کاربرد

 ساده های متلایر انتخاب    

 

 خویشاندی احساس متفاوت های رنگ و متلایر ها، طرح از استفاده کوچک، فضاهای در خصوص به

 خوب های گزینه از سفید یا و  چوبی ساده های طرح مانند ساده های مترال. کرد نخواهد ایجاد

 .شوند می محسوب

 نمایش قابل وسایل روی گذاشتن هزینه    
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 دهید قرار ای طاقچه روی را آن که دارد را آن ارزش آیا بپرسید خود از بخرید، چیزی آنکه از قبل

 آن کنار در و کنید نظر صرف چیزها از بسیاری خرید از است ممکن فکر این با. است نمایش قابل که

 .دهید قرار ها شلف روی را اید خریده که زیبایی و کوچک وسایل توانید می

 کردن مرتب به عادت    

 

 العاده فوق کوچک محیط یک در زندگی برای ولی طراحی، تا است رفتار به مربوط نکته این گرچه

 .برگردانید خود جای به را آن دوباره هرچیزی، برداشتن از بعد کنید عادت. است وضروری مهم

 یداخل یدر طراح دیاستفاده از رنگ سف یکننده براقانع لیدل ۱۰

 

رنگ،  نیاستفاده از ا نیوجود دارد. مخالف ینظرات مختلف و گاه متناقض یمنازل شخص یبرا دیاستفاده از رنگ سف در

دارد. با  زین یادیدوستداران ز دیکننده است و البته؛ سفدانسته که کامالا خسته یمارستانیو ب لیرنگ استر کیرا  دیسف

 .دیهمراه باش طهیح

 

رنگ  نیا شتریمنتظر ظهور هرچه ب دیبا یزودبه نیاعالم کرده؛ بنابرا ۲۰۱۶را رنگ سال  دیمور" سف نی"بنجام یتازگبه 

 .میباش یطراح یایمنازل و دن یداخل ونیها، دکوراسمغازه نیتریدر پشت و

 

استفاده از  یکننده براقانع لیدل ۱۰تا  دیهمراه باش طهیو چه از مخالفانش، با ما در ح دیهست دیاز طرفداران رنگ سف چه

 .میرا باهم مرور کن دیرنگ سف
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 یرقص خال ویاستود کی ایو  یبوم خال کی ،یخال یبرگه کی: مانند کندیم کیرا تحر تیخالق طیدر مح دیرنگ سف .۱

 ،یصنعت طیدر مح دیکن یاست. سع دیخلق کن دیخواهیهرآن چه که م یبرا یمناسب نهیزمپس زین دیسف وارید کیاز افراد، 

 .دیاستفاده کن دیاست از رنگ سف تیخالق تیبه تقو ازیکه ن ییهرجا ایو  یادار

 

 

رنگارنگ  یها: دوستدار فرش، کوسن و پارچهدهدیرا م یداخل ونیها در دکوراسبا رنگ یبه شما اجازه باز دیسف .۲

را در  لیرنگ و طرح همه وسا رییها و تغبا رنگ یباز یشما اجازه شودیباعث م وارهایغالِب د دِ یرنگِ سف د؟یهست

 ییرایو پذ منیاست ) مثل اتاق نش ادیها زدر آن دمانیچ رییکه تغ ییموضوع در فضاها نی. ادیبسته خود داشته باش یفضا

 .کارآمد باشد اریبس تواندی( م

 

 

 یهنر یهایها و گالررنگ در موزه نیترمحبوب دیکه سف ستین لیدلیهنر است: ب شیرنگ جهت نما نیترمناسب دیسف .۳

 .ردیتوجه قرار گ تیدر مرکز یکه اثر هنر شودیباعث م نهیزمرنگ در پس نیدر سرتاسر جهان است. وجود ا

 

 

بسته  یشدن فضاها دهیتر دو باعث بزرگ دهدیرا آرام جلوه م طیدر خانه مح دیسف وارینواز است : وجود دچشم دیسف .۴

 .گرددیم

 

 

 ای کیآنت یچوب لیو با وسا رودیروز به شمار مو به کیش شهیهم یرنگ دیاست: رنگ سف کیرنگ کالس کی دیسف .۵

 دیباشد، جز سف وارید یبر رو یمدت طوالن دیخواهیکه م دیهست ی. اگر به دنبال رنگرسدیبه نظر م یعال جاتقهیعت

 .دیرا انتخاب نکن یگریرنگ د

 

روز  ییروشنا ادآوریطور که در تابستان همان دیهر دو فصل تابستان و زمستان است: سف یبرا یرنگ مناسب دیسف .۶

 یرنگ چیدارد. ه یهمخوان یو زمستان یو با هر دو دکور تابستان باشدیبرف م یدیسف گریتداع زیاست، در زمستان ن

 .ندارد ااطراف ر طیانعطاف و تطابق با مح تیقابل  دیهمچون سف

 

 یاطرافمان را ساده طراح طیوجود دارد. چرا حداقل مح یدگیچیپ یبه اندازه کاف یپاک و ساده است: در زندگ د،یسف .۷

 کندیم جادیا یو تازگ یاحساس پاک ییدر هر فضا دیرنگ سف م؟ینکن
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رنگ مورد عالقه  د،یاست: رنگ پاک سف هاستیمالیو ماکس هاستیمالینیرنگ مورد قبول هر دو گروه م دیسف .۸

 وارید کیمناسب است. وجود  زیگرم و دنج هستند ن یکه طرفدار فضا هاستیمالیماکس یبرا نیاست و همچن هاستیمالینیم

 .شودیم طیمح دنینظر رس هب نظمیاز ب یریباعث جلوگ مالیشلوغ ماکس یدر فضا دیسف

 

 یداخل یدر طراح دیاز خانه، استفاده از رنگ سف رونیفراوان در ب یبصر یهایبخش است: با وجود آلودگآرامش دیسف .۹

 .آرامش باشد گریتداع تواندیم

 

 

 رایاست ز دیاستفاده از رنگ سف یمعماران داخل حیاز موارد ترج یاریرنگ مورد عالقه معماران است: در بس دیسف .۱۰

 .تمرکز و توجه تنها بر ساختار باشد دشوینبود رنگ باعث م

 آشپزخانه ونیدکوراس یراز طراحان برا ۱۰

 

 یما به معرف نجای. در اکنندیآشپزخانه ارائه م یو کاربرد یاصول یو بازساز یطراح یبرا یادیز یهادهیا طراحان

در  دیو کارآمد داشته باش بایآشپزخانه ز کی یطراح یبرا ییهادهیا دیپرداخت. اگر دوست دار میخواه هادهیا نیاز ا یبرخ

 .دیهمراه باش طهیادامه با ح

 

 ینتیو کاب دیاستفاده کن نتیدر ساخت کاب متلایر نیاز بهتر شهی: همدیفراموش نکن وقتچینکته را ه کی یزیاز هرچ قبل

را  گریلوازم د دی. در عوض خردیبودجه نکن یکم یخود را فدا نتیکاب تیفیک گریدعبارتداشته باشد. به تیفیو باک کیش

 .دیانداز یب ریبه تأخ
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اما  شوندیم نیگزیجا یبعد از مدت ییشوظرف نیو ماش زریفر خچالیاست که  نیموضوع هم ا نیا یبر رو دیتأک علت

 .دارند یادیز اریبس ریآشپزخانه تأث ییبایو در ز کنندینم یرییتغ هانتیکاب

 خچالیپانل  -۱

 

مطابق با  یپانل جانب کی خچالیو در کنار  گنجانندیم نتیکاب یرا در طراح زریو فر خچالیاکثراا  دیجد یهایطراح در

 نیا ریدر غ رایباشد ز نتیکاب شخوانیاز عمق پ شتریب یکم خچالیکه عمق پانل  دی. مطمئن شودهندیقرار م نتیکاب

 .دیایبه وجود م یندیناخوشا یصورت ناهمگون

 بلند نتیکاب -۲

خوب  یطراح کی دی. کلدیده شیافزا زیبلند را ن یهانتیعمق کاب دیکنیم ادیرا ز خچالیعمق پانل  نکهیبر ا عالوه

هماهنگ نشان داده شوند،  دیبا هانتیکاب یهاشخوانیپ یتمام نیبنابرا باشدیمختلف م یاجزا یو هماهنگ یسازگار

 .نتیکاب یهامخصوصاا لبه

 کدستی شخوانیپ -۳

که  دهدیم حیموارد کارفرما ترج یباشند. در برخ تررونیاز درها ب متریسانت ۱٫۵ دینبا نتیکاب یصفحات رو یتمام

 کدستیو  مالینیرا ساده، م زیچمنظور همه نیمدرن و خاص داشته باشند به هم یدر و کشو طرح نک،یس یطراح

 .کنندیم یطراح

 

 شده ) سوپر مارکت( یبندقفسه نتیکاب -۴

آن است. مثالا شما هر  ییکشو یباشند، علت آن هم طراح ۳۸ ایو  ۳۰، ۲۳ دیشده با یبندقفسه یهانتیعرض کاب اصوالا 

از حد موجب  شیب هی. بزرگدیو وزن آن را تجربه کن دیبکش رونیرا ب نتیکل کاب دیبا دیکنیسوپ م کیبه  ازیموقع که ن

 .شودیآن م یو ناکارآمد ادیز هینیسنگ

 

 ییکشو یشده یبندقفسه نتیکاب -۵

 

 نیکشو استفاده شود. ا نیکه از چند شودیم شنهادیاست پ متریسانت ۴۰از  شتریقفسه دار که عرضشان ب یهانتیکاب یبرا

 .ها رانه کل قفسه دیکشیم رونیرا ب دیدار اجیکه احت یاست که شما تنها قفسه یمعن نیبد

و  نتیکاب نیب یخال یفاصله دیتوانیم ینوار چوب کی. با دیدقت کن اریبس واریبه د دهیچسب یهانتیکاب یدر طراح نیهمچن

 .دیرا پر کن وارید

 روغن و سس -۶

قرار دادن سس و  یقفسه برا کیگاز حداقل در کنار اجاق دیکن یسع شهیدارد. هم ییباال تیدر آشپزخانه اهم ییکارا

مناسب گازها  یبندقیگاز هستند اما عا ینگران خراب شدن سس و روغن در اثر گرما هایلی. خدیکن یروغن طراح

 .کندیکم م اریاحتمال خراب شدنشان را بس
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 هاینیس یجاساز یبرا ییباال یقفسه -۷

و  ستندیبزرگ ن ادیها زآن یهاینیس رایندارند ز ینیس یبلند برا یجاگذار یبه فضا یاجیاحت انیاز کارفرما یبرخ

قفسه  کی دیتوانیم دیدار اجیاحت ییفضا نیهم به چن. اگر شما ری. مانند شکل زرندیقرار بگ زیکوچک ن یدر فضا توانندیم

 .دیریخود در نظر بگ یدر طراح ینیس یجاگذار یبرا

 قاشق چنگال یدو برابر کردن فضا -۸

 

 هیالکیبا اضافه کردن  دیتوانی. شما مباشدیم هیتک ال کنندیم یقرار دادن قاشق چنگال طراح یکه برا ییفضا معموالا 

 .دیآن را دو برابر کن یبرا جادشدهیا یفضا

  قرارگرفته در گوشه یهانکیس -۹

 

آشپزخانه  یاست که در گوشه ینکیدر کنار س ییشوظرف نیآشپزخانه قرار دادن ماش یدر طراح جیاشتباه را کی

وجود  نکیبا ظروف داخل س ییشوظرف نیپر کردن ماش یبرا یکاف یاست که فضا نیکار ا نیا یجهیشده هست. نتنصب

 ۴۰با عرض حداقل  نتیکاب کیموضوع اضافه کردن  نیا یهاحلاز راه یکی. شودیکار م ینخواهد داشت و باعث سخت

 .باشدیم ییشوظرف نیو ماش نکیس نیب متریسانت

  یارهیجز نکیس -۱۰

 

 هانهیگز نیاز بهتر یکی متیاز جمله دوام، تنوع در طرح و ق لیاز دال یاری)فوالد زد زنگ( بنا بر بس لیاست یهانکیس

 .را انتخاب کرد نکیبا توجه به طرح آشپزخانه نوع س دی. باستیموضوع درست ن نیهم ا شهی. البته همباشدیم

 ی. براکندیم ییخودنما رهیدر وسط جز انیدر م کیتار یاروشن همانند چاله نیکور نتیوسط سنگ کاب لیاست نکیس کی

 .استفاده شود دیبا دیسف نکیمسئله از س نیهم

 ویپاس دمانیچ یروش برا ۱۰
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و آراسته  کیرا ش یاضاف یفضا دیکه بتوان دیکردیآرزو م د،یامنزلتان چشم دوخته خلوتاطیح یبه منظره کهیهنگام ایآ

سرعت به دیتوانیشما م د،یصرف کن یرونیب یهادر اتاق ریچشمگ رییتغ کی یبرا یادیز ینهیکه هز ستین یاجیاحت د؟یکن

شما  یبرا طهیدر ح د،مایداشته باش یاهوشمندانه یهاتازه انتخاب یدهایبا خر هو در رابط دینیرا بچ ونیو دکوراس هیاثاث

 .میشما دار ویپاس یروز کردن فضابه یبرا متیقارزان دهیا ۱۰

 کردن عالمت گفتگو زانیآو-۱

از  نکهیا ایو  دیرا دنبال کن یمحل یهامغازه یهاشوند. غرفه لیبه مرکز توجه تبد وهایاست تا پاس یکوچک کاف رییتغ کی

نسبت به  شتریب ینهی. صرف کردن هزدیرا جستجو کن میکنیکه راجع به آن با شما صحبت م یزیچ نیآنال دیخر قیطر

( روحیهرآن چه در اطراف وجود دارد را فوراا سرد )ب یکه تمامز باشد، چونیبدتر ن اریبس تواندیواقع مآنچه گفته شد به

 .دهدیجلوه م

 

 دیخود بساز یبرا زیم کی-۲

 کیتنومند همراه با  تکهکیبا  دیتوانی. مدیمراجعه کن یدر ابتدا به مغازه ابزارفروش د؟یدار اجیاحت عاا یسر زیم کیبه  ایآ

داشته آن را در انبار نگه دیکنیهم که از آن استفاده نم یو در مواقع دیرا بساز ینهارخور زیم کیسرعت قالب در به

 .دیبزرگ بپوشان یزیروم کیبا  یسادگآن را به یتمام نکهیا ایو  دیکن یزیآم. آن را رنگدیباش

 

 دیرنگارنگ بپوشان چهیقال کیناقص را با  اطیح کی-۳
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را تماماا با  اطیتر از آن هستند که حمناسب اریشاد و باروح بس یهااما بارنگ متیقارزان یکیپالست یرونیب یهاچهیقال 

 .دیخورده بپوشانترک مانیس ایاجر و 

 

 .دیباش رونیب یدوم برادست یوارید یبخار کی یدر جستجو-۴

 

در  نی. همچندیشانس باش. ممکن است شما هم خوشاندداکردهیدالر پ ۱۰۰ متیبه ق یوارید یبخار کیمنزل  نیا صاحبان

که به دنبالش  ییزهایجز چبه دیدانی. شما نمدیباش زیبذرپاش ن نیماش کیو  خلوتاطیمبلمان ح ن،یآتش یهاجام یجستجو

 .دیکنیم دایپ ییزهایچه چ د،یهست

 

 دی)تشک نجات( مبلمان بساز یبا تشک کاه-۵

 

 د،یچرت روزانه داشته باش کی نکهیا ایو  دینیبنش دیدوست دار د،یبساز مکتین دیتوانیم یچوب یهاتشک دنیهم چ یبارو

 دیتوانیم دیخواهیاگر م د،یابیب دیتوانیها راحت شوند ماز دست آن خواهندیکه م یمحل یهاها را در مغازهنوع تشک نیا

 .دینرم و کلفت آن را بپوشان یهابا متکا و بالشت سو سپ دیکن یزیآمها را رنگابتدا آن

 

 دیکن زانیپرده آو-۶

 

 یها. پردهدیباهوش باش د،یابیتان بخانه با توجه به بودجه رونیب یهاپرده یبرا ییهادهیسرعت او به دیکاتالوگ بگرد در

 .دیکن زانیپرده را آو یسادگو به دیکن یداریخر د،یکن یاطیخ دیخواهیباشند. اگر نم دیمف دیتوانیم زین یزیحمام و روم

 دیاستفاده کن خلوتتاناطیح یکلفت برا یهاو تکه چوب یخورقهوه زیاز م-۷

 

کننده جالب و سرگرم تواندیها مهستند و ساختن آن ینهارخور یهایتر از صندلحراج شده نسبتاا ارزان یهاچوب تکه

کننده دلگرم اریبس یدنینوش دنیجرعه نوشو جرعه هایصحبت کردن، مزه کردن خوراک یبرا نجایا یمیصم دمانیباشد، چ

 .است

 

 دیاستفاده کن زهیسنگ از سنگر یجابه-۸

 ی. اگر شما در منطقه ساحلرسندیبه نظر م کیفرش هستند و شاز نصب سنگ ترنهیهزمراتب کمساحل به یهازهیسنگر

 .باشدیهم م زهیتر از سنگرکه ارزان دیخردشده صدف بپوشان یهاآن را با پوسته زهیسنگر یجابه د،یکنیم یزندگ

 

 دیبساز زیدرخت م یهاکندهبا -۹
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 ایو  یدر چوب کی. باشدیمناسب م کسانیتنومند با ارتفاع  زیم کیساخت  یدرخت برا کیقسمت از بدنه محکم  ۴

 !است یکار کاف نیا یکردن برا خکوبیبه م ازیبدون ن یتخته چوب تکهکی

 

 دیریکم نگنور )نور کم مثل کافه( را دستکم یهاهرگز قدرت چراغ-۱۰

 

 یهاآن پانل یجابه دیندار یدسترس زیاست، اگر به پر یکاف یرونیقسمت ب دمانیچ یدو چراغ کافه را برا ای رشتهکی

 .دیاستفاده کن دیخورش

 نهیتر جلوه دادن منزل با استفاده از آبزرگ یروش برا ۱۱

 

و  شتریب اریبس تواندیها در خانه ماما نقش آن شوند؛یخواب نصب ماتاق ایو  یبهداشت سیمعموالا در حمام، سرو هانهیآ

 یهااستفاده توانیها ماند اما از آن یضرور اریبس یکردن شکل ظاهر یبررس یبرا هانهیمؤثرتر باشد. هرچند که آ

با  نیداد. همچن شیتر از آنچه هست نمااتاق را بزرگ توانیمناسب م اندر مک نهیکرد. با قرار دادن آ زین یشتریب

 .کرد جادیا یجذاب اریبس یتوهمات نور تواندیم نهیخالقانه از آ یاستفاده

 

 طرفکی یبر رو نهیآ کیبا نصب کردن  دیدار یو دراز کیبار ی. اگر آشپزخانهدیخود را دو برابر کن یآشپزخانه

 .دیتر جلوه دهخود را بزرگ یآشپزخانه وارید
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حس بزرگ بودن فضا را القا  یطور محسوسشده است بهداده هیتک واریبزرگ که به د ینهیآ کی! دیبده هیتک وارید به

در  زیدرخشان ن یلهیمبل و چند وس کی. دیبا خود ببر زیرا ن نهیمکان آدر صورت نقل دیتوانیعالوه شما م. بهکندیم

 .دیقرار ده نهیآ یجلو

 

 

 منیاز نش یطوالن یبازتاب جادیطور متقارن و امبلمان به دنیبه کار برد چ توانیکه م یگرید تی! خالقدیرا پرکن هاطاقچه

 .کنندیم جادیالعاده پرنور افوق یتکهکی ینهیآ کینسبت به  یترفیتر و لطاحساس گرم هانهیآ نیاست. ا

 

فضا را بزرگ  هانهیکارآمد و مناسب هستند. آ اریکمد بس یاشهیش یکوچک درها یها. در اتاقدیخود را گسترش ده کمد

تر جلوه اتاق هم باعث بزرگ نیدر ا نهیاند! آمناسب زیافراد ن یبرانداز کردن شکل ظاهر یبرا نیو همچن دهندیجلوه م

 .است ردهکمک ک اریاتاق بس یدادن آن شده هم به نورده

 

کوچک در  بارکیکمد است همراه با  کیدفتر کار هوشمندانه در داخل  کی نی! ادیکار کوچک خود را بهبود بخش دفتر

و  شوندیم زیپشت م یق دادن به فضاباعث عم هانهیآ نیدر داخل آن دکور شده است. ا نهیکنار آن؛ که با استفاده از آ

 !وجود دارد یپشت آن اتاق هک کندیاست حس م زیم یروهرکس که در حال کار بر

 

 یموجب گرما نکهیبدون ا هانهیآ نیشده است اقرار داده کیآنت ینهیاز آ باینوار ز کیتخت  نیا ی! در باالدیباال برس به

 .شوندیشوند باعث عمق دادن به اتاق م ازحدشیب

. دیکن ادیآن را ز ییراهرو عمق و روشنا یدر انتها واریطول د یاندازهبه نهیآ کی! با نصب دیکن یخود را طوالن یراهرو

ها حس نیتمام ا تواندیم یقد ینهیآ کیاما  کنندیرا القا م یندیهستند و حس ناخوشا کیاوقات کوچک و تار یها گاهسالن

 .اوردیرا به ارمغان ب ییببرد و نور و روشنا نیرا از ب

 

 یو سردرگم یجیاحساس گ جادیآن است که باعث ا وارید کیدر سرتاسر  نهی! مشکل استفاده از آدیرا امتحان کن راهراه

 تواندیه مراراه یهانهیاشتباه گرفته شود. با استفاده از نصب آ یبا اتاق واقع نهیدر آ ریتصو شودیو بعضاا باعث م شودیم

 .را دوچندان کرد وارید ییبایز نیکرد و همچن یریمشکل جلوگ نیاز ا

 

 وارید کی یکارنهیبا آ یاو افسانه بایز یفضا نیهستند. ا دیمف اریبس هانهیک فضا کوتاه است آ یکن. زمان شتریرا ب ارتفاع

 .از تقارن را به وجود آورده است زیانگرتیو ح بایحس ز کی نهیلوستر در آ یدو برابر به خود گرفته است. نما یو حجم

 

 یوارهایبا پوشاندن د دیکن یسع دیکن جادیرا ا یشتریب اریبس یفضا شیاحساس افزا نکهیا ی. برادیرا بپوشان وارید دو

و به اتاق حس لوکس  شودیم بایو منظر ز اریکار باعث انعکاس بس نی. ادیکن جادیرا ا یمتعدد یهاانعکاس نهیمجاور با آ

 .بخشدیم یوبرقو پر زرق
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 اریها را بسآن واریسمت د کیدر  نهیکوچک با نصب آ اریبس یها. در اتاقدیبزرگ کن زیها را ناتاق نیترکوچک یحت

 کیتا  اندشدهلیتبد ینییتز یژگیو کیبه  شتریب نجایشده در انصب کیآنت یهانهی. آدیده شیتر از آنچه هستند نمابزرگ

 .اتاق دارند نیخود را در ا یکاربرد اصل انهنوز هم هم هانهی. البته آیکاربرد یژگیو

 

 افراد مسن در نظر داشت یخانه برا یدر طراح دیکه با یمورد ۱۲

 

 یهایکه در طراح دیاصالح نسبتاا جد کیشد.  دیخواه رتریپ قهیچند دق دیبرسان انیمقاله را به پا نیکه شما خواندن ا یزمان

 یافراد سالمند و زندگ یمناسب برا یبه طراح قاا یکه دق باشدی" میدر محل زندگ یری"پ ردیگیمدرن مورد توجه قرار م

 .دیهمراه باش طهیدر ح ا.با مکندیاشاره م یریراحت در زمان پ

 

 یظاهر نیو همچن کنندیدر محل" خانه را مناسب م یری"پ یکه برا یجهان یمورد از ملزومات طراح ۱۲ما به  نجایدر ا 

  .میکنیاشاره م بخشندیبه خانه م بایو ز کیش

 

شما  طیشرا ایو  دیداشته باش اجیواکر احت ایو  لچریو کیحرکت به  یاختالف سطح. ممکن است شما برادوش بدون  .۱

 یشما خواهد بود. اجرا یبرا نهیگز نیحمام بدون اختالف سطح بهتر کیسخت کرده است  تانیحرکت کردن آسان را برا

 .دیسپارو باتجربه ب یاحرفه مانکاریپ کیکار را حتماا به  نیا

 

کارآمد خواهد  اریشما بس یبرا ییروشو یجلو ایدر حمام و  مکتین کیقرار دادن  یدوران سالمند یحمام. برا مکتین .۲

 .دیستیسرپا نا یمدت طوالن یو برا دیخود را انجام ده یکارها الیخ یکه با آسودگ دهدیبه شما اجازه م هامکتین نیبود. ا
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نصب شود تا  مکتین یکیدر نزد دیاست که با یبه آن توجه کرد دوش دست دیکه حتماا با یگریمهم د ی. نکتهیدوش دست .۳

به  دیانشسته مکتین یبر رو کهیهنگام دیتوانیها منوع دوش نیبه بلند شدن نباشد. با استفاده از ا یازیبرداشتن آن ن یبرا

 .دیاستحمام بپرداز

 

 یهادر محل را در ساختمان یریپ یدهیکه ا انددهیرس جهینت نیاختمان به ا. طراحان و سازندگان سیالهیم یهارهیدستگ .۴

 کهنیعالوه بر ا لیوسا نیو ا شودیم افتیمورد در بازار  نیا یاجرا یبرا یادیز اریبس لیکنند و امروزه وسا ادهیخود پ

 .کنندیکمک م زیساختمان ن ییبایبلکه به ز شوندیباعث زشت شدن نم

و  دیانتخاب کن بایو ز کیش ینرده کی دیریبه حمام رفته و دوش بگ نانیبا اطم دیخواهیدوش حمام. اگر م ینرده برا .۵

 .دیحمام نصب کن ریدر مس

 

ممکن است  یدردناک است و حت اریبس یضیمر نیآرتروز است. ا یمشکالت سالمند نیترجیاز را یکیدر.  یرهیدستگ .۶

 .باز و بسته شود یراحتکه به دیانتخاب کن یارهیدستگ دیکن یسخت باشد. سع اریبس شانیدرب برا یرهیآوردن دستگ نییپا

 

 

 زیما دارد اهرم آب ن یسالکهن یدوره یبرا یادیز تیدرب روان اهم یرهیطور که دستگآب. همان ریاهرم ش .۷

 .روان استفاده کرد که استفاده از آن راحت باشد یهااز اهرم دیاست. با گونهنیهم

 

 .باشدیم یآب چشم ریش یریاوقات پ یگنجاندن در خانه برا یخوب برا یهانهیاز گز گرید یکی. یآب چشم ریش .۸

نوع  نیساخته نشده. با استفاده از ا یریدوران پ یفقط برا زیکشوها ن نیا هارهیشده. همانند دستگ یبندقفسه یکشوها .۹

باز و بسته  عیسر یعالوه بر دسترس نیآسان و راحت کرد. همچن اریرا بس ازیموردن لیبه وسا یدسترس توانیکشوها م

 .کندیبر بدن وارد نم یکشوها فشار نیکردن ا

 

 لیاوس نیاز ا یاری. بسشوندیکنترل م یکیصورت الکترونامروز به شرفتهیپ یخانگاز لوازم یاریلوازم هوشمند. بس .۱۰

تر از اما مهم ستیتر کردن زندگلوازم هوشمند راحت نیکنترل کرد. هدف استفاده از ا زیبا تلفن هوشمند ن توانیم یرا حت

 .آنان است یباال تیآن امن

 

 

گر حس کیاست که  نیما به شما ا هیپله است. توصچراغ راه یتیاز عناصر مهم و امن گرید یکیپله. چراغ راه .۱۱

 .صورت خودکار روشن شوندشدن به کیکه هنگام نزد دیپله نصب کنراه کینزد

 

 .واجب است یامر باا یچندطبقه تقر یهاخانه یاست اما برا دهیچیو پ نهیپرهز یآسانسور. اگرچه نصب آسانسور امر .۱۲
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