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 مقدمه 

انسان ها در طی قرن و دهه های گذشته پیشرفت های به سزائی در عرصه 

و همیشه شاهد خلق اثرهای  اند طراحی ، دکوراسیون معماری و دیزان داشته

ها حدید ، لوئیس سولیوان ، فرانک یر از معماران بلقوه ای از قبیل زچشم گ

 لوید ، والتر کروپیوس و غیره بوده ایم .

ل تجربه در کار طراحی ، نظارت و اجرای دکوراسیون و باز سازی سا 51طی 

شدم که قصد دارم به شما اصالح آنها و اجرای   خالء هایی را متوجهساختمان 

با در نظر گیری  دهم و میخواهمقوه در مبحث دکوراسیون را آموزش درست بل

ای در اگر هیچ سررشته  بدهم .آموزش ذکر شده در این کتاب  به شما  نکات

قصد  کوراسیون و دیزاین نداشته باشید منزمینه های معماری ، عمران ، د

داریم به ساده ترین شکل ممکن برای شما به صورت زبان نوشتاری توضیح 

ر ادهم و الزم به ذکر است که دنیای پیرامون ما شامل انسان ها ،جامعه ، محل ک

اشیاء مختلف تشکیل شده از اجزاء و هم تر از همه محل زندگی ما است که و م

که باعث انتقال انرژی های مثبت  و منفی به روح و جسم ما می باشد چه بسا 

زمانی که انرژی مثبت دریافت کنیم مسلما می توانیم آن را به اطرافیان خود 

 د مثبت بگیریم.انتقال دهیم و در مقابل بازخور
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همیت بسیار زیاد آن که در مکان های مختلف اعم از کارخانه ها ، درب ورودی به دلیل ا

 ما در این کتابات و اداره ها و آپارتمان ها که مکان های عمومی مانند کتابخانه ها ، موسس

می خواهیم فقط به آپارتمان ها بپردازیم چرا که از اهمیت بلقوه ای برخوردار است چون 

 رار می دهد.آرامش و امنیت ما را تحت تاثیر ق

در ابتدا باید به نوع متریال و یراق درب توجه کنیم چون جنسیت آن برگرفته از امنیت و 

استحکام برای افراد ساکن آپارتمان  یا خانه است و در صورتی که به آن بی اهمیتی کنیم و 

 مقابل یک سری از حوادث ناخواسته به خطردرتوجه الزم را نداشته باشیم مطمئن باشید 

 ی افتد.م 

 درب ورودی و یراق متریال_1/1

درب ورودی نسب به جایگذاری و  مواد و استفاده آن در محل سکونت متفاوت  متریال

 : می توانم به موارد زیر اشاره کنم است که

 چوبی هستید مورد اولی درب ورودی اگر در فکر انتخاب متریال درب چوبی : برای (5

ساختار ساختمان و طراحی محل زندگی شما که باید در نظر بگیرید این است که 

داشته  زیبا تر مان های کالسیک می تواند جلوهمدرن است یا کالسیک که در ساخت

باشد و همگام  با اقلیم و طراحی پیش برود ولی در کل درب چوبی را نسبت به رنگ 

 (entrance and filteringدرب ورودی و فیلترینگ )

 

 درب ورودی_1
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 رآن می توان برای ساختمان ها و طراحی های مختلف به کاربرد و باید به شما هشدا

زلتان نبه هردو گزینه کالسیک و مدرن بودن طراحی م اگردرانتخاب درب بدهم که

مطمئن باشید دیر یا زود از آن خسته می شوید و تصمیم به تعویض آن توجه نکنید 

به نقل از جیم ران می گیرید و برای شما هزینه های زیادی در بر خواهد داشت و 

 یت ما را می سازد.هر آن چیز خوبی که ما میسازیم در نها: 

ولی پانل های ی شبیه به درب های چوبی دارند درب هیبریدی:این درب ها ظاهر (2

تشکیل شده اند و همه اجزای آن با  یهآنها از ساختار ساندویچی فوم و تخته سه ال

ن مدل مقاوم است و ای شود که در مقابل نور آفتاب نسبتا روکش چوبی پوشانده می

اصری هستند که به خوبی میتوان آن را به یراق ضد سرقت دربها از اصلی ترین عن

 مسلح نمود

: درب ام دی اف به دلیل تنوع رنگ و قیمت مناسب نسبت به درب  MDF درب (3

برخوردار است که اقلب و اکثرا برای  های چوبی هیبریدی از طرفداری زیادی

 ،اتاق ها و غیره.WCورودی های داخلی به کار می رود مانند حمام،

به حساب می آید به دلیل  MDF  ها که زیر مجموعه: این مدل درب HDFب در (4

نگ از تنوع ر MDF رفه بودن و همچنین مانند درب هایمقاومت باال مقرون به ص

د و اییفت نمآن را به صورت خام از تولید کننده دریا باال برخوردار است ومیتوانید

صوصیات آن سبکی و نصب خ و یکی دیگر ازآمیزی نمایید  خودتان آن را رنگ

 آسان میباشد.

وکش رکنند و با تفاده میدرب فلزی چوبی :در بعضی از درب ها از قالب فلزی اس (5

که در ظاهر درب چوبی و در باطن استحکام فلزی دارد و  می پوشانند راآن یچوب
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درب های البی و به دلخواه ساکنین آپارتمان برای برای استفاده آن ها بیشتر  موارد

. ندک د و نقش امنیتی خوبی را می تواند از خود ایفاد های مجتمع استفاده می شوواح

ولی در این بخش به  درب های ورودی ازتنوع متریالهای مختلفی برخوردار هستند

 که بیشترین کاربرد را برای شما و منزلتان دارند. مورد اشاره نمودم 5

 چند نمونه درب:

 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 

 یراق درب ورودی 

که مانند سخت افزار عمل می کند و درب ورودی است راق تجهیزات منظور از ی

به امروز برای دوام ،کارایی و ایمنی که نقش نصب می شود و از گذشته تا بروی آن 

زمان و هزینهای زیادی صرف شده  به سزائی در ساختمان و محل زندگی ما دارد

رضمن د مینمایمذکر  و نکات قابل توجهی را برای زیبا سازی و استحکام آنهااست 

 wcند درب ورودی اصلی،داخلی )این یراق آالت برای درب های مختلفی مان

 ،حمام،اتاق خواب و ....(
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ان یا خانه به کار می رود که در این مطلب درب های ورودی اصلی واحد آپارتم

 های ویالیی مدنظراست و در مورد آن به مواردی اشاره می کنم از جمله متریال

 :دستگیره

 برنج 

 کروم  

 نیکل ساتن 

 نقره  

 استیل  

 شیشه ای و..... 

یقه جدا از جنس آنها طرح ، رنگ و سل .در انتخاب دستگیره باید دقت باالیی داشته باشیم 

ای که در انتخابمان به کار میبریم بسیار حائز اهمیت است و اگر دقت کافی را نسبت به 

ن نداشته باشیم مطمئن باشید ندگیماهمگامی با طراحی داخلی و خارجی منزل یا محل ز

ت تعویض آن وادار به پرداخو و برای جبران ای و نتیجه معکوس میشوید  سلیقهدچارکج 

 نه های چند برابر و زیان می گردید.هزی

و می تواند زیبایی درب و دکوراسیون خانه را در هم بشکند و همانطور که برای درب 

ما یوهانی پاالسنقل از  به عمل آورید. بهراق آن هم ورودی ذکر کردم دقت کافی را برای ی

عنی اگر ی  در یک ساختمان به مثابه دست دادن آن هنگام خوش آمد گوئی است : دستگیره

 دقت نکنیم تنها چیزی که به گوشمان می رسدآن تن موسیقی کوک بودن در انتخاب سازو

اثر شناخت لذا مطلبی  صدای گوش خراش و آزار دهنده است و نمی توان آن را به یک
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ر انتخاب و خالقیت د این است که تلفیق رنگ در این مورد باید گویای آن باشم دیگری که

متریال در تمام نقاط طراحی داخلی و خارجی ساختمان و محل زندگی می  تواند اثری بی 

 با حیرت وهمتا و بی نظیر که ساخته قوه تخیل و حقیقت محض شماست را بر جای بگذارد 

و تشویق دیگران روبرو می شوید که در نهایت باعث  باال رفتن  اعتماد به نفس  شما شده و 

را می شود و به عنوان یک معمار  ر ذهنتان میگدردنتیجه آن خلق آثار چشمگیر از آنچه د

نترسید و از هر آنچه در پیرامون  شما این اعتماد را می دهم که باتجربه در این رشته به

بگیرید و بگذارید خود واقعی شما محیط مملو از انرژی مثبت اطراف زندگیتان  شماست ایده

 را خلق و به حقیقت بپیوندد.

و قفل  لوال ورودی باید به آن توجه کنید دیگری که در انتخاب متریال یراق دربعنصر 

 بست ضد سرقت است.

 قفل و بست ضد سرقت

از گذشته تا به امروز امنیت محل  در ابتدای مطلب یراق درب ذکر نمودم همانطور که

زندگی از اهمیت زیادی برخورداربوده است و یقینا بشر توانسته به نتایج مطلوبی هم در این 

 ضمینه برسد.

برای قفل و بست ضد سرقت داشته باشیم باید به این صورت  یدر کل اگر بخواهیم تعریف

ی ما گرفتن محیط زندگ توضیح داد که به هر عنصری که باعث خصوصی سازی و اختیار

افراد و اشیائ مختلف به آن را فقط به اختیار ما صادر کند قفل و بست ورود شود و اجازه 

نداشته  رکم یا زیاد حضوزمان ضد سرقت می گویند به صورتی که اگر در آن محل به مدت 

 تعارض کند. باشیم کسی نتواند به اموالمان

 قفل های معمولی
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در درب های داخلی ساختمان به کار می رود بسیار از لحاظ شکل این مدل قفل که اغلب 

و ساختار ساده بوده و نیاز به عملیاتی کردن آنها نیست چرا که تمرکز ما باید روی درب 

ک ما به صورت ی ورودی اصلی باشد و اگر آن به خوبی مسلح شده باشد یعنی کل منزل

 تانک جنگی کامال ضرحی در می آید

 قفل ضد سرقت

از درب های آهنی و که داشته ام شاهد به کار گیری مواردی  در اغلب  موارد و مشاهداتی 

کرکره ایی روی درب معمولی بوده ام که با  یک قفل تجاری کتابی بر روی آن خیال 

میکنند که محل زندگیشان را به یکی از امن ترین مکان های دنیا تبدیل کرده اند و نمی 

ه اش یک دستگاه برش حرارتی یا سنگ فرز است و ظرف چند دانند که آن قفل ها چار

صورتی  ربه اموال آنها دست برد می زنند د حتی باز می شود و سارقان به صراحتدقیقه به را

 حکمبا قفل و بست داخلی مست های  ضد سرقتدرب که اگر کمی هزینه کنند و یک نمونه از

ن ساخته شده به بیرو آن که تمام یراقش یباشدتر از آن حصارهایی متهیه نمایند بسیار موثر را

 و راحت قابل دسترسی شخص نا متعارف اخالقی می باشد)سارق(.

در ساختار سازه ای مختلف و همچنین طراحی های متفاوت اعم از منزل ،محل کار و ....می 

 تی استفاده کنیم.توانیم از درب های ضد سرقت متفاو

نگ درب ورودی و اهمیت آن در رکاتی را ذکر کنم مطلب دیگری که باید در مورد آن ن

 قطعیبین همیشگی )صاحبان منزل(یا منقش آفرینی زیبایی و جلوه ی چشمگیری برای مخاط

 )میهمان ( داشته باشد .
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 رنگ 2/1

توصیف و تعریف رنگ نسبت به نوع رنگ های به کار رفته در البی و ایستگاه پله و متریال  

 تواند به طور کلی به پنج قسمت تقسیم نمود : آنها متفاوت است و می

رنگ قهوه ای تیره یا وینگه : این نوع درب هارا زیاد به چشم دیده ایم چرا که برای  (1

انتخاب متریال اطراف آن از سنگ و چوب قهوه ای استفاده نموده اند و من به شخصه 

کنم وبه  نمیاستفاده این مدل درب را به صورت یکپارچگی با محیط اطراف توصیه 

نظر من درب ورودی باید متضاد یا ترکیبی از رنگ به کاررفته درمتریال محیط باشد 

چون حسی که به ما می دهد بیش از یک کاغذ کادوی یک رنگ و بدون نقش 

نیست وجذابیت طراحی را از شما میگیرد لذا زمانی از قهوه ایی تیره درانتخاب رنگ 

ید گی دیگر مانند پرتقالی ،قهو ه ای روشن و سفدرب استفاده کنید که ترکیبات رن

در ان محیط داشته باشید و مطمئن باشید در غیراین صورت از انتخاب این رنگ 

 پشیمان خواهید شد.

رنگ قهوه ای روشن)نسکافه ای(:شواهد نشان داده است یکی از بهترین رنگها برای  (2

سیار زیادی با رنگ انتخاب رنگ درب ورودی نسکافه ای است چرا که همخوانی ب

د و شما دارز تیره و روشن، مشکی ، طوسی های  سفید ، قهوه ایی تیره ، ارغوانی ، سب

با انتخاب این طیف رنگ می توانید خودتان را به دست آن بسپارید و نهایت خالقیت 

را در انتخاب رنگ های بعدی دکوراسیون از خود نشان دهید و آن را برای شما 

 آسان می سازد.
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نگ سفید :قابل توجه است اگر بخواهیم در البی و ایستگاه پله که از طیف رنگی ر (3

مشکی،طوسی ،نوک مدادی و طالیی استفاده شده است رنگی را برای درب واحد 

خود انتخاب کنیم بهترین آن سفید است چرا که در تمام ضمیر ناخود آگاه انسان آن 

البی از بستر دیوار به بیرون پرتاب ( در آمده و مانند ق3Dرنگ به صورت سه بعدی )

می شود و جلوه خیلی زیبا و چشم نوازی از خود نشان می دهد و در همین مبحث 

د خوبی را از خود به جای بگذار رب در بحث دکوراسیون می تواند اثراولیه انتخاب د

نقل از لودیگ مسین ون در دهه : معماری از زمانی آغاز می گردد که دو آجور و ب 

انتخاب رنگ هم می شود  به از آجر و منظوربه طور صحیح کنار هم بگذاریم  را

 اشاره کرد .

رنگ طوسی و مشکی : نکته مهمی که در انتخاب این رنگ باید ذکر کنم این است  (4

که در علم طراحی مدرن رنگ مشکی و طوسی نقش بسیار مهمی را از خود ایفا می 

ذهنتان می گذرد به سمت مدرنیته  سوئ کند و اگر طراحی شما و جزئیاتی که در 

گرفته است توصیه من مخلوط کردن آن با قهوه ای نسکافه ای ، سفید ، نوک مدادی 

ر مسیو طالیی است و می تواند تخیالت ذهنی شما برای اجرای هرچه بهتر آنها را 

که مشکی و طوسی می تواند خیلی خوب در نقش آفرینی اثر شما سازد و همانطور

وء و سیت درست خود قار نگیرد اثر باشد در مقابل اگر در مکان و موقعداشته تاثیر 

 را به خطر اندزد. شمابلعکس داشته و طراحی 

 با روبرو شدن با آن حتیاست گاهی اوقات  رنگی : منظور از رنگی همان دربهایی (5

زمان می برد که از ذهنتان پاک و حذف شود و نقش خوبی را در معماری  /لحظه ایی

مدرن از خود ایفا می کند به گونه ای که وقتی می خواهید از آن عبور کنید مانند 

www.takbook.com



 ودرب منزل برایتان ایجاد سوال می کند که آیا بعد از این درب با چه چیز یا اشیاء 

جذابیت خاصی را برای د و همین رکن یقرار است روبه رو شوطیف رنگی دیگری 

ود استفاده می شرنگی یی که از این طیف ایجاد می کند و اغلب مکان ها این طیف

می توان  به دفاتر گرافیکی ،مهد کودک ها،سوپر مارکت ها و مکان هایی که می 

خواهند جلب توجه ایجاد کنند . از قبیل رنگ های این طیف می توان به : زرد،سبز 

 وهان ویکمرنگ )فسفری( ،قرمز روشن،نارنجی، صورتی و ..... اشاره کرد به نقل از 

( که می توان آن را به  هگانگ ون گوت )من معماری را موسیقی منجمد می نامم

موسیقی رنگ ها هم  سوق داد چرا که اگر رنگ ها به این گونه و طیف وجود 

 معماری و مکان زندگی ما می افتاد. سرنداشتند تصور کنید چه اتفاقی بر

 حس برگرفته اولیه و امنیت -3/1

حس در برگیرنده  از خودم به معنی واقعیا خاطره ای بدر این مورد می خواهم 

: روزی با شریک کاری ام برای بازدید و اظهار نظر به مجتمعی دعوت شدیم  بپردازم

بعد فت م میتوان گکه بر خالف تصورات ذهنی  که نسبت به آن منطقه و محل داشتی

ه چنین اری بود کاشتم این اولین باز مدتها و سفرهای معتددی که به خارج از کشور د

و بسیار مفهمومی به چشم خود میدیدم که نظر هر  غیر متعارف الگریتمیک سازه 

زند ربا ایده گرفتن از مادری که ف ری را به خود جلب می کرد از نمابیننده و معما

خود را در آغوش گرفته تا درب ورودی که حس نرم قدرت را به ما القا می کرد و 

 همه اجزا درست و طبق الگوی خاص بردن به ساختمان در نهایت پس از وارد ش

مکان  در آن استفادهونه ای که هیچ فضای بدون جای خود قرار گرفته بودند به گ
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اگانه با به چشم ما می خورد انگار که هریک جد ر ادامه رنگهاییوجود نداشت و د

  ما صحبت می کردند و بعد از بازدید از آنجا خارج شدیم.

 ذکر این خاطرهشکل گرفته بود . هدف از  اانرژی وصف نشدنی در محس خوب و  و

حس های انتقال  دهنده توسط اجسام سخت و نرم به ما است که اهمیت بسیار زیاد 

ارهای اشو یراقالت آن است ی طراحی که مربوط به گام اول یعنی درب ورودیابتدااز 

 ت یا حتی آپارتمانب خانه یا عمارتصور کنید روبروی در مخصوصی داشته ام.

،رنگ،طرح و .....(همه می تواند شمارا میخکوب کند )سایزایستاده اید چه چیزی 

قط می کند اجرا کنید چون فقاآن چیزی که به شما حسی که انتظارش را می کشید ال

شما هستید که می دانید از محیط اطرافتان چه چیزی می خواهید و چگونه آرامش 

 دو در ذهن خو  من انجام می دهم به تصور بکشید که ونهاین گ می گیرید . آن را

بسازید : من یک درب با سایز بزرگ به ارتفاع چهار متر و پهنای یک متر و هشتاد 

که از باال به صورت منحنی گنبدی شکل و روی آن طرحی های دلنشین مینائی با 

ماد اره نشکالتی که همو رنگ درب قهوه ای .دستگیره های برنجی دایره ای شکل

روبرویی  مت آن سازه که معمار آن من را داخل دعوت می کند و امکانقدرت و عز

ود ور به تصورات خرا برای من فراهم می سازد و همین طبا شگفتیهای  زیاد دیگری 

ادامه دهید و هریک از اجزای خانه را درون ذهن خود نقاشی و زنده کنید مطمئن 

ارید می گیرد که دوست د شد و از آن انرژی مثبتباشید مکانی به شما آرامش می بخ

 در آن باشید.

دیگریست و  ای شما می سازند چون آن هم سازه ذهنی معماربرطراح نه مکانی که 

ید طراحی نشده زندگی کنکه حتی به دست خود  ی توانید در فضاییر صورتی مد
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ود ی خکوچک و بزرگ انرژی های مثبت برادی جد حسی و درکی  با تغیرات که

که موجب حس خوب برای شما در محل  ثبت کنید که در ادامه به موارد دیگری

 .می پردازم میشود زندگیتان

 اندازه اصولی -4/1

متفاوت حائز اهمیت بوده و نسبت به کارائی و طراحی داخلی به صورت ها باندازه در 

 باز ر است ولی در کل اندازه درب ورودی اصلی به صورت یک دربیو نما متغی

یا دو درب بازشو بوده و عرض یک متر و بیست سانتی متر و ارتفاع دومتر ده  هدنشو

 که این اندازه اصولی است وسانتی متر  دارد و ضمنا این نکته را هم باید ذکر کنم 

 یدر ارتفاع و هم عرض تغیراتاب آن وجود ندارد و می توانید هیچ قانونی برای احتس

مان ساخت اید این اطمینان را به شما بدهم که هرچه روی اصولایجاد کنید و در ادامه ب

ه در نظر گی کرن و بروید و بیش تر تمرکز خود را برروی طرح یراقو ضوابط پیش 

 نتایج خوبی هم می گیرید.می گیرید بگذارید 

 عایق صوتی و حرارتی و نورپردازی -5/1

وجه کرد شده باید به آن تنکته بسیار مهم و قابل توجهی که پس از آیتم های گفته 

ا ر این معناست که هر چیز نفوذ پذیر عایق بودن درب ورودی است .که در واقع به

عایق می کنند که در اولین مورد باید به عایق صوتی اشاره کرد به گونه ای که بیرون 

 حبت کردن افراد داخل محل سکونتدرب بسته است نباید ص که از محیط و هنگامی

اد با صدای معمول باشد نه فری نمادی و ورتی است کهاین به صیده شود از بیرون شن

بلند چون به هر حال حتی کم ولی به گوش مخاطب بیرون از درب می  و فرکانس

رسد و برای اینکه عایق صوتی قوی تری ایجاد کنیم باید با متخصصان این رشته در 
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و تمام  یدصرف نظر نمایماتاز تصمی در این مواردینه آکوستیک مشاوره بگیریم و ضم

لذا در غیر این صورت ولی اجرا شدن موارد عایقی بگذارید.اص تمرکز خود را برای

در ادامه به عایق حرارتی می خواهم ه صرف زمان و هزینه های اضافی میشوید .الزم ب

جای بسیار مهمی را به خود ه در مباحث اصولی مبانی ساختمان اشاره کنم ک

متر کتر باشد در مقابل پرت حرارت هرچه عایق حرارتی بیش اختصاص داده چون

بوده و در نتیجه هزینه کمتری برای آنها پرداخت می کنیم پس در هنگام خرید یا 

عایق صوتی و حرارتی داشته تعویض و تعمیر درب دقت کافی را روی این دو مورد 

 باشیم.

 نور پردازی درب ورودی -6/1      

 صورت شرح می دهم : 3مبحث به نورپردازی را در این 

مستقیما بر روی  SMDیاLED(طیف نقطه ای: به صورتی که یک یا دو المپ هالوژن 1

 یم شده و باعث  تمرکز دید روی آن نقطه میشوددستگیره تنظ

 :در این حالت در قالب داخلی و خارجی چهار چوب(مخفی)(طیف نور رنگی الیت 2

شیاری ایجاد می کنند و المپ ممتد )شلنگی(را از سانتی متر  3درب ورودی به اندازه 

 زیبایی به خصوصی  ن عبور می دهند که باعثدرون آ

 توسط چشم غیر یراق ودستگیره درب بهتر دیده شدن شده و در نهایت امر باعث

 مسلح انسان درشب و تاریکی می شود .

باب دار ح به یک المپ سقفی این گونه از طیف نور را میتوان (طیف نور سقفی :3

 ب می شود برای زمانی کهنصآن سنسور جابجایی هوا هم تشبیح نمودکه در مسیر
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ی درب و تمرکز مستقیم رو پله می شوید اتوماتیک روشن شودوارد محیط و ایستگاه 

ورودی نداشته و کل محیط را روشن می کند .پیش نهاد من به شما استفاده از هر دو 

ا که می تواند زیبایی هرچه تمام تری به محیط طیف نقطه ای و سقفی می باشد چر

 ببخشد.

 

 

است که پس از وارد شدن به منزل با آن روبرو  فضایی منظور از فیلترینگ ورودی آن

 دسته تقسیم نموده ام  4ا را به و آنه می شویدکه بخش های مختلفی را در بر میگیرد

 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 

 و ملزومات آن  رخت آویز-1/2

وضوح برخورد کرده اید که زمانی که به منزل دوست یا  ن مورد بهحتما با ای

ما آمده و ورود صاحب خانه به سمت زمان  دردعوت می شوید و اقوام خود

ضمن خوش آمد گویی شما را به اتاق برای تعویض لباس یا گرفتن کت و 

می نماید ولی در منازلی که فضایی از پالتو از شما و آویز کردن آنها اقدام 

 فیلترینگ ورودی_2
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به نام فیلترینگ وجود دارد دیگر نیازی به این کار نیست و  شده پیش تعیین

هیه ت برای آویز لباس و جای کفش وغیرهبعد از ورود طبق بخش هایی که 

ه با آنها آماد و آراسته به محل میهمان و رویاروییشده ،شمارا برای هرچه بهتر 

نکات  هسازد . در بخش فیلترینگ همانگونه که در توصیف درب ورودی بمی 

ز یمهمی اشاره نمودم باید ذکر کنم مهم ترین بخش در فیلترینگ باید به آو

ین باس های سنگبرای متحمل شدن وزن زیاد ل های لباس باقابلیت نگهداری 

 مانند پالتو ومانتو

ر یاست چرا که در فصول مختلف مسلما پوشش میهمان یا صاحبین منزل تغی

در  ت اساسیه تعداد کافی رکنی اسمستحکم ب می کند و ایجاد رخت آویز

مکانی برای چتر الزامی است چرا که در غیر این   مجاورت آن طراحی وایجاد

صورت زمان ورود با چتر حس تمیزی محل به خطر افتاده و منظره خوبی از 

 MDFخود به جای نمی گذارد و اگر جنس فلترینگ ورودی از چوب و 

 ود.آنها می ش باشد باعث خرابی و پوسیدی

 جاکفشی و ملزومات آن:-2/2 

(یا جا کفشی نام Shoeboxدرمحل فیلترینگ نکته و بخش دیگری حائز اهمیت است که )

دارد که همه ما اغلب مدل های مختلفی در منازلمان وجود دارد ولی بنظر من هیچکدام از 

اده و بیشتر د و غیر زیبا نشانکفش ها را به گونه ای درهم  آنها کارائی درستی نداشته و فقط

ی تواند نقش خود را نسبت به جاسازی مشبیه به صندوقچه قدیمی زیر زمین می باشد و ن

یم و در رودی نامیده اکفشهای ما و میهمان ایفا کند و باید در مکانی که آن را فیلترینگ و

هم سایز کفشها طبق اندازه درج شده نسبت به مردانه و زنانه  جعبه های  زیر رخت آویز
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میکنیم و فراموش نشود  چند جای مخصوص برای کفش های با ارتفاع بلند دن آنها ایجاد بو

 نند چکمه و پوتین ایجاد شود تا بتواند به نحو صحیح ایفای نقش کند . درضمن فضاییما

کفش ها هم ایجاد کنید چون این مواد  نگهدارنده برای نگهداری واکس و روغن های

بعضی از اقدام لباسی و کفش های رانینگ )پیاده روی ( نباید و در مجاورت   هشیمیائی بود

 قرار گیرد در غیر این صورت خیلی زودتر از عمر کفش شاهد از بین رفتن آنها می شویم.

 و رنگ: متریال -3/2

برای جنسیت و متریالی که باید در بخش و فضای فیلترینگ ورودی از آن استفاده کنیم 

با روکش چوب  MDF(می باشد که اغلب مپوزیتکا،HDF،چوب،MDFمهمترین آن)

ده اب خورکش شیشه ای براق(و چوب طبیعی سندبالست شده )سباروMDFالس )هایگ

نه ه همین مطلب نمویم(استفاده می نمایند که در ضمهای چوب برای بیرون کشیدن رگه

 نمایش گذاشته ام . به های تصویری از فیلترینگ را برای شما

انتخاب متریال به آن توجه کنید آن است که باید به صورت اید دراولین نکته ای که ب

چشمگیری با درب ورودی منزلتان و رنگی که برای ساختن و طراحی  آن استفاده نموده 

 2مانند  رکن یعنی درب ورودی و فیلترینگ 2اید هماهنگی وجود داشته باشد چرا که این 

ن ایجاد تنش همسان یا غیر همسان می نمایند ناخودآگاه انسا برادر عمل می کنند و در ضمیر

اثر طراحی ما شده و ممکن است دکوراسیون شدن و در نتیجه باعث خوب یا غیر متعارف 

و زیبایی منزلمان در نگاه افراد تازه وارد به مخاطره اندازد و روبرویی مطلوبی را برای آنها 

راب به حسی متشکل از اظط یند راد و حسی که الزم بوده از آن محیط دریافت نماایجاد نکن

 تبدیل کند.

 نشمین و تزئینات:-4/2

www.takbook.com



یکی از مهم ترین ابزار هایی که با به کارگیری آنها می توانید فنی و دقیق بودن طراحی و 

فیلترینگ را نمایان بسازید ایجاد نیمکت های کوچک یک نفره برای زمان تعویض کفش 

 و مجاور جا کفشی فضایی را خالی ی رخت آویزن در محلی از قسمت پائیناست که می توا

نگه داریم که بعد از استفاده از نیمکت ها آنها را در فضای درنظر گرفته شده قرار دهیم و 

 از دست و پاگیر شدن آن جلو گیری کنیم.

جعبه های گل به صورت  (flower box)برای زیبائی و جلوه مناسب از فضای ورودی 

ده کنید چون در نگاه اولیه میهمان یا افراد وارد شونده به محبط تزئینی و مصنوعی استفا

ی و حتی کالسیک پیروی م می کند همچنین اگر از طراحی مدرنیتهمنظره زیبائی ایجاد 

نظر  عکس برای جلب توجه و کنید می توانید از اجسام و اشیاء تزئینی مفهومی حتی قاب

بتدای کار و پس از وارد شدن به منزل شگفت استفاده و آنهارا از همان ا میهمان های خود

زده کنید چرا که هم شما دنبال تعریف از طرف مقابلتان نسبت به طراحی و سلیقه خود می 

ان افلگیری بصری را دارند که شما برایشمیهمانتان آمادگی شگفتی و غ طورد و همانیباش

 تدارک دیده اید .

 

 

راسیون داخلی منزل آینه جایگاه به سزائی داشته از قدیم و حتی حال و آینده همیشه در دکو

و دارد و می توان به جرات تمام آن را یکی از شاخص های مهم و اصلی در طراحی دانست 

،زیرا آینه گویی قدرتی در خود نهاده که انگار به تنهایی بیان گر حسی درونی و بیرونی 

ووس نقل  از لخود کم نظیر است به آدمیت و آرامشی را برای ما به ارمغان می آورد به نوبه 

 باراگان )هر اثر معماری که آرامش را القا نکند خطاست (.

_آیینه ورودی 3  
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نظر و تاکیده بنده بر این است که آینه به دلیل اهمیت زیادی که دارد و محیط و فضای که 

رت و از نور کافی به سمت صو برای آن در فیلترینگ ورودی ایجاد کرده ایم باید متشکل

وارد یا خارج شونده از منزل باشد و ترجیحا روی دیوار کاذب ایجاد شده ص باالی سرشخ

 بگیرد.برای فیلتر کلی و فضای بین ورودی ،نشیمن و آشپزخانه جایی 

 اندازه آینه : -1/3

شته باشد و الزم به صرف وقت برای اندازه ،فرم ، به نظر شما این مورد شاید زیاد اهمیتی ندا

دی از درب ورو ی این چنین نیست و همانطور که در انتخاب یراقاتالف تلفی شود ولقاب 

اهمیت و کاربردی بودن آن باهم صحبت نمودیم در اندازه ی آینه برای قسمت ورودی باید 

اشاره کنم که هرچه زمان صرف کنید از سمت دیگر در معماری طراحی داخلی دیگر 

شخص تازه وارد یا میهمان در  اجزای منزل کمک های بسزائی به خود نموده اید چرا که

د به دلیل زیبائی و اندازه مناسب آینه به آراستگی خود ترجیح می ده هنگام روبروی با آن

یدا ل پامثبت وارد محیط منزل شده و مسلما آن انرژی به شما هم انتق داخته و با انرزیپر

ری و نصب ه کارگیشنودیتان می شود و پیشنهاد بنده برای سایز و فرم آن بکرده و باعث خ

 یک

آینه نسبتا قدی با فرم همخوان با رنگ و طرح فضای موجود است با ارتفاع حدود یک متر 

و نیم که بتوان تمام قد خودتان را در آن ببینید و اگر از آینه کوچکتر هم در مجاورت آن 

اوشگر ک استفاده نمائید ضمیر مجهول افراد روبه رو شونده با آن را فعال و حسی همانند یک

 و ماجراجو برایشان پدیدار می سازید .
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گ از درب ورودی و فیلترین بعده به جرات می توان مهمترین بخش در مبحث آشپزخانه ک

به آن اشاره کرد در این کتاب به جزئیاتی اشاره کرده ام و آنها را به سه بخش که هر بخش 

سعی در این دارم که در انتهای این مبحث نکات نموده ام و جزء می باشد تقسیم  6ارای د

د حفره های یدر طراحیتان برداشته و بتوان یی از این نکاتزیادی را یاد گرفته و یادداشت ها

ای خلق اثری جدید و دلنشین د چرا که شما آماده اید بریرا پر کنمعماری خاص خود  خال

 ی مثبت .از انرژ سرشار

 

 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید                                              

 

های  ر طراحیدر این بخش قصد داریم به مواردی اشاره کنیم که شاید در گوشه کنا

ه همیت نیست و از آن گذشتنکرده اید و فکر می کردید که حائز ا خود به آن توجه

 . کاربردی برای شما نکاتی را ذکر نموده امبخش  6 اید و در

 مکان دقیق  1/1

 (Kitchenآشپزخانه )   

 

 آشپزخانه من  (1
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دلیل محکمی دارد که در  ن در ابتدای مطالب آشپز خانهی آاین مبحث و قرار گیر 

 ادامه به آن می پردازیم .

  افراد خانواده هستیدصاحب خانه تلقی می شوید یا یکی از تصور کنید شما

ارشاتی گرفته شده و سف د و با شما تماسنو در نبود شما میهمانان ناخوانده به منزلتان می آی

نزل خود را به م ایعرما می دهند و بعد از تهیه آنها قصد دارید سم پذیرایی را به شاعم از اقال

رسانده و بدون اینکه میهمانان متوجه شوند آنها را به آشپز خانه ببرید اگر مکانی که به آن 

ز درب ورودی و بعد از طی کردن فضای در پالن آپارتمانتان اختصاص داده باشند دور ا

د چه منظره غیر متعارف و دارای نقص و ابهامی را در میهمانان باش پذیرایی و از روبروی

ذهن میهمان ایجاد می کند و با نظاره کردن پاکت های خرید از موجودی کامل  و چشم

در ؟یخچال و قفسه های آشپزخانه ما می توانند با خبر شوند به نظر شما این مناسب است

اشد پس نجام گرفته شده بصورتی که اگر جایگذاری آشپزخانه در پالن به صورت صحیح ا

از وارد شدن به خانه نزدیک ترین مکان آشپزخانه است و می تواند در ایفای نقش هرچه 

بهتر شما برای میزبانی از میهمان پاسخ گو  بوده و در تمام مدت که میهمان در منزل شماست 

کشد برایش بهیچ ذهنیت دیگری   به غیر از اینکه برای رسیدن و پیوستنتان به جمع انتظار 

ایجاد نمی شود درضمن مبحث دیگری در مکان و آشپزخانه باید به آن دقت کنیم نور 

 طبیعی است که در مباحث بعدی به آن میپردازیم .

 طراحی و رندر 2/1

که  م و کاغذ برداشته و تمام نکاتین مکان دقیق آشپزخانه باید یک قلبعد از مشخص نمود

ذهن و ضمیر ناخودآگاه خود  دروری کنید ون گرد آدامه مطلب ذکر می کنم در آدر ا

 لق اثر وابسته به تجسم وترسیمتجسم سازید چرا که خ
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نمودن آن برروی صفحه کاغذ یا مانیتور کامپیوتر شماست و در نظر داشته باشید که هرچه  

در طراحی صحیح خلق تصورات ذهنی خود زمان بگذارید در انتها به نتیجه ای مطلوب 

ن کره سالیق متفاوت پا برروی ای جسمتان دست پیدا می کنید چون انسان باتدرج  همگام با

فقط باید اقدام کند و مقدم بودن تصمیماتش  ارد و برای اجرائی نمودن آنگذخاکی می

نقل از مارک کانگینهام را که می گوید  هبهمیشه در الویت قرار می گیرد . این مطلب 

رات ، را به جت که نیاز به تحقیق و دانش کافی دارد طراحی دکوراسیون داخلی امری اس

ر از ابتدا ریم در می یابیم که بشتدای خلقت انسان تا به امروز بنگنقد کنم چرا که اگر به اب

هیچ دانش یا کتب درسی بر دست نداشته  و برای ساختن سقف و سر پناه برای خود  و 

است و فقط دست به اقدام زده و هر  خانواده اش از تصورات و خواسته هایش پیروی کرده

آنچه که در ذهن خود پرورش می داده است را اجرا نموده و ما در عصر حال شاهد پیشرفت 

 های 

جهت هدف معماری معاثر این است که ترس و  آن هستیم . هدف من از نقد و برسی در

اقدام  خصوصی سازی را در مبحث معماری و طراحی از خود دور ساخته و فقط دست به

بزنید و مطمئن باشید در انتها به نتایج دلخواهی دست پیدا می کنید که همیشه انتظار پدیدار 

و به صراحت می توانم به شما بگویم که هر آنچه در ذهن شما می  یدشدن آن را می کشید

 گذرد همانی است که به شما آرامش و لذت زندگی را می بخشد.

هستید که مسلما می توانید به راحتی آن را به یک اثر اگر خود طراحی معماری را از بر 

به این  احی با کامپیوتر نیستید به سراغ شخصی که واقفتبدیل کنید و اگر مشرف به علم طر

 لاست رفته و ایده هایی که در سر شماست و عالقه دارید به اجرا برسد را به آن انتقا متد

دست به حرکت بزند و نگذارید طراح تان و ایده های دهید و بگذارید آن شخص برای شما
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ایده های خود را به شما القا کند چرا که من و شما اینجا خواسته ای که داریم گسترش و 

یجاد ا حثی که بعد از طراحی بر روی قالبهایو مب است اجرائی نمودن افکار درمحل زنگیمان

گرفتن   (rendor)نیم رندرهای الگوئی و سیستمی می خواهیم به آن اشاره کارشده ،نرم افز

است که این کار می تواند نتیجه مطلوبی پس از مبحث طراحی را به ما ارائه نماید و ما قبل 

از اجرا هم می توانیم نتیجه کار خود را به وضوح ببینیم و یا حتی ایرادات آن را حذف یا 

 کم و کاست های آن را اضافه نماییم .

 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید
  

 

 ((opening kitchen and work tobleاپن و میز کار  1/3

در مبحث آشپزخانه به وفور به نام و ظاهر اپن برخورد زیادی نموده ایم به گونه ای که به 

نسبت زیادی از آشپزخانه های بسته در طراحی معماری داخلی خارج شده ایم و کارایی اپن 

اغلب دد که رو تنظیم کارهای شکل گرفته در آشپزخانه برمی گ بودن و میز کار در اجرائی

یا حتی کم کاربردی بودن آن زیاد احساس می شود ، منظور  زمان آشپزی با حجم کار زیاد

از میزکار حذف کردن اپن در قسمت جلوی آشپزخانه و ایجاد میز نسبتا عریض با قابلیت 

ایجاد فضاهایی از کابینت ها و یونیت های قابل دسترس برای نگاه داری ظروف پذیرایی و 
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ی برای انجام کارهایی که نیاز به زیر دستی یطراحی صفحه ا.است اده سازی موسایل آ

ین میز و اامری است حیاتی محکم برای خورد کردن سبزیجات و پروتئین به کار می رود 

 به طریقی که امکان جابجاییمی دهیم به صورت ثابت و هم  را اغلب در وسط آشپزخانه جا

 ربردی بودن آن ایجاد نمائیم و یک گاز صفحه ای برقی وراتی در کایداشته باشد و اگر تغی

ن آن توا کنیم می و در باالی آن یک هود تعبیهیک سینک شستووشوی سبزیجات و میوه 

که مسلما کارائی آن بیشتر شده و باعث تقسیم فضای فعالیت در  را )جزیره یا آیلند ( نامید

بائی به زیحث کاربردی بودن آن شود و گذشته از موارد گفته شده در مبمیآشپزخانه 

و  کدر طراحی کالسینیز میتوان اشاره کردو در فضای آشپزخانهبخشیدن هرچه تمام تر 

از شما  ن و نقش اساسی از خود ایفا می سازد لذاو یک رکمدرن جایگاه به سزائی دارد 

ید ربا وجود طرح های مختلف و بسته به نیازی که در آن فضا دادوست عزیز خواهشمندم 

جز از این طراحی بپردازید و همان طور که در انتخاب درب ورودی به انتخاب درست 

 ز اهمیت بودن نکات کوچک ولی،فیلترینگ و جای درست آشپزخانه ذکر کردم و از حائ

 قت کافیش اشاره نمودم در طراحی آشپزخانه انتخاب درست هریک از اجزای آن دپر ارز

ه باید برای انتخاب متریال به آن توجه داشته باشید  روکش به عمل آورید و مسأله دیگری ک

صابون ، سنگ ، سنگ HBLاز صفحه  است که اپن ،میزکار و یونیت های آشپزخانه روی

استفاده می شود و در ادامه نمونه هایی به صورت تصویر گرانیت ،سنگ مصنوعی کورین 

ادی کمک زیشما یز کاز و اپن به برای شما ارائه نموده ام که می تواند در انتخاب درست م

 بکند .
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            برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید    

 صبحانه خوری  4/1

در این مورد شاید برای شما سوال شکل گرفته باشد که که چه فرقی بین صبحانه خوری با 

 شده برای صبحانه به دلیل مختصر نم در میز طراحیناهار وجود دارد؟درجواب باید عرض ک

ت و می به فضا یا میز بزرگ نیس نیاز ده برای تهیه یک صبحانه کاملمواد استفاده ش بودن

 آشپزخانه ایجاد نموده ایم به صورتمیز کار یا جزیره ای که در فضای  وان بر رویت

پیشخوان یا همان میزی که برای آماده سازی مواد پخت و پزتهیه دیده ایم چند صندلی 

ابلیت به همین راحتی فضایی با قن قرار دهیم و معروف به اپنی با ارتفاع مناسب در روبروی آ

ورت در این ص ف صبحانه و همخوان با فضای دکوراسیون و طراحی خود ایجاد کنیم کهصر

م بهترشدن خلق آثار خود به کار گیری برای  منزل صرف جویی و آنها را می توانیم در محیط

همیت برای ما بسیار حائز ا سبفضاسازی دقیق و منامباحث قبل ذکر نمودم و همانطور که در 

هید ه صورتی قرار دموقیت مکانی اجسام را بد در طراحی هایی که انجام می دهید است و بای

و نامفهوم  به نظر نیاید و هنگامی که خود و حتی میهمان با آن روبرو می  که غیر متعارف

جاورت آن از ایجاد کند و از فنی بودن قرار گیری اجسام در م اند حس خوب برایشنشو

 د.نکن ی یادخالق آنها با زبان ستایش
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 نور طبیعی 5/1

ر نامید و چنانچه از آن صرف نظ ن به عنوان عنصر اصلی زندگی و روحنور طبیعی را می توا

م شدن و ک لو در مقابل شاهد تحلیده کنیم روح فضا و مکان خود را از بدن  بی جانش ستان

تی کل منزل می شویم و سپری نمودن زمان آشپزخانه و ح ارزش در اثر ایجاد شده در فضای

به نقل از لوئی کان )فضای و  طوالنی در آن محیط برای ما صلب آرامش به عمل می آورد

در گذشته تا به امروز این رکن در طراحی بسیار اهمیت بدون نور طبیعی هیچ چیز نیست (

حی نما در آنها به شکل گیری و حتی در ساختمان های امروزی و دقت به طرا داده شده

 پنجره های بازشونده یا بسته بزرگ شیشه ای برخورد می کنیم که حتی با نظاره به آنها از

سازه حس انرژی مثبت به ما منتقل می گردد چون از نظر علم روانشناسی حتی با  بیرون

م زهپیشرفت بشردر راحت سازی و آرامش مصنوعی و ایجاد سازه های  فول امکانات با

ایجاد فضاهایی مملو از گل و گیاه و نور طبیعی در ساختمان ها الزامیست چرا که انسان از 

ند و ک یعت شکل گرفته است و تنها گزینه ای که می تواند از نظر روحی در ما ورودبط

است چیزی نیست جز طبیعیت و نور در فضای منزل و آشپزخانه  ماتسکین بخش روح درگیر 

 ه بخشی از فضائی است کهنمی  توان از آن گذشت چون آشپزخانموردی است که و 
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اعضای خانواده وقت زیادی را در آن سپری میکنند و الزم است که رفع خستگی و فرایند 

 انرژی را به دست نور طبیعی بسپارید .

ایجاد حتی یک پنجره کوچک به اندازه یک متر طول و  ه و پیشنهاد من دراین عنصرتوصی

ر پرنگ ودر مبحث انرژهای دریافتی متوجه حضاه سانتی متر است و مطمئن باشید ارتفاع پنج

 آن در فضای خود می شوید.

 سقف و نور مصنوعی 6/1

ن و ی تواند در بهتر شدمواردی را ذکر کنم  که مشود باید  مبحث که مهم تلقی میدر این 

 تر تمام اجزای آشپزخانه به شما کمک کند. کاربرد به

د نی شدن طرح به شما یاری ببخشید در اجرانمتریال های متفاوتی می توانسقف ها با  .1

پر نور برای زمان نقطه مرکزی آن از المپ های مانند کناف با الگوی قاب که در 

ناف داخلی قاب ک ه به حد نهائی خود می رسد و درشیاری که استفاده از آشپز خانیها

 ی(استفاده کنیم همچنین در عمق وبه طور مخفی از المپ های پیوسته ممتد )شلنگ

منفرد برای بهتر شدن نور و متمرکز شدن آنها بر  LEDعرض کناف از هالوژن های 

روی صفحه کابینت استفاده نماییم و در نقطه مرکزی پیشنهاد دیگری هم می توانم 

کی یک باد کنل الستارائه دهم و آن اجرای سقف )باریسول ( است ،باریسو به شما

بودن و کشش مناسب به لبه های ارتفاعی کناف نصب  ا قابلیت ارتجاعیاست که ب

نصب می شود که مانند ماه در آسمان  نور پراکندهشده و در زیر آن المپ هایی با 

شب در آشپزخانه به شما می تابد و الزم به ذکر است به دلیل مقاومت و دوام باالیی 

مقرون به صرفه بوده و از نظر زیبائی  استفاده از آنها بسیاردارد این مدل ازسقف ها 

 می تواند نقش به سزائی را در بهره وری خود ایفا کند .
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ئلی که توسط وسا که به صورت غیر طبیعی و به تمام نورهایی میگویندنور مصنوعی 

ل به نیروی برق به کار گرفته می شود و به غیر از سقف ها در لبه برای روشنایی متص

های باالیی و پائینی برای نور کم و شب خواب به صورت ممتد های زیرین کابینت 

 )شلنگی( یا متمرکز )هالوژنی( مورد استفاده قرار می گیرد .مطابق عکس

 

 

ی گفته می شود که با تعریف ییا جعبه هایونیت  (unit)کابینت در علم طراحی به تعداد 

ین یعنیاز ما ت همگام بادادن وسائل و ملزومات آشپزخانه ی جاوخاص برای به کارگیری 

ت یشما به یونی گردد و اگراز خانواده پرجمعیت با رفت و آمد باال برخوردارید نیازم

الزامی است چرا که در لحظه استفاده و ازدهام در آشپزخانه درصورت کمبود  های بیشتر

مکان کافی برای جای سازی ملزومات و وسائل دچار سردرگمی و انزجار روحی می 

بان قش خود به عنوان یک میزنمی توانید با کیفیت هرچه تمام تر به ایفای نشوید و 

 بپردازید.

 متریالی که برای بدنه درب یونیت های آشپزخانه به کار می رود بهریال کابینت /مت 1/2

 دسته تقسیم می شود. 6

استفاده می  MDF:در این نوع متریال به کار رفته برای درب و بدنه از  MDF(تمام 1

در  و شود به صورتی که برای بدنه از سفید صابونی ساده به دلیل مقرون به صرفه بودن

باروکش براق پالستیکی MDFمعرض دید نبودن آن و برای درب کابینت از هایگالس )

( و مات )از روکش مات چرمی که بیشتر در  براق معمولی)بدون روکشmdfشفاف(یا 

اده قرار می گیرد( به کار می گیرند و نکته ساختمان های با طراحی مدرن مورد استف

کابینت_2  
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ه دلیل ظرف شویی ب ته باشید این است که برای زیر سینکید مد نظر داشامهمی که ب

مخلوط شده با  MDF)و جلوگیری از پوسیدگی آن از فومیزهآب ریز بودن 

بدنه  شاهد هرچه سریع تر پوسیدگی وخرابی پالستیک(استفاده نمائید در غیر این صورت

 رب یونیت زیر سینک می شوید.د

نوز ه لی:این مدل کابینت ها شاید در ذهنتان از مد افتاده باشد وMDF(بدنه فلز و درب 2

ی که رطوبت حاصل از دیوار قابل بدنه آن در برخی از سازه های باغ به دلیل مقاومت

مینیوم لنفوذ است بسیار مناسب است و ساختار آن به این صورت است که بدنه را از فلز آ

استفاده می نمایند و همانند توضیحاتی که در  MDFو گالوانیزه ساخته و درب را از 

اشاره نمودم به کار می گیرند و نتیجه نسبتا مطلوبی را  MDFمطلب قبل درمورد درب 

 می توان از آن شاهد باشیم .

ثرا در کاز مد خارج شده است و اختار کابینت خیلی وقت است که (کامل فلز : این سا3

ام  جهت نگه داری اجسمکان های کارگاهی که نیاز به طبقه و استحکام مقاومتی باال

به کار برده می شود که برای بدنه و درب آن از ورق های گالوانیزه و  سنگین دارند

آلمینیوم استفاده می نمایند درضمن یکی دیگر از دالیل استفاده از آنها غیر قابل اشتعال 

چرا که مکان های کارگاهی و کارخانه ها مرتبا با مشعل های آتش و بودنشان است ، 

 برای محیط عل سروکار دارند و هر شی اشتعال زاتگازهای مش

 را برایشان ایجاد کند. کارکنان آنجا می تواند خطر جدیو  

(تمام چوب( از گذشته تا به حال چوب به دلیل ظاهر و دوام باال از پر طرف دار ترین 4

یال در ساختار تمام اجزای ساختمان به کار می رود همچنین برای در اختیار نوع متر

احی و معموال در طر ی توان ازآن بهره گرفتگرفتن یک کابینت ایده ال و متناسب م

www.takbook.com



 دهای مرغوب ماننبدنه  و درب از چوببرای  آن ساختارهای کالسیک به کار میرود و در

می شود و در ضمن به دلیل خام  بودن مواد  (ساختهو غیره  راش/بلوط صنوبر/)گردو، 

 اولیه )چوب( می توان آن را به رنگ های مختلف آذین نمود و همچنین به دلیل انعطاف

می گذارد و در زمان  ی ساخت اشکال و طرح های مختلف بازرا برا برشی دست ما

ا بهرمند ر می تواند از ماندگاری بهتری ما MDFطوالنی تر نسبت به ساختار های دیگر و 

رات دکوراسیون های بعدی آن را رنگ وهمگام با محیط اطراف ید و حتی در تغینساز

ابینت است که در ک وب قابل ترمیم و تعمیر آنخود سازیم ، یکی دیگر از ویژگی های چ

و غیره شاهد این امر نمی توانیم باشیم زیرا که آنها از ساختار غیر طبیعی و  MDFهای 

چسب ساخته شده و در اثر خراشیدگی و آسیب های رطوبتی از بین با الیاف چوب و 

 می رود و در نهایت باید دست به تعویض آن بزنیم.

(بدنه فلز و درب چوب:شاید برایتان سوال ایجاد شود که بدنه فلز در کابینت هایی که 5

؟ است داردMDFدرب آنها چوبی است چه تفاوتی با کابینت های بدنه فلز که درب آنها 

در جواب باید به نکته ای اشاره کنم که مطمئنا با آن دست پنجه نرم کرده اید که گاهی در 

تر چوب متوجه وزن آن یا متریال های نسبتا سبک  MDFجابجایی اجسام چوبی منزلتان 

است و در استفاده متریال  شده اید . لذا همانطور که پی بردید چوب دارای وزن باالتری

ست از قالب بایمی شده نسبت به متریال های ذکر ب کابینت به این دلیلبرای درهای چوبی 

بدنه فلز استفاده  MDFضخامت بیشر نسبت به یونیت چوبی همسان با آن یا فلز ورقه ای با 

نمائیم و در غیر این صورت شاهد مستحلک )خرابی یراق و لوله های اتصال درب به بدنه 

یری گمی باشد و می توان برای جلو  کامال اساسیک امر (شدن و تعویض یراق آالت آن ی

مناسب با ضخامت کاربردی صحیح صاحب کابینتی با دوام  از این مسئله در انتخاب متریال

 و مقاومت باال شویم .
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(مالمین : منظور از مالمین ظروف شکستنی صرف غذا نیست بلکه به محصولی می گویند 6

و پرس کردن با تحت فشار قرار دادن باالی  که از خورده های چوب و اضافه کردن چسب

و در باطن از  MDF در ظاهر شبیه به ورقه های )نةوپان(که آن به ورقه های تبدیل می شود 

رنگی و طرح های  PVCبرخوردار است و در نهایت  از روکش های  بتا پایینیمقاومت نس

تریال از تولید این نوع ممختلف برای زینت بخشیدن به ظاهر آن استفاده می نمایند و هدف 

آن و اغلب در دکوراسیون ومقاومت باالی مقرون به صرفه بودن آن است نه مقاومت زیاد 

مغازه های استیجاری که یک یا دو سال بیشتر مورد استفاده قرار نمی گیرند به کاربرده می 

اده استف و شود و برای کابینت های تمام مالمین یا بدنه فلز هدف تشکیل پلت فورم آن است

زمان مقاومتی باال صحیح نمی باشد و اثر عکس از خود به جائی می گذارد  از آنها بادید

یلی زودتر از آن که فکر کنیدبه استعالک خ  MDFچرا که به دلیل مقاومت پائین تر از 

 ریگالژ آن خواهید بود .وتنظیم  افتاده و مرتبا درگیر

 اندازه صحیح   2/2

سط طراحان و اشخاصی که اهل فن هستند اندازه تمام یونیت ها و در طراحی کابینت تو

هیه شده زار تکابینت های کاربردی در فضای آشپزخانه به صورت قالب های آماده در نرم اف

ه صورتی که بعد از طراحی خیلی راحت می توانید اندازه ها و نقش های اجرائی را است ب

تحویل گرفته و آماده ی نصب نمائید ولی اگر خود به کابینت ساز داده و در نهایت آنها را 

ی برای ئدست به تهیه نقشه اجرااید و عالقه دارید که با فکر خالقتان  دست به کار شده

منزلتان زده اید که من هم قصدم از نوشتن این کتاب و نکات ذکر فراوان کابینت آشپزخانه 

 ایدی رسری از اندازهای کل در راستایی شکوفایی تجسمات ذهنی شماست می بایستی یک

دازه ها برای طراحی ان تانبرای شما شرح دهم و قابل ذکر است که برای باز گذاشتن دستان
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دارد  یر بستگی به کارائی بودن و اندازه فضای آشپز خانه به متر مربعیدر یونیت آشپزخانه متغ

ر داد و یود آن را تغیو اغلب فکر می کنند که اندازه های اولیه امریست دیکته ای و نمی ش

سعی کرده ام تمام شاخص ها و اندازه های کاربردی مورد استفاده در کابینت را به صورت 

ما می ه شدازه ها نسبت به فضای آشپزخاننکامل شرح دهم و باز هم ذکر می کنم که این ا

 یر باشندیتوانند قابل تغ

 اندازه کلیدی وسائل آشپزخانه:

 عمق               عرض                     ارتفاع                                                   

 266تا151                  06تا66            55تا55یخچال                            -1

 06                   06تا66                 66   گاز مبله-2

 -                   126تا55            66تا45سینک ظرف شویی          -3

 15                          66                   66ماشین لباسشویی              -4

 15                         66              66ماشین ظرف شویی          -5

 06تا15                  06تا66             56تا36هود                                -6

 45                        66                     56 ماکرویو-5

 66                        66                     56آون توستر                      -1
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 رنگ و طرح  3/2

ظر نرنگ کابینت که جزء اصلی ترین بخش طراحی است باید طبق کاربردی بودن و در 

گرفتن عالیق شخصی و حتی مشورت کردن با دیگر اعضای خانواده انتخاب شود چرا که 

از نظر حس در برگیرنده و انتقال آن به افراد ساکن منزل نقش به سزائی را از خود ایفا می 

در ادامه  .به نکات کاربردی و موثر اشاره می کنممطلب بعد در مورد آن بسیار کند که در 

دارم بیشتر با اقدام متنوع متریال های استفاده شده در رنگ بندی کابینت  قصد مطلب رنگ

بخش تقسیم  4( به و مالمین MDFصحبت کنم و آنها را نسبت به نوع کابینت )چوب و

 نمایم .
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

چوب  رنگ های قابل استفاده درمنظور از کنسانتره در مورد  تره ای :ن.رنگ  طبیعی و کنسا1

روی گیاهان و شیره چوب های طبیعی انجام می دهند و حاصل آن  .آن عملیاتی است که

ائل فرسوده گر مانند نور،گرما و سائیدگی چوب را رنگ کامال طبیعی بوده و در مقابل مس

د. طیف رنگی آن معموال مانند قهوه روشن یا بیرنگ بوده و اغلب در مقاوم سازی میکن

 فاده شده در کابینت یا درب منزل به دلیلمواردی استفاده می شود که قصد داریم چوب است

یر زیادی نکرده و فقط آن را در برابر مسائل فرسایشی که در آن اشاره شد مقاوم یزیبایی تغ

سازی کنیم و در مورد بهای آن باید عرض کنم به دلیل عملیات های صورت گرفته روی 

یائی نسبت رنگ های شممواد اولیه آن و صرف زمان زیاد با دستگاه های تقطیر پیشرفته 

 هزینه های بیشتری را باید بپردازیم.
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ائی که به گوشمان آشناست و طی عملیات های یائی و روغن جال: رنگ شیمی.رنگ شیم2

مختلف در کارخانه های پیشرفته به دست می آید که با کمی نفت و تینر می توان آن را به 

محل مورد نظر پاشید ولی درمورد وسیله دستگاه رنگ پاش )پمپ باد و پیستوله ( روی 

وب شده چ الستم که اگر دوست دارید رگه های سند بدرب های کابینت باید اشاره کن

شما به بیرون هدایت شود و حالت زنده  )ساب زدن چوب برای بیرون کشیدن رگه های آن(

شده  لو سه بعدی به خود بگیرد از روغن جال استفاده کنید،روغن جال از مواده نفتی تشکی

است و با کمی تینر و رنگ دلخواه شما تبدیل به یک معجزه گر شده و به طرز شگفت 

آوری به طراحی شما روح می بخشد و بعد از مخلوط کردن تینر با روغن جال با استفاده از 

دستمال تمیز در یک دست و یک دستمال آغشته به محلول در دست دیگرتان کار را شروع 

ا درب کابینت می زنید با دستمال تمیز آن رروی مال آغشته به محلول کنید و هربار با دست

ر نهایت از کار خود شگفت زده و نکند و به خورد چوب برود و د رهخشک کنید تا شر

 رسند می شوید.خ

به چشم ما بسیار ی ثابت :منظور از رنگ چایی همان رنگ هایی است که پ.رنگ چا3

ار می رود به صورتی به ک MDFهای کابینت های در طراحی نقش و رنگ درب آشناست و 

یوتری با دستگاه های پیشرفته آن را برروی قالب ها ی کامپکه توسط الگوهای آماده و 

های مخصوص با ضخامت های مختلف چاپ می کنند و با پیاده سازی و چسباندن کاغذ

ه و بت به سلیقتوانیم نس به آنها مفهوم می بخشند و ما می MDFآن برروی ورق های خام 

ر ه نماییم و الزم به ذکآنها را در طراحی دکوراسیون منزل یا محل کار خود استفاد کارایی

مل دید باید متحیر آنها نمویر نیست و اگر تصمیم به تغییثابت و قابل تغ است که این رنگ ها

ن دهزینه برای تعویض کلی یا به کار گیری از برچسب های صنعتی متنوع برای اجرائی ش

 هدف خود شوید .
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.رنگ شیشه ای: این مدل رنگ ها از مواد اصلی راکسی کالس و پالستیک شفاف تشکیل 4

 می شوند که برای شیشه ای کردن و براق نمودن سطوح به کار گرفته

های هایگالس  MDFهم کاربرد زیادی دارند از جمله تولید  MDFت می شود ودر صنع 

ن را نیز باال می برد و می شود و درضمن مقاومت آن آن که باعث براقی و چشمگیر شد

زمانی که آن را به هایگالس تبدیل می کنیم به صراحت یک روکش شیشه ای دیگر هم به 

 زیبایی هرچه تمام تر آن می شود..و آن اضافه نموده ایم که باعث استحکام 

 .حس دربرگیرنده :4/2

سام سی که باید در زمان روبرو شدن با اجاز ابتدای کتاب تا به اینجا به نکات کوچکی از ح

به کار رفته شده در طراحی به ما و اطرافیانمان القا شود صحبت های دامن گسیخته ای کرده 

سزائی که این امر در محیط اطراف ما دارد به ایم ولی می توان به جرات تمام به اهمیت 

ه از علم احساس و انرژی اشاره کنیم و در زمان های مختلف تاریخی معماران بدون آن ک

آثار  زه شاهد حضور پررنگهای مثبت و منفی با خبر باشند سازه هایی را بنا نمودند که امرو

ر مقابل که حتی وقتی د ژی های درونی و بیرونی مثبت هستیمتاریخی مملو از انر گرانبهای

ی آنها کنیم و القاآنهاقرار می گیریم و می توانیم به جراحت انرژی نهفته در آنها را احساس 

ساخته شده   (KHAJO BRIGE)همچون پل خواجو  اصفهان به درون خود را در یابیم 

حم در مقابل موج های س صفویه که نماد استقامت و ایستادگیتوسط شیخ بهائی در زمان 

ت و اهرام مصر که توسط فرعون باستان ساخته شده و به ما حس معما و سگین زندگی

ال حسی بو در این کتاب و این مطالب به دن می سازدپدیدار  کار بشر راچگونگی ساختار اف

به روحمان الزامیست و آن حسی نیست جز آرامش  هستیم که در محل سکونت ما و انتقال

به نقل از دیوید چیپرفیلد )تفاوت میان معماری خوب وبد به میزان زمانی است که ما در و 
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در آن سپری می کنیم و  را نی است که زمان زیادیو مسلما منزل ما مکاآن می گذرانیم(

اگر فاقد آرامش باشد خسته کننده و باعث پدیدار شدن بیماری های روحی و در نهایت 

 محل زندگی خود می شود در صورتی کهو باعث فراری شدن فرد از خانه و  جسمی شده

 تامون خود نهایت لذمی توانیم از خانه و پیرانتخاب رنگ دقت کافی را به عمل آوریم  در

عنی آشپزخانه اهم به مبحث اصلی این بخش یوآرامش را کسب نمائیم و در ادامه میخ و

نام گذاری کنم چرا که در زندگی های  بپردازم که قصد دارم آن را هسته ی مرکزی خانه

م ساکنان از چش یت آن برروی تمام نقاط نشیمنامروزی آشپزخانه به دلیل باز بودن و مشرف

هان نمی ماند و بیشترین تاثیر را بر روی انرژهای مثبت رها شده در محیط دارد و هدف از پن

 اشاره کردن به این مطلب این است که باید در انتخاب رنگ کابینت دقت کافی را به عمل

تاثیرات آن بر محیط زندگی خود می شوید و به نقل  آوریم چراکه در طوالنی مدت شاهد

 اردد گ مکان زندگی ما در شادی و انرژی مثبت بودنمان تاثیر مستقیماز رومان دیسون )رن

و در ادامه تعاریفی از طیف های رنگی که می تواند انرژی شمارا در نگاه به هسته ی خانه (

 )آشپزخانه( مثبت کند می پردازیم.

 کابینت مدرنیته

 خلوطم               تک رنگ                                                       

 طوسی و مشکی و...                    سبز فوسفری     -1                              

 مشکی تمام رنگ ها و......                      سفید              -2                              

             سفید،قرمز،سبز،قهوه ای روشن و........                                        مشکی         -3                                    

آبی آسمانی                         سبزمدادی،طوسی،نوک مدادی،قهوه -4

                                                           ای روشن و....                                      
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سی،مشکی سفید،قهوه ای روشن،طو                          سرمه ای-5

 و....

 سفید،آبی،مشکی و.......                قرمز             -6                                

 مشکی،قرمز،سفید،آبی،قهوی تیره و.....          زرد                   -5                                

 ی و.....سفید،مشکی،گل بهی،المورد              بنفش             -1                               

 و.......-  0                            

ی رو شدن بادرب ورودنزل دوست یا اقوام خود بعد از روبتصور کنید هنگام وارد شدن به م

 با س انتقال دهنده آن صحبت کردیمو فیلترینگ که در مبحث مرتبط با آن انرژی و احسا

منتقل  ز رنگ هایی با طیف رنگیاولین فضایی که برخورد می کنید آشپزخانه است و اگر ا

حضور شما در آن مکان دچار  نشده باشد در همان  ابتدای  ورود انرژی مثبت در آن استفاده

تخلیه انرژی و حس منفی شده و ترک کردن آن محل در زمان کوتاه تر از آنکه برایش 

ننده نتقل کمقابل  اگر از رنگ های م در  ی می شود وبرنامه ریزی کرده بودید امری حیات

وست و د سپری کردن زمان بیشتر در خانه انرژی مثبت استفاده شده باشد عالقه شما را به

اقوام خود به مراتب بیشتر می شود و نکته دیگر که می خواهم به آن اشاره کنم این است 

 ساکنین آن مکان تعریف می شود و ممکن است برای ضی از طیف های رنگی بسته بهکه بع

بی نداشته باشد ولی برای آنها سر شار از انرژی مثبت و حس خوب است و شما حس خو

ه آنها ب چشم شما و میهمانتان با نظاره از رنگ هایی است کهاستفاده در نهایت پیشنهاد من 

 وخسته نشده و بیشتر جنبه عموم را در نظر بگیرد تا جنبه شخصی زیرا این امر باعث انتقال نیر

 بصری می شود . جهاتتمام وانرژی روحی مثبت از 
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 مکان آماده سازی و پخت و پز: 5/2 

بخش مهم در آشپزخانه توجه کنیم که اول مکان آماده سازی پخت  3هنگام طراحی باید به  

داده  آشپزخانه قرار را تعریف کرد که خود را در فضایبه گونه ای باید آن و و پز غذاست 

ده سازی مواد اولیه پخت و پز در دسترس شما باشد و عالقه دارید همه اشیاء و ملزومات آما

مانند چاقو ،مواد اولیه  م آشپزی ،لوازم برشیاز جمله اجاق گاز،ماکرویو،ظروف حج

سینک آشپزخانه  با در فعالیت خشکبار / صفحه یا تخت برش وغیره .بعضی اقدامات دیگر نیز

ی تاکه شستشو یک امر حیرا ماهر شماباید قرار گرفته باشد چهم در مجاورت دست های 

ضی از آشپزخانه ها زیاد این مشکل به در آماده سازی آشپزخانه به حساب می آید. در بع

اصابت کرده است که در مورد فضا سازی برای آشپزخانه و مراحل قبل و بعد از چشم من 

دام اورده اند و هنگام اقنی دقت کافی را به عملمیباشد شامل آماده سازی و سشتشو  که آن

ید و اجاق گاز کار میکناظطراب شده به صورتی که اگر با  دچار سردرگمی  و به تهیه غذا

صد ق ای که با آن مواد را مخلوط می کنند به روی زمین بیفتد وهمان موقع قاشق یا وسیله 

صورتی  ایره را دور بزنید درشستن آن را داشته باشد برای رسیدن به سینک باید یک نیم د

 نک را نزدیک به اجاق گاز جای گذاریطراحی دقت به عمل آورده شود و سی اگر در که

رای ب ائیم مسلما نتیجه مطلوبی را می توانیم برای خود به ارمغان بیاوریم و به همین صورتنم

خود یت در آن فضا نسبت به نوع فعالم نکات مورد نیاز تمابه باید  نیز آشپزخانه دیگر اجزای

ورت در صو موارد مسئله ای است غیر قابل انجام  ییر آنها در اغلبتوجه کنیم چرا که تغ

کل را به ش . در زیر اجزای آشپزخانهرات ، متحمل هزینه های زیادی می شویمیاقدام به تغی

یک هسته طراحی نموده ام و پیشنهاد من الزام به رعایت شما از این هسته و چرخه آماده 
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 سازی است .

 

ن را برای شما به نمایش گذاشته ام ،نکته ایی که باید راحی نمودم وآمورد هسته ای که ط در

قرار داده ام شامل زیر مجموعه عنصری که در چرخه  1ذکر کنم آن است که هر یک از 

های متعدد دیگری می باشند  و در این مطلب سعی داشتم به اصلی ترین عنصرها اشاره نمایم 

ردی آشپزخانه بپردازم و اجسام و لوازم کارب و تالش من آن است که به اهمیت نزدیکی

رخت شور خانه  و شامل محل نگهداری مواد اولیهکه بخش دیگر  2م به ادامه می خواه

(LANDRY)میباشد و از اهمیت خاصی برخوردار است بپردازم. 

 : (LANDRY)مواد اولیه و رخت شور خانه  6/2
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هم  یاری اجزا در نزدیکط جایگذهسته ی مرکزی آشپزخانه توس در طراحی کههمان طور

پردازم ب م باید در ابتدا به تعرف آنه ابه نام محل نگه داری مواد اولیه شد متذکر وجود فضایی

ملزوماتی همچون ادویه جات ،خشکبار،مواد رنگ دهنده غذا ، هدف از آن جمع آوری 

زدیک احی که ن،برنج و موادی از این قبیل است که اغلب در یونیت های تعریف شده در طر

از منازل و  پز است جائی دهی می شود ولی در مورد بعضیبه اجاق گاز و محل پخت و 

در بر گرفت به راحتی می توانید  را از حد معمولخانه هایی که می توان فضای بیشتری 

فضای بزرگتر و به مراتب با کار برد بیشتر به محل نگهداری اولیه اختصاص می دهید از 

سانتی متر یا فضای جداگانه  46تا36یخچال به صورت عمودی به عرض  جمله مجاورت

سانتی متر تهیه دیده   26متر و  1متر تا  1به صورت دو درب باز شونده ی بزرگ به عرض 

مناسب و جای دهی آنها به صورت منظم از دردسترس  یو اقالم مورد نیاز را باطبقه بند

زدهام و اتوانیم از تخلخل /طمینان حاصل کنیم و ببودن هرچه راحتر آنها در هنگام آشپزی ا

ایجاد  یونیت های موجودبر بی نظمی آنها جلوگیری کنیم و تمام این فضاهایی که اضافه 

تعاریف جداگانه است و در مبحث جدا و  سسوری می گوییم که خود دارایمی کنیم اک

  یم و در ادامه به مکانیپنجم به آن می پردازبخش سوم و درمبحث 

و پنجه نرم می کنیم و دوست داریم  کنم که اغلب ما با آن حسابی دستم اشاره می خواه

به طور شکیل و مناسب با طراحی دکوراسیون ما همخوانی داشته باشد و آن یخچال و محل 

نگه داری مواد اولیه است که احتمال فاسد شدن آنها به مراتب بیشتر است . یخچال در 

 هآشنا هستیم نبوده و در زمانهای قدیم ک ه ما در حال حاظر با آنگذشته به این صورتی ک

ه زندگی ما نگذاشته بود مردمان در تمام نقاط دنیا برای برق و انرژی الکتریکی پا بر عرص

اده می ی استفینگهداری اقالم مورد نیاز مانند گوشت،شیر،مواد اولیه فاسد شوند از مکانها

 عی خنک و فاقد  باش نور مستقیم آنجا بود صورتی که درکردند که به مراتب از محیط طبی
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مواد زمانی و مکانی )بسته به مکان جغرافیای و نوع آب و هوا(می توانستند ماه ها مواد اولیه 

را به دور از آالیندگی ها و گرما نگهداری کنند و از فاسد شدن آنها جلوگیری نمایند و بعد 

ل ت و به وجود آمدن وسائت های زیاد در عرصه صنعسون و پیشرفاز اختراع برق توسط ادی

برقی برای بهتر شدن سبک زندگی مردم و ارامش آنها را شاهد هستیم و مهم تر آنها جعبه 

خل با پشم و از دا ومینیوم و گالوانیزهلوچک نسبت به نیاز از جنس بیرونی آهای بزرگ و ک

داریم  که می  ی کافیینام دارد آشناشیشه و لوازم عایق بندی پالستیکی که یخچال و فریزر 

+ سانتی گراد و فریزر که همان مکان 4تواند در حالت های معمولی دمای خود را به 

تا -16نگهداری اقالم گوشتی و فاسد شونده در دمای معمولی هستند می تواند دما را از

ذارد . ی بگبرساند و عملکرد خوبی را درمقابل میکروب ها و مواد فاسد کننده بر جا -26

 (LANDRY)موردی دیگری که در سر این تیتر این قسمت ذکر کرده ام رخت شور خانه 

برای شستشوی لباس ها و جای دادن لباسشویی و خشک کن  که است.به مکانی می گویند

به کار می رود و در اغلب آپارتمان ها به دلیل کم بود فضا  صرفه جویی وجای دادن اجزای 

داشته  اربردی برای شستوشوی لباسهم متاسفانه نمی توانیم مکان جدا و کآشپزخانه در کنار

ه به صوت نیمه پنهان )آشپزخانه دوم(یا ب اگر در طراحی خود فضایی درآشپزخانه اشیم و ب

ی اباسشویی و وسایل شوینده را درآن جای داد از اجرصورت یک یونیت بزرگ که بتوان ل

ده سمت لباس به دلیل شخصی بودن بسیار حائز اهمیت بوآن دریغ نکنید چرا که این فضا و ق

طبق طراحی های موجود و در عکس های زیر از این فضا و نمی توان ساده از آن گذر نمود 

 در اغلب خانه های بزرگ و کوچک برای شما نمایش داده ام.
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید                                                

 

 

 باید مودماشاره ن آشپزخانهی برای نور طبیع که در بخش اول بهر همان طوردرمبحث نو

که صحبت ما در این قسمت نور و متریال نمی باشد بلکه الزمه آن بر بهتر اضافه کنم 

شدن و کارایی بهبود آن در استفاده اجزای آشپزخانه می باشد و در ادامه به مبحث یراق 

 و اهمیت آنها در اتصاالت ثابت و متحرک می پردازیم .

 الزمه نور:  3/1

از طراحی قرار می گیرد که بعد از جای دهی درست اجزا در  یقسمت در نور و الزمه آن

 مجاور هم باید یک فکر اساسی و بسته به ضوابط و قوانین در نحوه ی اجرا و قرار دادن

مناسب بکنیم چرا که مهم ترین عنصر بعد از طراحی در  متریالهایی با المپهای کاربردی

واقع نور را می شود به نقطه الهام ق شده توسط ما نور کافی و مناسب است در اثر خل

نه و دیگر اجزای منزل تشبیح کرد چون اگر آن کم یا زیاد و هر شکلی بخش آشپزخا

داشته باشد مطمئنا اثر مستقیم برروی طراحی و روحیه ی شاد بودن افراد ساکن در منزل 

ر امی گذارد و یکی از مواردی که می بایست به آن اهمیت داد،رعایت کردن اصول قر

و یراق نور-
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دادن پنجره بااندازه های مناسب در تمام نقاط ساختمان و آپارتمان است و بدانید که نور 

دارد . در نهایت متذکر آن  طبیعی بهترین نقش را در زیبا سازی و طراحی داخلی شما

خود  زاکه نور را به طور نسبی حتی چشمگیر در آپارتمان  خود به گار گرفته و می شوم

ر رفته شده برای دیزاین منزل خود لذت ببرید و حتی در اشپزخانه از نمایی اجسام به کا

 پدیدار شدن نظم به وجود آمده توسط اجسام توسط نور کافی بلقوه بهره ببرید.

 نور نقطه ای و طیف پراکنده : 2/3

ری هرچه بهتر طیف نوری و به کار گی د تابش و مواردمسئله در مور   2در این بخش به 

 می توان آن را نام برد،بپردازم. ی مخفی نیزا الهکه به شکل هپراکندگی آن 

ید تشبیه آن به نورهای تابشی توسط نورخورش و نورنقطه ای: بهتر است که با تعریف-1

ه شدن آن متوجه دیدر محیط دپردازیم به گونه ای که در طول روز با تابیدن نور طبیعی ب

ویم و برای نورهای مصنوعی توسط می ش در حالت ساکن و نمایش خوب آن فضانقطه 

آن می توانیم بهره خوب و کارآریی مناسب از SMD و LEDالمپ های هالوژنی 

و  انه آشپزخ و در زمانی که می خواهید به سمت فرض کنید که در شبو راشاهد باشیم 

را به  ما دسترسینور با قابلیت تمرکزی روی درب آن می تواند  روید یکب یخچال 

 مام/سینک و هرقسمت دیگر برای تو حتی در استفاده از شیر آب  ان برساندحداکثر امک

 .و بهره الزم را به خود اختصاص دهیدفضاهای آشپزخانه می توانید از آنها استفاده 
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 طیف نوری و پراکنده و حاله ای )نرم(: -2 

اولین  ریم/دا در بیشتر مواقع و در زمانی که تصمیماتی در راستای نور پردازی آشپزخانه

ف با طی ییکار گیری نور ها هذهنیتی که برای تشکیل و اجرای آن به ذهن ما می خورد ب

که می توان آنها را در لبه های مخفی کناف و سقف و همچنین در  تپراکنده و نرم اس

م بهتر دیده شدن اجسا لبه های زیرین کابینت های استفاده شده در ردیف باال برای

کار  در آشپزخانه به ابل مشاهده کردن تمامی فضای موجودو ق ینتبرروی صفحه کاب

 .ودشبه کارگیری این طیف نوری نسیب ما می یریم و نتیجه مطلولبی هم ازبگ

 

 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید
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 یراق ثابت 3/3

به طور کلی یراق یک رکن اساسی ومهم را درساختار مصنوعات چوبی وپالستیکی دارا 

آن  سیم میشودکه دراینجا به یراق ثابت وانواعسته یراق ثابت ومتحرک تقدمیباشد وبه دو

ط برای ند که فقونه ای از اتصاالت نگه دارنده میگویاشاره میکنیم،یراق های ثابت به گ

متصل کردن وارتقا بخشیدن به شکل ظاهری اجسام قابل استفاده در آشپزخانه به کار 

هداری ومحکم ی نگمیرود مانند)پایه کابینت،دستگیره درب کابینت،پیچ فلکس که برا

خانه و...( زشدن دو یا چند یونیت به همدیگر استفاده میشود،قرنیز روی سرویس کلی آشپ

م آن بهتراست که درانتخاب شکل ظاهری آنها و به دلیل درمعرض دید بودن بعضی از اقال

نگ یت بعداز انتخاب رعمل کنیم چرا که یکی از نکات حائز اهم با سلیقه ودقت بسیار

خانه درساختار ظاهری کابینت آشپز پردازی یراقاالت ثابت بکاررفته شده ونورکابینت 

اب با انتخ میباشد لزا خواهشی که دارم برای خرید آنها وقت بیشتری صرف نمائید و

 ئی را بردارید.احی خودگامی قوی و بسزادرست در بهترشدن طر 

 حرکتیراق م 4/3

فکرشما سریعاً به لوله های داخلی درب در ابتدای کارشاید با صحبت از یراق متحرک 

های کابینت میرود والزم به ذکر است که دراین گزینه کامالً حق باشماست وآن یکی از 

 5یراقهای استفاده شده متحرک درآشپزخانه وکابینت است و میتوان به ترتیب به حداقل 

 مورد از آنها اشاره نمود:

اویه دار استفاده میشود وهمانطور که همه ما لوالهای گازور:به دوصورت استاندارد وز– 1

شاهد آن هستیم هنگام باز کردن درب کابینت توسط دو عنصر درب ویونیت با اتصال 

 توانسته شکل ظاهری کابینت رابه خوبی حفظور مناسب به واسطه لوالهای تخصصی گاز

کند رد ونگام بازشدن به لبه ی جسم سخت دیگر برخکند ودر مواقعی که درب کابینت ه
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از لوالهای گازور زاویه دار استفاده می نمایند که به راحتی میتوان بهره وری آنرا افزایش 

 داد.

جک های گازی یا پمپی:این مدل جک ها برای درب های باالئی کابینت وبرای -2

گه نیونیت های افقی بکار میرود که میخواهیم درب آنها ازپایین به باال بازشود ودارای 

ای که برای پوشاندن آبچکان یا فض خوبی باشد مانند درب یونیت باالی سینکدارندگی 

 باالی آن استفاده می نماییم.

:این مدل جک ها که به اتوبوسی هم معروف است اغلب HLونتوس یا جک های آ-3

دربهره وری بهتر درب های افقی استفاده میشود به گونه ای که وقتی اقدام به بازکردن آن 

جک ها به صورت اتوماتیک درب را مانند جای بار  و هرابه سمت خود کشیدمیکند درب 

 گیرشدن درب زمان عبور درفضای آشپزخانهند ومیتوان از سراتوبوس به باال هدایت میکن

 جلوگیری نمود.

از)ریل های  برای کاربرد بهتراز کشوها میتوان(:  Draverریل های کشوئی)-4

اده نمود که نسبت به اجسام سنگین وسبک که  در مخفی،بدنه دار وساده کشوئی(استف

برابر  ردیرد چرا که باید استقامت کافی دراورها قرار میگیرد انتخاب متریال صورت میگ

ده ی دراور استفاوزن وفشار حاصل راداشته باشند واغلب از ریل های مخفی کشویی برا

 ست.مطلوبی برخوردار ا هیزیبای باالواز استقامت  می نمانید چون

 (Accessoryاکسسوری) 5/3

ن ی دادن اجسام مختلف درآراه بردی برای بهترشدن فضا درجا اکسسوری به معنی وسایل

در  .دیگر ایجاد فضای جدید درفضای موجود را اکسسوری میگوینداست و به تعبیر 

ارکان مهم برای ایجاد نظم درمحیط یونیت ها ایجاد فضاهای  آشپزخانه یکی از عناصر و
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ورد از مهمترین آنها اشاره م 6د وکاربردی توسط اکسسوری است که در زیر به جدی

 میکنم:

ه ده متعدد سبد وفضا به صورتی کسبدهای سوپرمارکت:منظور از سوپرمارکت استفا-1

به چند مورد مختلف ارائه  توان اقالم نسبتاً زیادی رابرای نگهداری درآنهاجایی داد وب

وینده که ش سبدا درسایزهای کوچکتر مانند چالی بزرگ  یمیشود ازقبیل سوپرمارکت یخ

درکنار لباسشوئی قرار میگرد مثال زد وحتی درکابینت های ردیف پایین در یونیت های 

سانتیمتر برای ایجاد فضای مطلوب کاربردی وبرای نگهداری کنسرو اقالم با 09باعرض 

زآنها دارای محدودیت نبوده استفاده ا خ انقصای باال استفاده نمود وبه طور کلیتاری

 وبستگی به نیاز شما دارد.

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

سری مجیک کرنر:دربعضی ازمواقع درطراحی کابینت ها ناچار به ساخت یک -2

ای ت هیت های گوشه ای میشویم که دارای عمق زیادی هستند و دسترسی به قسمازیون

 نها میتوان ازمجیکصوب میشود لذا برای بهره وری بهتر ازآانتهایی آنها کار دشواری مه

 خاص استفاده نمود. ی های مورد استفاده دراین مواردکرنرها یاهمان اکسسور
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 و ی گیری درستخانه های کوچک وحتی بزرگ برای جااکسسوری کشویی:درآشپز-3

نده وملزومات غذاخوری مانند قاشق وچنگال میتوانیم ازاکسسوری های ربانظم اجسام بر

م اقال د کمک زیادی درجایی گیری درستتفاده نماییم که میتواننکشویی مانند تصویر اس

 مختلف کوچک به ما ارائه نمایند.

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 سطل زباله:هدف ازتولید وساخت اکسسوری هایی باقابلیت نگهدارندگی سطل زباله-4

فضای آشپزخانه منظره ی مناسبی ازخود به جائی  آن است که قراردادن عنصر در

بوی نامطلبوع درآن فضا میشود وساختار اینگونه از اکسسوری ها  نمیگذارد وموجب ایجاد

به گونه ای عمل میکند که سطل زباله های تروخشک به صورت جداگانه درآن 

بودن آن یونیت مخفی نمود واز معرض دید  قرارمیگیرد وبعداز استفاده میتوان در

 جلوگیری کرد. 
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

ای شما هم اتفاق افتاده باشد هنگام مواقع که شاید بر اکسسوری آویزی:بعضی از-5

نید و این میک به زحمت آن را یافت د وه یاماهی تابه دنبال درب آن میگردیاستفاده از قابلم

باعث قرارگیری درست و به تربیت درب ها  حل نموده و مدل از اکسسوری مشکل مارا

یل اکسسوری ها شده واز نظم خوبی مارا برخوردار میکند واز مدل های متعددی ازاین قب

 م قاشق های بلند دسته دار درپخت وپز اشاره کرد.به آویز لیوان یا قابلمه وحتی اقالمیتوان 

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

را زی هستیدیلی خوب آشنا با واژه ی آبچگان خ اکسسوری های آبچگانی:مسلما-6

یا سبزیجات آنها را منازل این یک رکن اساسی است که بعداز شستن ظروف درتمام 

د ازآنها سرازیر شده وبه سینک بریزدهند که آب حاصل از شستشو ر درمحلی قرا
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ودرنهایت خشک شود ودر بعضی از موارد با کمبود جا مواجع میشویم که میتوانیم 

 نها بهره ببریماکسسوری های مختلفی دراین راستا را بکار بگیریم وازآ

 کف ودیوار 6/3

رد کف ودیوار اشاره کنم که بسیار درمبحث انتهایی آشپزخانه میخواهم به نکاتی درمو

روی کف یا خیس شدن دیوار و  حائز اهمیت میباشد ودر مواقع مختلف ازقبیل آبریزی

در نتیجه به  تبرق گرفتگی بسیارمناسب اس یکی وبرای جلوگیری از  انتقال جریان الکتر

ردقت امتریال مورد استفاده درکف ودیوار آشپزخانه بسی غیراز زیبایی باید درانتخاب

 نماییم.

کف وانواع آن:به طورکلی انواع مختلفی ازمتریالها را میتوان برای پوشش کف متریال 

 م:از آنها اشاره نمای مورد مهم 5آشپزخانه به کاربرد که من قصددارم به 

لی یک های معمونسبت به سرام این است که این مدل سرامیک:معنی سرامیک ترمزدار-1

سخت آنها راساب زده تا به  وردن  نبوده واز سنگهای با آلیاژدارای براقی وخاصیت سر خ

بر  ختن موادشوینده وخطر افتادگی شخصوحتی ری استحکاک باالیی درمقابل آبگیرشدن

د بسیار ظاهری مناسب وشیکی را رکه دا برخالف اسم نا مفهومی میکند و پیداروی زمین 

 تخاب متریال کف آشپزخانه فکرنمود.دارا میباشد ومیتوان ازآنها به گزینه ی اول در ان

سنگ چرمی:منظوراز سنگ چرمی آن دسته ازسنگ های دگرگون شده ای است که -2

آنها  واصالح با ترمیم کنیم ون حفره هایی رامیتوانیم لمس درظاهرودست کشیدن روی آ

میتوان به عنوان پوششی مناسبی برای کف آشپزخانه استفاده شود ودر برابر لغزش وسایش 

 بسیارمقاوم است.

به  خته میشود کهی سایکفپوش چوب پنبه ای:این مدل کف پوش هااز چوب پنبه ها-3

 باشدومی بسیارنرم ومنعطف د میباشد ووبازار موج عمودی استوانه ای در یا و صورت افقی
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قیق بر د برو هستید میتوانید با درنظرگرفتن سایز با آشپزخانه ای باکف سرامیک رواگر 

وهمگام با طراحی ورنگ  پوش چوب پنبه ای راحتتهیه کف ر مربع به مبنای مت

از کرده و وراسیون آشپزخانه ی خوداقدام کنید وآن را روی سطوح سرامیکی نصبودک

 حضور درآشپزخانه وانجام پخت وپز لذت کافی راببرید.

ت یتعریف این نوع کفپوش بایداشاره کنم که به دلیل جنسکفپوش وینیل:درواقع برای -4

مت خوب وظاهرمناسبی برخوردار است ودر انتخاب واست از مقاPVCآن که از 

ر میکند وکفپوش برای آشپزخانه وحتی تمام نقاط منزل اولین گزینه ای که به ذهن ما خط

دن حساس بو اول این کهکامالً شهودی دارد.نکته منفی این مدل کفپوش هاست ولی دو 

توسط اشیاء تیز که درنهایت ظاهر غیرمتعارفی به آب ودومی خراشیدگی وآسیب پذیری 

 آن بزنیم. ایی ازآن باید دست به تعویضازخود به جای میگذارد وبرای راه

طبیعت دور نیستند واز کفپوش های مشمع:مواد اولیه ساخت این نوع کفپوش ها از -5

 ساخته روغن بدزک و هپذیری همچون کلوفون کاج،چوب پنبه پودرشدمواد تجدید 

ند ودرعین زیبائی وعایق مناسب حرارتی بسیارنرم وارتجاعی میباشد به طورکلی میشو

 به روحیه شماهم بسیار کمک میکند. و رمحیط آشپزخانه بسیار خشنود میشویدازکار د

 /دیوار وآشپزخانه

دیواررکنی اساسی درطراحی ودیزاین آشپزخانه شما ایفا میکند به طریقی که اگر همانطور 

، مدل کاشیی وطراحی کابینت ها توجه کافی داشته اید به دیوار وکه به رنگ بند

ن استفاده میکنید توجه نکنید دچار یک سرامیک، آجر،چوب ویا هر متریالی که برای آ

ور آ یقی میشوید ونتیجه آن یک طراحی غیرقابل تحمل ومنزجرشکست اِلمانی وتلف

در این مطلب  به خوبی ازآنها نام تریالهایی است که ممیشود.خواهش من ازشما استفاده از 

 دی آنها بسیار دقت به عمل آورید.م ودر طراحی ورنگ بنه ابرد
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محیط در به مباحث مختلفی از جمله مقدار  tvگیری حل قرارمبرای تعریف محیط نشیمن و 

تاب این کو در  می توان پرداختمبلمان،تاثیر چیدمان و انرژیهای درونی آن بر گرفته ،

جزء تقسیم نموده ام به طریقی که تمام سواالت شکل  6بخش و هرکدام را به  3آنهارا به 

ب یادگیری اصول و نکته های مهم گرفته در ذهن شما را پاسخگو بوده و همچنین موج

 کاربردی در این مبحث می شود.

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید                                                        

 

 

که می  شد تعاریف کلی در مورد آن ذکر نموده اممی باجزء  6 در این بخش که شامل

تواند به اجرای بهتر محیط محل نشیمن به شما کمک زیادی بکند و نتیجه مطلوب و دلنشین 

 اورد.را برای آرامش روحیه شما به ارمغان بی

Living and Tv room        ) نشیمن ومحل تی وی ( 
 

مننشی-1  
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 استاندارد : ش کاربردی در نشیمن و مقدار محیطنق1/1

تصور کنید هنگام وارد شدن به منزل و بعد از فیلترینگ و روبرو شدن با آشپزخانه عالقه 

دن ف کرطربر و سعی بهیک محیطی الهام بخش به استراحت پرداخته  دارید در

ته ن را هسآمیتوان  خستگی خود شوید و آن جائی نیست جز نشیمن و به صراحت

تواند نقش خود را در آشپزخانه نامید زیرا تنها مکانی است که می دوم بعد از

خانواده به خوبی ایفا کند و باعث دلگرمی و اتحاد شود و اولین مورد که  گردهمایی

ر درنظدر طراحی آن باید رعایت کرد مقدار محیطی است که باید حداقل برای آن 

تا  15آن را بین فضای مورد نیازردهای طراحی ساختمان حداقل بگیریم . در استاندا

تا بی نهایت می  25و در متراژهای باال از متر مربع مورد خطاب قرار داده اند  25

یم لذا در علم طراحی به دلیل تقسیم فضا و نظم حاصل در طراحیمان در نظر بگیر توان

می دهند و در  قواعد جهت یت خارج نموده و به سمتی نهابرا از حالت  آن محیط

صورت امکان تقسیم بندی کل محل زندگی را بیشتر به آرامش و انرژی ها در 

راستای بهره گیری بهتر از تمام فضاها برای استفاده های الهام بخش استفاده می نمایند 

یل محدود دل شیمن باید اشاره کنم که بهو در تعریف نقش کاربردی بودن اجسام در ن

در  باید از وسائلی استفاده کنیم که بتوانند در بعضی از محیط های داخلیبودن فضا 

راحتی و در دسترس بودن بعضی از اقالم مورد استفاده در آن محل به ما کمک به 
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شخصی  و ظروف پذیرائیtvار گیری محلی برای ریموت های سزائی کنند مانند قر

 .غیرهو حتی  دستمال کاغذی و 

باید مورد برسی قرار داد و از آن پیروی نمود اصول قرار گیری درست  در نهایت نکته ای که

 مساوی است با آرامش بیشتر. کاربردی بودن آنهاست و بهره مناسب واجسام 

 /مبلمان و میز تلفن2/1

د خود در جائی قرار گیرمعنای اینکه کوزه اگر مبلمان نقش آب را ایفا می کند در کوزه به

ار گیرد آن قربدون مبلمان و اگرآب در د نشیمن های معمولی وبه تنهایی زیباست مانن

کاربردی و مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی که هم زیبائی خود را می تواند به 

 هرخ بکشد و هم می توان ازش آب نوشید و به موجب این مثال بر تاثیر و اهمیت ب

که طراحی در خانه هایی  آن می پردازیم . اصوالبه تعداد  در نشیمن سزائ مبلمان

آنها مدرن و حتی کالسیک می باشد از یک مجموعه کاناپه )مبل های فنری راحتی 

کامل چرم یا پارچه(استفاده می نمایند و می توان نتیجه مطلوبی از آنها دریافت نمود 

یر است ونسبت به تعدادنفرات ساکن در محل سکونت ینفره متغ 5تا  3و تعداد آنها از 

اده می توان تهیه نمود و مورد استفاده قرار داد و پیشنهاد من استفاده از مبلمان و خانو

پدیدار شدن  و تعریق بدنپارچه است چرا که چرم استفاده شده در آنها موجب 

خستگی و کالفگی می شود هرچند که در اغلب منازل شاهد آن هستیم ولی مطمئن 

بلمان خود راضی نبوده و مرتبا روی آن متریال برای م باشید آنها هم از انتخاب این

 بهره گیری و پوشاندن نقاط ضعف آن استفاده می نمایند.از پارچه های بزرگ برای 

 

(phone desk))میز تلفن( 
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 است دقیقا یکی از همان مواردی میباشدآشنا  میز تلفن که با گوش و چشم ما بسیار         

ر محیط نشیمن به آن اشاره نموده ام و که در مبحث قبل در کاربردی بودن وسایل د

راحتی  بتوان بهرار بگیرد و درصورت لزوم آن باید مورد خطاب قیت دسترسی مرکز

از آن استفاده نمود و معموال در قسمت ورودی یا گوشه چسبیده به آشپزخانه قرار 

 بهره گیری ما از تلفن به مراتب باال می رود.می گیرد و مطمئنا 

 /در انرژهای متمرکز نشیمنتاثیر رنگ  3/1

در این مورد باید اشاره ای کنم به مبحث گفته شده در قسمت آشپزخانه و تاثیر رنگ          

ی و حتی بیشتر از آشپزخانه م های رنگی شاد و روحیه بخشو الزمه استفاده از طیف 

 دچرا که سپری کردن زمان در این محیط برای افرادانست توان آن را حائز اهمیت 

رفع ر بر هم می تواند تاثیرات چشمگی با وترکیب رنگها بوده خانواده به مراتب بیشتر 

داشته باشد و در راستای بهتر شدن تلفیق رنگ در محیط باید ستگی و شادابی روح خ

 می کنید بسیار دقت نمایید و درن محل استفاده مات و اشیاء دکوری که در آوبه ملز

ثبت م به شما روحیه دبرگرفته ای که می توان در و حس از تمام سلیقه انتخاب آنها

استفاده نمائید چرا که در طوالنی مدت متوجه تاثیر آن بر زیبائی محیط  القا کند

ور در نشیمن و طرز بر در هنگام حضتوسط تشویق اطرافیان و رفتار های خانواده 

در امواج  گرفتار شدهمی توان به جرات تمام تاثیر آن را به کشتی  د وخورد آنها باشی

به راحتی  دکه اگر کشتی از متریال و قدرت کافی بهره برده باشد می توان زد دریا مثال

در غیر این صورت اگر کشتی از  به آرامش پس از طوفان برسد.ز آن امواج گذشته ا

استقامت خوبی برخوردار نباشد شکسته و به اعماق اقیانوس  غرق می شود هدف من 

ی شخص ما و از اشاره نمودن به طوفان و امواج سهمگین ، خستگی از گفتن کشت

روحی و جسمی و هدف از ذکر آرامش بعد از طوفان انرژهای در برگرفته توسط 

تاثیر مستقیم همچون گلوله ای رها شده به سمت  درنگ های محیط است که می توان
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ای نتخاب رنگ ههدف روی ما داشته باشد و پیشنهاد من به صرف زمان کافی برای ا

ه به مانند زمانی ک و فضای نشیمن است  و کاربردی مناسب و به کارگیری در محیط

ت تدارک ببینید و مدقصد دارید لباس شکیل  مجلسی برای خود  بازار می روید و

صرف آن می کنید در انتخاب متریال انتخابی هم این چنین عمل  ها وقت و زمان

 کنید

 مبلمان/ل چیدمان قاعده و اصو4/1

ه یک پنج یا هفت به اصوال باید در چیدمان مبل از آن پیروی کنیم اصوال قواعدی ک          

برای چیدمان منازلمان انتخاب  به این شرح است که اگر مبلمانیاست و معنی آن 

اد و منظور از پنج و هفت تعدنموده ایم در درجه اول باید از سبک راحتی پیروی کند 

اب مبلمان م انتخکه حتما در هنگا ه کننده از آنها میباشدت  استفادراب نفمبل برحس

گر با رنگ متضاد و همخوان با دی ،یک مبل سه نفره تکی همرنگ یاخود برای نشیمن

خود در دستور کار اجرائیتان قرار دهید و خصوصیاتی که باید  اجزای دکوراسیون

نرم،فنری(،وسعت)سایز داشته باشد را حتما در نظر بگیرید از جمله راحتی )

تی بالش بزرگ(،نشیمن گاه)عمق زیاد در قسمت نشیمن فردی( و دسته های راحت

مانند چوب و فلز نباشد(که می تواند  به تنهایی نقش  سخت)دسته های آن از اجسام 

میان خود و دیگر  موثر و تشکیل دهنده ی قاعده خاص و هماهنگ کننده بسیار

باید  مانمبل مدل از چیدمان این ا کند درضمن برایز خود ایفاجزای دکوری را ا

یا شومینه قرار گیرد زیرا می تواند به وضوح اعالم قدرت خود را در  TV  روبروی

مقابل انرژی های منفی و دفع آنها و در مقابل جذب انرژی های مثبت اعالم کند و 

 ورد .آرامش به ارمغان خواهد آحس  برای شما و خانواده یتان

 ور طبیعی :ن 5/1
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مرتبا شاهد اشاره و ذکر نکات حائز اهمیت درمورد نور و طیف از ابتدای کتاب  همانطور که

قصد من از بیان این مطلب  هر محیط به صورت جداگانه بوده اید رنگی متمرکز در

وسط دکوراسیون ت ی بودن نور در به کارگیری آنها برایدر مورد طبیعی یا مصنوع

 است. شما

وح ور طبیعی مانند رم )هسته دوم(نه ار مبحث نشیمن و طبق نامی که بر آن گذاشتد         

اثر خود می  حذف آن شاهد مرگ تدریجی صورتگونه ای که در عمل می کند به 

باشیم زیرا یکی از ارکان مهم در ارتقای محتوا در اِلمان های به کار رفته در 

با در  روح به آنهاست وبت القای ر انرژی های مثدکوراسیون نشیمن برای جذب بیشت

نظر گرفتن مکان دقیق و پدیدار نمودن دریچه یا پنجره ای برای تابیدن نور طبیعی از 

ت سنتابد ( اَمری TV)به صورتی که نور مستقیم به صفحه نمایش  TvRoomمجاورت 

ی چرا که در طول روز بتوانیم ازنوازش الهام بخش آن در محیط لذت ببریم و حیات

 استوار و بلند بردایم .و رویاهایمان قدم های راستای اهداف در 

 اکسسوری مبلمان 6/1

 بیان نمودم و در این بخش میی را برای اکسسوری در مبحث آشپزخانه تعاریف                   

اکسسوری در مبلمان را می توان به  .خواهم وارد جزئیات تخصصی آن بشوم

ذیرائی و میز پ ماندر مبلو اجزای به کاررفته  وسیلهاین گونه تعریف کرد ،هر 

اند دسترسی مارابه ملزومات آن محیط تسریع و دیگر عناصر نشیمن که بتو

مورد از آنهارا برای شما تشریح نموده  3اکسسوری مبلمان می نامند که بخشد 

 ام.

نهایی اکسسوری مبل :این مدل از اکسسوری شامل مواردی است که به ت-1                

معموال در مبلمان به کار نمی رود و اغلب باید آنهارا طبق طرح و نقشه به 
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میز جمع شو یا ثابت کوچک در دسته مبل برای ید مانند سازنده سفارش ده

قرار دادن لیوان آب،جای قلم برای یادداشت برداری یا مواردی از این قبیل 

تابچه هایی که می ای کوچک برای کمانند قرار دادن شلف های کتابخانه 

ی  خالقانهاکسسوری مبلمان متواند طراحی ند و خواهید در دسترستان باش

 هنتانبه نیازتان آنها را توسط ذ دیگری نیز داشته باشند که بهتر است نسبت

 .سازید اجرا ی و در محل نشیمن خودطراح

ن اره کنم و آن مبلمادر ادامه این مطلب باید به بزرگترین اکسسوری مبل اش                  

تخت خواب شونده است که بسیار کاربرد خود را در مواقع کمبود جا در 

منزل و سررسیدن میهمانان به تعداد زیاد و استراحت شبانه آنها نشان می دهد 

 نماید. او می تواند به تنهایی نقش یک میزبان خوب را برای القای آرامش ایف

 366ی اشاره کنم که با چرخش ی: در این مورد باید به میز ها اکسسوری میز-2                  

درجه می توانند دسترسی ما به اجزای قرار گرفته برروی هرسمت آن را مسیر  

ی میز میتوان یک دراور نا محسوس در آنتعبیه سازد و در بعضی از طراحی ها

آن  رکنید به گونه ای که به راحتی ملزومات خطر آفرین برای کودکان را د

 پنهان نمایید

برای انتخاب میز عسلی برای روبروی مبلمان نشیمن نباید فقط به ظاهر آن توجه                    

نظر کارایی و اکسسوری هم باید مورد برسی قرار گیرد . فرض کنید از کرد و 

می خواهید همزمان با تماشای فیلم و سریال مورد عالقیتان در هنگام لم دادن 

استفاده از لب تاپ ایمیل های خود را نیز چک کنید  با TVدر مقابل  روی مبل

که قبال برای این کار در میزخود طراحی و اجرا و اینجاست که اکسسوری 

 کشیدن درب روی میز ومی آید به گونه ای که با باال نموده اید به  یاریتان 

 ر دادن لباع مناسب برای قراارتف عمل کردن جک ها برای شما میز جدید با
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روبری شما ظاهر می شود و می توانید به خوبی از آن بهره ببریداین موارد  تاپ

توانند  ی است که مییگفته شده تنها گوشه ای از دنیای تجهیزات و اکسسورها

ید به راحتی قیتی که دار مبلمان نشیمن به کار ببرید و با خال میز پذیرائی برای

کارایی که شما از آن انتظار  ی یک میز بای اجرابرامی توانید طرح و نقشه 

 دارید پیاده سازی نماییدو به اثر تبدیل کنید.

های بزرگ  مانطور که شاهد آن هستیم در رستورانه اکسسوری متحرک:-3                   

و کوچک برای جابجائی و انتقال  غذا و ظروف از طبقاتی با ویژگی متحرک 

ر امر سرویس دهی به مشتریان خود استفاده دچرخ هایی در زیر آن توسط 

و حاال سوالی که  از مثال ذکر شده تعریف )ترولی( استمی نمایند و هدف 

در ذهن شما ایجاد می شود این است که چه کاربردی در بحث نشیمن می 

در درجه اول باید به ملزومات و اشیائی اشاره کنم که می  .تواند داشته باشد

ضمین اقالم را تن آنها در محیط نشیمن قابل دسترس بودن آن  توانیم با قرار داد

نمایم و در مواقعی که به آنها احتیاج داریم بتوانیم به راحتی مورد استفاده قرار 

دهیم شامل :لیوان ،قاشق،چنگال،چاقوی میوه خوری ،بشقاب های پذیرائی 

یار بس در درجه دوم به سایز ترولی و مکان قرار گیری آنک و بزرگ . کوچ

توجه نمائید چرا که اگر در مکان نامناسب قرار گیرد موجب منظره ای 

ای نشیمان ما و زیبائی آن دارد.درضمن برای انتخاب اثر عکس بروناسب منا

مدرن یا کالسیک بودن طراحی منزلتان توجه به سزائی داشته  به باید مدل آنها

ود هم نتیجه خوبی را از خباشید زیرا در این مورد تلفیق هردو نظریه طراحی با

 بر جائی نمی گذارد.

 

 

2-TvRoom   محل قرار گیری(TVدر 
 نشیمن(
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TvRoom                   ونشیمن دو اِلمان جدا نشدنی از هم هستند و در قرار گیری و نصب

مورد خیلی مهم توجه داشته باشیم و در غیر  6آن در محل مورد نظر باید به 

 .ی توانیم برخوردار شویماین صورت از بهره برداری کافی نم

  TVمیز  (MATERIAL)متریال1/2

در محل مورد نظر بپردازیم ، اولی  TVدر درجه اول باید به دو طریقه نصب                   

نصب و اجرای آن بر روی دیوار توسط پایه های مکانیکی ساده در عین حال 

ا زاویه ب ت باالست که باعث قرارگیری درستکاربردی با استحکام و استقام

مورد باید این مت نشیمن می باشد و قابل ذکر است که در دید خوب از س

از قبل در کناف یا  TVمحل عبور سیم ها و ملزومات اتصال و راه اندازی 

شده درون قالب آن در نظر گرفته شده باشد و متریالی که به کار رفته  چوب

به کاربرد شامل گزینه های  TVین شده ی یمی توان از آنها برای قالب تع

 ف بوده که به دو مورد آن اشاره نموده ایم .مختل

کناف:این نوع متریال که اغلب در به کارگیری و طراحی سقف به کار می -1                  

هم از  tvخوبی را در دکوراتیو کردن محل قرار گیری  نقش درود می توان

 در TVخود ایفا کند به طریقی که با طراحی مناسب و در نظر گرفتن مکان 

 در لبه های کنافمن و قرار دادن طیف نوری مخفی نشی مبلمان دیوار روبروی

 از جلوه خیلی چشمگیر در بطن کل طراحی خود برخوردار شویم.

و طی دهه های گذشته تا به امروز  TV: از ابتدای اختراع  TV (MDF)میز-2                   

 به صورت مناسب و قابل آن بوده ایم که یک میز را برای قرارگیری آنشاهد 

مشاهده اختصاص می دهند و با شکل گیری علم معماری در عرصه 

د آن شاه یی که در عصر ما صورت گرفتهدکوراسیون داخلی و پیشرفت ها
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ا بسیار ر TVدر این قسمت از دکوراسیون یعنی قرار گیری  و طراحان هستیم

دن طرح و مدل های و در نتیجه موجب به وجود آم مورد توجه قرار داده اند

علم  و دلیل آن پیشرفت و شکیل شده اندمختلفی از میزهای کامال کاربردی  

با قابلیت های  (VIDE)های بزرگ و سبک به صورت افقی TVو مساحت 

می توانند نقش خوبی را برای قرار  MDFبروز تکنولوژی می باشد .میزهای

های قرار داده شده در آن د و با دراورنلوازم  جانبی آن ایفا کنو  TV گیری 

 بهره وری ما از آن محیط بهبود می سازد.

همچنین میزهای چوبی هم گزینه خوبی می باشند چون از استقامت و دوام خوبی برخوردار 

 هستند.

 رنگ 2/2

قبل ذکرنمودم دارای  همانطور که در مباحثTVرنگ وانتخاب درست آن درمحیط نشیمن و

 رنگ این محیط به غیر ازمبلمان وملزومات دکوری درقالب  اهمیت بسیار زیاد میباشد.

(TvRoom بسیار حائز اهمیت میباشد.ودر بهترشدن وکاربرد به مراتب باالتر از )TV باید به رنگ

ما دچار دید توجه خاصی نمود به صورتی که چشمان  TvRoom زیتمرک پشت آن یعنی در

برایمان پدیدار نشود واستفاده از کاغذ دیواری،رنگهای رایج  ستگی چشمدوگانه نشده وخ

با طیف مناسب رنگ مانند )مشکی،طوسی،قهوه ای MDFساختمانی وپنل های سه بعدی 

بصری خارج شده وظاهر حرفه ای  ازآن رنگ به صورت TVشوند  می روشن،آبی و...(که باعث

 به خود اختصاص دهد

 قواعد استاندارد نور 3/2
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م ا هت آن برای دکوراسیونی مناسب نمودکتاب تا به اینجا اشاراتی به مبحث نور واهمی ازابتدای

قابلیت  TVبه آن توجه کرد چرا که یکی از خصوصیات منفی بایدخیلی فراترTVولی درمبحث 

انعکاس و آینه ای بودن آن می باشد به گونه ای که اگر المپ یا نوری مستقیم به آن تابیده شود 

ن خطای دید برای چشما نور را به چشم ما منتقل کرده و موجب محو شدن تصویر و یا دقیقا همان

 های با زاویه درست را  در زیر برای شما شرح می دهم.مورد از نور 4ما شود و 

نور طبیعی:همان طور که در فضای نشیمن از اهمیت بودن نور طبیعی برایتان عرض  -1

یا پشت سر آن  TVجرا سازیم که در مجاورت ن را به گونه ای اآکردم باید قرارگیری 

 جلوگیری به عمل آوریم. TVو از تابش آن به صورت مستقیم به صفحه  یردگ قرار

ک ینور مصنوعی سقفی:امروزه در اغلب منازل شاهد این هستم که در باالی سر نشبمن  -2

ار می ک پذیرایی استفاده می شود به قسمت که در لوستر به صورت قرینه با لوسترهایی

تخلخل ایجاد نماید به گونه ای که  TVوهم در دید برند و هم می تواند کاربردی باشد

 اگر آن را برای بهره بیشتر روشن نمائیم مسلما انعکاس آن در تصویر چشمان مارا مورد

 TVدر محیط نشیمن حضور  آزار قرار می دهد و از جهت دیگر دلیل وقت گذراندن

نور لوستر سقفی خاموش باشد و بهتر است که از لوستر  است و در نتیجه اغلب باید

 د استفاده نمائیم .نندار TVهای با ارتفاع کم که انعکاسی در صفحه 

آنهایی هستند که با حالت خم شونده و دیواری:منظور از نقطه ای ی نور های نقطه ا -3

 میه ادارتجاعی می توانند قاب عکس،تصویر یاهر شی دکوری که برای آنجا به کار بر

 یبه خوبی روشن سازد و پیشنهاد من استفاده نکردن از آنها در محیط پشت سر  را

و در صوت به کار گیری از آنها هنگام تماشای  است TvROOM    نشیمن و روبروی

 راضی می شود چرا که چشمانتان را خسته می نماید. به خاموش کردن آن TVتصویر 
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ی اه ظور از فضاهای دیگر المپ و الیتینگننورهای منعکس کننده از فضای دیگر:م -4

می  باشد کهآشپزخانه یا روی اپن و جزیره می  یدر نقطه ی مرکز به کار رفته شده 

ود خو همچنین نورهای به کار رفته شده در پذیرائی که  تواند تصویر را از واضح سازد

با قرار  و نور با خاصیت پراکندگی می باشد عمل می کنندمانند خورشید دارای طیف 

به راحتی می  منزجر از این مسائل TVگیری صحیح و زاویه مناسب محل قرار گیری 

توان جلوگیری کرد و به تصویر شفاف عاری از انعکاس های نور اطراف دست پیدا 

 خواهیم کرد .

 /TVمحل قرار گیری  4/2

یجاد می کند و محل تفاوتی ا چه با اشاره به این مورد سوالی در ذهن شما ایجاد می شود که 

چه خصوصیاتی می بایست داشته باشد؟در جواب باید زاویه دید از سه فضای  TVقرارگیری 

پرکاردر منزل را مورد بحث قرار دهم که گزینه اول نشیمن است و باید به گونه ای صورت 

ن روبروی تگیردکه ضمن چیدمان صحیح و کاربردی برای مبلمان بتوانیم از هر جهت با نشس

باید به صورتی  TVداشته باشیم و محل قرار گیری  TVدرصدی به تصویرخوب و  زاویهن آ

ه بپزخانه مواقع پخت غذا و صرف صبحانه شباشد که از فضای پذیرائی برای میهمانان و آ

را به صورت المان تصویر به  گیرد و زاویه هر فضادرصد مورد رویت قرار 16تا  56صورت 

   ام.صورت زیر ترسیم  نموده 
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 محل صحیح سیستم صوتی5/2

 خش صدا از اطراف ودالبی )پ صدای وتی سینمای خانگی با اجرایمنظور از سیستم ص 

پشت سر مانند سینما(می باشد همانطور که مرتبا شاهد آن هستیم و با پیشرفت تکنولوژی 

ی و صدا CDبا پیدایش سیستم های پخش بسنده نکرده ایم. TVدیگر به صدای بلندگوی 

ونه ای گقوی قابلیت پخش به صورت همسان در محیط را می توانیم به کار ببریم و آن به 

نقطه کامال قابل شنیدن حتی با صدای کم باشد چرا که یکی از ارکان  3از  باید باشد که

مهم رعایت کردن حریم داخلی منزل و آزار ندادن همسایه هاست و اگر صدای سیستم های 

های قوی را به میزان غیر متعارف باال ببریم موجب آسیب به محیط و رآمپیلی فای باصوتی 

و باید آن را به صورت کامال  گان و آزار به گوش خودمان می شودمحل زندگی همسای

 تعریف شده و قابل شنیدن و با طول موج کافی تنظیم نمائیم.

  TvRoomشلف های کاربردی در  6/2
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می بایست از شلف )طبقات مختلف باقابلیت  TvRoomبرای بهره وری بهتر از دیوار محل 

شلف های کاربردی در این محیط از جمله .م متنوع( و اکسسوری استفاده نموداستحکا

و  ماییموتی و لوازم جانبی آن استاده نبرای قرار گیری دستگاه سیستم ص که مواردی هستند

ست د آن ایجاد فضاهایی اربردر نهایت بار دیگر به اسم اکسسوری برخورد می کنیم و کا

سی ما را به دیگر هارا در آن قرار داد و دسترلریموت ها و دسته بازی کنسو دتوانکه ب

قبیل اکسسوری های مورد نظر در  این سازد و از ملزومات مورد استفاده در آن محیط مسیر

اندازه  یز ومود با اینکه سااین محیط می توان به میزهای قابل انتقال روی چهار چرخ اشاره ن

ورد خوب خند ولی در عین حال بسیار بازکوچکی نسبت به دیگر میز ها یا حتی ترولی دار

 .می تواند برای ما به پدیدار سازندو قابل قبولی را از خود 

 

 

 اینکه شومینه را بدون ذکر در سر تیر نشیمن در این مبحث جداگانه به آن اشاره نمودهدلیل 

 بامی باشد.  TvRoomجدا نشدنی از نشیمن و  د یک عنصرام این است که شومینه خو

پالن آپارتمان های امروزی شاهد حذف آن شده و طراحی های جدید  اینکه در معماری

که بتوانید در طراحی خود یک شومینه  راه هایی را به شما پیشنهاد کنم مایم ولی می خواه

ای افزایش بر یط دلنشین منزلتانو از آن در محوراسیونتان داشته کزیبا همگام با سبک د

 خواهم کرد لذت ببرید.انرژی های مثبت که در ادامه به آن اشاره 

 محل اجرای شومینه  1/3

منظور از بیان این مبحث ، اشاره به ارکانی است که در اجرای شومینه باید به آن توجه کافی 

 داشته باشیم .

و ملزومات  (FIRE PLACE)شومینه _3

 دکوری 
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

لب کامال قابل مشاهده است شومینه نقش مط همانطور که در عکس های ضمیمه شده به این

دلگرمی و انتقال انرژی محیط اطراف می تواند ایفا کند و  دبسیبار موثر را از خود در ایجا

می تواند بر قرار سازد و همچنین همانند  TvRoomطه بسیار نزدیکی با فضای نشیمن و برا

باشد و  یمبسیار کار ساز من،ناهار خوری و پذیرائییک دیوار تقسیم سازی بین فضای نشی

درت با ق شیمن منزلتان است چرا کهپیشنهاد من اجرای آن در محیط مرکزی پذیرائی  و ن

بخشد و در هرزمان و موقعیتی انرژهای مثبت  میاقتدار و کامال انحصاری به طرح شما روح

 دارد. می را در محیط ثابت نگه

 خصوصیات اجرائی2/3

 ی زندگییی توجه کنید زیرا اغلب ما در آپارتمان هارد حیاتمو 4اجرای شومینه باید به در 

ر پالن و اجرای مواردی یبه دلیل محدودیت قوانین وصف شده در مورد تغیکه  می کنیم

 سازیم. ود الزامیبرای خ آنها را مانند شومینه باید به کارگیری

ساخته  بقاتیبه صورت ط:همانطور که ذکر کردم آپارتمان ها  استفاده از مصالح سبک-1

کیلو  266شده اند و میزان وزن متمرکز در هر متر مربع به طور اصولی و به صورت زنده 

ائید ورت مساوی استفاده نمگرم است و برای اجرای شومینه می توانید از سقف و زمین به ص

تکیه گاه در کف ایجاد  2 توسط فرد متخصص در جوشکاری در سقف  و  تکیه گاه 2 که

ا از ر می توانید بهترین بهره منزل خود یک ستون وجود دارددر نقطه مرکزی  کنید و اگر
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به ستون  شناژهای سقفیآن ببرید و شومینه خود را به آن تکیه دهید و به دلیل نقطه اتصال 

یکی از نقاط مستحکم و قابل اطمینان برای اجرای آن میباشد و الذم به ذکر است که اگر 

ه و استقامت ساختمان شما وارد نشود از مصالح سبک نسوز مانند میخواهید صدمه ای به ساز

 آجر ،کامپوزیت و شیشه های سکوریت نشکن استفاده نمائید .

ر حاصل از سوختن چوب یا مواد مشابه ض:برای خروج گاز و دودهای مُ دودکش انتقال-2

ای ایجاد  همی شود باید مسیرلول در شومینه که باعث تولید گازهای منکسید کربن وغیره

قراردهیم و تمام مسیر آن را  فن در انتهای آن و یک شیب بوده درجه23دارای نمائیم که 

است  یدود جلوگیدی می کنند بپوشانیم.و این اَمربسیار حیات عایق هایی که از نشستتوسط 

ر دشده چرا که باعث سرگیجه و عواقب بدتر از آن می شوید و در نهایت با کناف اجرا 

 .ره غیر متعارف آن در محیط حذف کنیدو منظتوانید آن را پنهان نماییدسقف می 

انتقال شریان های گازی به شومینه:در این مبحث و موردی که خیلی حائز اهمیت می -3

ستفاده نمائید از کف ا تقال لوله های گاز به شومینه می بایستباشد باید ذکرکنم که برای ان

الت شخصی ی کم و دخبه دلیل دسترس متریال پوششی کفوانین و ظوابط ساختمان زیرا درق

می باشد در ضمن نباید از  لوله های گاز انتقالافراد ساکن خانه از عوامل مورد اطمینان در

ه بقیه بزیرا در صورت بروز مشکل  تصاالت فرعی برای منتقل کردن آنها استفاده نمائیدا

ا ر زده و ایجاد خطر برای ساکنین جریان های گاز منزل مانند اجاق گاز و پکیج آسیب

ه منزل ورود ب انشعاب اصلی که در ایستگاه پله و قبل از درصد می رساند و باید از 166به

 .است استفاده نمائید

ط : مهم ترین بخش بعد از انتقال دود توس  ملزومات استفاده و بهره وری بیشتر در شومینه-4

خود کار  به طور است که شومینه اه اخطاردودکش و منتقل کردن انشعاب گاز.نصب دستگ

شریان گاز را مسدود و با اعالم آالرم به ما هشدار رسیدگی می دهد.موردی دیگری که 

باید به آن توجه داشته باشیم استفاده از سنگ و آجرهای نسوز به جای چوب است زیرا مواد 
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ه لید می کنند کخود به تنهایی گازهایی تو طبیعی مانند چوب های درختان خشک شده

ازند می سپدیدار  را جبران ناپذیری آنها عواقب تدر صورت نش مضرر است و برای محیط

و الزم به ذکر است که شعله شومینه در حالت  کامال معمول و قابل قبول به رنگ آبی می 

باشد و در صورت پدیدار شدن شعله هایی به رنگ نارنجی ،قرمز و زرد سریعا مشکل را 

 ن را قبل از به وجود آمدن عالئم منفی بر طرف سازد.سی و آبر

 انرژی های دربرگرفته شومینه  3/3

از ده به آن نیگی بین ارکان خانوامان  نیروهای است که ما برای همبستمنظور از انرژی ه

تمام این خصوصیات را می توان ل دلگرمی،آرامش،رفع خستگی وغیره.همچنین داریم شام

است ده شبه آنها اشاره های بلقوه ای چرا که در علم روانشناسی یم در آتش به وضوح ببین

ت و تبدیل آنها به رنگ های مثب مانند شعله های رنگی که نتیجه سوزاندن انرژی های منفی

می توان اشاره کرد ولی نظر من برآن است که کشف و در مورد گرما آن هم به آرامش  اگر

با مطالعه درباره آنها از اجسام محل زندگیتان به   است وبه عهده شما انرزی گر موارد دی

 خواهید رسید. ترین نتایج مطلوببه

 طرح و تکنولوژی  4/3

در اجرای شومینه با بررسی و ایده های که در سر دارید می توانید به دو صورت مدرنیته و 

مه اکالسیک بسته به طرح کلی دکوراسیون منزل خود آن را پیاده سازی نمایید و در اد

 توضیحاتی برای هریک از آنها ارائه نموده ام.

های مدرن استفاده شومینه مدرن :از جمله متریال هایی که می توان در طراحی شومینه -1

سنگ های با طیف رنگی تیره و روشن از نوع گرانیت و مرمر ،شیشه های نسوز  نمود شامل

تطیل استفاده از قالب مربع یا مس مدرن،آجرهای نسوز همرنگ با متریال به کار رفته در کف و

که در طراحی کلی و جزعی به صراحت شاهد زوایای تیز و مفهومی آنها هستیم در ضمن 
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اویه دید زبودن  چند وجهیبه آن اشاره کنم  ه باید در طراحی مدرن شومینهنکته ای دیگر ک

 و نشیمن گاهی باشد. طرف قابل دید بصری 3یا  2ست به صورتی که از آن ا

تلفیقی از مدرنیته و  در زندگی امروزی/سبک طراحی کالسیک  شومینه-2

بودن آن است و درمورد طراحی شومینه هم بد نیست که از این قانون  )کالسیک(نوستالژی

این  ررا که دچ باشد پیروی کنیم و قالبی که برای آن در نظر می گیریم به شکل چندضلعی

دهیم و از متریال را به وضوح شرح حی خود داریم تخصصی بودن طرا نوع از قالب قصد

ی و برقسمت باالی برای تاج آتش ،گچ بری مفهمومی های رایج سنگ قیچی ،سنگ مرمر

تش برای جلوگیری از بروز نمای روبروی آن و استفاده از حصار فلزی در قسمت داماغه آ

 ز آجرهای زبره یدر بطن آن انم که قالب اصلی این شومینه ها در ادامه باید ذکر کحادثه.

 وار نشیمن وطراحی شومینه قرار دادن در مجاورت دی در میکنند.معموال نسوز استفاده

 .صورت می گیرد کتابخانه

  ملزومات و اشیاء دکوراتیو 5/3

که می خواهیم برای دکوراسیون داخلی منزلمان استفاده نمائیم از نظر  اشیاء و هر جسمی

حیح انتخاب صاهمیت دارد و بعد از  ظاهری بسیار فرم و رنگ   قرار گیری درست در محیط

برسانند و  166به نمره کوچک هستند که می توانند طراحی ما را م  بزرگ واجسا  رنگ

می توان آنها را تکمیل کننده پازل نیمه تمام طراحی نامید و در مورد شومینه های مدرن 

زیبائی آن در محیط خرسند می از  هیم مسلما به میزان زیادیهرچه به سادگی اهمیت بد

مورد از اجسام یا قاب عکس  5تا  4ولی در مورد شومینه های کالسیک به کاربردن  شویم

می تواند به راحتی نقش خوب و به سزائی را برای نقش آفرینی در دکوراسیون داخلی ما 

ح و وایفا کند و به طور کی هرچه به انتخاب اجسام دکوری دقت کنیم نتیجه آن را در ر

 روان خود به صورت مثبت احساس خواهیم کرد.
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 رنگ قالب  6/3

که باید مورد توجه خود قرار دهید و طبق آن انتخاب  یدر مورد رنگ قالب شومینه بخش

ناخود آگاه ما در علم یردر ضمپوشش کف ساختمان است زیرا رنگ و متریال نمائید.

حی شده و خصوصیات تاثیرگذار معماری اگر تضاد این اجرا شود موجب ناهنجاری طرا

 احساسی و مفهومی را از بین می برد 

ز شومینه ای با این سبک پیروی  می کنید باید ا از دکوراسیون کالسیک وو در مواقعی که 

رنگ آن استفاده نمائید و مطمئن کف به صورت مخلوط برای طراحی و انتخاب دیوار و 

 .ا محیط خود میشویدان و همگام بباشید شاهد پیدایش یک اثرهمس
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 میزبان باشی             
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در این فصل به ارکان و اِلمانهایی می پردازیم که مطمئناً راه را برای بهتر شدن طراحی 

سازد و تخیالت شما را به خلق آنها تبدیل می کند و در این فصل هم  میهموار دلنشینتان

خوری و  جزء می باشد به تشریح محیط غذا  6بخش که هر کدام دارای   3م به می خواه

 پذیرائی بپردازم.

 

 

خود بثثه تنهثثایی دارای تعثثاریف مختلفی می بثثاشثثثثد و می توانثثد در طراحی  این مبحثثث

میهمانان همیشثثه  ا به خود اختصثثاص دهد زیرا در مورددکوراسثثیون ما جایگاه بلقوه ای ر

ه بهتر و شکیلتر از آنان است و برای صرف غذا و پذیرائی جایگاهی قصدمان میزبانی هر چ

این امر اختصثثثاص می دهیم. برای این امر قواعثثدی را ذکر نموده ام و برای برتری  را بثثه

 طراحیمان جامه عمل به آنها می پوشانم.

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 ( Dining and Host roomغذا خوری و پذیرائی )      

 

 (Diningغذا خوری)-1
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 (material and dining tableخوری ) متریال و میز غذا_1-1

غلب خوری بپردازیم که در واقع ا ع آنها ابتدا باید به تعریف غذاانوابرای تشثثریح متریال و 

در  یر ما می باشددر ذهنمان فقط میز و چند صندلی خطور می کند. ولی این اشتباهات ضم

  اختصاص داده ایم نه شی یا اجسام فضایی است که به آن واقع محیط و

آنها اهمیت بدهید می توانید به ه و در برگیرنده ی اجزای مختلف در خود می باشد و هر چ

ل میخواهم به متریال میزهای غذا کنید. در اولویت اورا در انتهای این فصل درو  حاصل آن

ز آنها ا ن برای طراحی و ساخت این مدل میزهاخوری بپردازم، از جمله متریالهایی که میتوا

 د.میباشبلوط و ...( استفاده نمود شامل ) چوب های گردو، بامبو فشرده، گیالس، افرا،

متریال  ررسد. دیگ ر می تواند شکیل و مدرن به نظرهمچنین مخلوط آنها با اپوکسی بسیا

خوری سنگ با پایه و قالب فلز است. این نوع میزها در واقع یکی از استفاده شده در میزغذا 

بدون  وگرانترین متریالها را دارا می باشد. چرا که اغلب از سنگ مرمر اسلب )یک تیکه 

برش( استفاده می نمایند و به دلیل گرانی در متریال آن موجب پرداخت هزینه ی زیادتر از 

د با قدرت به داشتن آن میز به خود ببالی یدیت می توانمی شود ولی در نهاع دیگرمیزها انوا

 ینالمو م MDFی ارزانتر مانند ماند. از دیگر متریالهاباز می چرا که چشم همه ازحیرت 

و متریالهایی از این قبیل تا حدی  MDFو توصیه ی من استفاده از چوب است چرا که  است

ی و طراح ل. ولی چوب به قدری قابما القا نمایندمی توانند زیبائی را به محیط اطراف ش

انعطاف است که دست شما را کامالً برای طراحی و ساخت یک میز زیبا و شکیل در هر 

 سبکی باز می گذارد.

 (Chair in dining roomدلی و تعداد آنها )صن—2-1
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خوری پرداختن به تعداد و راحتی صثثثندلی مطرح کردن این مورد در مبحث غذا هدف از 

های موجود است و تعداد آن بستگی به میزان افراد ساکن محل زندگی شما دارد و در نظر 

مطمئناً  آنها آماده باشد داشثته باشید هر چه برای میزبانی بهتر از میهمانانتان در لحظه حضور

د، یی شثثوم راسثثتای تشثثریفات می باشثثد بشثثتر نزدیکبه هدف خود که پذیرائی بلقوه در 

همچنین برای گردهمائی های خانوادگی میزان و راحتی صثثندلی های موجود بسثثیار حائز 

راحتی و آرامش فردی در محیط  ا که در درجه اول هدف ما از طراحاهمیت می باشثثد چر

نفر متغییر باشثثند و این تعداد ایده آل  16تا  6ا می باشثثد صثثندلی ها می توانند از زندگی م

را به  یک میزکنفرانس تبدیل می کند.  غذا خوری ترین آنهاسثثثت زیرا بیشثثثتر از این میز

ید مد نظر داشته باشیم راحتی صندلی هاست که در انتخاب خود هنگام امورد دیگری که ب

تر مبحثی که من در این کتاب و بیش اهمت بدهید چون مهمترین بسیار خرید به این موضوع

 باشداز دیگر موضوعات به آن اشاره نموده ام، آرامش و راحتی می 

خوری با آن سثثروکار داشثثته ام و موردی که به صورت که بیشثتر در محیط نشثیمن و غذا 

 از سبک خاص باید به آن توجه کنید طراحی و مدل صثثندلی هاست، اگر در طراحی خود

کالسثثیک پیروی می کنید طبق طرح و مدل میزتان اقدام به تهیه صثثندلی برای آن کنید و 

خوریتان همخوانی داشثثثته باشثثثد مطمئناً نتیجه خوبی از یزغذا هر چثه طرح و نقش آن با م

ط یطراحی کالسیک نصیب شما می شود و اگر از سبک مدرن پیروی می نمائید باید به مح

انتخاب صثثندلی و رنگ آن دقت داشته باشید نه  رنگ بندی دیوار برایاطراف و مبلمان و 

رنگ و طرح میز ناهارخوریتان چرا که در این سبک هدف شما ایجاد معما و القای مدرنیته 

 بودن طراحیتان است.

                             محل قرارگیری -3-1

ر ناحیه مرکزی از محیط محل اسثثتقرار میزغذاخوری طبق ضثثوابط طراحی دکوراسثثیون د

نشثیمن و پذیرایی میباشد به صورتی که دسترسی افراد ساکن در منزل از نشیمن و میهمانان 
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از قسثثثمت پذیرایی با سثثثهولت انجام پذیرد و نکته ی دیگر که باید به آن توجه کنید این 

ز ت می نمائید، قرارگیری مییاسثثثت کثه اگر از طراحی شثثثومینه در مرکزیت منزلتان طبعی

غثثذاخوری در مجثثاورت آن می توان الهثثام بخش خوبی برای اجرای هر چثثه تمثثام تر در 

می تواند به صثراحت تمام انرژی های منفی آن فضا در هنگام  و محیط طراحی شثما باشثد

 صرف غذا را از بین ببرد.

 اکسسوری در فضای غذاخوری _4-1

زبانی خوب مسثثثتلزم ی میسثثثهولت در امر پذیرائی و دسثثثترسثثثی آسثثثان به ملزومات برا

نمونه از آنها  4قبل تدارک دیده ایم و به هایی اسثثثت که برای این مکان از  اکسثثثسثثثوری

 اشاره میکنم

ترولی: همان طور که در مبحث نشثثیمن کاربرد ترولی را برای شثثما شثثرح دادم،  -1

در این بخش هم می توان برای سثثثهولت در اجرای امر میزبانی از آن اسثثثتفاده 

ی که با قرار دادن ظرف غذا، لیوان و غیره و انتقال از آشپزخانه بر نمود به گونه ا

سثر میز صثرف غذا همچنین عکس آن در انتقال به آشپزخانه استفاده بهینه برد و 

ری ملزومات و ظروف اضافه بر سازمان امی توان از آن برای نگهد گذشته از امر

 استفاده نمود.

2- Spice box (: شثثاید برای شثثما هم ، فلفل وغیره) جعبه ادویه جات مانند نمک

پیش آمده باشد که در هنگام صرف غذا در منزل دوست و اقوام یا هر جائی که 

رد نمکی یا موا طبق ذائقه ی غذائیتان به مشثثکل کممیهمان محسثثوب می شثثوید 

دیگر برخورد می کنید و تنها راه برطرف نمودن این مسثثئله اضثثافه کردن بعضی 

به غذا و صثثرف آن است و این مورد را فقط با تهیه جعبه از ادویه جات مرسثوم 

می توان برطرف نمود در ضمن  است اختصثاص داده شده به ادویه جات که ای

www.takbook.com



یی کافی و همگام با ظروف و محفظثه نگهثداری آنها در امر طراحی باید از زیبا

 باشد. محیط

 ی، کاغذاکسثسوری دستمال: برای صرف غذا استفاده از دستمال های پارچه ای -3

میهمانیمان بسثثیار اهمیت دارد به  و مرطوب به صثورت جداگانه نسثبت به سثلیقه

گونه ای که ذهن خالق طراحان اکسثثسثثوری به کار افتاده و در نتیجه نمونه های 

ا سثثاخته و در معرض اسثثتفاده دوسثثتداران امر ه رمتعددی از این نوع اکسثثسثثوری

 .پذیرائی و تشریفات قرار داده اند

ضای ان فاین بخش باید در درجه اول به میزابل تغییر سثایزی: در مورد میزهای ق -4

اشثثغالی میزناهارخوری و تمام فضثثای موجود محیطی برحسثثب متر مربع توجه 

 16تا  6قراردادن یک میز مربعمتر 166داشثته باشیم زیرا در منازلی با متراژ زیر 

ال شثثدن و از بین نفره زیاد با فضثثا سثثازی در طراحی تناسثثب ندارد و باعث اشثثغ

رفتن فضثثثا برای مانور طراحی می شثثثود لذا در خصثثثوص بر طرف کردن این 

یل های نفر به واسطه ی جک و ر 16تا  4ز مشکل میزهایی با قابلیت تغییر سایز ا

پنهان در داخل آن ساخته و به بازار عرضه شده اند و می توان در اشکال مختلف 

ار گرفته شثثده اسثثت همانند )دایره، هندسثثی که در طراحی و سثثاخت آنها به ک

بیضثی، مسثتطیل، مربع و شش ضلعی( نسبت به نوع طراحی داخلی منزل و محل 

 زندگیمان از آنها استفاده و برای بهبود اهداف خود به کار ببریم.

 نور متمرکز سقفی:-5-1

ا ببثه احتمثال قوی نورپردازی میزهای بیلیارد تا کنون به چشثثثم شثثثما خورده یا آویزهایی 

خاصثثیت تابش نور نقطه ای بر روی میزها در کافی شثثاپ، رسثثتوران ها که به مراتب می 

ی خوران خود برسثثثاند و در مبحث میزغذا تواند بهره وری از آن سثثثطح را به باالترین میز
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هم این مسثثئله صثثدق می کند به گونه ای که نسثثبت به وسثثعت میز و سثثبک طراحی از 

فاده متفاوت به صثورت متمرکز با رنگ مهتابی یا آفتابی اسثتها با میزان تابش نور  نگالیتی

 حیخوری خود را به سثثمت طراد پس از انجام این المان میزغذا می نماییم و مطمئن باشثثی

وتشثثثویق اطرافیان روبرو می شثثثوید. ضثثثمنا  تمجید بی عیب و نقص سثثثوق می دهید و با

توانید به عنوان شثثب خواب روشثثن نمودن یکی از آن آویزهای تک شثثاخه می  میتوانید با

 ، از نشیمن خود بهترین لذت را ببرید.TVگ بدون انعکاس بر روی صفحه نمحیطی و الیتی

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 ملزومات دکوراتیو کاربردی -6-1

(و  Designهستند که برای دیزاین )  زومات دکوراتیو آن دسته از اجسامیمنظور از مل

ودن روند که به غیر از زیبائی و شکیل بخوری به کار می تزئین محیط مخصوصاً فضای غذا 

د چرا که هنگام صرف غذا اولین المانی که نانرژی های مثبت باشبرای باید منتقل خوبی 

یت ن خصوصباید به آن توجه شود حس آرامش و دور بودن از استرس است و برای ایجاد ای

ا می د هدف ما ایفنقش به سزائی را در راهبرباید از اجسام دکوراتیو کمک بگیریم زیرا 

 مورد از آنها در ادامه اشاره می نمایم. 4کنند و به 

پارتیشثثن: به دیواره های کاذب برای جدا سازی دو محیط پارتیشن می کنند  -1

ا در ضمانند جداسثازی تخت های بیمارسثتانی به وسیله پارتیشن پارچه ای، تقسیم ف

به آن نمونه از  این مطلثب هدف ما اشثثثاره اداره هثای دولتی و خصثثثوصثثثی و در
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متر طول  4د و حدود ناسثت که از چوب های مرغوب ساخته می شو هاییپارتیشثن

ارتفثاع و کثارآیی آنها به این صثثثورت اسثثثت که تخته های  16مترو  1د و نثدار

سثثانتی در عرض آماده می نمایند و با لوال به هم  56ی طراحی شثثده را به اندازه ها

ید به راحتی می توانمتر نیز  4وراتیو را به متصثثثل میسثثثازندکه عرض این المان دک

تر زمان محیط چند ثانیه بیشبرسثانید وازآنها استفاده نمایید و اجرای این پارتیشن در

خوری این است که اگر  نمی بود. هدف از تعریف پارتیشثن در مبحث فضثای غذا

خوری در مجاورت شثثثومینه و از شثثثته باشثثثید از قرار گرفتن میزغذا در خثاطر دا

 ندگی شمامحاسثن آن به خوبی یاد کردیم و اگر شثرایط اجرای شومینه در محل ز

باشثد بهتر اسثت یک پارتیشثن با سثلیقه خود در محل شثومینه فرضی ن امکان پذیر 

خود قرار دهیثد و میزنثاهثارخوری را دقیقثاً همثاننثد مطثالثب قبل در مجاورت آن 

ن جداسازی محیط و زیبائی آبگذارید و به تنهایی می تواند نقش بسثثیار زیادی در 

 برای شما ایفا کند.

ند بر بل أکید بنده بر شمع با پایه فلزی: منظور و ت شمع بزرگ با پایه فلزی بلند -2

آن است که در عصر مدرن و کالسیک امروزی و پیدایش طراحی های بلقوه برای 

ین ا ترئینی دست ما را بسیار باز می کنند و هدف ازتأکید پایه ی فلزی یشمع ها

دارای وزن مناسب و تکیه گاه  است که شمع اهرم نگهدارنده  ندارد و باید پایع آن

خوب برای استواری هر چه تمام و جلوگیری از واژگونی شمع ها بر روی میز باشد 

رده و به تعداد زیاد تبدیل ک فلزی و لوستر همچنین می توانید آن را به صورت قالب

   ف آویزان نمائید.به جای طیف نوری متمرکز از سق
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

قاب عکس: یکی از ارکان های مهم در معنا بخشثثثی به محیط دکوراسثثثیون  -3

های نقاشثثثیشثثثده رنگی می باشثثثد و  نتقال انرژی های مثبت قاب عکسداخلی و ا

سؤالی که در ذهنتان پیش می آید که چرا باید رنگی باشد و دلیل آن این است که 

به اجسثثثام محیط و باید با رنگ و  یوح بخشثثثما از هدفی پیروی می کنیم به نام ر

دمیثدن معنثا و مفهوم به آنها یک پیکره از المان های جان دار با اهداف مشثثثخص 

رنگ در  4تا  3سثثعی کنید حداقل  و نقاشثثی ایجاد نمائیم. در انتخاب قاب عکس

آن به کار رفته باشثثد و همخوانی کامل با دیگر اجسثثام دکوری شثثما داشته باشد و 

د من انتخاب و نصثب یک تصویر نقاشی از یک طبیعت بکر یا نقش لیلی و پیشثنها

مجنون مینیاتور اسثثت چرا که آن مقداری که به انرژی مثبت در محیط نیاز دارید و 

 عالقه به آرامش را در آن فضا در خود در می یابید به شما القا می بخشند.

ه سثثرعت می کنسثثول و سثثاعت: زمان به طور حیرت آوری برای عمر بشثثر ب -4

گذرد و همیشثثه در پی جسثثت و جو و کشثثف اهداف جدید و به کار بردن نبوق 

خود در راسثثتای جذب انرژی های مثبت و دفع منفی آن اسثثت. وجود سثثاعت در 

زنثدگی های امروزی شثثثکل حیاتی به خود گرفته اسثثثت به گونه ای که در محل 

تخاب طرح و مدل زندگیمان جایگاه مخصوص به آن اختصاص می دهیم و برای ان
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آن از تمام قوای خود اسثثثتفاده می نمائیم و بهتر اسثثثت که در مجاورت نشثثثیمن و 

میزناهارخوری قرار گیرد و همراهی آن با یک میز دکوری مفهومی )کنسثثول( می 

 تواند نمای خوبی از خود به تماشا گذارد.

 

 

 

ضا در می دهیم و این ف منظور از پذیرائی فضثایی است که به میزبانی از میهمانان اختصاص

دکوراسثثیون منزلتان بسثثیار جایگاه مهمی دارد. چون تمام تالش ما از ابتدای مباحث کتاب 

تا به اینجا اشثثثاره به آرامش و حس های دربر گیرنده در محیط های ذکر شثثثده و فهمیدن 

در این  همایم کنکاتی در اینباره بوده اسثثت و در مورد پذیرائی نیز باید به مسثثائلی اشثثاره ن

دالیلی را نیز ذکر می کنم  و حس آرامش و راحتی میهمانان می روم باره مستقیم به سمت

بخش حثائز اهمیت نگاه گسثثثترده ای به موارد کاربردی در محیط  6و در این مبحثث بثه 

 می نمائیم.اشاره پذیرائی 

 مبلمان و رنگ بندی -1-2

و اقوام  منزل یکی از دوستان ر کنید دردر انتخاب مبلمان باید به یک مثال اشاره کنم، تصو

 ورود خود مسیر را پیدا کنید و به قسمت خود دعوت شده اید و قصد دارید بال فاصله پس از

پذیرائی از میهمان بروید. اگر در چیدمان و انتخاب مبلمان در قسمت نشیمن و پذیرایی از 

ستن در ه دقیقاً برای نشسلیقه یکسان استفاده شده باشد شما دچار سردرگمی می شوید ک

کدام محیط باید اقدام نمائید و تشخیص آن به چه صورت است. انتخاب مبلمان برای 

پذیرائی باید با قسمت نشیمن تفاوت زیادی داشته باشد به طوری که بعد از ورود میهمان به 

  کجاست و کامالً جداسازی انمنزل میزبان خود به راحتی تشخیص بدهد که محل حضورش

پذیرایی -2  
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موضوع اشاره کنم  3ده باشد. در مورد خصوصیات مبلمان برای فضای پذیرائی باید به ش

 که رنگ بندی آن هم جزء این مورد می باشند.

طراحی: همانطور که ذکر کردم باید از نظر طراحی با مبلمان نشثثثیمن کامالً تفاوت  -1

فاده نموده ستداشثته باشد و اگر در قسمت نشیمن منزلتان از مبلمان راحتی )کاناپه( ا

اید برای فضثای پذیرایی باید از مبل های تاج دار با قالب چوب و دسته های سخت 

ان شثثما که میهمحس تشثثریفاتی خاصثثی را القا کنید چرا  اسثثتفاده کنید و به محیط

 شخصیت می باشد. عاشق احترام و تزریق

ما هر ش : در مورد راحتی مبلمان قسمت پذیرائی باید عرض کنم کهنشیمنگاه راحت -2

که در قسمت نشیمن نسیب خود نموده  چه تالش کنید که آن حس راحتی مبلمانی

اید به فضای پذیرائی تزریق نمائید میّسر نمی شود و تنها قسمتی از آن را در طراحی 

غلب ا طور کلی مبلمان تشثثریفاتیو انتخاب مبلمان می توانید پدیدار سثثازید زیرا به 

گاه زیرین و سثثطح نشثثیمن 2و روکش پارچه ای در  داز قالبی چوبی با ضثثخامت زیا

قسثثمت کوچک در دسثثته ها اسثثتفاده می شثثود و با اینکه در  2پشثثت و در نهایت 

قسثثمت نشثثیمن مبل از فنرهایی با مقاومت باال اسثثتفاده می نمائید باز هم نمی توان 

عی و مقطراحتی زیادی را از آنها انتظار داشثثته باشیم چون استفاده از آنها در محیط 

در زمانهای نسثثثبتاً کم می باشثثثد ولی اگر بخواهم این سثثثبک مبل را از نظر راحتی 

را بثثه آن  46نمره ای برایش محسثثثوب نمثثائیم بثثایثثد عثثدد  166نشثثثیمنگثثاهی از 

 اختصاص دهیم. 

رنگ بندی: دلیل اینکه از اسم رنگ بندی در این بخش استفاده نمودم این است که  -3

 2اسثثتفاده از اسثثکلت چوب به طور کامالً مشثثهودی به  مبل های تشثثریفاتی به دلیل

دسثته از نظر رنگ تقسثثیم می شود. در درجه اول رنگ چوب که اغلب به صورت 
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رنثگ خثام )رنثگ طبیعی کِرمی( می باشثثثد و پس از اجرای منبت کاری توسثثثط 

متخصثثصثثان به مرحله رنگ وارد می شثثود، به قالب کلی آن رنگ مورد نظر مانند 

شن، قهوه ای تیره و سفید( را زده و برای برجسته کردن طرحهای منبت )قهوه ای رو

ر درجه دوائید ماز قلم بثا رنگهای متفاوت با رنگ قالب مانند طالئی اسثثثتفاده می ن

دوم به سثراغ رویه کوبی یعنی انتخاب پارچه و اجرای آنها در محل نشیمن گاه مبل 

سثثثت چرا که برای انتخاب پارچه می روند و این مرحله نیز جزء مراحل خیلی مهم ا

رنگ آن باید به دکوراسثثثیون کل منزلتان همچنین رنگ پرده دقت نمائید و بهترین 

خش )طبق مباحث رنگ شثثثناسثثثی در رنگ می تواند برای شثثثما از طیف آرامش ب

قبل( باشد و همسان با رنگ بندی دیگر ارکان و المان های به کار رفته شده  مطالب

منزل شثثما وبهتر اسثثت از رنگ های خواب مانند قهوه ای  در دکوراسثثیون داخلی

 روشن، طوسی و مواردی از این قبیل استفاده نمائید.

 چیدمان: -2-2

در مبحث چیدمان در محیط پذیرائی بیشترین دقتی که باید به عمل آورید تعداد مبلی است 

از  ی محیط پذیرائیها که برای این فضا در نظر می گیرید. اگر در منزل خود از نظر اندازه

ه پیروی نمائید چرا که در نفر 16باید حداقل از یک مبلمان  فضای کافی برخوردار هستید

ور میهمانان به غیراز مبلمان اختصثثاص داده شثثده برای آنها خود و خانواده شثثما زمان حضثث

ن مبلمان انیزباید به آنها بپیوندند و همین مسئله باعث نیاز به تعداد بیشتر مبل می شود. چیدم

در مجاورت دیوار قرار گیرد و نفره  3در این محیط به گونه ای باید صورت گیرد که مبل 

نفره قرار دهیم و مبلهای تک نفره را به صثثورت قرینه نسبت به  2در روبروی آن یک مبل 

دهیم و الزم به ذکر است که مبل هایی که  عسثلی پذیرائی در مجاورت آنها جایمیزهای 

رای خود استفاده نمائید )به عنوان صاحب مجلس و میزبان( باید طوری چیدمان قرار است ب
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شثده باشد که به کل فضا مشرفیت داشته باشید و بتوانید به میزان مناسب به میهمانانتان الهام 

 ببخشید.

 نور طبیعی: -3-2

د نور ومهمترین مبحث که بعد از نشیمن در پذیرائی نیزبسیار مورد اشاره قرار می گیرد وج

طبیعی می باشثثد. در اکثر طراحی های پالن توسثثط معماران بالکن را در قسثثمت فضثثای 

پذیرائی و کامالً روبروی نور آفتاب )نسبت به تغییر فصل تابش نور خورشید هم متغییر می 

شثثود( طراحی می نمایند و این مورد باعث صثثحت توجه زیاد به این مورد )نور طبیعی( را 

در  یه شثثود ودر فضثثای پذیرائی به طور مخصثثوصثثی تعبطبیعی باید  نشثثان می دهد. نور

صثورت امکان برای انتقال نور به داخل منزل از پنجره ای با ارتفاع زیاد استفاده نمائید چرا 

دن و برای بهتر شثث ر خود کامالً واضثثح مشثثاهده می نماییدکه نتیجه آن را در بهبود خلق اث

می توانید به صورت یک المان بسیار کاربردی  نیز هطراحی خود در فضثای پذیرائی از پرد

 استفاده نمائید که در ادامه به آن می پردازیم.

 پرده و رنگ کاربردی: -4-2

دامه به اهمیت آن بپردازم. پرده م باید در ادر مبحث قبل به پرده اشثثاره نمود همان طور که

این دو با هم همخوانی  عنصثر جدا نشثدنی از هم هسثثتند در صورتی که اگر و پذیرائی دو

ده آورد و باعث تخریب اثر خلق ش نداشته باشد می تواند فاجعه ای برای طراحی شما به بار

شما شود و در مورد دکوراسیون هایی با سبک مدرن و کالسیک این مورد متفاوت  توسط

 صورت برای شما شرح داده ام. 2است و آنها را به 

به  بک کالسیک: برای تعریف بهتر بایدانتخاب پرده برای دکوراسثیون به سث -1

دگی های امروزی ما قائل نم که از هر اهمیت زیادی در زنآن سبک پرده هایی اشاره ک

قسمت آن را به کناره ها جمع کرده  2است به صورت یالن وتاج که بعد از تقسیم پرده 

ر دو به قالبهای مخصثثثوص و زیبا متصثثثل می نمائیم و از پارچه های مخملی سثثثنگین 
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ده می کنیم. برای انتخاب رنگ پارچه این روکش رویی و از حریر برای زیر آن  اسثثتفا

داشثثته  به کوبی شثثده مبلمانتان پرده باید ارتباط کامالً مسثثتقیم با پارچه ی رو سثثبک از

باشد و در بعضی از موارد که طرح شما برگرفته شده از رنگ های خاص و نقش ساده 

یری یک پارچه در دو هدف )مبلمان و پرده( وجود نخواهد است ممانعتی برای به کارگ

 داشت و مطمئن باشید از زیبائی چشمگیر آن حیرت زده میشوید.

 

 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

انتخاب پرده برای دکوراسثثیون به سثثبک مدرن: هدف ما بهره گیری درست  -2

از متریالها در مکان مناسب نسبت به سبک دکوراسیونمان می باشد لذا در طراحی های 

تفاده از متریال و اجسام مدرنیته برای القای مفهومی دکوراسیون ما بسیار حائز مدرن اسث

زن سثثنگین و بدون یالن و اهمیت اسثثت و اغلب به صثثورت سثثاده و از پارچه هایی با و

به کار می روند و می تواند در نهایت زیبائی محیط پذیرائی و حتی دیگر  حریر زیرین 

ی ببخشید و مانند یک ضربه نهایی در دکوراسیون ما فضاها را به معنای واقعی خود تسلّ 

 عمل کند.
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 ملزومات دکوری: -5-2

ی آنها در فضامنظور از ملزومات دکوری همان اجسثثام و اشثثیائی است که با به کار گیری 

مفهومی تر شثثثدن طراحی و رنگ در آن محیط میشثثثود و می توان آنها را  پذیرائی باعث

یمن و چه در این مورد مانند نش شیدن به اثر خلق شده نامید و هرکلید شثکوفائی و ارتفا بخ

 .انتهای مسیر طراحی مشاهده می کنیدخوری دقت به عمل آورید نتیجه مطلوبی را در غذا 

 را برای شما در ادامه تشریح نموده ام. مورد از اجسام دکوراتیودر این مبحث 5

ت قاب عکس و نقاشی اشاره خوری به اهمیاب عکس: همانطور که در مبحث غذا ق -1

نمودم در فضای پذیرائی نیز می توان به صورت خیلی اختصاصی به آن توجه داشته 

و هدف  ودبه کار میر که برای ارتقای محتوا در این فضا گزینه استباشیم. زیرا تنها 

ه ک این محیط است از به کارگیری این عنصثر همخوان کردن اجسام با طیف رنگی

 و هماهنگی اجسام را به شکل حیرت آوری باال می برد.رفته شده در آن به کار 

هن شثثثما کتاب خانه ای بزرگ و دارای هزاران کتاب شثثثکل کتابخانه: حتماً در ذ -2

گرفته اسثثت ولی این چنین نیسثثت، هدف من از ذکر پیاده سثثازی این المان اجرای 

و  سثثتیک کتاب خانه کوچک با کتاب های روحیه بش در ضثثمینه های مختلف ا

می تواند به تنهایی با القای انرژی مثبت جایگاه خود را در فضای پذیرائی حفظ کند 

خشد. در ضمن برای مفهوم بهتر ا و ارزش ارتقاء بو دکوراسیون ما را از لحاظ محتو
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حیط استفاده م گی نسبت بهرن رائی می توانید از کتاب با جلدکتابخانه در محیط پذی

 نمائید.

 از زمان اختراع ساعتر مورد این مطلب باید گویای این باشم که ستاده: دسثاعت ای -3

های اتوماتیک جایگاه خاصی را توانسته اند در زندگی امروزی ما به خود اختصاص 

دهند و با طراحی های مختلف و اشکال گوناگون کاریرد بهتری از خود نشان دهند 

ب ده نمود در این مطلو نسثبت به هر سثبک )مدرن و کالسثیک( بتوان از آنها استفا

اشثثاره ی من به سثثاعت های ایسثثتاده با تکیه گاه به زمین اسثثت و اغلب با دیدن این 

حس قدرت و عظمت آن  ریفاتی به شما القا می شود و این همانساعت ها حس تش

می باشثد و در سثبک های کالسثیک این را به صثورت کاماًل واضثثح با چشم خود 

احی های مدرنیته ساعت هایی به این سبک و طرح نظاره می کنیم همچنین برای طر

 نیز به کار بگیرید. سبک ساخته شده اند که می توانید آنها را در این

ویترین: هدف از به کاربردن این اسثثثم آشثثثنا بودن آن با گوش ما در دکوراسثثثیون  -4

اسثت و در واقع اگر بخواهیم به زبان سثاده تر به آن بپردازیم به کمدهای شثثیشه ای 

بلورجثات و ظروف قابل ارزش را در خود جایی می دهند ویترین می گویند و کثه 

کثثاربرد آن در اکثر مواقع فقط حکم نمثثایش دارد و مثثاننثثد دیگر اجزا و عنثثاصثثثر 

دکوراتیو دیگر عمثل می کنند و جایگاه آن در مجاورت مبلمان و چیدمان پذیرائی 

در محیط خود نمائی  در معرض دید میهمانان می باشثثدو همچون الماسثثی درخشثثان

می کند. برای محیط های طراحی شده به سبک کالسیک به صورت کمد شیشه ای 

با تاج و در سثبک مدرنیته به صثثورت یک باکس شثثیشثثه ای بزرگو اشکال هندسی 

 مختلف همگام با دیگر عناصر دکوری مورد استفاده قرار می گیرد.

 اکسسوری: -6-2

اکسثثسثثوری های  خوری الزم به اجرای من و غذادر فضثثای پذیرائی همانند محیط نشثثی 

را  در اختیار گیری بعضی از اقالم پذیرائی اربردی می باشثد به صورتی که سهولت برایک

عددی  4یا  3برای ما میسثثر سثثازد مانند میزهای عسثثلی کوچک که داخل هم به صثثورت 
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جلو مبلی  میزد و حتی تغییر سایز نمی شود و باعث کم شثثدن فضثثای اشغالی قرار می گیرن

بزرگ در نقطثه مرکزی فضثثثای پثذیرائی که خود کاربرد بسثثثزائی در ارائه سثثثرویس به 

میهمثانان و حتی چیدمان در ظروف را می تواند دارا باشثثثد همچنین می توانید نسثثثبت به 

 استفاده نمائید. از دیگر اکسسوری ها نیز در این فضانیازتان 

 

 

 

ی توانند به شخصه دکوراسیون و طراحی ما را ارتقا مبحث از مواردی هسثتند که م 2این دو

بخشثند یا در مقابل موجب از بین رفتن تأثیر طراحی در محیط های مختلف محل سکونت 

ما شثثوند. در مباحث مختلف و کتب های ارائه شثثده در ضثثمینه دکوراسثثیون اغلب به طور 

آنها را از ریشه باز  خیلی مختصر در این موارد توضیحاتی داده شده است و من می خواهم

 کرده و نکات و متریالهای مورد استفاده در سقف و کف را برای شما شرح دهم.

 متریال سقف: -1-3

سقف به دلیل اهمیت در مورد تجلی بخشیدن به چیدمان و طراحی فضا در قسمت پذیرائی 

 ماز توجه چشثثمگیری برخوردار اسثثت به صثثورتی که اگر به آن دقت کافی را نشثثان ندهی

ک ن از آن به عنوان یاباعث تخریب در عرصه خلق آثار خود می شویم. متریالی که می تو

رکن اسثاسثی برای طراحی سثقف استفاده نمائیم کناف است. کناف به ورق های گچی با 

تحت فشثثثار قرار دادن توسثثثط دسثثثتگاههای وایی گفته می شثثثود که با پرس وروکش مق

ه ب آالت کاربردی و برش آسثثان می شثثود از یراقپیشثثرفته تولید می شثثود و با اسثثتفاده 

نگ از آن استفاده بهینه برد و قابلیت ر صثورت دکوراتیو در سثقف پذیرائی و حتی نشیمن

 هر طرحی را به واسطه تغییر محاسثن آن اسثت. و می توان به سهولتپذیری یکی دیگر از 

یدن متریالهای چوبی حالت و فرم پذیری کناف اجرا نمود و در بعضثثثی از طراحی ها با دم

 زیبائی به خصوصی را به سقف در حال اجرای خود القا نمائید. در آن می شود

 ل:یسو بارطراحی مینیاتور  -2-3

 سقف و کف -3   
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ف پیروی می کنید و هنگام طراحی و اجرای کناف اگر از مدل نواری در گوشثثه های سثثق

ضثثای ف د و در فکر شثثما نصثثب یک لوسثثتر برای تزئینیروبرو می شثثو با مرکزیت تهی

پذیرائی می گذرد دست نگه دارید و در ابتدا می توانید از نقش های مینیاتور توسط نقاشان 

ا راسثثیون به سثثبک کالسثثیک( و یحرفه ای در این ضثثمینه اسثثتفاده نمائید )منطبق با دکو

دادم را در طراحی خود  اتیوضثثیحر قسثثمت سثثقف آشثثپزخانه در مورد آن تل که دباریسثث

 ر چه اندازه سثثطح این مقطع بیشثثتر باشثثد و متریالی باهذکر اسثثت که بگنجانید و الزم به 

 شاهد زیبائی هر چه تمام تر در سقف می باشید. وسعت بیشتری به کار ببرید مطمئنا

 نورپردازی مصنوعی: -3-3

 مان تاریکیدر ز در قسمت پذیرائی تنها نوری که می توانیم به عناصر به کار رفته در محیط

مصثنوعی می باشثثد و آن به این صورت انجام می پذیرد که در نقطه مرکزی القا کنیم نور 

سثثقف از یک لوسثثتر با قابلیت تنظیم تعداد المپ و روشثثنائی نسثثبت به میزان اسثثتفاده در 

عرضثثی کناف های دکوراتیو و  موارد خاص، همچنین المپ های هالوژن در قسثثمت های

 رمخفی( برای کنثاف می تواند به ما دبثا طیف پراکنثده در نوارهثای پنهثان ) المثپ هثایی

در ضثثثمن المپ هایی که به طور جداگانه برای نورپردازی منثاسثثثب کمثک زیثاد بکنثد.

ب شثثده بر روی دیوار قرار گرفته اند نیز به مجموعه ما اضثثافه می زی عناصثثر نصثثنورپردا

محیط  رشثوند و این نکته را نیز در نظر داشثثته باشید که هر چه از طیف های نور بیشتری د

در مواقعی که به آنها نیاز پیدا می کنید شثثما را همراهی می  یرائی اسثثتفاده نمائید مطمئناپذ

 ای هر چه بهتر میزبانی شما استوار می سازند.ی بر اجرنمایند و ستون

 

 متریال کف: -4-3

در سثثاختار کلی سثثاختمان های مسثثکونی متریالی که برای کف از آنها اسثثتفاده می کنند 

 م عناصثثر در طراحی منزل شثثما باشد.حائز اهمیت بوده و می تواند تکمیل کننده تمابسثیار 

مورد پر کاربرد تقسثثیم می  5متریال هایی که برای کف خانه می توان اسثثتفاده نمود را به 

 نمایم.
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سرامیک: این متریال یکی از رایج ترین مصالح کاربردی در کف ساختمان است. و  -1

، یب بندیاز محاسثن آن باید به نصثثب آسثثان، ش زمی باشثد.دارای محاسثن و معایبی نی

تنوع رنگ، تنوع سثایز و دارای سطوح نرم و زبر اشاره نمود و برای معایبی که اغلب با 

م باید از سثرما پذیر بودن آن در فصثل زمستان و شکستگی و ترک در یآن روبرو هسثت

 اثر برخورد جسم سخت نام برد.

دلیل طبیعی بودن آن نسثثبت به سثثرامیک هزینه ای سثثنگ: متریالی مانند سثثنگ به  -2

 ولی گذشته از هزینه می توان به نکات مثبت و ه بر سازمان را به ما تحمیل می کنداضاف

زیبائی و شکوه، تنوع رنگ، کاربرد  در این متریال اشاره نمود از جمله محاسن بلقوه ای

ر )اسلب( و مقاومت باال د در تمام نقاط سثاختمان، قابلیت استفاده در سایز های بزرگ

 برابر سرما و گرما و همچنین سائیدگی .

چوب: معموالً برای منازلی که در مناطق ییالقی ساخته می شود از کف پوش چوبی  -3

اسثثتفاده می نمایند و دلیل اول آن فراوانی در چوب و دوم تعریق کمتر آن اسثثت و در 

ای معمولی اسثثتفاده شثثود مرتباً مناطق شثثمالی به دلیل رطوبت باال اگر از کف پوش ه

شثاهد خیس شثدن سطح آنها خواهیم بود ولی اگر متریال کف را به چوب تغییر دهید 

این مشثکل به وضثوح از بین می رود. در منازل شثهری که از رطوبت خبری نیست هم 

د و به ولی زیاد مقرون به صرفه نمی باش )پارکت(می توانید از این متریال استفاده نمائید

 ای آنها می توانید از لمینت استفاده نمایید )توضیحات در ادامه(ج

و در ضخامت  تولید می شود MDFلمینت: این نوع متریال در واقع از محصول خام  -4

ز ا صداده است.د اختصثاوخ وامل سثرما و گرما را بهمقاومت خوبی در مقابل عو  کمتر

 اره کردمی توان اشثثث محاسثثثن آن به رنگ بندی متنوع در طیف رنگی چوب و سثثثفید

نسبت به چوب و سنگ دارد و در مورد معایب آن باید به  همچنین قیمت نسثبتاً کمتری

مقاومت پائین در برابر برخورد اجسام سخت و سنگین اشاره کنم که موجب شکستگی 

در سطح آن شده و برای تعویض یک قسمت باید تمامی لمینت ها از نصب خارج شده 

سثثثمت دوباره نصثثثب گردد که باعث انفجار در نظم وچیدمان و بعثد از تعویض آن ق
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منزلمان می شثود و دیگر عیب آن ایجاد فضثثای مناسب برای حشرات مختلف و انتشار 

آنهاسثثت و اگر قصثثد اسثثتفاده از این نوع کفپوش را دارید حتماً قبل از نصثثب با یک 

صب اقدام ن متخصثص کنترل حشرات خانگی تماس بگیرید و با نظرات ایشان نسبت به

 نمائید. در ضمن در برابر آب نیز مقاومت کمی را دارا می باشند.

 ( PVC وینیل )کفپوش-5

همانطور که در قسمت آشپزخانه  اشاره هایی به جنس کفپوش های وینیل نمودم درفضاهای 

نشیمن و پذیرائی نیز می توان از آنها استفاده کرد و دارای معایب و محاسنی نیز می باشد . 

ی رماگکننده ز محاسن آن باید به راحتی نصب،تنوع رنگ ،استحکام مناسب و منتقل ا

باید به مقاومت پائین در برابر سرما و خارج شدن  آن یبمناسب از کف باشیم و در مورد معا

از مکان نصب،آسیب پذیری در برابر جسم های سنگین و خراشیدگی آسان و برخوداری 

 سائیدگی اشاره نمود.از روکش ضعیف در برابر آب و 

 رنگ متریال  5/3

اگر بخواهیم به مطالب گفته شده در مباحث قبل درمورد رنگ بیفزایم در درجه اول باید به 

نشیمن و سپس پذیرائی اشاره کنم که بسیار مهم و همانطور که در  پوش رنگ متریال کف

گ و در مورد رنتعریف کف به آن اشاره نمودم تکمیل کننده در مبحث طراحی می باشد 

وحتی عناصر دکوری مانند فرش و قاب های د به رنگ مبلمان ،پرده،دیواربندی آن بای

عکس رنگی توجه نمود که به راحتی مسیر ما را در انتخاب این جزء از عناصر هموار می 

وش پ سازند و این پیشنهاد بنده را هم در دستور کار  خود قرار دهید که هرچه رنگ کف

 و)روشن تر( باعث انتقال انرژی مثبت بیشتری به اشخاص ساکن منزل می شود تر باشد باز

  رفتاری خانواده در نهایت طی گذراندن زمان طوالنی  متوجه اثرات خیلی خوب در طریقه

 خود می شوید و همچنینن باعث پیشرفت و راهبرد اهدافتان در تمام مراحل زندگی می شود.

 خصوصیات متریال کف6/3
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ی محیط و اشخاص و صلت هایی باید متریال های به کار رفته در کف ساختمانخاز جمله 

که با آن دست و پنجه نرم می کنند داشته باشند باید از انتقال انرژی مثبت و همخوانی 

رنگبندی با محیط ، همچنین استحکاک باال، راحتی در هنگام راه رفتن و مقاومت باال باشند 

 و در هنگامی که قصد

 آن به ذهنتان خطور کند بتوانید به راحتی در این راستا قدم بردارید .تعویض 
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 5 فصل            

 ممنوع ورود           
          (privet aria) 
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تا به این جا هر مطلبی که به آن اشاره نمودیم مربوط به بخش عمومی در منزل  1از فصثل 

د. منظور از عمومی بودن در معرض دید و حتی رفت و آمد در آن محیط است که شثما بو

توسثط خانواده شثما و حتی میهمانان میسثر می باشد ولی در این بخش تمرکز من به مکان 

خصثوصثی منزل شثما یعنی جائی که دسترسی به آن محدود می باشد و شامل اتاق خواب 

می باشد. در ضمن در این بخش حمام هم عضو ده، اتاق کودک، اتاق نوجوان وغیره خانوا

 جدا نشدنی از آن می باشد چرا که خصوصی ترین محل در این فضا می باشد.  

 

 

 

منظور از اتاق خانواده همان اتاقی است که به پدر و مادر )سرپرستان( اختصاص 

 6گر اتاق ها می باشد و در ادامه به یداده می شود و دارای عناصر خاص نسبت به د

 نمود اشاره می نمایم. احی باید آنها را در این اتاق درجمورد حیاتی که در زمان طر

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 

 (size the roomابعاد: )-1-1

 فضای خصوصی               
 

 ( domih room) خانوادهاتاق -5
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در علم معماری و طبق ظوابط نقشه کشی پالن های مسکونی برای درج اتاق های خانواده  

ا به آن فضا متر مربع ر 26که به اصطالح به آنها مستر روم هم می گویند باید حداقل 

اختصاص دهند و این نسبت به ابعاد مختلف لوازمات داخل متغییر می باشد و به نظر من 

متر را در نظر گرفت و دالیل آن را در  36تا  25برای این گونه از اتاق ها باید متراژی بین 

 مباحث بعدی برای شما ذکر می نمایم.

 (private bath room( )master roomحمام خصوصی: ) -2-1

همانطور که در مبحث ابعاد ذکر کردم به اتاق های خانواده مسترروم نیز می گویند و دلیل 

اصلی آن وجود حمام و سرویس بهداشتی فرنگی خصوصی متعلق به سرپرستان خانواده 

می باشد و این امر می تواند از جنبه سهولت نیزنقش بسیار خوبی را از خود اعمال سازد 

مام دیگر نیاز به عبور از فضای عمومی و اتاق های دیگر نیست و به چرا که هنگام استح

راحتی می توان در فضای خصوصی خود دست به تعویض لباس زد. ابعاد این حمام ها 

متر مربع می باشد. و بهتر است که زمان اجرا حتماً به خروجی های هوا  5تا  3معموالً بین 

استفاده شما از حمام به اتمام می رسد هوای  کهنیز توجه الزم را داشته باشید تا زمانی 

رطوبتی سریعاً به خارج از اتاق هدایت شود و در غیر این صورت مرتباً با بو و نم رطوبت 

 در اتاق خود روبه رو می شوید.

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 {bed room{ }bed room( }bed and Acتخت و اکسسوری ) -3-1

اتاق به آن توجه کنید ابعاد و رنگ آن می ارکانی که باید در انتخاب تخت برای  یکی از

می  اتاق خواب باشد که باعث همخوانی و یا از هم گسیختگی برای طراحی شما در محیط

ر م. تخت های خانواده به طوداشته باشین راستا باید اشاراتی به ابعاد آن نیز شود و در هم
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و گذشته از طول، عرض  متر را در بر می گیرند 2سانتی متر و طول  116استاندارد عرض 

و مهمترین بخش بعد از متر نیز تغییر دهید  2سانتی متر یا  166تخت را می توان به 

 3ی کاربردی در آن می باشد. و به و تشک مورد استفاده، اکسسوری ها انتخاب تخت

 مورد از آنها در ادامه اشاره می کنم.

هداری کان نگفصثثل اماکسثثسثثوری کشثثوئی زیر تخت: در بعضثثی از موارد با تغییر  -1

هثای اتاق کمی دور از انتظار اسثثثت زیرا لباس هایی که  لبثاس هثای گرم در کمثد

معموالً برای فصثل زمستان استفاده می شوند از ضخامت های زیادی نسبت به لباس 

های تابسثتانی برخوردارند و باید محفظه ای را برای نگه داری از آنها برای سال بعد 

رین گزینه قرار دادن آنها در کشثثثوی زیرین تخت اسثثثت و به در نظر بگیرید و بهت

 دلیل طراحی با عرض و طول زیاد تمامی آنها را در خود جائی می دهد.

پریز برق متحرک:من مطمئنم که شثما هم از آن دسثته از افرادی هسثتید که دوست  -2

دارید هنگام خواب دسترسی آسانی به یک یا چند پریز در مجاور تخت خود داشته 

تفاده تاپ خود اسثثث ز آنها برای شثثثارژمبایل، تبلت و لبباشثثثید و بتوانید به راحتی ا

نمایید. برای حل این مشثثکل سثثازنده های اکسثثسثثوری دسثثت به سثثاخت پایه های 

ولت با ورودی های مختلف  226خروجی برق  6تا  4متحرکی زدند که روی آنها 

آن را با خود حمل  تانخوابشثثارژری می باشثثد. ومی توانید به راحتی هر جای اتاق 

 نموده و دیگر نگران کمبود یا دور بودن پریز برق نباشید.

میزهای آپشثثنال جمع شثثونده: در بعضثثی از اوقات برای نوشثثتن مطالب یا در هنگام  -3

بیماری و برای صرف غذا به یک میز در روی تخت نیاز می شود و سازنده این مدل 

که کاربردی مانند میز کار به شثثما می دهد و  اکسثثسثثوری را به بازار روانه کرده اند

می توانید به راحتی آنرا از کنار تخت باز نمائید و بعد از اسثثتفاده توسثثط جک های 
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بادی و گازی به کار رفته شثثده در آن به صثثورت کامالً اتوماتیک کنار تخت جمع 

به می شثثود و در ضثثمن این اکسثثسثثوری ها قابل جدا شثثدن نیز می باشثثند و معموالً 

 صورت ثابت در جائی قرار نمی گیرند.

 نه و میز آرایش:یآی-4-1

دم نه در فیلترینگ ورودی نکاتی را اشاره نمویاگر به خاطر داشثثته باشید از دالیل نصب آی

ولی در مسثترروم آینه اسثاسی ترین مکان را به خود اختصاص می دهد و قرارگیری آن به 

نهایی دارای خصثوصیات مختلفی می باشد از روی میز آرایش اسثت. میز آرایش خود به ت

سانتی متر  06سانتی متر باشد و استاندارد آن  116تا  16جمله اندازه و ارتفاع آن باید بین 

سانتی متر و طول آن هیچ محدودیتی ندارد و بستگی به شرایط و  66اسثت. از لحاظ عمق 

قطه ن رایش حتماً باید درانثدازه ی کلی اتاقتان بر حسثثثب متر مربع دارد و در ضثثثمن میزآ

 استفاده شود و برای صندلی نشیمن گاه مکانی ایجاد نمائیم. مرکزیش دراور و یراق آالت

 (Dressing roomاتاق لباس )-5-1

نید )مربوط به اتاق های متر مربع توانسثثتید ایجاد ک 1تا  6ابتان فضثثایی بین اگر در اتاق خو

لباس، دراور یراق آالت  فضثثثای نگه داری، آویزمتر مربع( آن را به  46تا  36بزرگ بین 

درصدی این مکان در منزلتان  166. پیشنهاد من به شما ایجاد  لباس وغیره اختصاص دهید

است چرا که نیاز به فضای بیشتر برای نگه داری لباس یک رکن اساسی برای هر شخص به 

  شمار می آید و مطمئن باشید پشیمان نخواهید شد.
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 ر طبیعی و مصنوعینو -6-1

در راسثثتای بهبود و ارتقای طراحی در اتاق های مسثثترروم و در جایگیری های آن معموالً 

یثک پنجره بزرگ برای تثابش نور خورشثثثیثد تعبیه می شثثثود و تأثیر آن در آرامش اتاق 

 حاصثثل می گردد. همانطور که در مبحث آشثثپزخانه، نشثثیمن و پذیرایی توضثثیحاتی برای

ید به آن اشاره کنم چون طراحی نها ارائه نمودم در مورد مسترروم نیز باسثقف و طراحی آ

در این فضثا نیز بسیار حائز اهمیت می باشد و بعد از مبحث طراحی و اجرا مهمترین  عنصثر

بخش، نورپردازی به صثورت مصثنوعی )المپ( می باشثد و به صورتی باید قرار بگیرد که 

ن نور بر طرف سازد. معموالً در اتاق های مستر از یک نیازهای ما را از لحاظ کیفیت و میزا

 در مرکز و المپ های مخفی در لبه کناف استفاده می شود.آویز 

 

 

برای خانواده هایی که خداوند به آنها کودکی هدیه داده است باید جایگاهی اختصاصی به 

ز  متمایز انام اتاق کودک را به آن هدیه اختصثاص دهیم و مسلماً دارای خصوصیات کامالً

 مورد از آنها اشارات مخصوص در این مبحث می نمایم. 6اتاق های دیگر می باشد. و به 

 ( size chid roomابعاد ) -1-2

 26ر مربع و حداکثر مت 1با در نظر گرفتن فضثای کلی منزل می توان اتاقی با حداقل سایز 

 عمثثاری و چگونگیکثثامالً بسثثثتگی بثثه نقشثثثه مخود در نظر بگیریثثد وکودک  متر برای

فضثثاسثثازی در آن دارد. اندازه اتاق کودک به تعداد آنها نیز بسثثتگی دارد یعنی اگر هدیه 

سثال از هم باشثند مسلماً در ملزومات  2یا   1کودک حتی با فاصثله زمانی  3یا  2خداوند 

  2child room
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ر ااختصاص داده شده با آنها نیز باید تجدید نظر کرده و فراتر از حالت معمول فضا در اختی

 آنها بگذارید.

 تخت خواب کودک  -2-2

کودک یا نوزاد از فضثثای تخت کمتری نسثثبت به دیگر اتاق های خواب بهره می گیرد و 

سثثثانتی متر در نظر بگیریم البته  16متر و عرض را به  1سثثثایز آنهثا را می توان از طول به 

سثثثاخت تخت  ارتفاع آنها هم بسثثثیار حائز اهمیت می باشثثثد و نامی که به آن در صثثثنعت

سانتی متر در نظر  06تا  56اختصاص داده اند، جان پناه کودک می باشد و ارتفاع آن بین 

که سازنده های این مدل تخت ها مورد توجه قرار می دهند  یگرفته می شود و نکته دیگر

 نصب اکسسوری گهواره ای برای هنگام خواب کودک می باشد. که بسیار مهم است.

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 مات کودک:کمد ملزو -3-2

د مانند نبه آن ها دار %166منظور از ملزومات آن وسثثائلی اسثثت که کودک و نوزاد نیاز 

 و برای (تعویض، پوشثثک، شثثیر خشک وغیره )لباس های خواب، وسثائل بازی، ملزومات

خصثوص که برای این نیاز طراحی شده است احتیاج داریم و نگهداری آنها به یک کمد م

ک مورد بسثثثیار مهم باید توجه داشثثثته باشثثثید که این کمد تا چه در هنگام خرید آن، به ی

سثثالی می تواند برای کودک شثثما مورد اسثثتفاده قرار گیرد زیرا اگر در انتخاب آن دقت 
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ودکتان کویض سثثالیانه آن نسثثبت به رشثثد نکنید باعث پرداخت هزینه های زیادی برای تع

 می شوید.

 :المان موثرو رنگ   -4-2

کتاب تا به این مبحث دقت نموده باشثثید نکات بسثثیاری را در مورد انتخاب اگر از ابتدای 

 رای اهمیتارنگ محیط و فضا برای شما شرح داده ام و در مورد اتاق کودک این مسئله د

دو چندان می باشد چون کودک و نوزاد در ابتدای مسیر زندگیشان هستند و اولین عنصری 

اخت رنگ هاست و اگر در انتخاب و به کار گیری که با آن دست و پنجه نرم می کنند شن

آنها دقت کافی را نداشثثثته باشثثثیم مطمئناً در روحیه و شثثثادابی کودکتان در زمان طوالنی 

سالگی می رسد شخصیتی پرخاشگر و زودرنج  1 فی گذاشته و هنگامی که به سناثرات من

ق اسثثثتفاده نمائید پیثدا می کنثد می توانیثد از رنگ های آرامش بخش در این فضثثثا و اتا

مانند)آبی آسمانی، صورتی کمرنگ، نارنجی، زرد، سبز، بنفش و سفید( و دیگر نگران بی 

 خوابی های کودک خود که حاصل از رنگ محیط است، نباشید.

 (   Special ventilationتهویه مخصوص)   -5-2

ی باشند و ن مئین تر نسثثبت به بدن بزرگساالانوزاد و کودک به طور کلی دارای مقاومت پ

در همین راسثثتا برای کنترل دمای اتاق هنگام خواب برای کودکان تدابیر به خصثثوصثثی را 

اتیک عمل مو برای بهبود آن از دستگاه های چرخشی هوا که به صورت اتوید باید بیندیشث

 . این نوع دستگاه ها به غیر از کنترل دما در محیط اکسیژن نیز تولیدمی کنند استفاده نمائید

ی کنند و با کپسثول های کوچکی که در آنها قرار داده اند باعث تزریق اکسیژن کافی به م

د. اگر دسثترسثی به این مدل دستگاه ها برایتان مقدور و نوزاد می شثوتاق کودک افضثای 

نمی باشثثد به وسثثیله یک دماسثثنج و قرار دادن آن در باالی تخت کودک میزان دما را بر 

در فصل تابستان و بهار روی و درجه  020ائیز و زمستان روی حسب سانتی گراد در فصل پ
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درجثه تنظیم نمائید چون دمای باال و تعریق کودک باعث خطرات مرگباری  615تثا  616

برای آنهثا می شثثثود همچنین دمای پائین تر از حد معقول برای آنها نیز موجب اختالل در 

ست تگاه های اتوماتیک کنترل دماکارآئی عضوهای بدنشان می شود. پیشنهاد من تهیه دس

 و باعث تسویه هوا نیز می شوند و شما را از نگرانی خارج می سازند.

 نور طبیعی و مصنوعی: -6-2

در بیشثتر موارد شثاهد آن هستیم که خانواده ها برای خواباندن کودک خود در زمان های 

ه به انتهای روز و نیمثه روز دسثثثت به پوشثثثاندن پنجره ها زده و کودک را با فریب این ک

تاریک شثثدن هوا رسثثیده اند این عمل را انجام می دهند و این کار باعث ایجاد دوگانگی 

در تنظیم خواب آنها می شثثود و شثثب ها به سثثختی می توان خواب آنها را به چشثثم دید و 

د یاکثراً بی تابی می کنند. تأثیر نور طبیعی در این اتاق به مراتب بیشتر است و اگر قصد دار

کودک خود را منظم بثه زمثان خواب روز و شثثثب نمائید باید از ابتدا به آن یاد بدهید که 

موقع روز در سثاعت معین به تخت برود و شثثب نیز رسس ساعتی مشخص نیز همین کار را 

انجثام دهثد و گذشثثثته از مبحث خواب باید به القای روحیه و حس آزاد بودن در جایگاه 

 می باشد و باید آن را به زیرا کودک شما دارای حس کنجکاویپنجره در اتاق اشاره کنم 

ازی بعدی به نقش گل و گیاه و فضا س ثوسیله ی نور طبیعی برایش میسر سازیم ودر مباح

های خارج از منزل ودر حیاط یا پشثثت بام می پردازیم. در خصثثوص نور مصثثنوعی باید به 

نیز در هنگام خواب مانند دیگر آویز و المپ های سثثثقفی پنهان اشثثثاره کنم زیرا کودک 

اعضثای خانواده نباید نور به صثورت مسثتقیم به چشمانش برخورد نماید و آن را در طیف 

 پراکنده ومخفی باید به کار برد.

 

 
 (home officeاتاق کار )-3
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اگر شثغل شما وابستگی کامل یا حتی نسبتاً با محیط زندگیتان دارد باید یک اتاق را به این 

ث معماری و طراحی داخلی به آن داده شثثثده، مورد اختصثثثاص دهیثد. نثامی کثه در مبح

(home officeیا اتاق کار است و انواع مختلف )اگر د. دار از قبیل کارگاهی، مطالعاتی ی

به آن اشثاره کنم این اسثت که باید نسثبت به هر حرفه ای تجهیز شده  تخصثصثی بخواهیم

 ن و اتود داریدالعمار هسثثتید نیاز به یک میز رسثثم پباشثثد. مثالً اگر شثثما یک مهندس م

همچنین میز کار با کامپیوتر اختصثثاصثثی که دراین مورد وارد جزئیات باید بشثثود و مانند 

 دفتر کارتان که در بیرون از منزل است آن را تجهیز نمائید.

 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 
 ابعاد اتاق -1-3

معموالً در خوشبینانه ترین حالت ممکن محیط اگر از محدودیت فضا در پالن منزلتان مبرا 

شید و بتوانید به راحتی محیط اتاقی را برای کار در منزل در نظر بگیرید می توانید اندازه با

متر مربع را به آن اختصاص دهید همچنین برای این محیط حتماً باید دسترسی  15تا  12

آسان از درب ورودی میسر شود چون بعضی از مواقع همکار شما قصد دیدارتان را در 

می دهد و مالقات ایشان با شما باید در منزلتان صورت گیرد و در دستور کار خود قرار 

 homeمحیط کاری که برای خود در نظر گرفته اید و اگر دسترسی از درب ورودی به 

office  حریم و فضای خصوصی و عمومی همکار شما مجبور به طی کردن دور باشد
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شما می  سته شدن حریم خانوادهمی شود و این مسئله بسیار ناپسند بوده وموجب شک منزلتان 

 شود.

 اکسسوری و میزکار:-2-3

شما برای بهره گیری بهتر از اتاق کارتان در منزل نیاز به عناصر و ارکان مختلف دارید که 

مهمترین آن میزکار می باشد. مسائلی که باید در این مورد مد نظر قرار بدهید در درجه اول 

ین ابعاد بستگی به میزان فضای موجود برای اختصاص ابعاد صحیح و استاندارد میز است وا

به محل کار شما دارد ولی در حالت معمول و استاندارد میزکار خانگی باید مشخصات زیر 

سانتی متر و ۱۱۵تا  ۰۵سانتی متر، طول  ۵۰تا  ۰۵از  آن . )عرض و عمقرا دربر گرفته باشد

ل تغییر این اندازه ها قابارآیی و شغل شما لذا نسبت به کمیباشد.سانتی متر(  ۰۰تا  ۰۵ارتفاع 

یز و محل کار می شود و این که . در درجه دوم تمرکز ما جلب مبحث اکسسوری ماست

می توانند در بهبود و سهولت دسترسی به وسائل مختلف به ما یاری رسانند در  چه مواردی

 مورد از اکسسوری ها اشاره می نمایم. 5به این مبحث 

شثثما را در راسثثتای پدیدار  داین اکسثثسثثوری به راحتی می توانچراغ مطالعه:  -1

شثثثدن بهتر اجرا و نوشثثثتار روی میز کارتان یاری کند  و معموالً برای موارد خاص که 

نیاز به صثثرف انرژی و برق نیسثثت با خاموش کردن چراغ های اتاق از آن برای راهبرد 

 کارهایتان استفاده نمائید.

ن اکسثسوری دراورهایی )کشوهای اضافه بر سازمان( هستند دراور پالس: منظور از ای   -2

که جدا از کشوهای میزکار به صورت اختصاصی در کنار آن قرار می گیرند و در واقع 

کارآیی آنها ایجاد فضثثای بیشثثتر برای شثثماسثثت که به راحتی می توانند همانند یک 

د جای دهند. این دسثت سوم عمل کنند و به آسانی هر آنچه شما می خواهید را در خو
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 گثثونثثه اکسثثثسثثثثثوری هثثا بثثه صثثثثثورت چثثرخ دار )تثثرولثثی( نثثیثثز مثثوجثثود 

 می باشند و برای سهولت بیشتر میتوانید از آنها نیز استفاده نمایید .

سثت رومیزی اداری: این اکسثسثوری ها معموال به صثورت متنوع و نسثبت به سثلیقه و  -3

 رای جایگیری ملزوماتدکوراسثیون شثما طراحی شده است که میتواند نظم خوبی را ب

ری ، د و شثثامل )کاغد یادداشثثت، جا خودکایناشثثتاری و یادداشثثت برداری ایجاد نمنو

( می باشثثد و موردی که در انتخاب آنها باید مدنظر زیردسثثتی نوشثثتاری، منگنه وغیره

بگیرید اندازه و سایز آنهاست چرا که برای میزکار خانگی به صورت استاندارد استفاده 

سثثوری رومیزی کامل موجب کم شثثدن فضثثای فعالیت شثثما بر روی میز از یک اکسثث

میتوانم به اکسسوری دیگری اشاره کنم که میتواند این مشکل  ی میشود و در مورد بعد

 را برایتان برطرف سازد.

شلف دیواری: منظور از شلف طبقه های ایجاد شده دیواری هستند که در فضای نشیمن  -4

ایجاد فضا برای جایگیری  ضاهای موجود در منزل نقشپذیرائی اتاق خواب و دیگر ف

می کنند ولی در اتاق کار و در مجاورت میزی که به فعالیت ملزومات دکوری را ایفا 

های روزانه شغلیتان می پردازید شلف ها مانند اکسسوری عمل می کنند و می توانند 

مورد استفاده قرار ه افزارها و غیر برای نگه داری کتاب ها،  مجالت، ملزومات، نوشت

 گیرند و بسیار حائز اهمیت می باشند.

سثطل زباله: شثاید در ذهن شثما این اکسسوری یک مورد پیش پا افتاده و معمول باشد  -5

ولی اگر بخواهیم به چشثثثم تخصثثثصثثثی به آن نگاه کنیم باید به اهمیت نظم و نظافت 

ه صثثحیح سثثطل زبال محیطی در اتاق کار بپرداریم که بسثثیار مهم می باشثثد و انتخاب

انزجار  ازمناسثثب از نظر اندازه و کارایی می تواند این مسثثیر را برای ما هموار سثثازد و

 محیطی جلوگیری نماییم.
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 تأثیر رنگ محیط برای اتاق کار: -3-3

یکی از مهم ترین مسثایلی که در اتاق های کار باید به آن توجه کافی داشته باشیم انتخاب 

ز تالطم اسثثثت. و آن به این دلیل اسثثثت که اگر بخواهیم در رنثگ آرامش بخش و دور ا

محیط کارمان پیشثرفت بسثزایی داشثته باشثیم سثه رکن بسیار حائز اهمیت می باشد که در 

علم روان شثثناسثثی نیز به آن اشثثاره هایی شثثده اسثثت. مورد اول رنگ به کار رفته شثثده در 

رنگ و نارنجی اسثثتفاده نمود و محیط اسثثت که نباید از رنگ های تند مانند قرمز زرد پر 

ای طوسثثی و آبی اسثثتفاده می کنند القای/ سثثفید / یکی از دالیلی که بیشثثتر از رنگ قهوه

آرامش به محیط می باشثثد. مورد دوم عایق بندی صثثحیح و اصثثولی صثثدا در دفترکار یا 

home office  میبثثاشثثثد چون یکی از مهم ترین دالیلی کثثه میتوان بثثاعثثث از بین بردن

 ز شخص در محیط کار شود صدای ناهنجار شنیده شده ی بیرون از محیط می باشد .تمرک

 مورد سوم نور است. در ادامه مبحث به تشریح آن به صورت تخصصی می پردازم.

 اهمیت نور: -4-3

از ابتدای کتاب تا به این مبحث بسثثیار در مورد اهمیت نور برای فضثثاهای طراحی شده در 

ا ذکر نمودم و همان طور که متوجه شثده اید هر بخش و فضا محل سثکونت شثما نکاتی ر

نسثبت به کارآیی آن در میزان و نوع طیف نور متفاوت است. در مورد اتاق کار باید به دو 

صثثثورت طیف نوری خود را بکار ببریم. در ابتدا به آن نور هایی توجه کنید که نیازتان را 

رف می سثازند مانند نور مخفی کناف سقف برای اجرا و نقش آفرینی راجع کارتان را برط

 را بثثه محیط القثثا  ده داشثثثتثثه و مسثثثتقیم نورو الیثتثیثنثثگ هثثایثی کثثه طثثیثثف پراکنثث

اسثثت که چشم گیر ترین آن المپ چراغ مطالعه  ای نمی سثازند و مورد دوم نورهای نقطه

م نور یمی باشثد که مرتباً با آن سروکار دارید و باید از چراغ های اتوماتیک که قابلیت تنظ

برایشثثان میسثثر می باشثثد اسثثتفاده نمایید و دلیل آن جلوگیری از آسثثیب دیدگی چشثثم در 

که با تنظیم آن می توانید کار خود را نیز بهتر پیش ببرید .  ی استموارد مختلف نور محیط
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نند به خوبی برای روشثثثن یکی دیگر از نور هثای نقطثه ای هالوژن ها می باشثثثند که میتوا

به صثثورت مختلف بکار گرفته شثثوند . و بهترین راه برای  حی شثثدهسثثاختن فضثثای طرا

اسثتفاده درست از آنها ایجاد طیف نور مهتابی و آفتابی به صورت مخلوط می باشد . مورد 

دیگری که باید به آن اشثثاره کنم نور طبیعی محیط است چرا که شخص شما اضافه بر نور 

یز احتیاج خود ن یهطبیعی  برای شارژ روح مصثنوعی برای پیش برد کارهایتان مسثلما به نور

داریثد و در صثثثورت حذف آن باعث انزجار روحی می شثثثوید و در کار و زندگی خود 

 پیشرفتی حاصل نمی کنید.

 کتابخانه 5/3

 انع تاریخی و علمی در طول سالیایقخط نوشتاری و درج گفتار و ثبت و از ابتدای اختراع

د در عصر جدی ز اختراع کاغذ از جنس چوب، ما عد اگذشته روی پوست حیوانات سپس ب

شاهد به وجود آمدن کتاب ها و مطالب تحقیقاتی برای باال بودن دانش خود هستیم و این را 

مدیون گرد آورندگان این مطالب و شاهد شکل گیری کتاب های متعدد می باشیم. کتابخانه 

یه کنیم و ای ارزشمند به آن تکدقیقا مکانیست که می توان به راحتی برای  نگهداری کتابه

اشاره ی من در این مبحث کتابخانه های خانگی می باشد دربسیاری از منازل  مسکونی شاهد 

اهیم چک هستیم ولی اگر بخوبرای  کتابخانه های مختلف حتی کوایجاد مکان و فضایی 

ارجاع  طالعهم باید این عنصر را در فضای کار یا اتاقکمی تخصصی تر به این مسئله بپردازیم 

نیاز به فضای بزرگ تر از یک طبقه بندی کوچک یرا برای این چنین کتابخانه ها دهید ز

داریم و گذشته از مبحث طبقه و قفسه بندی باید به عایق بودن صدا در آن مکان توجه کافی 

نمودن آن اشاره هایی به عایق  home officeریم . همانطور که در مبحث وآ را به عمل

را نیز در این مکان اجرا کنید که از  ی نمودم بهتر است که کتابخانهصوتاز جهت محیط 

خصوصیات عایق بودن و مطالعاتی پیروی می کند و بستر را برای دسترسی آسان به هرنوع 

 کتاب و مطالعه برای ما باز می کند.
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 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 /متریال کف دیوار6/3

ف ساختمان است و به صورت شنیدن در علم معماری یکی از روزنه های انتقال صدا از ک

صداهای ناهنجار توسط جابجایی اسباب خانه و صحبت کردن با صدای بلند از طبقه های 

آپارتمان به واحد مسکونی شما می باشد و برای جلوگیری از این  مسله در  و باالیی زیرین

جه زیادی برای آن تو بودن کار باید به اکوستیک قاتاو سقف انتخاب متریال برای کف 

ائیم و منهدم نمودن صدا استفاده نمبا قابلیت کنترل داشته باشیم و از کفپوش های خاص 

ه یورتان ،فوم شانسانتی متر،پنل های اکوستیک ،پلی  2مانند)موکت  با حداقل ضخامت 

(و در نظر داشته باشید که هرکدام از متریال ها قابلیت رنگ بندی متنوع تخمه مرغی وغیره

ه قرار را مورد استفاد رفته شده در دکوراسیون خود آنها رو مطابق با رنگ به کا می باشند

دهید همچنین برای دیوار ها هم می توانید متریالهای اکوستیک استفاده نمائید مانند )فوم 

ها آنو بعد از اجرای (ق صوتی هرمی،فوم دوطرفه صاف،وغیرهاسفنج کراسلینک،عای

های دیواری یا فعالیت های دکواراتیو خود را نی کاغذوپوشاندن توسط گچ های ساختما

 ببخشید. هید و به محیط کار خود روح شادابانجام د
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 ی که برای محیط بیرون از منزل و محل سکونت انجام یور کلی به تمام فعالیت هابه ط

گزینه مکانی برای ما  3می گویند و معموال  )   (LAND SCAPINGی پذیرد فضا سازیم

پشت بام وقصد داریم به ترتیب برای هرکدام  -3بالکن و -2، حیاط -1نمایش داده می شود:

 عنصر مهم توجه نشان دهم و نکاتی را ذکر نمایم. 6به 

 

 

 

ل ارزشمند هستند و بیشترین عامبسیار گیاهان و موجودات سبز متصل به زمین )درختان(

یم چون کافی داشته باش علم و باید برای کاشت درختان و گل ها انرژی مثبت دست آنهاست

ز محل سکونت و سقف قرار گرفته است که باعث آشتی با طبیعت میشود  خارج ا این محیط

ه مخصوصا د. درختان به دلیل تولید اکسیژن می توانند همانند یک فیلتر هوای آلو حذف آن

در محیط های شهری عمل کنند و باعث ازبین رفتن انرژی های منفی ،بیماری های تنفسی 

و روانی شوند و برای این گونه زندگیهای شکل گرفته در شهرها دسترسی مرتب به  همچنین 

ی ممکن است کمی با سختی ما را مواجه کند اعم از ترافیک،شلوغی های مردمی، یفضاها

 دستان  نم که کلید این مشکل درک و مشکالت دیگر از قبیل و باید ذکر ککمبود جای پار

اجرای فضاسازی و کاشت درخت در حیاط منزل خود به خوبی  است و می توانید با شما

آن را مسیر سازید . درختانی که معموال در حیاط کاشته می شوند باید دارای سایه خوب و 

  (LAND SCAPING)بام پشت و بالکن ، حیاط سازی فضا         
 

 Flower box and))/و کاشت درخت باکسفالور  1/1

Planting Tree 
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ط ما طبق ظوابروند فضا سازی  یش برد درن باشند و این خصلت باعث پبرگ های په

تولید گیاه انجام بدهید  برای در حیاطکه  می شود و مطمئن باشید شما هراقدامی معماری

د و نکته یهیچ مغایرتی با مقررات ساختمان نداشته و در مقابل مورد تحسین نیز قرار می گیر

ی ه مشاء درمجتمع مسکونی از محدودای که باید ذکرکنم این است که اگر حیاط شما جزی

ز ابرای دیگر آپارتمان ها نیز می باشد و در این صورت پارکینگ اتومبیل  است دارای 

ایه یرا در غیر این صورت با همسعمل بالکن برای فضاسازی خود استفاده نمائید زل ادستور

که برای حیاط خود می توانید استفاده نمائید .درختانی ها وارد مشکل خواهید شد

وان ت (هستند که میبر ، بید مجنون وغیرهمل)سروخمره ای ، کاج ایرانی ، چنار ، صنوشا

و برای ایجاد فضای دلنشین نزدیک خود از جعبه های گل قابل حمل  سایبان نیز آنها را نامید

 نیز می گویند استفاده نمائید.  (FLOWER BOX)که به اصطالح به آنها فالور باکس

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 و آجری چینی کف: فضاسازی سنگی  2/1

و لنداسکیپ حیاط باید متریال هایی بادوام باال را در دست  ی اجرای هرچه بهتر فضاسازیبرا

ب یرات آب و هوایی ممکن است به آنها آسییداشته باشیم چرا که ارتباط مسستقیم با تغ

 ه برای فضاک یبهترین متریال .برسانید و باعث شکستگی و سائیدگی در سطح آنها شود
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بیکیو باید از آن استفاده نمود سنگ است و انواع آن شامل رازی و ایجاد نیمکت و حتی باس

)سنگ های گرانیت ، تراورتن ،  کوارتزیت و آنتیک ( می باشد و گزینه ای با دوام باالتر 

 از سنگ مطمئنا پیدا نخواهید نمود.

مت نند سنگ به مقاوهمچنین برای پوشش کف محیط های خارج از منزل و حیاط نیز باید ما

ود بیشترین فرسایش اغلب برای پوشش های کف به وج هم توجه کافی داشته باشیم،زیراآن 

 و می آید و دلیل آن یخ زدگی ، نشست زمین و تابش نور خوشید در تابستان می باشد

بهترین پیشنهاد برای این پوشش ها متریالهایی از قبیل )سیمان ، آجر ، سنگ فرش های 

 دگرگونی ، سنگ مرمر ، سنگ گرانیت ، چوب و مزائیک ( می باشند  و باید  رسوبی و

و  دده در محیط از آنها استفاده نمایینسبت به سبک طراحی خود ورنگ های استفاده ش

ه خلق اثر بپیشنهاد من همان آجر چینی گفته شده در تیتر می باشد زیرا دوام و جلوه خوبی 

 شما می بخشد.

 آالچیق دیوار کاذب و 3/1

در مبحث فضاسازی  حیاط همیشه طراحی های سبز بر روی دیوار مد نظر قرار می گیرد و 

ورت می نمائیم به ص برای جلوگیری از آسیب به متریال های آن اقدام به اجرای دیوار کاذب

و می توانیم  (TERMO WOOD)قالب فلز و نصب چوب های با مقاومت باال بر روی آن 

وسط گیاهان تزئین تقابلیت نگهدارندگی باال برای نصب فالور باکس و  دیوارهای کاذب با

سازیم همچنین یکی از عناصری که می تواند در فضا سازی به ما کمک زیادی بادوام اِجرا 

با  ابق با متریال هایبکند آالچیق است )کلبه مسقف بدون دیوار ( و با اجرای درست مط

ق اثر خود قدم محکم و بلندی برداریم به گونه ای که می توانیم در بهبود خل دوام و زیبا

ای خانوادگی هبتوانید در فصل های سرد نیز با تجهیز کردن آن استفاده بهینه برای پیکنیک 

ی که می توانید برای اِجرا سازی آالچیق استفاده نمایند یخود در منزل ببرید و متریال ها
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قف می باشد که بهترین آن اسکلت فلزی با س(  وب ، بتن ، سفال)برای سقف( و فلزشامل )چ

 چوب یا سفال است.

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 آب نما 4/1

اگر بخواهم از جذب انرژی در محیط لنداسکیپ صحبتهایی را به عمل بیاورم  باید به وجود 

آنها اشاره کنم زیرا بهترین گزینه برای انتقال آرامش و دور کردن انرژی های منفی در 

آن باید به مواردی که بسیار حائز اهمیت می باشد توجه کافی محیط می باشد و در اجرای 

 داشته باشید شامل :

 کف سازی و عایق کاری کف برای جلو گیری از نشت آب به زمین  -1

 انتخاب متریال با قابلیت فرسایش کمتر در مقابل جریان آب  -2

 لوله کشی درست و استفاده از تاسیسات مهندسی  -3

 سکوریت بلند برای جریان  آب از باال ت از یک شیشهبرای آبنماهای  مدرن بهتر اس -4

 به پائین استفاده نمائید.

های برق و کابل های آن برای فضا سازی انتقال صحیح بدون نشت رطوبت شریان -5

 حیاط و پشت بام

 (pool and shower)استخر و دوش  5/1
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 ت رویبرای تمام موجودا حث قبل اشاره نمودم.آب نشانه حیاتاهمانطور که در مب

زمین می باشد و قدرتی که برای القای انرژیی در محیط زندگی ما می تواند از خود 

بروز دهد در هیچ عنصر دیگری نمی توانید آن را دریافت کنید زیرا دقیقا همین آب 

است که بدن ما را استوار نگه می دارد و یکی از مواردی که می توانیم برای شادابی 

تفاده نمائید آب تنی یا شنا کردن است و برای منازلی پوست و روح خود از آن اس

که محدودیت فضا و مکان برایشان معنا ندارد اجرای استخر یک رکن اساسی و غیر 

 قابل حذف می باشد . اندازه و طرح آن باید مطابق با سبک و مدل اجرائی نما و 

انجام  ریان مجربو مجحتی طراحی داخلی شما باشد . اجرای استخر باید توسط متخصصان 

بتنی  توربندیباید از متریال های مخصوص و آرما پذیرد زیرا برای هدر نرفتن و آب بندی 

ل دیگری که باید به آن  توجه داشته باشید تاسیسات آبی و انتقال کاب استفاده نمایند و مسله

د چرا که در صورت اجرای نادرست احتمال بروز حادثه  به حد نهایی خوهای برق است 

،برای استخرهای مسقف که معموال در  ت جانی برای شما می شودمی رسد و موجب خطرا

طبقه زیرین خانه اجرا می شود می توانید فضاهایی برای رختکن و استحمام نیز ایجاد نمائید 

 و با قرار دادن دوش و محفظه ی لباس های تمیز به خوبی از آنها بهره ببرید.

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 FURNITURE THE LANDSCAP. FIREPLACE)باربیکیو  مبلمان ، آتشکده و 6/1

AND BBQ )   
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 سد و حناین سه رکن می توانند آرامش را به ما القا ساز فضاسازی باغی و حیاط منازلدر 

ی آنها باید به نکات زیر توجه کافازو برای اجرای هریک  خوب و دلنشین در ما پدیدار کنند

 داشته باشید.

 

 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

(FURNITURE IN THE LANDSCAP) 1- : مبلمان 

حیاط از نیمکت های سنگی استفاده نموده اید نیازی به خرید و تهیه مبلمان  اگر در فضای 

 ی با قالب مطابق با طرح نیمکت های اجرا  شده بهترینید و با فراهم سازی تشک هاینمی باش

راحی انی که طمحیط به اختیار بگیرید و در غیر این صورت و زمبهره را می توانید از آن 

شما سوق به چیدمان مبلمان دارد باید در متریال آن دقت نمایید . مبلمان های چوبی برای 

تند و باید از اسکلت  های فلزی با چیدمان مناسب ساین محیط از مقاومت پائینی برخوردار ه

ت آب و یرایاستفاده نمائید که در مقابل تغبا قابلیت جدا سازی نشیمن گاه ابری و پارچه ای 

 در اجرا سازی یک بسیار مقاوم بوده و می تواند نقش خود را ی در فصل های مختلف یهوا

 پیکنیک خانوادگی خوب در محل سکونت شما به بهترین شکل ایفا کند.

( FIREPLACE) 2- ه قل در آتشکده : در قدیم برای اطالع رسانی وجود خطر و روشنایی

شتی برای روشن کردن آتش استفاده می نمودند و کوه یا دشت های وسیع از سازه های خ

 آن آتشکده نام داشت و با گذشت سالیان زیاد و به 
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ت را در زندگی و امنی سیله ای که زمانی کاربرد بسیار مهمیوجود آمدن تکنولوژی این و

شدن آن و استفاده در  می نموده در عصر جدید باعث محدود ساکنان شهر ها  از خود ایفا

در درجه دوم به  درجه اول باید به  شکل شومینه ای ودر  .مسکونی شده است خانه های

اده ن سقف مورد استفشکل های مختلف برای گرم کردن محیط های بیرون  از منزل و بدو

رگ می بتا بزقرار می گیرد،ومتریالی که برای آن مدنظر قرار می دهند ظروف کاسه ای نس

 حرارت حاصل از آتش مقاوم است. رند و در برابفوالد ساخته می شو باشد که از جنس

(BBQ) 3-  باربیکیو : برای پختن و گریل کردن گوشت و دیگر اغالم غذایی به مکانی نیاز

ث به عداریم که بتوانیم برای این هدف بهترین بهره را ببریم و با روشن سازی ذغال یا گاز با

نقل یو و در زبان فارسی مان التین باربیکمواد اولیه غذایی شویم و به آنها در زب عمل آمدن 

الفاظ مهندسی طراحی آشنا شوید بهتر است  می گویند و چون قصد دارم در این کتاب با

صورت  2تین برای توضیحات بیشتر استفاده نمایم ، باربیکیو معموال به وازه ال که از همان

 قابل اجرا می باشد.

گ نوع باربیکیو ها دست به انقالبی بزرباربیکیو متحرک و قابل حمل: طراحان این  (1

در این صنعت زده اند و با ساختن مدل های مختلف از این دستگاه و قابل حمل بودن 

یط در محو پز آنها راحتی چشمگیری را برای اشخاصی که قصد استفاده و پخت 

 راز محل سکونت را در نظر دارند میسهای لند اسکیپ خانه یا پیکنیک های بیرون 

ثر مواقع در اک ر آنها مورد استفاده قرار می گیردازد و متریالی که برای اشتعال دمی س

س بودن می توان از گازهای ردستغال می باشد ولی در محیط خانه به خاطر درذ

 شهری نیز استفاده نمود .

باربیکیو ثابت : این گونه از باربیکیوها معموال به صورت ثابت از متریالهای آجری  ،  (2

ا شنی ساخته می شود و نه تنها قابل حمل نمی باشند بلکه نمی توان از  گاز سنگی ی

ی فصلی باعث فرسودگی و یواییرات آب و هنیز در آنها استفاده نمود زیرا در تغ

www.takbook.com



ی ، جان شما را تهدید می دجد رپوسیده شدن لوله های انتقال گاز می شود و خط

این  و تمیز نمودن است و مرتبا با بل شستشوید و یکی دیگر از معایب آن غیر قانما

مسئله دست و پنجه نرم می نمایند تا آنجایی که امکان دارد از مدل قابل حمل و 

 شستشو آن استفاده می نمایند لذا از نظر بهداشتی نیز مورد  تائید می باشد.

 

 

 

اط ی به نام حییاین گونه فضاسازی ها اغلب برای آپارتمان ها اجرا می شود که از فضا

بهره نبرده و نمی توانند به طور مخصوص یا مداوم از آن استفاده نمایند و بهترین گزینه 

ت به یاس کوچک نسبمقبه برای اجرای لند اسکیپ برای محیط زندگیشان در بالکن 

 می باشد. حیاط و فضای باز

 
 برای مشاهده تصاویر بیشتر روی عکسها کلیک کنید

 (flower box)فالور باکس ، گلدان های قابل حمل  1/2

سازی حیاط فالورباکس را تشریح نمودم ،در این بخش نیز همانطور که در مبحث فضا

از اهمیت و کاربرد آن در بالکن می خواهم صحبت کنم و نکاتی را برای شما ذکر 

نمایم. جعبه های گل در محیط های کوچک مانند تراس و بالکن معموال به صورت 

 Land)فضا سازی بالکن-2

escape in the Balcon)  
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رونده  ن از گیاها مخصوص روی نوار فلزی جانپناه قرار می گیرد و می توانیم با استفاده

تا ، پتوس ، سیسوس و فیلودندرون( یک حصار و پوشش مناسب یبا رشد سریع مانند  ) پاپ

مشرفیت همسایه ها برای خود و خانوادیتان برای ایجاد فضای خصوصی و جلوگیری از 

همچنین با استفاده از گلدان های قابل حمل سبک و مستقر برروی زمین  .ایجاد نمائید

 فضای بالکن را مطعر و/ت گیاهان برگ پهن و گل های با ماندگاری باال امکان کاش

 دلنشین بسازیم.

 مبلمان و چیدمان  2/2 

برخوردار هستید یهترین گزینه برای  4*5ی  3*4اگر از بالکن نسبتا بزرگ به ابعاد 

ی نفره به صورت اشکال هندس 8با  7ایجاد نشیمن گاه مبلمان است و می توانید به تعداد 

که منظور از مبلمان همان هایی هستند که در محیط  تچیدمان پذیرد. الزم به ذکر اس

لند اسکیپ حیاط درموردش توضیحاتی دادم و متریال استفاده در آنها باید فلز یا 

 پالستیک باشد و از مقاومت باال پیروی کند.

 نور طبیعی و مصنوعی  3/2

لکن خود دارای نور طبیعی در طول روز همانطور که از اسم این مبحث مشخص است با 

روز نمی باشد ولی اگر در زمان  ر فاصله زمانیمی باشد و نیازی به نورهای مصنوعی د

با روشنایی  اید از نور های مصنوعیب شب و تاریکی بخواهیم از بالکن استفاده بهینه ببریم 

 نمان قرار دهیمی مبلماز قسمت باالدر مرکمائیم و بیشترین طیف نور را پراکنده استفاده ن

در  در این نقطه انجام می پذیرد و می تواند به تنهائینشیمن استفاده و  ین زمانشتریزیرا ب

 ت نقش بسیار چشمگیری را از خو ایفا کند.لقای انرژی مثبت و حس دلنشین طبیعا

 آب نما  4/2
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ریقه آنها و طآن اشاره نمودم مسلما معنی  مبحث حیاط به ببا توضیحاتی که در مطال 

ابط وست. در مورد بالکن نیز باید طبق ضاجرای آن به درستی برای شما نمایان شده ا

حی اجرا سازید که مطابق طرا فضای بالکن آب نمایی را گفته شده و همسان با محیط و 

و سبک دکوراسون شما باشد . همچنین می توانید خود را به زحمت ننداخته و وارد 

نشوید و به صورت آماده از شرکت های تخصصی در این مورد  مبحث اجرای آب نما

 ر عرض چند دقیقه آن را نصب کنیدیک آب نمای حرفه ای قابل حمل تهیه نمائید و د

و مطمئن باشید از این تصمیم خود پشیمان نخواهید شد و جلوه خوبی را به منظره ایجاد 

 .محیط را پر از انرژی مثبت میکند و هشده بخشید

 یلترینگ شیشه ای ف 5/2

ای  محصور نمودن بالکن و جلو گیری از مشرفیت همسایه ها  به غیر از گل ها ی بر

به وسیله ی پایه های فوالدی مقاومت آن را رونده می توانید با نصب شیشه های مشجر  

کامال  و این محیط را برای خود و خانواده سازیدباد و عوامل جوی پایداردر برابر 

د.همچنین شرکت هایی در این عرصه می توانند تخصص صر به فرد نماییخصوصی و منح

ونه از نم بگذارند و می توانیدخود را برای اجرای هرچه بهتر طراحی شما در اختیارتان 

 کارهای متعدد آنها برای پیشبرد هدفتان استفاده نمائید.

   (BBQ)باربیکیو 6/2

شاره و حیاط به آن ا ن در مباحث قبلطبق توضیحاتی که در مورد باربیکیو و انواع آ

نمودم می بایست فضایی برای کباب کردن و حتی گرمایش طبیعی در محیط بالکن یا 

تراس نیز ایجاد نمائیم . ممکن است با محدودیت فضا روبرو شوید ولی ایجاد باربیکیو 

(BBQ) در این مکان بسیار کار آمد و ایجاد حس خوب و آرامش برای مواقعی که به 
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و در محیط  فاده کنید برای شما تداعی می شودعنوان شومینه می خواهید از آن است

 دکوراسیون بالکن همانند یک هسته با مرکزیت انتقال انرژی مثبت عمل می کند.

 

 

 

ام با هم ادغ ما در آخرین طبقه از مجتمع می باشد که بالکن و حیاط خانهاگر منزل ش

بک و با هر سرد یک طراحی بسیار خالقانه با دید باز شده است می توانید به راحتی وا

متریال شوید به گونه ای که نیازی به خروج از منزل نداشته باشید و اوقات فراغت خود 

خود سپری کنید . کلمه روف گاردن در  (ROOF GARDEN)را به راحتی در قسمت 

ام که شما هر اقد اصل معنی پشت بام با طراحی باغ را می دهد و بسیار درست است چرا

دهید در نهایت منتهی به شکل گیری  می و طراحی که بر روی پشت بام منزل خود انجام

مکانی برای رفع خستگی ؛ اوقات فراغت برای خانواده شما می شود و می توانید این 

فضا را در منزل های مسکونی شخصی نیز ایجاد کنید و شرط اجرا نمودن آن مشرفیت 

مقررات  ید ازحتی کوچک می توان هرداری می باشد که با جستوجونین شهمسایه ها و قوا

 .آن اطالع پیدا کنید
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 کاشت درخت و فالورباکس  1/3

همانطور که در مبحث فضاسازی حیاط ذکر نمودم کاشت درخت و نوع آن بسیار حائز 

اشته باشید د اهمیت می باشد ولی درمورد انجام این کار برای پشت بام باید به نکاتی توجه

 شامل :

تهیه های گلدان های بزرگ و خاک مرغوب برگ )به دلیل وزن سبکتر از خاک -1

 معمولی و جلوگیری از ایجادد فشار مزاعف به سقف(

 تهیه درختان برگ پهن با تنه باریک-2

 عایق بندی و ایزوگام چندالیه برای جلوگیری از نفوذ آب -3

ه ای برای جلوگیری از هدر رفتن آب و باال بردن وزن استفاده از سیتم های آبیاری قطر-4

 گلدان هاخاک 

رابی شت زمان کوتاهی شاهد خذگاگر به این مواد دقت کافی نشان ندهید طی  مطمئن باشید 

یاهی برای بهتر شدن پوشش گ و و ایجاد نم ازسطوح زیرین سقف طبقه های پائین می شوید

اده نمائید و استف ل تزئینی با رنگ های ناقل انرژی ای گبه مراتب از فالور باکس یا جعبه ه

 مطمئن باشید باالترین نتیجه را می توانید از آن خود نمائید.

 Dایجاد فضای جذب ویتامین  2/3

ه رفتن زیر ب بارها توسط متخصصان پزشکی به شما و نزدیکانتان شفارش شده است مطمنا

د شده که چرا و چه خصوصیاتی می تواند نور خورشید و آفتاب و این سوال برای شما ایجا

به بدن  Dداشته باشد . اصل ماجرا از این قرار است که نور خورشید باعث انتقال ویتامین 

ان ی برای جذب کلسیم ، رفع پوکی استخوو یکی از مهم ترین  نیاز های حیاتانسان می شود 
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می باشد و  Dویتامین و حتی برای درمان بعضی از سرطان های مزمن نور خورشید و جذب 

ای آفتاب بر ای ربه راحتی می توانید فضایشما در طراحی منزلتان لند اسکیپ پشت بام 

گرفتن ایجاد نمائید البته به صورتی که مشرفیت و دید همسایه ها را مسدود نموده  باشید و 

 د.یاسم آن مکان را اتاق ویتامین بگذارید و در تابستان برای خود جذب و ذخیره نمائ

 چتر بازشو 3/3

باید سایه بانی متحرک ایجاد نمائیم  Roof Gardenمعموال برای استفاده روزانه از فضای 

رسانیم ب را به حداکثر امکان گیری از فضانیز می گویند و بهره  که به آن ها چترهای باز شو

ه شده تت ساخعات شب ننمائید . پشت بام و طبیعو حضور خود و خانواده را محدود به  سا

توسط دستان خالق شما نیاز به دور هم بودن و توجه شما دارد و این مسئله را بسیار مورد 

به درختان نیز زندگی خداوند دمیده   توجه قرار دهید چون همانطور که روح را درجسم شما

 و انرژی را هدیه کرده است.

 سقف کاذب و مبلمان  4/3

تر مسلما چگونگی ایجاد سقف جدید با احتساب سوال ایجاد شده در ذهن شما برای این تی

و هدف پائین آوردن وزن سقف و جلوگیری از ضربات ناشی از آن است برای این مورد 

باید به سقف های کاذب کشویی و جمع شونده اشاره نمائیم و نقطه فشار و تمرکز وزن آن 

وارد نمی  ییا فشار برروی دیوارهای باربر و برشی می آید که به اصل سازه هیچگونه ضربه

کند حتی موجب ترک های کوچک در سقف های طبقه پائین نیز نمی شود و باید بر اساس 

نوع اسکلت ساختمان خود و چگونگی اتصال  شبکه های سقفی مانند شناژ اقدام به تهیه و 

 اجرای این گونه سقف های کاذب نمائید.

ر دما و تابش نور ییتغ پائین در مقابل مبحث مبلمان به دلیل اینکه قابل فرسودگی و مقاومت

 و همانطور که از اهدافمان می باشدمی باشد برای ما بسیار مهم و نگهداری از آن خورشید 
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 از اشاره نمودم ، برای پشت بام نیز باید یدر مبحث حیاط به انتخاب مبلمان با متریال فلز

را نیز در این مکان مورد توجه د و سعی کنید وزن آنها همان دستورات اجرایی پیروی نمایی

لهای مناسب و سبک دقت کافی به عمل آورید قرار دهید زیرا هرچه نسبت به انتخاب متریا

ریب ناپذیری سقف و دیگر اجزای اسکلت ساختمانمان می مطمئنا شاهد دوام باال و تخ

 باشیم.

 کف سازی مناسب  5/3

وشش بزنید بیشترین متریالی که برای پامروزه اگر در حالت معمول به پشت بام منزل خود سر

عایق کاری آن به کار رفته است ایزوگام با انواع مختلف می باشد . اگر قصد اجرای روف 

گاردن برای خانواده را در سر دارید باید برای پوشش کف نیز از متریالهای سبک و قابل 

د مصنوعی می باش تعویض آسان استفاده نمایند و پیشنهاد من چوب های ترمو و چمن های

ترین و بهکه به راحتی می توان وزن ایجاد شده در هر متر مربع سقف را به حداقل رسانید 

 .یی نیز به این محیط هدیه دهیمبهره را از نظر زیبا

 جانپناه 6/3

شاید در ذهنتان جانپناه یک دیوار کوتاه بر سر پرتگاه پشت بام منزلتان باشد ولی منظور من 

 قف می باشد و بسیارسایجاد شده است حد نهایی  یواره ای که در آن محلیست چون دآن ن

برای ایجاد دورهمی و امنیت خانواده مخصوصا بچه ها خطر ناک است و باید یک جانبپناه 

متر از دیواره اصلی پشت بام به وسیله متریالهای خاص مانند  2جدا و حداقل با فاصله ای 

ای چوبی ایجاد نمائیم و امنیت خانواده را به حداکثر فالور باکس های قفل شو و حصار ه

 ممکن برسانیم .
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  خاتمه

ی و باحث کاربردامیدوارم که در این کتاب توانسته باشم موارد  و م

زندگیتان القا نموده باشم و درنهایت موجب  ی را به شما و محیطحیات

بشر  د بهبت خداونخلق اثر توسط شما که بزرگترین موهشکوفایی و 

است شده باشم و شاهد ایجاد آثار کوچک و بزرگ خالقانه در منزل 

 نت خود باشید .کوو محل س
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