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مجله الکترونيکی وﯾستا  :زندگی  -شماره اول  -دکوراسيون داخلی

فھرست مطالب اﯾن شماره

•

 ١٠اﯾده برای دکوراسيون داخلی منزل

•

 ١١نکته درباره اتاق نوجوانان

•

 ١١نکته درباره پوشش دﯾوارھا

•

١١نکته درباره کاناپهھای تختخوابشو

•

 ١٢قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان

•

 ١٧وﯾژگی حمام اﯾدهآل

•

 ٢٠اﯾده برای تزئين دکوراسيون خانه

•

 ٢۴اﯾده برای بھتر ساختن اتاق خواب

•

 ٢۵پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما

•

 ۴نکته برای نورپردازی خانه

•

 ۵بھانه برای بازسازی آشپزخانه

•

 ۵عامل مھم در طراحی داخلی منزل

•

 ۵قدم تا فضای دلخواه
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تارﯾخ انتشار  :شنبه  ۴دی ١٣٨٩
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•

 ۵نکته درباره پرده آشپزخانه

•

 ۵نکته درباره پردهھا

•

 ۶پيشنھاد کاربردی برای تزئين اتاق بچه ھا

•

 ۶ترفند برای چيدمان اتاق کودک

•

 ۶قدم تا خانهای دلنشين!

•

 ۶نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه

•

 ۶نکته درباره پوشش دﯾوار

•

 ۶نکته درباره دکوراسيون زمستانی

•

 ۶نکته درباره رنگ ،بافت و الگو

•

 ۶نکته درباره رنگھای شاد

•

 ۶نکته درباره روتختی

•

 ۶نکته درباره کابينتھا

•

 ۶نکته درباره مبلمان چرمی

•

 ۶٠مورد واقعاً کاربردی

•

 ٧اصل رنگی دکوراسيون

•

 ٧توصيه دکوراتورھا برای شاد کردن فضای خانه

•

 ٧نکته برای خرﯾد لوستری مناسب

•

 ٧نکته درباره بالکن

•

 ٧نکته درباره دکوراسيون پاﯾيزی

•

 ٧نکته درباره دکوراسيون ھنری

•

 ٧نکته درباره سالن پذﯾراﯾی

•

 ٧نکته درباره سالن غذاخوری

•

 ٧نکته کاربردی در اتاق نشيمن

•

 ٨اﯾده برای اﯾجاد اتاق خواب وﯾکتورﯾاﯾی

•

 ٨دکور تابستانی

•

 ٨نکته در انتخاب فرش

•

 ٨نکته درباره تزﯾينات دﯾواری

•

 ٨نکته درباره دکوراسيون راھروھا

•

 ٨نکته درباره دکوراسيون سنتی

•

 ٩اﯾده برای دکوراسيون منزل

•

 ٩نکته در باره کاغذدﯾواری
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•

 ٩نکته درباره کوسنھا

•

آباژور نماسنگی

•

آباژورھا ،خورشيدھای کوچک خانه!

•

آذﯾن خانه

•

آرامـش روی مـبـل مـناسـب

•

آرامش با رنگھای طبيعی

•

آرامش در اتاق خواب کودکان

•

آرامش در حضور رنگھا

•

آساﯾش روانی خانواده

•

آشـپـزخـانه زﯾـبـا

•

آشپزخانه

•

آشپزخانه ای مطابق سليقه کدبانو

•

آشپزخانه جزﯾره ای

•

آشپزخانه خود را دکوربندی کنيد

•

آشپزخانه قلب خانه است

•

آشپزخانه مطلوب کدبانو

•

آشپزخانه من

•

آشپزخانهھای رنگين

•

آکوارﯾوم

•

آکوارﯾوم در محيط کار

•

آلبوم دﯾواری

•

آنچه باﯾد درباره چيدمان خانه بدانيم

•

آنچه درباره کابينت نمیدانستيد

•

آﯾنه حمام

•

آﯾنه و کنسول

•

آﯾنه و نقش آن در دکوراسيون

•

آﯾنه ھای طرح دار

•

آﯾينه،زﯾباﯾی ھا را دو چندان می کند

•

ابتــکـارھـاﯾـــی بــرای آشــپــزخـانــــه

•

ابتکارھای ساده در چيدمان خانه

•

اتاق به اتاق خانه خود را بررسی کنيد
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•

اتاق تخيلی کودک

•

اتاق خواب

•

اتاق خواب

•

اتاق خواب آسياﯾی

•

اتاق خواب اﯾده آل من

•

اتاق خواب به سبک نواحی گرمسيری

•

اتاق خواب توسکانی

•

اتاق خواب رمانتيک

•

اتاق خواب ژاپنی

•

اتاق خواب ساحلی

•

اتاق خواب فرانسوی

•

اتاق خواب لوکس

•

اتاق خواب مدرن

•

اتاق خواب مدرن

•

اتاق خواب مشرقی

•

اتاق خواب وسترن

•

اتاق خواب وﯾکتورﯾاﯾی

•

اتاق خوابھاﯾی که ھمراه با بچهھا بزرگ میشوند

•

اتاق خوابی پر از آرامش

•

اتاق خوابی دلپذﯾر

•

اتاق دلبندان

•

اتاق فرزندمان را زﯾبا طراحی کنيم

•

اتاق کودک

•

اتاق کودک

•

اتاق کودک

•

اتاق کودک خود را چگونه تزئين کنيم

•

اتاق کودکان؛ از بازی تا تکليف

•

اتاق کودکم چگونه باشد

•

اتاق کودکم را چطور بچينم؟؟؟

•

اتاق ميھمان و امکانات آن

•

اتاق نشيمن
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•

اتاق نشيمن

•

اتاق نشيمن

•

اتاق نشيمن را با رنگ و مدل ھای متفاوت بياراﯾيم

•

اتاقخواب پسربچهھا؛ دنيای کوچک مردانه!

•

اتاقی از آن خود

•

اتاقی برای خيال پردازی

•

اتاقی برای کوچولوھا

•

اتاقی به سبک فنگشوﯾی

•

اتاقی در مرکزﯾت جھان

•

از آﯾنه استفاده کنيم!

•

از اتاق نشيمن چه استفادهھاﯾی میکنيد؟

•

از رنگ سفيد استفاده کنيم ﯾا نه؟

•

اسباب خانه

•

استفاده از نور برای بزرگتر جلوه دادن خانه

•

استفاده بھينه از خانهھای نقلی

•

استفاده بھينه از فضا

•

استفاده کردن پرده بلند برای پنجره ھای کوتاه

•

استنسيل؛ تزئين سرﯾع دﯾوار

•

اسرار داشتن اتاقی دنج و راحت

•

اسرار نقاشی دﯾوار

•

اشتباھات راﯾج در دکوراسيون

•

اصل نورپردازی در خانه

•

اصالح فضای داخلی خانه ﯾافنگشوﯾی

•

اصول دکوراسيون آشپزخانه

•

اصول دکوراسيون حمام

•

اصول دکوراسيون در اتاق خواب

•

اصول ششگانه تغيير دکوراسيون اتاق

•

اصول کلی چيدن وساﯾل در خانه ھای امروزی

•

اگر در حال اسبابکشی ھستيد

•

انرژی فنگشوﯾی

•

انرژی مثبت را به زندگی خود بياورﯾد
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•

انطباق کف پـوش خـانـه با آب و ھوا

•

اول برنامهرﯾزی سپس خرﯾد

•

اول محل تابلو را انتخاب کنيد بعد ميخ بکوبيد

•

اھميت نور

•

ای آﯾنه مرا پرنورکن

•

اﯾجاد فضاﯾی مردانه در خانه

•

اﯾده ای متفاوت برای اتاق نشيمن

•

اﯾده ھاﯾی برای جاﯾگزﯾنی لوازم قدﯾمی در منزل

•

اﯾده ھاﯾی برای طراحی دکوراسيون اتاق خواب

•

اﯾدهھای بزرگ برای فضاھای کوچک

•

با اﯾن کمدھا خانه شما بزرگ تر به نظر می رسد

•

با پارچهھای اضافه

•

با تغيير فضای داخلی خانه دﯾوارھا را کنار بزنيد

•

با چرخه رنگ آشنا شوﯾم

•

با چند روش ساده فضای خانه را دلنشين تر کنيم

•

با رنگ ھای زنده بيشتر آشنا شوﯾم

•

با کمترﯾن ھزﯾنه ﯾک دفتر کار کوچک در خانه داشته باشيد

•

باز کن پنجره را

•

بازسازی با دکوپاژ

•

بازی رنگھا در اتاق خواب

•

باغچه سيار کنار پنجره

•

باغچه ھای سيار

•

باﯾد ھوای پنجرهھا را داشت

•

بدون اثاثيه ھرگز

•

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

•

برای زﯾباتر کردن دکوراسيون منزل از چه رنگھاﯾی استفاده کنيم؟

•

برای زﯾباتر کردن شومينه

•

برای فصل گرما

•

برای من ای مھربان چراغ بيار

•

برای ﯾک زندگی مفرح دﯾوارھا را ھم فراموش نکنيد

•

بررسی و چگونگی اتاق خواب ميھمان
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•

برگ ھای درخشان

•

برگھای پاﯾيزی در دکوراسيون

•

بزرگ جلوه دادن خانهھای کوچک

•

بزرگ نشان دادن اتاق کوچک

•

بزرگترھا سليقه شان را پشت در بگذارند

•

به راحتی لم دھيد

•

به رادﯾاتور ھای قدﯾمی نمای مدرن ببخشيد

•

به روان خانه بيندﯾشيم

•

به سادگی در آشپزخانه طاقچهای چوبی بسازﯾد

•

به سوی انتزاعی تازه

•

به طراحی دکوراسيون داخلی اھميت دھيد

•

به کاربردن فنگ شوﯾی در اتاق خواب

•

بھار ،ميھمان خانه وﯾالئی شماست

•

بھترﯾن رنگ برای پنجره ھا

•

پـنجـره زﯾباﯾی خانه ام

•

پارچه ھای سنتی و دکوراسيون شرقی

•

پارچهھای قدﯾمی در دکوراسيون امروزی

•

پرده حمام

•

پرده و پنجره

•

پرده و زﯾباﯾی پنجره

•

پرده ھا در منزل

•

پرده ھا عامل جان بخشی به رنگ ھای خانه

•

پرده ھای قاب دار

•

پردهای به جای کابينت

•

پردهھا را عوض کنيد

•

پردهھا را کنار بزنيد ،آفتاب منتظر است

•

پردهھای خوب برای خانهھای خوب

•

پنج قرن دکوراسيون

•

پنجره ای تازه به سوی طراحی داخلی

•

پنجره ھا را چشمگير کنيد

•

پنجره ھای زﯾبا در منزل شما
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•

پوششی سرﯾع برای دﯾوارھا

•

تا خانهای زﯾباتر

•

تابلو مکمل دﯾوار

•

تابلو ھاﯾی با رنگ آميزی

•

تاثير رنگ در آشپزخانه

•

تاثير رنگھا در زﯾباﯾی منزل

•

تاثير نور بر رنگ دکور اتاقھا

•

تارﯾخچه کاغذ دﯾواری

•

تأثير چيد مان منزل در آرامش کودک

•

تأثير رنگھا در چيدمان منزل

•

تجدﯾد دکوراسيون حمام

•

تختخواب برای خانهھای کوچک

•

ترکيب بندی در نصب تابلوھا

•

تزئيـن خـانه با روشھاﯾی ساده

•

تزئين اتاق کودک

•

تزئين با آوﯾز ھای کرﯾستالی

•

تزئين پيش بخاری

•

تزئين حمام ساده و ارزان

•

تزئين حمام و دستشوﯾی

•

تزئين خانه با رنگھای پائيزی

•

تزئين ساده و ارزان حمام

•

تزئينات پنجره

•

تزئينات جنبی پرده ھا را زﯾباتر می کند

•

تزئينات رنگين با روبان

•

تزﯾين خانه به ظرافت نياز دارد

•

تزﯾين ظرف با گل ھای خشک

•

تزﯾينات پنجره

•

تعادل ،تقارن ،سادگی

•

تغيير دکور بدھيد

•

تغيير دکوراسيون

•

تغيير دکوراسيون با کمترﯾن ھزﯾنه
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•

تغيير دکوراسيون بدون تغيير مبلمان

•

تغيير دکوراسيون منزل

•

تغيير دکوراسيون؛ تغيير فصل

•

تغيير فضا با رنگ

•

تغييری دومنظوره در فصول سرد سال

•

تفکيک اتاق با پاراوان

•

تکنيک ھای رنگ آميزی دﯾوار

•

تکنيکھاﯾی برای تزﯾين دﯾوارھا

•

تلفيق سنت و مدرنيته

•

تنوع در دکوراسيون خانه

•

تنوع رنگ در آشپزخانه

•

تنھا در آشپزخانه

•

تو فکر ﯾک سقفم ...

•

توالت فرنگی درون حمام

•

توصيه ای برای اتاق نشيمن

•

توصيه ھا و پيشنھاداتی در امر دکوراسيون

•

توصيهھای فنگ شوﯾی در مورد آﯾنه ھا در منزل!!

•

تھيه ی پارچه ی پرده ای

•

جاﯾگزﯾنی برای پاتختی

•

جاﯾی برای آرامش

•

جاﯾی برای خرده رﯾزھا

•

جاﯾی برای زندگی

•

جذابيت روی سطح ميز

•

جزﯾره آرامش ميان آشپزخانه

•

جعبهای به جای کابينت

•

جعبهای در ورودی خانه

•

جلوه دادن به اتاق در سال نو با طرح ھاﯾی شکوھمند

•

جنس ھای قدﯾمی در چيدمان نو

•

جھت تخت خواب

•

چـيـدمـان راھـرو

•

چاپ به وسيله مُھر
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•

چاشنی خالقيت در آشپزخانه

•

چشم و چراغ خانه

•

چطور آشپزخانه سبز داشته باشيم؟

•

چطور اتاق خواب کودک را بچينيم؟

•

چطور حمامی زﯾباتر داشته باشيم؟

•

چطور کمد اتاق مان را ساماندھی کنيم؟

•

چطور نور اتاق خواب کودک را تنظيم کنيم؟

•

چطور نورپردازی خوب در خانه داشته باشيم؟

•

چگونه با رنگ ،خانه را بزرگ کنيم

•

چگونه پنجرهای با پوشش زﯾبا داشته باشيم ؟

•

چگونه تابلوھا را بچينيم

•

چگونه حياط خانه ھاﯾمان راآماده کنيم؟؟؟

•

چگونه خانه خود را بزرگتر کنيم

•

چگونه خانه را تزئين کنيم

•

چگونه در آپارتمانھای کوچک زندگی کنيم

•

چگونه در کنار اتاق نشيمن ،فضای غذاخوری ھم داشتهباشيم؟

•

چگونه دکور خوبی برای خانه داشته باشيم

•

چگونه دﯾوار متحرک )پاراوان( بسازﯾم

•

چگونه فضای اتاق خواب را بزرگتر نشان دھيم ؟

•

چگونه فضاﯾی دلنشين برای نشيمن خود بسازﯾم ؟

•

چگونه محيط خانمان را گرم و پر انرژی کنيم

•

چند ابتکار برای آشپزخانه

•

چند اﯾده برای تبدﯾل اتاق خواب به محيطی آرام و دنج

•

چند اﯾده جدﯾد برای تغيير دکوراسيون داخلی خانه

•

چند توصيه برای دکوراسيون اتاق خواب

•

چند راه برای داشتن آپارتمان دلباز

•

چند نکته مھم در مورد رنگ و دکور اتاق نشيمن

•

چه اﯾدهای برای دکوراسيون دارﯾد؟

•

چه پردهای برای کدام فضا مناسبتر است؟

•

چه پوششی برای کف خانه مناسب تر است

•

چه فرشـی را کـجا پھـن کـنيم؟
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•

چھارنکته ازدنيای پر رمز و راز اتاق

•

چی بود  ،چی شد !!!

•

چيدمان اتاق جوانان

•

چيدمان اتاق خواب به روش فنگ شوﯾی

•

چيدمان اتاق کامپيوتر

•

چيدمان اتاق نشيمن

•

چيدمان براساس رنگ دکوراسيون زردـ آبی

•

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

•

چيدمان در سرما

•

چيدمان در فضاھای کوچک

•

چيدمان درست ،آرامش را به خانه می آورد

•

چيدمان لوازم خانه در فصل سرما

•

چيدمان مبل در اتاق نشيمن

•

چيدمان متفاوت اثاثيه منزل

•

چيدمان مناسب برای ورودی خانه

•

چيدمان نشيمن

•

چيدمان وسائل در خانه

•

حرفی از جنس دﯾوار

•

حرکت به سوی دکوراسيون مدرن

•

حمام ھای کوچک

•

خانه ای از شن و مه

•

خانه ای با دو سبک

•

خانه ای بدون استرس

•

خانه ای پر از صلح و صفا

•

خانه ای پر از نور طبيعی

•

خانه بانو

•

خانه را بزرگ جلوه دھيد

•

خانه راحت

•

خانه رنگارنگ

•

خانه رنگارنگ میشود

•

خانه زﯾبا
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•

خانه شما چه رنگی است؟

•

خانه شما ھم کوچک است؟

•

خانه من امنترﯾن خانه دنياست

•

خانه ھای کوچک

•

خانه ھاﯾی چه بزرگ

•

خانه ،ﯾک موجود زنده

•

خانهای اﯾده آل بسازﯾد

•

خانهای بدون استرس با نور پردازی مناسب

•

خانهای به زﯾباﯾی رنگھا

•

خانهای گلستان داشته باشيد

•

خانهھای خود را اﯾرانی تزئين کنيد

•

خانهھاﯾتان پر نور

•

خانهھاﯾی شادتر داشته باشيد

•

خرﯾد مبلمان اتاق ناھارخوری

•

خرﯾد مبلمان اﯾمن در برابر زلزله

•

خصوصی ترﯾن فضا در خانه

•

خالقيت زﯾر دوش

•

خلق فضاﯾی دلنشين با کمی خالقيت

•

خواب راحت در اتاق خواب راحت

•

خواب عالی در ﯾک اتاق خواب فضاﯾی!

•

خوابی زﯾبا در اتاق خوابی زﯾبا تر

•

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

•

دست شوﯾی حمام

•

دست نگه دارﯾد

•

دستگيره ھای شيشه ای برای کابينت

•

دستگيره ھای کابينت ھا

•

دفتر کار خانگی

•

دفتر کار در منزل

•

دکور آشپزخانه

•

دکور طراحی کنيد

•

دکور :فضاﯾی به ظاھر بزرگ
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•

دکوراسيون  :کدام ابزار بھتر است

•

دکوراسيون آبی -صورتی

•

دکوراسيون اتاق خواب در تابستان

•

دکوراسيون اتاق فرشتهھا

•

دکوراسيون اتاق کودک

•

دکوراسيون اقتصادی

•

دکوراسيون با کمترﯾن ھزﯾنه

•

دکوراسيون بھاری

•

دکوراسيون حمام و دستشوﯾی

•

دکوراسيون خانه کوچک

•

دکوراسيون داخلی

•

دکوراسيون داخلی منزل و انرژی مثبت

•

دکوراسيون داخلی منزل)لوازم را بھتر بچينيم(

•

دکوراسيون در آپارتمان

•

دکوراسيون در اتاق انتظار

•

دکوراسيون رنگی برای سال نو

•

دکوراسيون زرد -آبی

•

دکوراسيون منزل در  ۵مرحله

•

دکوراسيون« اتاق کودک

•

دکوراسيون« نورپردازی در آشپزخانه

•

دکوراسيونی با طرح ھای مدرن

•

دکوراسيونی برای پنجره

•

دکوربندی منزل

•

دل انگيز کردن اتاق نشيمن

•

دنيا در قاب پنجره اتاق شما

•

دوش حمام

•

ده نکته مھم در مورد تغيير دکوراسيون اتاق

•

دﯾوارھا را به بازی بگيرﯾد

•

دﯾوارھا را فراموش نکنيد

•

دﯾوارھای دلانگيزی داشته باشيم

•

دﯾوارھای راه راه
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•

دﯾوارھای زﯾبا

•

دﯾوارھای طرحدار

•

دﯾوارھای متحرک

•

رابطه رنگی ميان فضاھای خانه

•

راه راه ھای زﯾبا

•

راه ھای رفع ﯾکنواختی چيدمان

•

راھنمای خرﯾد لوستر

•

راھنمای خرﯾد مبلمان اﯾمن

•

رنگ آميزی فانتزی برای مبلمان کودک

•

رنگ در اتاق کودکان

•

رنگ در دکوراسيون

•

رنگ روح زندگی

•

رنگ سفيد ھم جذابيتھای فراوانی دارد

•

رنگ و ابعاد فضا

•

رنگ ھا در حمام

•

رنگ ھا را به خاطر بسپارﯾد

•

رنگ ھا را به خانه بياورﯾد

•

رنگ ھا را در اتاق خوابتان به بازی بگيرﯾد

•

رنگ ھای انرژی زا در منزل

•

رنگ ھای پائيزی غنی و پرماﯾه

•

رنگ ھای زنده پرانرژی و جذاب

•

رنگ ھاﯾی که جادو می کنند

•

رنگآميزی مناسب خانه را بزرگتر میکند

•

رنگارنگ شوﯾد

•

رنگھا را فراموش نکنيد

•

رنگھای بھاری

•

رنگھای زنده ،رنگھای دوست داشتنی

•

رنگھای مناسب برای ﯾک اتاق خواب

•

رنگين کمان خانه

•

روتختی؛ چشم و چراغ اتاق خواب

•

روشناﯾی رمز آرامش
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•

روشناﯾی و زﯾباﯾی به خانه ھدﯾه کنيد

•

روشھای مختلف در انتخاب دکوراسيون

•

روکش پارچه ای برای مبل

•

روکش ھای تزئينی برای پشتی و دسته ھای مبل

•

روی عيب ھای خانه رنگ بزنيد

•

رﯾزه کاری ھای دکوراسيون

•

زمانی که استرس ھا خنثی می شود

•

زمستانهھای دکوراسيون

•

زندگی اﯾرانی ،خانه فرنگی

•

زندگی سپيد

•

زندگی کمی سفيد و مختصر

•

زﯾبـاﯾی حـق شمـاست

•

زﯾبا کردن اتاق فرشته ھای کوچک

•

زﯾباﯾی را به نشيمنھای منزل بياورﯾد

•

زﯾباﯾی موزائيک در اﯾجاد و ارزش نھادن به فضاھای مختلف

•

ساختار رنگ در چيدمان اتاقھا

•

سادگی  ،زﯾباﯾی می آورد

•

ساده زﯾبا قابل لمس

•

سبک امروزی

•

سبک راحت

•

سبک نوآورانه

•

سبک وﯾالﯾی

•

سبک ﯾيالقی در بناھای وﯾالﯾی

•

سروﯾس ھای بھداشتی

•

سطح کاری متحرک برای آشپزخانه

•

سطوح طرح دار

•

سقف ھای به ظاھر بلند

•

سالمت در اتاق نشيمن

•

سليقه زﯾر دوش

•

سمفونی خواب

•

سيمای نوﯾن دکوراسيون
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•

شـادی را به مـنـزل بياورﯾد

•

شاد مانند ساکنانش

•

شادی در منزل

•

شش قانون اساسی دکوراسيون

•

شش قدم تا چيدمان دلخواه

•

شومينه در فصل گرما

•

شومينه ھای سرد

•

شيرآب ھای حمام

•

صناﯾع دستی در دکوراسيون

•

صندلی ھا را نونوار کنيم

•

ضرورت داشتن کتابخانهای شخصی

•

طراح داخلی آپارتمان خود باشيم

•

طراحی آشپزخانه مدرن

•

طراحی اتاق کودک

•

طراحی اتاق کودک

•

طراحی دکوراسيون با پارچه ھای طرح دار

•

طراحی دﯾوارھای اتاق خواب

•

طراحی کابينت ھای اشپزخانه

•

طرح ھاﯾی زﯾبا بر روی کابينت ھا

•

طرحی برای سقف

•

ظرافت در تزﯾين خانه

•

ظرف شوﯾی ھای تو کار

•

ظرفشوﯾی آشپزخانه

•

ظرفشوﯾی ھای آنتيک

•

ظرفشوﯾی ھای بيرون کار

•

ظرفشوﯾی ھای گرانيتی

•

ظرفشوﯾی ھای مسی

•

عجله نکنيد ابتدا تصميمگيری سپس خرﯾد

•

عجله نکنيد اول برنامه رﯾزی سپس خرﯾد

•

عناصر اصلی دکوراسيون چيست؟

•

عناصر ﯾک اتاق خواب رمانتيک
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•

فرشھای ١٠٠ساله داشته باشيد!

•

فضاھای کوچک خانه را ﯾاد کنيد!

•

فضای بومی را به خانه مدرن خود بياورﯾد

•

فضای خانه را بزرگتر جلوه دھيد

•

فضای خانه و اثر آن بر افراد

•

فضای نشيمن Living room

•

فکر بکر برای آپارتمان ھای کوچک

•

فنگ شوی

•

فنگ شوی؛ ارزان و کار آمد

•

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

•

فنگ شوﯾی چيست ؟

•

فنگ شوﯾی چيست؟

•

فنگ شوﯾی در اتاق خواب

•

فنگ شوﯾی فوری برای خانه

•

فنگشوﯾی چيست؟

•

فوت و فن رنگآميزی خانه

•

قاب ھای قدﯾمی زرﯾن نما

•

قدم ھاﯾی برای دکوراسيون اتاق خواب کودکان

•

قسمت پيشخوان در کابينت ھا

•

قلب سمبل مھر و دوستی

•

قوطی کبرﯾت جادار

•

کابينت آشپزخانه

•

کابينت ھای آنتيک

•

کابينت ھای جدﯾد

•

کابينت ھای درون حمام

•

کابينت ھای زﯾبا وکارآمد

•

کابينت ھای سنتی

•

کاربرد شمع ھا در زﯾباﯾی منزل

•

کاشی ھای کف حمام

•

کجا چه رنگی باشد؟

•

کدام ابزار بھتر است
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•

کف پوش

•

کف پوش آشپزخانه

•

کف پوش Vinyl PVC

•

کف پوش بامبو

•

کف پوش مرمر

•

گاھی به زﯾر پاﯾت نگاه کن

•

گرمابخش خانه ،سنتی ﯾا مدرن

•

گلدان ھاﯾی با نمای متفاوت

•

لـذت نـقـاشـی

•

لباسھای فرزندتان را به درخت سيب بياوﯾزﯾد

•

لوازم حمام ھای کوچک

•

لوازم فرعی حمام

•

مـحيط خـانهمان را گـرم و دلچسب کنيم

•

مبلمان منازل کوچک

•

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

•

مجموعه لوازم حمام

•

مجموعهای از جعبهھا

•

محبوبترﯾن رنگھا برای منزل

•

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

•

مشخصات اتاق و محل خواب کودک

•

مشکلی نيست که آسان نشود

•

معجزه نور در خانه

•

معيارھای انتخاب موکت

•

مکانی برای خواندن درسھا

•

من اتاق امن توام

•

ميز تحرﯾرھای زﯾر تختخوابی

•

ميزی برای صميميت

•

نـما سازی دﯾوارھای اتاق

•

نردهکشی؛ روی دﯾوار اتاق نشيمن

•

نصب گروھی تابلو و قاب عکس

•

نقاشی دﯾوارھا
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•

نقش آﯾينه در دکوراسيون منزل

•

نقش برجسته بر روی کابينت ھای قدﯾمی

•

نقش تابلو در دکوراسيون

•

نقش تابلو در ھماھنگی چيدمان  ،تابلو مکمل دﯾوار

•

نقش تزئينات در آپارتمان

•

نقش دﯾوارھای اتاق در زﯾباﯾی منزل

•

نقش کشو در استفاده بھينه از فضا

•

نقش و بافت در دکوراسيون

•

نکات طالئی در دکوراسيون

•

نکاتی در مورد اتاق کار

•

نکاتی در مورد پوشش کف

•

نکاتی در مورد تابلو و تزﯾين دﯾوار

•

نکاتی در مورد طراحی حمام

•

نکاتی در مورد فنگ شوﯾی

•

نکاتی درباره انتخاب و چيدمان کتابخانه

•

نکاتی درباره تزﯾين اتاق نشيمن

•

نکاتی درباره دکوراسيون مدرن

•

نکاتی درباره طراحی آشپزخانه

•

نکاتی درباره کفپوشھا

•

نکاتی راجع به طراحی داخلی خانه ھا

•

نکاتی کليدی در دکوراسيون داخلی

•

نکته درباره تغيير دکوراسيون داخلی خانه

•

نکته ھای مفيد درباره پرده

•

نکته ھاﯾی بر تزئين منزل به سبک مدرن

•

نگاھی به چگونگی چيدمان اتاق جوانان

•

نگاھی به مشخصه ھای اتاق کودک

•

نمائی تازه با کمترﯾن ھزﯾنه

•

نور به خانه بياورﯾد

•

نور مناسب

•

نورپردازی

•

نورپردازی خوب در خانه
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•

نورپردازی در آشپزخانه ،حمام و ھال ورودی

•

و باز ھم رنگ ھا

•

وﯾژگی ھای ﯾک گالری خانگی

•

ھمه چيز در مورد نصب تابلو و قاب عکس

•

ھيچ محدودﯾتی وجود ندارد

•

ﯾـک دکـور خـوب

•

ﯾک آشپزخانه استاندارد داشته باشيد

•

ﯾک اتـاق دنج و راحت

•

ﯾک اتاق جوانپسند

•

ﯾک اتاق کار اﯾدهآل چه خصوصياتی دارد؟

•

ﯾک اتاق نشيمن متفاوت

•

ﯾک دکوراسيون سنتی

•

ﯾه دﯾواره که روش ھيچی نداره...

لينک دانلود :

http://vista.ir/?view=pdf

 ١٠ايده برای دکوراسيون داخلی منزل

ھمه ی اﯾده ھای تغيير دکوراسيون مستلزم صرف وقت و ھزﯾنه ی زﯾاد
نيست .اگر به دنبال چند اﯾده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای تغيير
دادن خانه تان ھستيد ،اﯾن  ١٠مورد می تواند کمکتان کند
 (١تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد :مبلمان را از کنار دﯾوار
برداشته و سعی کنيد آنھا در زواﯾای جدﯾدتر و گيراتر بچينيد .مثال ً قرار دادن
کاناپه به صورت مورب در ﯾک اتاق نشيمن بارﯾک باعث می شود که اتاق
وسيعتر نشان دھد.
 (٢ﯾک دﯾوار را رنگ کنيد :ﯾکی از دﯾوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز
ھست را به رنگ دلخواھتان رنگ کنيد .تابلوھا و لوازن ھنری از آن آوﯾزان کنيد
و مبل جدﯾد و زﯾباﯾی در آن قسمت قرار دھيد) .البته دقت داشته باشيد که
رنگ آن با ساﯾر لوازم خانه ھماھنگ باشد(
 (٣از گل و گياه استفاده کنيد :گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بياورد .اگر عالقه ای به رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد ،می توانيد از
گل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد .کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی می توان آنھا را از گل طبيعی

www.takbook.com

www.takbook.com
تشخيص داد.
 (۴ﯾک قاليچه محلی در نقطه ای بيندازﯾد :قاليچه ھای محلی وسيله ی بسيار خوبی برای اتاق ھای گفتگو و نشيمن به شمار می رود .قاليچه
ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد.
 (۵تابلو و آﯾنه از دﯾوارھا آوﯾزان کنيد :تابلوھاﯾی آوﯾزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند .سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زﯾباتر
استفاده کنيد .ھنگام آوﯾزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده باشد و گيرا باشد.
 (۶مجسمه ھا را در ﯾک جا جمع کنيد :مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار
دھيد .اﯾن مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.
 (٧از کوسن ھای تزئينی استفاده کنيد :اﯾن بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بوی جدﯾدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را
نيز باشکوه تر جلوه ميدھد.
 (٨المپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد :لوسترھا و المپ ھا جزء وساﯾلی ھستند که خيلی زود بر بيننده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان
قدﯾمی است ﯾا جدﯾد .به دنبال لوسترھاﯾی باشيد که جدﯾدتر و فانتزی باشند ،و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.
 (٩لحاف ھا و رواندازھا نيز مثل کوسن ھای تزئينی ،به اتاقتان رنگ می دھد .اﯾن رواندازھا و روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود می
باشد .با توجه به روحيه و سليقه ی خود زﯾباترﯾن را انتخاب کنيد.
 (١٠لوازم اضافی را از جلوی دﯾد بردارﯾد :وساﯾل و لوازم اضافی باعث از بين رفتن جلوه ی اتاق می شود .برای برگه ھا ،اسباب بازﯾھای بچه ھا ،و
ساﯾر اسباب و وساﯾلی که شکل اتاق را بر ھم می زند ،جای مخصوصی تدارک ببينيد.
منبع  :بيرتک
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 ١١نکته درباره اتاق نوجوانان

به دليل اﯾنکه نوجوانھا ھميشه به دنبال آزادی و آرامش ھستند ،بهطور
معمول به فضاﯾی بزرگ ھم نياز دارند تا به طور نسبی نيازھاﯾشان فراھم
شود .در ستون اﯾن ھفته به چند نکته در مورد اﯾنکه چطور نوجوانھا را
خوشحال کنيم و نيز اﯾنکه چطور کاری کنيم که از اتاق خود راضی باشند،
اشاره میشود.
نکته اول( استفاده از بالشھای دکوری ،فرشھای کوچک ،آباژورھای پاﯾه
بلند و تابلوھای دﯾواری میتواند فضاﯾی شاعرانه و دوست داشتنی در اتاق
نوجوانان خلق کند.
نکته دوم( بوردھای بزرگ دﯾواری و ﯾا مجموعهای از عکسھای مورد عالقهشان ،تکهھاﯾی از مجلهھاﯾی که دوستش دارند ،اﯾنھا ھمه از مواردی
است که نوجوانان بين سن  ١٢تا  ١٩سالگی به آنھا عالقهمند ھستند .با استفاده از اﯾن موارد میتوانيد فضاﯾی را که باب ميل نوجوانھاست
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خلق کنيد.
نکته سوم( اﯾدهھای خالقانه ،مانند مجموعهای از ماسکھا ﯾا شمشيرھاﯾی که به صورت ضربدری قرار گرفتهاند ،چاقوی شکار ،زرهھای تزﯾينی
ھمه میتوانند بسيار جذاب باشند و فضاﯾی کامال متفاوت را به وجود آورند.
نکته چھارم( چراغھای مطالعه زﯾبا و جاشمعیھای کوچک و زﯾبا که اشکال و طرحھای مختلف دارند و ھمچنين اگر مطابق سليقه نوجوان شما
انتخاب شوند ،میتوانند فرزند شما را به درس خواندن تشوﯾق کند.
نکته پنجم( صندلیھای کوسنمانند بزرگ که زﯾرشان الﯾهای محکم دارد و میتوان آنھا را در رنگھای مختلف با ھم ست کرد ،میتوانند دکور
مناسبی برای گوشهای از اتاق باشند.
نکته ششم( صندلیھای تاشو نيز گزﯾنهھای مناسبی ھستند و فضای کوچکی را اشغال میکنند.
نکته ھفتم( صندلیھای راحتی عالوه بر زﯾباﯾی که به اتاق اضافه میکنند ،میتوانند جھت پذﯾراﯾی از دوستان فرزندانتان که برای تماشای فيلم ﯾا
درس خواندن به دﯾدارشان میآﯾند ،گزﯾنهھای خوبی باشند .ھمچنين میتوانيد اﯾن صندلیھا را با کوسنھای بزرگ و رنگی دکور کنيد.
نکته ھشتم( نوجوانھاﯾی که اتاقشان را با خواھر ﯾا برادرشان تقسيم میکنند ،برای داشتن فضای خصوصی میتوانند از پردهھای وسط اتاق و ﯾا
تختھای کاناپهای استفاده کنند.
نکته نھم( برای داشتن جاﯾی جھت نگھداری وساﯾل مورد نيازشان مانند وساﯾل مرتب کردن موھا ،سیدیھا ،لباسھای کثيف و مجلهھا
میتوانيد از سبد و آوﯾزھای لولهای استفاده کنيد.
نکته دھم( با قرار دادن ﯾک کاناپه اضافی در اتاق و ﯾا ﯾک ست کاناپه تختخوابشو که به عنوان تختخوابی برای دوستانشان به کار رود میتوان
ﯾک حال خصوصی در اتاق براﯾشان به وجود آورد.
نکته ﯾازدھم( با داشتن ﯾک ميز کامل استاندارد ،ھمراه با ﯾک کامپيوتر شخصی به ھمراه صندلی راحت نوجوانھا میتوانند به راحتی برای مدت
طوالنی درس بخوانند بدون اﯾنکه پشتشان درد بگيرد .فضای درسخواندن برای نوجوانھا ﯾکی از مھمترﯾن فضاھاﯾی است که باﯾد با دقت دکور
شود.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ١١نکته درباره پوشش ديوارھا

▪ در اتاق نشيمن بھتر است از پوششھای دﯾواری با الياف طبيعی و
پارچهای استفاده کنيد تا ﯾک حس دوستانه و صميمی به اطراف و
اطرافيانتان منتقل شود.
▪ در اتاق پذﯾراﯾی ترجيحا از پوششھاﯾی استفاده کنيد که در آن از
برادهھای چوب ،خردهھای فلز و موادی مثل پیویسی به کار رفته باشد.
چنين پوششی در ضمن رسمی بودن ،مقاومتش نسبت به ساﯾر
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پوششھا بيشتر است.
ی در تعيين پوشش اتاق بچهھا میتوانيد از طرحھای متنوع عروسکی و رنگھای شاد و درخشان کمک بگيرﯾد.
▪ با استفاده از طرحھای عمودی و با فاصله ،میتوانيد دﯾوارھا را بلندتر جلوه داده و اﯾن حس را القا کنيد که انگار سقف در فاصلهای مرتفعتر از
ارتفاع واقعیاش قرار گرفته است.
▪ با استفاده از طرحھای افقی ،میتوانيد خانه را وسيعتر و پھنتر از آنچه ھست ،نشان داده و در عين حال ،سقف را به کف نزدﯾکتر نشان دھيد.
▪ با استفاده از طرحھای شلوغ و گُلدار ،میتوانيد فضا را کوچکتر نشان دھيد.
▪ با استفاده از طرحھای قطری و زﯾگزاگ ،میتوانيد محيط را زنده و پوﯾا جلوه دھيد .چنين طرحھاﯾی به عنوان طرحھای انرژیزا شناخته میشوند.
▪ ﯾادتان باشد که اگر الگوی پوشش دﯾواریتان خيلی نزدﯾک به ھم و مرتب در خطوط افقی و عمودی قرار داشته باشد ،پوشش دﯾوارتان بر جلوه
محيط غلبه خواھد کرد ،به نحوی که مبلمان و وساﯾل داخل اتاق کمتر دﯾده میشوند.
▪ ﯾادتان باشد که ھماھنگی بين بافت پوشش دﯾواری و دﯾگر زﯾر مجموعهھای مبلمان بسيار مھم بوده و بھتر است که اﯾن اقالم را در ﯾک طيف
رنگی و ﯾا مکمل ﯾکدﯾگر انتخاب کنيد.
▪ بھتر است قبل از انتخاب پوشش دﯾواری ،از تاثير رنگھا بر محيط و موارد استفادهشان در مکانھای مختلف آگاھی داشته باشيد .رنگھا حتی
اگر با اليافی طبيعی و در قالب پوشش دﯾوار ھم باشند تاثير زﯾادی بر محيط میگذارند .باﯾد توجه کنيد که طرح و رنگ باﯾد با روحيه اعضای خانواده
متناسب باشد چون ھر کدام از آنھا حس متفاوتی را به محيط القا میکنند.
▪ از رنگھای درخشان بھتر است که در اتاق کودکان استفاده کنيد .اﯾن رنگھا موجب اﯾجاد انرژی و ھيجان در کودکان میشود .بهطور معمول
رنگھای درخشنده با رنگ سفيد رقيق میشوند.

مھرنوش پاکاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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 ١١نکته درباره کاناپهھای تختخوابشو

در برخی از خانهھا ،اتاق خواب برای چند كاربرد متفاوت طراحی میشود.
امروزه بسياری از اتاقخوابھا عالوه بر داشتن فضاﯾی برای استراحت كردن
و خوابيدن ،فضاﯾی برای كار كردن نيز دارند .اگر خانهای كوچك دارﯾد كه اتاق
خواب آن فضاﯾی است برای خوابيدن و كاركردن ،بھتر است آن را به گونهای
طراحی كنيد كه در طول روز فضای كافی و مناسب برای به انجام رسانيدن
كارھای روزمرهتان ھم داشته باشد.
ﯾكی از انتخابھای شما برای رسيدن به اﯾن فضای اﯾدهآل ،استفاده از
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مبلھای تختخوابشو است .در ستون اﯾن ھفته به رعاﯾت چند نكته قبل از
خرﯾد مبلھای تختخوابشو میپردازﯾم.
ـ نكته اول :به ﯾاد داشتهباشيد كه در طول روز به فضای كافی اتاق خواب نياز دارﯾد تا به راحتی به كارھای روزمرهتان رسيدگی كنيد و ھمچنين به
فضاﯾی برای نشستن و استراحت كردن احتياج خواھيد داشت ،پس در ابتدا اندازه مناسب مبلھای تختخوابشو را در ذھنتان طراحی كنيد و
سپس شروع به پرسيدن چند سوال از خودتان كنيد.
برای مثال سوالھاﯾی مانند قرار است چند نفر از اﯾن فضا استفاده بھينه داشته باشند؟ آﯾا زوج ھستيد ﯾا خود به تنھاﯾی از اﯾن فضا استفاده
میكنيد؟ چه مدت از روز را به استراحت اختصاص میدھيد و چه مدت از روز را برای به انجام رسانيدن كارھاﯾتان سپری میكنيد؟ متراژ اتاق چه
اندازه است؟ آﯾا متراژ اتاق به شما اﯾن اجازه را میدھد كه از تختخوابھای ساﯾز بزرگ استفاده كنيد؟ مالفهھاﯾی كه از قبل در خانه دارﯾد چه
ساﯾزی دارند؟
ـ نكته دوم :قبل از خرﯾد دقت داشتهباشيد كه بافت نھاﯾی اﯾن نوع از مبلمان به گونهای باشد كه به ھنگام خوابيدن به روی آنھا با سليقه و ذاﯾقه
شما به طور كامل ھماھنگی داشتهباشد .به طور كل بافتھاﯾی را كه نرم و لطيف و مقاوم ھستند ،انتخاب كنيد .ھمچنين میتوانيد مالفهای را
جداگانه برگزﯾنيد كه به ھنگام خواب و استراحت از آن روی تختخواب استفاده كنيد.
ـ نكته سوم :به ھنگام خرﯾد ،الگو و طرح پارچه مبلی را انتخاب كنيد كه با اتاق شما ھماھنگی داشته باشد ،در نظر داشتهباشيد تنوع طرح و بافت
اﯾن نوع مبلمان در بازار بسيار زﯾاد است .میتوانيد انواع گلدار ،راهراه ،چھارخانه و مدلھای عروسكی را بنا بر سبك اتاق و نوع كاربرد آن انتخاب
كنيد.
ـ نكته چھارم :به ھنگام خرﯾد كاناپهھای تخت خوابشو به پاﯾهھای آن دقت كنيد .كاناپهھاﯾی را خرﯾداری كنيد كه پاﯾهھاﯾش با چسب به بدنه
كاناپه محكم شدهباشد .آن دسته از كاناپهھاﯾی كه با ميخ به بدنه متصل میشوند بعد از مدتی شل شده و باعث ناميزان شدن و لق خوردن تخت
خواب میشوند.
ـ نكته پنجم :بھتر است به ھنگام انتخاب كاناپه مورد نظر ،آن را باز كنيد و به روی ھمه نقاط آن بنشينيد تا مطمئن شوﯾد كه ھمه نقاط آن مانند
مركز آن نرم و راحت است.
ـ نكته ششم :سطح روﯾی و اطراف كاناپه را به دقت نگاه كنيد .سطح كلی كاناپه باﯾد پوشيده از تشك و پارچه باشد تا نرمی و لطافت را به شما
منتقل كند .اگر در ساختار نھاﯾی و روﯾی كاناپه از چوب استفاده شده است ،از خرﯾداری آن منصرف شوﯾد.
ـ نكته ھفتم :قسمت تختخواب كاناپه را به سمت خود بكشيد .اگر به ھنگام بيرون آمدن سخت و دشوار بيرون آمد و دچار لق خوردن و تكان
خوردن شد از خرﯾد آن منصرف شوﯾد.
ـ نكته ھشتم :در نظر داشته باشيد كه اسكلت و بدنه كاناپهھای تختخوابشو مقاوم باشد و ھمچنين تشك آن دارای قطر كافی و مناسب برای
نشستن و خوابيدن باشد ،در غير اﯾنصورت به دليل كاربرد دوگانه ،اﯾن نوع مبلمان بهطور سرﯾع فرسوده و خراب میشوند.
ـ نكته نھم :اسكلت و بدنه كاناپه باﯾد مقاوم و محكم باشد به گونهای كه تخته چوبی زﯾرﯾن آن لق نباشد و تكان نخورد.
ـ نكته دھم :كاناپه مورد نظر را به گونهای انتخاب كنيد كه فنر داخل تشك آن محكم و با دوام باشد .اگر از آن دسته افرادی ھستيد كه دارای وزن
باالﯾی ھستند بھتر است تشكی با فنرھای مقاوم و محكم انتخاب كنيد چرا كه اﯾن دسته از افراد به طور معمول بعد از گذشت زمان كوتاھی از
تشك ابراز نارضاﯾتی دارند.
ـ نكته ﯾازدھم :به ھنگام خرﯾد از مسوول فروش بپرسيد كه تشكی برای جاﯾگزﯾن كردن و تعوﯾض كردن به ھنگام خراب شدن تشك كاناپه دارند ﯾا
خير ،در اﯾن صورت میتوانيد با خيال آسوده خرﯾد كنيد.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ١٢قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان

آرامش ،ﯾک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به
ميان میآﯾد ،دکوراتورھا میگوﯾند آرامش آدمھا از اتاق خوابشان شروع
میشود .میپرسيد چرا؟ روشن است ،چون اتاق خواب ھر شخص ﯾعنی
فضای خصوصی زندگیاش ،که اگر متناسب با نيازھای روحی و جسمی او
آراسته شده باشد ،فعاليتھای روزمره را براﯾش آسان میکند و باعث
میشود آدم با آرامش بيشتری در فعاليتھای روزانهاش حضور پيدا کند .اما
قبل از اقدام به دکوراسيون اتاق خواب ،الاقل باﯾد به اﯾن  ٣سؤال پاسخ داد:
ـ قرار است اتاق خواب را برای چه کسی )و با چه سنی( دکور کنيد؟
ـ درباره روحيات و خلقيات صاحب اتاق چه میدانيد؟
ـ چه سبکی را با سليقه او مناسب و ھماھنگ میدانيد؟
قطعاً اتاق خوابی که قرار است برای ﯾک نوزاد دکور شود ،حال و ھواﯾش
بسيار متفاوت است با اتاق خوابی که مثال ً قرار است برای پسر ١۶
سالهای که عاشق سينما و فوتبال است ،دکور شود .با در نظر گرفتن چند
نکته ساده میتوانيد طراحی موفق و اﯾدهآلی برای اتاق خواب کودکان
داشته باشيد .فراموش نکنيد که اتاق خواب برای کودکان ،نه تنھا جاﯾی
برای خوابيدن ،بلکه ﯾک قلمروی استثناﯾی است که انجام ھر فعاليتی در آن
برای بچهھا امکانپذﯾر است .اﯾن  ١٣نکته را به خاطر بسپارﯾد.
برای انتخاب رنگ اتاق خواب کودک ،ترجيحاً بروﯾد سراغ رنگھای بدون سرب .با استفاده از رنگھای شاد در رنگآميزی اتاق کودک و با استفاده از
تکنيکھای نقاشی روی دﯾوار ،میتوانيد اتاق او را به ﯾک سرزمين افسانهای تبدﯾل کنيد .برای مثال ،میتوانيد از شخصيتھای کارتونی مورد
عالقهاش ﯾا موضوعات برگرفته از کتابھای داستانیاش روی دﯾوارھا نقاشی کنيد ﯾا روی سقف اتاق خواب کودک ،آسمانی پر از ابرھای پنبهای ﯾا
کھکشانی پر از ستاره بکشيد .با اﯾن کار ،عالوه بر اﯾجاد فضاﯾی شاد و سرگرمکننده ،زمينه را برای پرورش خالقيت او نيز آماده کردهاﯾد.
اختصاص دادن بخشی از اتاق به سرگرمیھا و فعاليتھای روزانه کودک ،باعث شکوفاﯾی استعدادش میشود .مثال ً میتوانيد روی ﯾکی از دﯾوارھا
تابلوﯾی از جنس چوبپنبه نصب کنيد تا فرزندتان بتواند نقاشیھا و پوسترھای مورد عالقهاش را با پونز به آن بزند تا بتواند ھر روز روی دﯾوار اتاقش
مجموعهای از چيزھای مورد عالقهاش را ببيند .بچهھا ذاتاً به گردآوری اشيا و جمع کردن عکسھای مورد نظرشان عالقهمندند .با نصب اﯾن تابلو،
آنھا جاﯾی برای اﯾن کار پيدا میکنند و ضمناً از رﯾخت و پاشھای اضافی ھم جلوگيری میشود.
خوب است کودک را به جمعآوری و نماﯾش عکسھای خانوادگی تشوﯾق کنيد .بچهھا میتوانند با ھمان تابلوی چوبپنبهای و پونزھا )که در شماره
 ٢توضيح داده شد( ،نماﯾشگاه عکسی را مطابق با سليقه خودشان و در اتاق خودشان ترتيب بدھند .تقوﯾت اﯾن حس باعث میشود بعدھا در
دوران بلوغ و نوجوانی ،بچهھا به والدﯾن ،اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خالصه اﯾنکه مھربانتر بار بياﯾند.
قفسهای بدون در و با اندازهای قابل تنظيم در اختيار کودک بگذارﯾد تا چيزھاﯾی مثل اسباببازی ،ماکت ماشين و ھواپيما ،کتاب و دفتر ،وساﯾل
ورزشی ،لوازم صوتی و تصوﯾری ،لوازم نقاشی و چيزھاﯾی از اﯾن قبيل را در آن نگھداری کند .چنين قفسهای میتواند ﯾک مکان دردسترس و
مناسب در دکوراسيون اتاق کودک محسوب شود .اﯾن قفسهھا البته باﯾد روی دﯾوار ثابت شده باشند تا اگر احياناً کودک از آن باال رفت ،قفسهھا
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روی خودش برنگردند .ضمناً از نصب قفسهھاﯾی که درھای شيشهای دارند ،نيز باﯾد پرھيز کنيد.
برای اﯾنکه اتاق کودکان در آﯾنده ھم مورد استفاده قرار بگيرد ،بھتر است ﯾک مبلمان ساده و کاربردی را در نظر بگيرﯾد و اگر در مبلمان ،چوب به کار
رفته است ،دقت کنيد که حتماً الﯾه تثبيتکننده سيلر نيز به آن زده شده باشد.
ﯾکی از قوانين مھم در دکوراسيون اتاق کودک ،سھولت در امر نگھداری ،نظافت و مراقبت از اجزای آن است .ھنگام انتخاب لوازم ،حتماً اﯾن نکته را
در نظر داشته باشيد که باﯾد اجزای اﯾن اتاق به راحتی قابل شستشو و ضد لک باشند.
در انتخاب کفپوش مناسب برای اتاق کودک دقت کنيد .موکتھای بادوام و قاليچهھای قابل شستشو و انعطافپذﯾر )به شرطی که فکری برای
نلغزﯾدنش کرده باشيد( از جمله کفپوشھای مناسب برای اتاق کودکان به حساب میآﯾند .بھتر است ھنگام خرﯾد اﯾن نوع کفپوشھا ،رنگھای
روشن و طرحھای ساده را انتخاب کنيد ،چراکه معموال ً کودکان ،با توجه به رشد سرﯾعشان ،از طرحھا و رنگھای تند و گرم ،زودتر خسته میشوند.
ھنگام انتخاب تختخواب برای کودکان ،شراﯾط سنی آنھا را حتماً در نظر بگيرﯾد .اگر میخواھيد برای نوزادتان تختخوابی تھيه کنيد ،بھتر است
نوعی را انتخاب کنيد که فاصله بين نردهھای محافظش حداکثر  ۶سانتیمتر باشد تا اﯾمنی نوزاد به خطر نيفتد .اﯾن نردهھای محافظ باﯾد به
اندازهای باال بياﯾند که نوزاد نتواند به راحتی از تخت خارج شود.
از گذاشتن وساﯾل نوکتيز و ميلهمانند در اتاق خواب کودکان اجتناب کنيد ،چراکه ممکن است بچهھا موقع بازی کردن ،با ﯾکی از اﯾن وساﯾل برخورد
کنند و مشکلی براﯾشان اﯾجاد شود.
نور اتاق کودک باﯾد مالﯾم و غير مستقيم باشد .برای اﯾن کار ،میتوانيد از انواع نورھای بازتابی ﯾا پخششونده استفاده کنيد تا چشم کودک آزرده
نشود .ﯾادتان باشد در مکانی که اختصاص به فعاليتھای کودک دارد ،نوری جداگانه تعبيه کنيد و حتماً از نورھای تزئينی ھم در دکور اتاق کودکان
بھره ببرﯾد .میتوانيد انواع چراغھای تزئينی رﯾز را نيز در جاﯾی از اتاق قرار بدھيد تا فضای خاصی را برای سرگرمی و تفرﯾح کودکان اﯾجاد کرده
باشيد.
برای پوشش پنجرهای اتاق کودکان ،توصيه میشود از کرکرهھا ﯾا شاترھا استفاده کنيد؛ که ھم تنظيم نور و جرﯾان ھوا به وسيله آنھا به سھولت
امکانپذﯾر است ،ھم چيندار و دست و پاگير نيستند.
در انتخاب پوشش دﯾوارھا حتماً اﯾده و سليقه کودک را در نظر داشته باشيد ،چراکه بچهھا بيشتر فعاليتھاﯾشان را در اتاق خوابشان انجام
میدھند .ﯾادتان باشد که برای رنگآميزی دﯾوارھا ھم از رنگی استفاده کنيد که مورد عالقه کودک است .با اﯾن کار ،ھم به شکلگيری شخصيت
فرزندتان کمک کردهاﯾد ،ھم زمينه را برای آرامش بيشتر او فراھم آوردهاﯾد.
منبع  :پيک تندرستی
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 ١٧ويژگی حمام ايدهآل

بيش از  ٨٠درصد حوادث خطرناک در خانه اتفاق میافتد که بخش عظيمی
از آن نيز مربوط به رعاﯾت نکردن نکات اﯾمنی در حمام است .آب و وساﯾل
برقی در کنار ھم خطر آفرﯾناند .از سوی دﯾگر ،وجود کفپوش نامناسب تا
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حد زﯾادی احتمال سر خوردن در حمام را افزاﯾش میدھد.
امروزه حمام در خانهھای شھری به مکانی برای رفع خستگی و پاکيزه کردن
جسم تبدﯾل شده است .فرقی نمیکند که حمام شما کوچک باشد ﯾا
بزرگ .رعاﯾت برخی موارد مانند انتخاب کفپوش مناسب ،رنگ زﯾبا ،دستگاه
تھوﯾه و وساﯾل جانبی مناسب میتواند اﯾن مکان را به مکانی دلنشين ،آرام
و اﯾمن برای تمامی اعضای خانواده تبدﯾل کند.
●  ۴نکته درباره کفپوش حمام
 (١بھترﯾن گزﯾنه برای کفپوش حمام ،سراميک است .سراميک در برابر آب
مقاوم و از لحاظ طرح و رنگ بسيار متنوع است.
 (٢از ميان انواع سراميکھا ،سراميکھای شياردار از امنيت باالتری برخوردار است و ميزان خطر ليز خوردن را تا حد زﯾادی کاھش میدھد.
 (٣در حمامھاﯾی که کف شيبداری دارند ،بھتر است از موزاﯾيکھاﯾی با ساﯾز کوچک استفاده کنيد تا ھم شيب کمتر به نظر برسد و ھم
شکستگی و آسيبدﯾدگی در ميان موزاﯾيکھا به وجود نياﯾد.
 (۴استفاده از کفپوش بدون لعاب توصيه نمیشود چون پاک کردن اﯾن نوع کفپوشھا کار بسيار سختی است .در عوض کفپوشھای زبر بھترﯾن
گزﯾنه ھستند.
●  ٢نکته درباره رنگ حمام
 (١اگر حمام کوچکی دارﯾد ،دکوراتورھا به شما توصيه میکنند از سراميکھاﯾی به رنگ سفيد و بژ ﯾا زرد و کرم بسيار روشن استفاده کنيد تا نور
منعکس شده و فضای حمام بزرگتر به نظر برسد.
 (٢اگر کفپوش از سراميک سفيد و روشن است ،بھتر است دﯾوارھا به رنگ قرمز ،زرد ﯾا آبی باشد ،استفاده از پوشش دﯾواری طرحدار نيز محيط
حمام را دنج و گرم میکند .استفاده از رنگ مورد عالقه در حمام سبب آرامش و به وجود آمدن انرژی در شما میشود.
●  ٣نکته درباره تھوﯾه حمام
 (١در بسياری از موارد اتفاق میافتد که افراد در حمام دچار خفگی شوند .در خانهھای قدﯾمی آبگرمکن اغلب در حمام است و ھمين امر سبب
نشت گاز و خفگی میشود.
 (٢محيط حمام محيطی مرطوب است و رطوبت باال برای افرادی که دچار بيماری قلبی ﯾا آسم ھستند ،خطرناک است.
 (٣متاسفانه در برخی خانهھا پنجره ﯾا ھواکشی در حمام نصب نشده و اغلب پس از حمام ،اعضای خانواده مجبورند در حمام را باز گذارند تا ھوای
حمام عوض شود اما ھمين موضوع سبب ورود ھوای نامطبوع و مرطوب حمام به داخل فضای خانه میشود .برای از بين بردن بوھای نامطبوع و
رطوبت در حمام بھتر است از پنجره ﯾا ھواکش استفاده شود.
●  ١نکته درباره نورپردازی در حمام
 (١حمام محيطی مرطوب است و در صورتی که تارﯾک باشد ،محل مناسبی برای رشد قارچھا خواھد بود.
بنابراﯾن بسيار ضروری است که به گونهای طراحی شود که حتما نور طبيعی به داخل آن بتابد.
●  ۵نکته درباره اﯾمنی حمام
 (١برقگرفتگی از جمله حوادثی است که اغلب در حمام رخ میدھد .تمامی وساﯾل برقی را پس از استفاده از پرﯾز برق بکشيد و جمع کنيد .برای
پرﯾزھای حمام نيز باﯾد از محافظ پرﯾز استفاده کرد .تمامی سيمھای برق درون حمام باﯾد با روکش عاﯾق پوشانده شوند ،به طوری که ھيچ سيمی
با آب تماس نداشته باشد.
 (٢برای جلوگيری از سر خوردن در حمام ،در اطراف وان از کفپوشھای دوالﯾه حاوی التکس استفاده کنيد .اﯾن کفپوشھا به وسيله التکس زﯾرﯾن
به کف حمام نصب میشود و الﯾه بيرونی که دارای بافت ناھموار است ميزان سرخوردگی را کاھش میدھد .از پادری پالستيکی نيز میتوانيد
برای کف حمام استفاده کنيد .نصب ميلهھاﯾی به عنوان دستگيره روی دﯾوارهھای حمام نيز اﯾده خوبی است و میتوانيد پيش از زمين خوردن با
گرفتن آنھا تعادل خود را حفظ کنيد.
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 (٣سوختگی در حمام ھم زﯾاد اتفاق میافتد .بھتر است پيش از آنکه خودتان ﯾا کودکتان را زﯾر دوش آب بفرستيد ،ابتدا دستتان را زﯾر شير آب
گرفته و درجه حرارت آب را تنظيم کنيد .درجه مناسب آب برای پوست  ٣۵تا  ٣٧درجه است.
 (۴در صورتی که محيط داخل حمام به گونهای طراحی شده که در آن شيشه وجود دارد ،توجه داشته باشيد که اﯾن شيشهھا باﯾد از جنس
پالستيک ﯾا شيشه نشکن باشد تا موجب برﯾدگی و پارگی شدﯾد پوست در صورت شکستن نشوند.
 (۵نظافت حمام موضوع مھمی است که اغلب فراموش میشود .پس از ھر بار حمام کردن ،دﯾوارھا و کف حمام را با مواد پاککننده بشوﯾيد و
دستگاه تھوﯾه ﯾا پنجره را باز کنيد تا رطوبت خارج شود .در درون حمام حتما سطل زباله درپ وشدار ،تميز و مجھز به کيسه زباله قرار دھيد .ھيچ گاه
حولهھای کثيف را در حمام روی ھم جمع نکنيد چون سبب رشد قارچھا خواھد شد.
●  ٢نکته درباره حمامھای مدرن
▪ به تازگی سردوشھاﯾی وارد بازار شده که ميزان آب را متعادل کرده و در ضمن فشار آب را باال میبرد .اﯾن دوشھا در اﯾن روزھا که ھمگی ما باﯾد
در مصرف آب صرفهجوﯾی کنيم میتوانند کمک بسيار مناسبی باشند.
▪ گمان میکنيد درجه حرارت آب در ھنگام دوش گرفتن براﯾتان مھم است؟ به تازگی دوش آب ھوشمندی وارد بازار شده که میتواند دمای آب را
اندازه گرفته و آن را در رنگ نورھای متفاوت گزارش کند .برای مثال ،اگر دمای آب  ٣٢درجه باشد نور سفيد ٣٣ ،تا  ۴١درجه نور آبی ۴٢ ،تا  ۴۵درجه
نور بنفش و باالی  ۴۵درجه نور قرمز میشود .اﯾن وسيله استحمام کودکان را برای مادران راحتتر خواھد کرد.
منبع  :نشرﯾه خانواده
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 ٢٠ايده برای تزئين دکوراسيون خانه

به اﯾن نتيجه رسيده اﯾد که خانه تان احتياج به تغييردکور دارد اما چطوری آن
را طراحی ميکنيد؟ ممکن است در مغازه ھا پارچه ھای شيک و مبلمانھای
زﯾبائی دﯾده باشيد اما معموال ً به شما نمی گوﯾند که دقيقاً چگونه تمامی
اﯾن اجزا را ترکيب کنيد تا به نتيجه ای که دوستت دارﯾد برسيد.
اگر روشھای تزئين را از متخصصان ﯾاد بگيرﯾد ھر اتاق را ميتوانيد به طور حرفه
ای طراحی کنيد .بسياری از افراد برای گرفتن اﯾده در آخر ھفته از
نماﯾشگاھھا دﯾدن ميکنند و اکثراً قصد خرﯾد ندارند .فقط ميخواھند ببيند
چگونه ﯾک طراح دکوراسيون حرفه ای ﯾک خانه ساده را به جای زﯾبائی برای زندگی تبدﯾل ميکند .طراحان مثل تمامی افراد دﯾگر مشکالتی در اﯾن
راه دارند مثل :اﯾجاد شکل آسمان در ﯾک اتاق کوچک ،تقسيم کردن ﯾک اتاق بزرگ و اتاقھای نشيمن مختلف و انتخاب طرح و رنگی که واقعاً مناسب
باشد.
آنھا اﯾده ھای مختلف در اﯾن زمينه و روش ھای عجيب و غرﯾب را امتحان ميکنند بنابراﯾن اگرازنماﯾشگاھی دﯾدن ميکنيد دنبال اﯾده ھای عملی
باشيد که کمک ميکند فضای خانه تان را تغيير دھيد  .مثال ً روشھای مختلف تزئين دﯾوارھا )بعضی از طراحان به جای رنگ ﯾا کاغذ دﯾواری از پارچه
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استفاده ميکنند ( پرده ھا و کف و انواع گوناگون مبلمان و ترکيبات رنگی که پيش از آن به آنھا فکرنکرده اﯾد.
در اﯾن مقاله پيشنھادات طراحان بزرگ را برای طراحی ھر اتاق جمع کرده اﯾم تا به شما کمک کنيم از نظرات آنھا برای تغيير خانه تان استفاده کنيد.
 ( ١کف اتاق را به صورت شيشه ای و براق درآورﯾد تا کمک کند اتاقھای کوچک بزرگتر به نظر برسند و نور را منعکس کنند .جف بانکز  Jeff Banksمی
گوﯾد اغلب از کفيھای براق الفيت در اتاق خواب و اتاقھای طبقه پائين استفاده کنيد.
 ( ٢تختخواب اضافی مھمان در ﯾک اتاق اضافی )آن را کوسن و پشتی بپوشانيد به طوری که ﯾک کاناپه به نظر برسد( را به محل اتاق استراحت
روزانه تبدﯾل نماﯾيد و از آن دو منظوره استفاده کنيد .بدﯾن ترتيب ﯾک جای راحت اﯾجاد کرده اﯾد که ميتوانيد در طول روز برای نشستن ﯾا درس
خواندن از آن استفاده کنيد.
 ( ٣کورنيا ساند گرن از شرکت طراحان داخلی زﯾبو  Ziboh Inteniorsمی گوﯾد دوست دارم قفسه ھای شيشه ای را در شاه نشين بگذارم در
حاليکه ميزھای شيشه ای کمک ميکنند نور زﯾادی به داخل بتابد و اتاق روشن و ھواگير شود .ھر جا الزم است نور را به حداکثر برسانيد از انواع
مختلف شيشه دردرھا استفاده کنيد.
 (۴آشپزخانه ھای مستقل منظره زﯾبا و جدﯾدی با فضاﯾی در زﯾر خود دارند که برای ذخيره وساﯾل اضافه استفاده ميشود .به اﯾن ترتيب اﯾنطوری
احساس ميشود که کف آشپزخانه بزرگتر است و ميتوان بعداً از آن استفاده کرد.
 ( ۵دقت کرده اﯾد که اتاقھائی که در نماﯾشگاه ھا آﯾنه ھای زﯾادی دارند چطور به نظر ميرسند؟ اﯾن آﯾنه ھا را برای برگرداندن نوردور اتاق ميگذارند
که باعث ميشود اتاق بزرگتر به نظر برسد .آﯾنه ھای بلند را در شاه نشين قرار دھيد ودر حمام برای احساس روشنی و نورگيری از آنھا استفاده
کنيد.
 ( ۶به مبلمان خودتان فکر کنيد و طوری آن را بچينيد که صندليھا و ميز در سر راه رفت و آمد قرارنگيرد.
 ( ٧در طراحی از ھر سبکی که با سالﯾق شما سازگار است بھره گيری کنيد .سبک نيوانگلند باشد ﯾا از وساﯾل مجلل و پرزرق و برق استفاده
کنيد .طرح مطلوب خود را کم کم کامل کنيد.
 (٨از انواع مختلف طرحھای کف برای جدا کردن فضا در ھمان اتاق استفاده کنيد برای مثال ﯾک آشپزخانه اتاق غذاخوری ﯾا مطالعه و اتاق کار در
اتاق نشيمن .اﯾن مسئله وقتی که بخواھيد خانه تان را بفروشيد ھم به نفعتان است  .باعث می شود خرﯾداران فکر کنند با پولی که ميدھند
فضاﯾی دو برابردر اختيارشان قرارمی گيرد.
 ( ٩از اتاقھاﯾی که طرحی باز و بزرگ دارند اجتناب کنيد .مبلمان اتاق نشيمن را با دقت بچيند ﯾک کاناپه ﯾا ميز در وسط اتاق قراردھيد تا احساس
راحتری به شما دست دھد ،بھتر از اﯾن است که ھمه چيز را به دﯾوار تکيه دھيد.
 (١٠وقتی طرحھا و مبلمان رنگی انتخاب ميکنيد نه فقط برای اتاقھا بلکه برای تمام خانه تان فکر کنيد .بنابراﯾن ميتوانيد نتيجه آخر را تصور کنيد که
باﯾد با بقيه اجزا ھماھنگی داشته باشند.
 (١١کارول تيومن مالک شرکت طراحان داخلی  New man Interiorsمی گوﯾد دوست دارم با طرحی قوی تر رنگھای کرم روشن و طالئی روشن را
روی دﯾوار استفاده کنم.
 (١٢چرم و خز را با ھم استفاده کنيد از کاغذ دﯾوارﯾھای بافت دار نيز برای ﯾک طرح خنثی استفاده کنيد .
 (١٣ليپن شيلتون  Lipnne shillonمی گوﯾد مناظر زﯾبا شامل پارچه ھای مروارﯾدی و مخلوطی از وساﯾل قدﯾمی با نمونه ھای معاصر است .مبلمان
چرم و آﯾنه ھای طالﯾی دوام زﯾادی نيزدارند.
 (١۴کاترﯾن سوپر  Cathetrine soaperمی گوﯾد پارچه ھای نخی بخرﯾد و آنھا را با استيل ،نقره سياه و سفيد مخلوط کنيد تا طراحی جاودانه اﯾجاد
کنيد.
 (١۵جف بانکز  Jeff Banksمعتقد است روکش ھای جالب پنجره نظرات را به سوی منظره بيرون جذب ميکند .طرحھای رنگارنگ ﯾک اتاق ساده را
پشت دری کرکره ای کامل ميکند.
 (١۶پرده ھای سنگين و جمع شدنی را با کرکره ھای مد روز که برای داخل تاقچه پنجره مناسب است تغييردھيد ﯾا از پارچه وال برای ظاھر ھواگير
استفاده کنيد .
 (١٧پارچه ھای سبک راکه بارنگھای پرده تفاوت دارند دوبرابر کنيد ﯾا آنھا را به ھم وصل کنيدوبگذارﯾد با چينھای مالﯾم تا کف اتاق بياﯾد.
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 ( ١٨ميله ھای پرده ای با تزئيات مروارﯾد ﯾا چسبھای رنگی و شيشه ای بخرﯾد تا اتاق را زﯾبا کنيد و از بستھای زﯾبا برای نگه داشتن پرده ھا در
جای خودشان استفاده کنيد.
 ( ١٩به اﯾن مسئله فکرکنيد که در خانه تان چقدر و کجا به نور احتياج دارﯾد در محل ھای کار مثل آشپزخانه و اتاق مطالعه نور زﯾاد و برای اتاق
خواب و غذا خوری نور کم الزم است .
 ( ٢٠کورنيا ساند گرن  Corina Sundgrenميگوﯾد با المپھای رو ميزی و سقفی اتاق را زﯾباتر کنيد من چراغھای اﯾستاده را در گوشه تارﯾک قرار
ميدھم زﯾرا نور مالﯾم و مطبوعی اﯾجاد می کنند.
منبع P٣٠world :
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 ٢۴ايده برای بھتر ساختن اتاق خواب

 (١کشف مدل ھای مورد نظر:
زمانی که برای خرﯾد وسائل به فروشگاه می روﯾد مطمئناً ھر آنچه را که
دوست دارﯾد تھيه می کنيد  ،اما اغلب طراحان و مھندسين معمار رنگ ھا و
طرح ھاﯾی را توصيه می کنند که در حين ورود به اتاق خواب شما را تحت
تأثير قرار می دھد.
 (٢تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھيد:
از طرح ھا و مدل ھاﯾی استفاده کنيد که توجه ھمگان را به خود جلب کند و
تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھيد.
 (٣اضافه کردن و بلند کردن ارتفاع تخت:
ارتفاع تخت خواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً cm ۴٠می باشد.
اگر تخت خواب شما خيلی کوتاه است می توانيد از پله ھای عمودی برای
افزاﯾش ارتفاع تخت استفاده کنيد.
 (۴تشک روﯾی تخت:
بھتر است برای اﯾن منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنيد که ھم ظاھر زﯾباﯾی دارند ھم بسيار نرم و مناسب ھستند.
 (۵نصب ﯾک ساﯾبان:
با استفاده از ﯾک تکه پارچه ﯾا پرده ،ھمچنين با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توانيد ساﯾبانی برای تختتان بسازﯾد .به اﯾن ترتيب که چوب
ھا را به دﯾوار نصب کرده و فضاﯾی را اﯾجاد کنيد که اطراف آن توسط پارچه ﯾا پرده محصور شده باشد.
 (۶استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:
"صورتی" ﯾکی از رنگ ھاﯾی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زﯾباتر کردن اتاق استفاده می کنند .اما رنگ رؤﯾاﯾی که می توان
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از آن استفاده کرد قرمز ﯾا عنابی روشن است.
 (٧اتاق خواب خود را به صورت محلی عجيب اما قابل توجه درآورﯾد:
شما به راحتی می توانيد اتاق خواب خود را با استفاده از وساﯾل عجيب و غرﯾب اما زﯾبا که ھر کدام به نحوی نيز می توانند تک باشند تزئين کرده
و اتاقی جذاب و زﯾبا بسازﯾد.
 (٨ساختن اتاق خواب رؤﯾاﯾی:
شما می توانيد با استفاده از طرح ھا و مدل ھاﯾی خاص  ،ھمچنين با چينش صحيح وسائل و در نھاﯾت با استفاده از رنگ سفيد خالص و ﯾا حتی
استفاده از رنگ ھای روشن ،اتاق خوابی رؤﯾاﯾی برای خود خلق کنيد.
 (٩استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک:
می توانيد برای تزئين تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھاﯾی به شکل ھای مختلف استفاده کنيد ؛ به اﯾن ترتيب که آنھا را بر روی تخت قرار داده
و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای متفاوت می توانيد منظره ھای مختلفی اﯾجاد کنيد.
 (١٠ساختن ﯾک جاﯾگاه نشيمن در کنار پنجره:
شما می توانيد در زﯾر پنجره ،محلی را اﯾجاد کنيد که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن قرار داد و ھم بر روی آن نشست .اگر قصد دارﯾد از اﯾن
محل به عنوان جاﯾگاھی برای نشستن استفاده کنيد می توانيد از ﯾک بالش بزرگ برای اﯾن منظور استفاده کنيد.
 (١١اﯾجاد محلی پنھانی برای تلوﯾزﯾون:
شما می توانيد محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دﯾد ھم نباشد و فقط در ھنگام استفاده قابل رؤﯾت باشد برای اﯾن منظور در
نظر بگيرﯾد که می تواند ﯾک صندوق و ﯾا حتی ﯾک سکو باشد.
 (١٢تزئين اتاق خواب با استفاده از انواع المپ ھا:
اگر از اﯾن اصل که " سودمندی بر زﯾباﯾی ارجحيت دارد" صرف نظر کنيم می توانيم با استفاده از انواع المپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئين کنيم.
 (١٣مرتب کردن شلوغی ھا:
با کنترل کردن وسائل اتاقمان ،به راحتی می توانيم اتاقی مرتب و منظم داشته باشيم  .مثال ً مرتب کردن سی دی ھای درھم و برھم ،مرتب کردن
کامپيوتر ،منظم کردن بالش ھا و انواع آن.
 (١۴اﯾجاد ﯾک ميز به عنوان جاﯾگاھی برای برخی وسائل:
اﯾن کار می تواند ﯾک مدل جالب برای اتاق خواب باشد .ميزی برای قراردادن انواع لباس ھا و ﯾا ميزی برای آثار نقاشی و غيره.
 (١۵اھميت دادن به اﯾجاد ﯾک فضای آرام و خلوت:
شما می توانيد با داشتن ﯾک اتاق مرتب و تميز و البته زﯾبا ،محلی آرام و خلوت و ھمچنين صميمی برای خود و دﯾگران اﯾجاد کنيد.
 (١۶استفاده از شمع:
شما می توانيد با استفاده از تعدادی شمع معطر بر زﯾباﯾی اتاق خود بيفزائيد و محيطی با ن وری رؤﯾاﯾی را خلق کنيد.
 (١٧استفاده از گل ھای تازه برای تزئين:
استفاده از گل نيز می تواند راھی برای زﯾباتر کردن اتاق خواب باشد ؛ با توجه به اﯾن نکته که برخی از افراد طرفدار گل ھای خشک ھستند و
برخی دﯾگر طرفدار گل ھای تازه که اﯾن کار با توجه به سليقه و عالﯾق شخصی انجام می گيرد.
 (١٨وجود پنجره:
وجود حتی ﯾک پنجره در اتاق خواب می تواند ﯾک فضای دل انگيز را اﯾجاد کند.
 (١٩برای آراستن اتاق خواب انتخاب رنگ مناسب ،نوع پارچه ای که برای روﯾه تشک استفاده می ش ود و تعيين نوع فرش مؤثر است.به عنوان
مثال ،اﯾن که از چه نوع پارچه ای برای تشک و ﯾا بالش ھا استفاده می کنيم ) ترمه ،مخمل و غيره ( مھم است.
 (٢٠استفاده از سيستم ھای صوتی:
بھره بردن از ﯾک سيستم صوتی امکان لذت بردن از انواع موسيقی ھا را به ما می دھد و محيطی جذاب را خلق می کند.
 (٢١استفاده از وسائل معطر:
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عالوه بر استفاده از شمع ھای معطر  ،می توانيم از وساﯾل معطر دﯾگری نيز استفاده کنيم .مثال ً می توانيم کاغذھاﯾمان را قبل از استفاده آغشته
به عطر مورد عالقه مان بکنيم و برای معطر شدن فضا آن را آوﯾزان کنيم.
 (٢٢اﯾجاد ﯾک فضا برای نشستن:
با استفاده از تعدادی صندلی ،نيمکت و انواع آن می توان به راحتی فضاﯾی را برای نشستن اﯾجاد کرد.
 (٢٣استفاده از وسائل و اﯾده ھای شخصی:
برخی از افراد مجموعه ای از برخی وسائل را در اختيار دارند مانند مجموعه ای از عروسک ھا ،کتاب ھا و ...که با استفاده از اﯾن مجموعه ھا طرح
ھای زﯾباﯾی را می توانند در اتاقشان اﯾجاد کنند.
 (٢۴ساختن ﯾک شومينه ﯾا بخاری:
در نظر گرفتن فضاﯾی برای قراردادن شومينه ﯾا بخاری نيز می تواند بسيار مھم باشد .تنھا با نصب ﯾک بخاری و ﯾا اﯾجاد ﯾک شومينه می توانيد
باعث اﯾجاد تغيير در اتاق خوابتان شوﯾد و طرحی جدﯾد را اﯾجاد کنيد.
منبع  :پرشين وی
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 ٢۵پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما

ما از ميان تمام اتاق خوابھای با سبک مدرن و ﯾا سنتی  ٢۵مورد را بر گزﯾدﯾم
تا برای داشتن اتاق خوابی زﯾبا به شما کمک کنيم.
 (١کالسيک و شيک:
آبی سرد و بنفش سنبلی رنگھای طبيعی ھستند که در اﯾن اتاق خواب آرام
انتخاب شده است که می تواند موجب سردی اتاق شود اما با حضور رنگ
سفيد و قھوه ای تيره که تا اندازه ای موجب گرمی اتاق شده اند ،به تعادل
رسيده اند.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
مبلمان کالسيک اگر ھماھنگ با سبک مدرن نباشد می تواند به زﯾباﯾی اتاق
لطمه بزند ،رنگ قھوه ای تخت و طرح ھای ھندسی و تاج تخت بلند و
رنگھای بکار رفته ھمگی موجب جذابيت بيشتر اﯾن اتاق شده اند.
 (٢تقاطع شرق و غرب:
تقارن و تناسب در اجزای اﯾن اتاق خواب کامال ً بر گرفته از طراحی شرقی
می باشد ،اما چوب خود رنگ و چرم مصنوعی به کار رفته شده ما را به ھنر
غربی می کشاند.
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▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
در فضای زﯾر الھامی از چندﯾن سبک رامی توان دﯾد ،بافتھای طبيعی به کار رفته شده و تقارن آنھا و رنگ ماﯾه مسی پرده ھا و دﯾگر اجزای اتاق
ھمگی به زﯾباﯾی و منحصر به فرد بودن اتاق کمک کرده اند.
 (٣تختخوابی با چھار دﯾرک در چھار گوشه آن:
در اولين نگاه پوستر ھای قاب شده باالی تخت توجه را به خود جلب می کنند .راحتترﯾن راه برای خلق فضاﯾی دراماتيک ،زﯾبا و مدرن انتخاب مبلمان
بزرگ ساﯾز میباشد.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
تخت خواب با رنگھای طبيعی و خاص خودش باعث اﯾجاد فضاﯾی آرام و اﯾستا و بی جنبش شده است ،رنگ دلفرﯾب دﯾوار)بنفش کم رنگ؟
خاکستری؟ خاکستری ماﯾل به قھوه ای؟( و رنگ آجری لحاف روی تخت بسيار ماھرانه و فرﯾبنده انتخاب شده است.
 (۴سبکی کامال ً شخصی:
تخت ،نيمکت ،ميز  ،بالشتکھا و تاج تخت ترکيبی دارند که موجب گراﯾش اتاق به سمت افقی)فروتن و لطيف( شده اند که احساسی از نيمه ھای
قرن را به ما میدھند .وساﯾل کنار تخت کمی از حالت افقی کاسته که باعث دلچسب شدن فضا میشود.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
اثاثيه موجود در اتاق حالتی افسانهای به اتاق داده اند.ترکيب زﯾباﯾی از منسوجات و مبلمان سبکی منحص به فرد را خلق میکند که در ھيچ
فروشگاھی به ھيچ قيمتی پيدا نخواھد شد.
 (۵پوششی ظرﯾفانه:
اﯾن تخت خواب مجلل با الﯾه ھاﯾی از روتختی ھای زﯾبا پوشيده شده است که ھر کدام لطيف تر و زﯾباتر از قبلی میباشد.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
بافتھای بسيار زﯾبا که بر روی تخت مشاھده میشود مثل تاج تخت با روکش زبر کتانی ،بالشتکھای زﯾبای ابرﯾشمی لطيف با صندلی دو نفره با
روکش موھری ترکيبی زﯾبا اﯾجاد کرده اند .طرح و رنگ ھميشه در دکوراسيون مھم ھستند اما جذابيت اﯾن اتاق به وجود بافتھای متعدد میباشد
که جلوه ای فوق العاده به آن داده است.
 (۶گرم و مدرن:
روتختی سفيد و لوازم موجود در اتاق در تضاد با دﯾوار قھوه ای ھستند تا اتاق خواب را فضاﯾی مرموز و مھيج نشان دھند .بالشتکھای رنگارنگ کانون
توجه در اتاق میباشند.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
اتاقھای بزرگ فضای خوبی برای ترکيب انواع سبکھا مھيا میکنند .دراﯾن اتاق ،رنگھای زمينی ،روتختی زﯾبا و ھنر ھای دستی فضاﯾی کامل اﯾجاد
کردهاند که کامال ً مناسب و امروزی میباشند.
 (٧ساده و شيک:
آبی مه آلود دﯾوارھا جو آرامی را در اﯾن اتاق با شيوه ای زنانه و بصيرانه خلق کرده است .گلچينی از مبلمان بسيار مدرن و عالی فضاﯾی شخصی و
جذاب به اتاق داده اند.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
کف با رنگ تيره انعکاسی از رنگ قھوه ای سقف است که بسيار گيرا و غير منتظره میباشد و با چھلچراغ آوﯾزان شده بسيار شيک تر و صميمیتر
شدهاست.
 (٨بدو ن تجمل گراﯾی:
انتخاب ماھرانه مبلمان و رنگ بندی خنثی فضاﯾی بسيار شيک اﯾجاد کرده است و قرار دادن تخت به صورت مورب و اثاثيه بزرگ ساﯾز فضا را خاص و
دراماتيک کرده است.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
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ترکييب زﯾبای رنگ سفيد و قھوه ای و نوع اثاثيه ،بسيار با ھم منطبق ھستند که ماﯾهی شگفتی فرد میشود.
 (٩استراحتگاھی حکيمانه:
رنگ پرده ھا،تاج تخت و دﯾوارھا زمينه ای آرام را ارائه داده اند که با رنگ سفيد ساده کتانی لوازم موجود اتاق را به سمت آرامش کشانده است.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
ﯾک انتخاب عالی برای اتاق خواب رنگھای محدود برای دکوراسيون آن می باشد .تنھا نقشی که می توان ﯾافت طرح راه راه بالشتکھای روی تخت
است که بسيار ھماھنگ با سفيدی تخت می باشد.
 (١٠ترغيب برای خواب:
دراﯾن اتاق،تخت خواب نقش اول را دارد ،اﯾن در حالی است که وساﯾل اتاق محدود است .تخت با سادگی خود بسيار عالی در برآمدگی سقف
جای گرفته است و توجه را به سمت خود می کشاند.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
رنگ بسيار ساده دﯾوار و تخت و تزئينات بکار رفته به معماری اتاق اجازه می دھد که خودی نشان دھد.
 (١١ساده اما شاھانه:
اﯾن اتاق خواب گوﯾی برای پادشاه تزئين شده اما شما ھم می توانيد در آن اقامت کنيد! تاج تخت بسيار بزرگ بسيار عالی با روتختی مخملين گرم
و نرم با رنگ گرم جفت شده است ٢.صندلی کوچک در پای تخت بر اﯾن لطافت و ظرافت افزوده و به شما پيشنھاد می کند کفش خود را درآورده و
استراحتی کنيد.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
درخشندگی کاغذ دﯾواری گلدار و ھمانگی رنگھا بر دولتمندی اتاق افزوده است.
 (١٢جای خواب شيک:
 ٢آﯾنه بلند در دو طرف تخت ،چراغ خوابھای منحصر به فرد و ميزھای کنار تخت با سبک امروزی و تقارن موجود در آن،سنت و مدرنيته را درھم
آميخته است.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
قسمتی از اﯾن پنجره وسيع با صفحه ای مات پوشيده شده است که می تواند ھم اجازه دھد که نور کافی به اتاق وارد شود ھم به تخت حالتی
دنج داده است.
 (١٣طرحھای شاد:
رنگ قرمز و صورتی بالشتکھا و کاغذدﯾواری آبی با طرح شبکه ای زمينه جذابی را برای ﯾک تاج تخت راه راه و بلند آماده کرده است.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
ترکيب قرمز و سفيد و آبی و ...و صورتی؟؟ رﯾسکی می باشد که در اﯾن اتاق شده است ،متفاوت بودن و ترکيب رنگھای غير منطقی که به نظر
ھماھنگ نيستند گاھی فضاھاﯾی منحصر به فرد به وجود می آورند.
 (١۴رنگ ھای گرم:
در اﯾن اتاق با انتخاب تخت خواب صورتمه ای و کنار تخت ھاﯾی که گوﯾی ورم کرده اند کمی از حالت سنتی فاصله گرفته اما با انتخاب فرشی با
طرح کالسيک و عکسھای باالی تخت به تعادل رسيده است .گلھای تازه در اتاق توجه ھر بيننده ای را به خود جلب می کند.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
اثاثيه بزرگ ساﯾز اﯾن اتاق کوچک را بزرگتر نشان می دھد.استفاده از رنگھای گرم در وساﯾل و رنگ دﯾوار فضای دلنشينی را اﯾجاد کرده است.
 (١۵به ﯾاد درﯾا:
تخته ھای سفيد و کاغذ دﯾواری آبی پررنگ ما را به ﯾاد نيروی درﯾاﯾی می اندازد و زمينه ای عالی برای تخت خواب الھام شده از درﯾا اﯾجاد می
کنند.تزئينات کنار تخت و تصوﯾرھای ساده در باالی تخت موضوع درﯾا را تقوﯾت می کنند و مفروش استفاده شده کامال ً از شنھای ساحل درﯾا الھام
گرفته شده است.
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▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
اﯾن اتاق توسط عناصر بصری از جمله پالت رنگی مناسب و تزئينات متناسب با موضوع و البته بدون استفاده از فانوس درﯾاﯾی؟؟ به موضوع مورد
نظر خود که درﯾا می باشد کامال ً نزدﯾک است.
 (١۶ظرافتی زنانه:
مخمل خواب دار تاج تخت ،بنفش کمرنگ دﯾوارھا و چلچراغ بسيار ظرﯾف و عالی حالتی زنانه به اتاق داده است .ترکيب غير معمول رنگھای اتاق و
ھمچنين طرح ھای به کار رفته بر روی تخت جذابيتی فوق العاده به اتاق داده است.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
رنگبندی استفاده شده در اتاق بسيار مطابق با مد روز می باشد که بسيار با سليقه و حيرت آور است و شخصيتی خاص به اتاق داده است.
 (١٧استفاده ای عالی از اتاقک زﯾر شيروانی:
ھنرھای کالسيک و صناﯾع دستی موجود در اتاق گاه وﯾژگی اصلی ﯾک اتاق می باشند .برای نگھداشتن احساس کالسيک در اتاق زﯾر شيروانی،
سقف با سفيد رنگ آميزی شده که بسيار با نوع معماری اتاق ھماھنگ است تخت با رنگھای گرم در زﯾر پنجره قرار گرفته است.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
ترکيب سقف و تزئينات داخل اتاق احساس بسيار خوشاﯾندی به فرد می دھد که اﯾن نشانه ھمانگی اجزای اتاق می باشد.
 (١٨در وسط صحنه:
اﯾن اتاق چند سطحی ،جذاب و مجلل می باشد .دﯾوارھای خاکستری روشن ﯾک مکمل زﯾبا برای بافت گلدار زرد می باشد.پنجره ھای بلند نور
زﯾادی را وارد اتاق می کنند که به شکوه اﯾن اتاق خواب می افزاﯾد.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
استفاده از رنگ قھوه ای تيره درکفپوش اصلی فضاﯾی مھيج به اتاق داده است و مفروش اتاق با کفپوش فرعی اتاق از لحاظ رنگی بسيار ھماھنگ
می باشد.
 (١٩دستی بر مدرنيته:
اﯾن اتاق خواب در حين سادگی بسيار خبره و ماھرانه چيده شده است.استفاده از تختی با چھار دﯾرک در اتاق با چيدمان آن بسيار امروزی و مدرن
می باشد.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
رنگ مفرغين دﯾوار آجری و کفپوش چوبی گذشته ای از ساختمان را به ما می گوﯾد که در تضادی بسيار زﯾبا با مبلمان امروزی درون اتاق می باشد.
 (٢٠رنگ وطرح:
طرح گلدار زرد رنگ با طرح راه راه تخت و بالشتکھای گلدار نشان دھنده بی باک بودن چيدمان اتاق است و آن فضاﯾی خاص و زﯾبا داده است.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
گاھی اوقات جای آن است که بسيار بی باک با طرح و رنگ بازی کرد.
 (٢١گلدار و شکيل:
رنگ ﯾاسی با سفيد تخم مرغی به ھمراه دﯾگر رنگھای رنگ پرﯾده حالتی جذاب برای ﯾک اتاق خواب مطابق با مد روز میآفرﯾند.کادرھای روی دﯾوار
فضاﯾی زﯾرکانه برای نصب قابھای کوچک و زﯾبا فراھم کرده است.طرح ھای روی بالشتک ھا توجه را به خود جلب میکنند.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
زﯾباﯾی ﯾک اتاق خواب به چيدمان زﯾبا و منحصر به فرد آن است نه به کارگيری اجناس گران قيمت .
 (٢٢خارج از قوانين:
تخت خواب مدرن به ھمراه عسلی ھاﯾش در کنار صندلی چرمين و فلزی جلوه خاصی دارند و رنگ ھر دو که رنگھاﯾی گرم دارند زﯾباﯾی آنرا دوچندان
ميکند.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
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تابلوی باالی تخت در عين غير معمول بودن به امروزی کردن اتاق کمک کرده است و فضاﯾی منحصر به فرد اﯾجاد کرده است که می توانيد با ﯾافتن
چنين آثاری فضاﯾی اﯾن چنينی به اتاقتان بدھيد.
 (٢٣عاشقان کتاب:
اﯾن اتاق گوﯾی انباری است که دوستداران کتاب چه برای مطالعه و چه برای دکوراسيون می توانند از آن لذت ببرند.اما طاق قوسی باالی تخت به
دنج بودن تخت کمک کرده تا کمی از ھياھوی کتابخانه فاصله بگيرد.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
کانون اصلی توجه ،کتابخانه می باشد اما با استفاده از رنگ بندی ساده و تقرﯾباً سفيد از شلوغی بيشتر اتاق کاسته شده است.
 (٢۴سمساری شيک:
با ترکيب و تطبيق)البته بيشتر ترکيب( اثاثيه سمساری اﯾن اتاق سطحی باال از مھارت انتخاب را به رخ می کشد .ھر کدام از اثاثيه )بوفه کنار
اتاق،صندلی پای تخت و حتی خود تخت( به نوعی شخصيتی وﯾژه به اتاق داده اند.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
گذشته از قدﯾمی بودن اثاثيه ،اﯾن سمساری جذاب موفق شده است فضاﯾی بسيار دلفرﯾب و زﯾبا اﯾجاد کند.
 (٢۵پر کردن فضای خالی:
طرح سقف ساده و شيک می باشد اما عکس آن آدم غول پيکر چه؟؟ اﯾن تصوﯾر بزرگ ساﯾز مثلث جالبی با تخت و کفپوش اﯾجاد کرده و از نظر
بصری جلوه ای خاص به اتاق بخشيده اند.
▪ چرا آنرا دوست دارﯾم :
فضاھای بزرگ نيازمند حرکتھاﯾی بی باک می باشد .تصوﯾر قاب شده ،آﯾنه باالی تخت و تاج تخت ھر کدام به نوبه خود حجم وسيعی از اتاق را به
خود اختصاص داده اند و اتاق را به نحوی زﯾبا پر کرده اند.
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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 ۴نکته برای نورپردازی خانه

 (١اگر خانهای دارﯾد که به سبک سنتی و کالسيک است ،بھتر است از
لوستر استفاده کنيد .اگر فضای پذﯾراﯾی و اتاق نشيمن کوچک است ،بھتر
است که از لوسترھای کوچک استفاده کنيد و بالعکس در فضاھای بزرگ از
لوسترھای بزرگ .به طور معمول ،لوسترھاﯾی که برای سبکھای کالسيک
و سنتی طراحی میشوند ،از برنج ﯾا برنز ساخته شدهاند .میتوانيد از انواع
لوسترھای به رنگ سرب ھم استفاده کنيد ،چرا که اﯾن رنگ با اﯾن سبک
ھماھنگی دارد و میتوان گفت که تاکيدی دوچندان بر اﯾن سبک دارد .اغلب

www.takbook.com

www.takbook.com
در اﯾن سبک از نورپردازی المپھای لوستر نماﯾان نمیشود و در بيشتر
مواقع دارای حبابھاﯾی که روی المپھا قرار میگيرند ،ھستند.
 (٢اگر خانهای به سبک وﯾکتورﯾن دارﯾد )مبلمان اواسط قرن نوزدھم تا اواخر قرن بيستم که تحت تاثير سه عامل احيای سبکھای گذشته ،واکنش
به عصر ماشينی و نوآوری در مواد و مصالح و فنون شکل گرفته است( ،بھتر است لوستری را انتخاب کنيد که دارای شيشهھای منشور و ﯾا
کرﯾستال باشد .اغلب لوسترھاﯾی که برای سبک وﯾکتورﯾن طراحی میشوند ،پاﯾهھا و حبابھاﯾی دارند که به نقوش گل آراسته ھستند .از دﯾگر
گزﯾنهھاﯾی که میتوانيد برای اﯾن سبک از خانهھا انتخاب کنيد ،لوسترھاﯾی است که جنس بلور دارند.
 (٣در فضاھای داخلی مينیماليستی )ساده و کوچک( از اﯾدهھای ساده کمک بگيرﯾد .نورپردازیھای ساده و بیپيراﯾه برای خانهھای کوچک و
ساده میتواند از بھترﯾن گزﯾنهھای انتخابی شما باشد .استفاده از منابع نورانی در تورفتگیھای سقف و ﯾا فضای مابين سقف کاذب با دﯾوار و نيز
استفاده از چراغھای متعدد و کوچک بر دﯾوار ﯾا سقف در طول ﯾک مسير ،بسيار مفيد و مناسب است .در فضاھای مينیماليستی و ﯾا بسيار
ساده ،استفاده از چراغھای خيلی ساده از جنس سراميک ﯾا چوب توصيه میشود.
 (۴در فضاھای مدرن و مجھز ،به طور شخصی از چراغھای دستساز استفاده کنيد .بھتر است اﯾن چراغھا کاربردی باشند تا تزئينی .استفاده از
چراغھای توکار برای سقف بسيار مناسب است .انواع چراغھای رﯾلی که بين سقف کاذب و دﯾوار تعبيه میشوند برای اﯾن سبک از خانهھا توصيه
میشود .بھتر است برای المپھای ھالوژنی که در دﯾوار و سقف تعبيه میشوند ،کليد دﯾمر بگذارﯾد تا نور ھالوژنھا قابل تنظيم باشد.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ۵بھانه برای بازسازی آشپزخانه

خانهتان قدﯾمیساز است و آشپزخانهتان رنگی از کھنگی به خود گرفته؟ با
 ۵راھکار ساده ،سرﯾع و ارزانقيمت میتوانيد ظاھری جدﯾد به آن ببخشيد
...
 (١دستگيرهھا قدﯾمی شده؟ در آشپزخانهھا معموال تعداد کابينتھا ،کمدھا
و کشوھا زﯾاد است .شما میتوانيد با پرداخت ھزﯾنهای نه چندان زﯾاد ،تمام
دستگيرهھای آشپزخانه را عوض کنيد؛ البته ﯾک شرط دارد و آن اﯾنکه
کابينتھای شما نباﯾد خيلی رنگ و رورفته باشند؛ وگرنه مجبورﯾد اول ،آنھا را
رنگی بزنيد و بعدش سری به بازار بزنيد و دستگيرهھای مناسبی از ھر
جنس و رنگی که به آنھا میآﯾد ،تھيه و نصب کنيد .با عمل کردن به ھمين
توصيه ساده می توانيد جلوهای تازه به آشپزخانهتان ببخشيد.
 (٢آشپزخانهتان کمنور است؟ نور زﯾباﯾی خاصی به ھر فضاﯾی میبخشد .اگر آشپزخانهتان نورگير نيست ﯾا نورش کم است میتوانيد منابع نوری
را در اطراف آن گسترش دھيد؛ مثال اگر آشپزخانهتان بزرگ است و ميز صبحانهتان را در گوشهای از آن قرار دادهاﯾد ،لوستری کوچک باالی آن
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بياوﯾزﯾد .حتی میتوانيد از وساﯾل تزﯾينی نوردھنده نيز استفاده کنيد .ھمه چيز به سليقه خود شما بستگی دارد .نگاھی به اندازه و ترکيب
آشپزخانهتان بيندازﯾد و بعد راھی چند لوسترفروشی شوﯾد و آنچه مناسب است ،تھيه کنيد.
 (٣پردهھا دلگيرند؟ اگر احساس میکنيد فضای آشپزخانهتان دلگير و ﯾکنواخت شده ،پردهھا را عوض کنيد .میتوانيد برحسب رنگ کاشیھا و
کابينتھاﯾتان پردهھای روشن ساده ﯾا گلدار بخرﯾد اما ترجيحا پارچهای انتخاب کنيد که خيلی ضخيم و تيره نباشد تا نور را از خود عبور داده و فضا را
روشن کند.
 (۴از رنگ دﯾوارھا خوشتان نمیآﯾد؟ اگر رنگ دﯾوارھا ﯾا کف آشپزخانه براﯾتان خستهکننده شده است ،با ﯾک کارشناس مشورت کرده و رنگی زﯾبا
برای دﯾوارھا انتخاب کنيد .ترجيحا رنگی شاد و سرزنده انتخاب کنيد تا شما را از افسردگی نجات دھد .اگر کابينتھای آشپزخانهتان فلزی است،
میتوانيد رنگی ھماھنگ با آن انتخاب کرده و به کابينتھا جلوهای تازه ببخشيد .در مورد کف آشپزخانه نيز میتوانيد با کمی ھزﯾنه کفپوش
آشپزخانه را تغيير دھيد.
 (۵چيدمان تکراری شده؟ اگر توانش را دارﯾد که بيشتر ھزﯾنه کنيد ،میتوانيد چند وسيله برقی جدﯾد و مدرن بخرﯾد و آنھا را جای وساﯾل قبلی که
در معرض دﯾد بودند ،قرار دھيد .حتی میتوانيد ﯾک بوفه شيشهای تھيه کنيد و چند ظرف کرﯾستالی درون آن بگذارﯾد .گلدان روی ميزتان را عوض
کنيد و اگر تا به حال درون آن گلھای مصنوعی بوده ،نوع دﯾگری گل تھيه کرده و درونش بگذارﯾد .اگر دستگيره ،پيشبند و حوله را در کنار آشپزخانه
میآوﯾختيد ،میتوانيد آنھا را درون کشو بگذارﯾد ﯾا جای آن را عوض کنيد ﯾا سری جدﯾدی با رنگی جدﯾد بخرﯾد و آنھا را جاﯾگزﯾن کنيد.

سميه مقصودعلی
منبع  :روزنامه سالمت
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 ۵عامل مھم در طراحی داخلی منزل

شيوه ی زندگی لغتی است که در زمان حاضر زﯾاد با آن مواجه می شوﯾم و
آن را می شنوﯾم ،ﯾا به قولی ،کلمه ای است که زمزمه ی اﯾن دھه ھای
اخير است .در پی ورود اجتناب ناپذﯾر توده ی انبوھی از رسانه ھای دﯾداری
و شنيداری در زمان حال ،مانند روزنامه ،مجله ،تلوﯾزﯾون ،رادﯾو ،اﯾنترنت و...
که ھمگی پر از تصاوﯾر و جاذبه ھای زﯾاد در زمينه ی معرفی و تبليغ وساﯾل و
مبلمان منزل ھستند ،به نظر می رسد که دﯾگر شيوه ی زندگی به معنای
راه و روش زندگی نيست ،بلکه بيش تر در مورد شيوه ھای بازارﯾابی و
تجارت صادق است .به طور مثال ،ممکن است در رسانه ھا با آگھی ھاﯾی
رو به رو شوﯾم درباره ی آخرﯾن لوازم و مبلمان ،ﯾا جدﯾدترﯾن ابزارھا و دستگاه
ھای صوتی و تصوﯾری با کارآﯾی فوق مدرن؛ ولی باﯾد دﯾد آﯾا خانواده ی ما
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واقعاً به چنين لوازمی نياز دارد؟ ﯾا باز برخالف مورد اخير مثالی دﯾگری می زنيم :اگر خانه ی ما آن قدر بزرگ نيست که برای برگزاری ميھمانی ھای
رسمی جای کافی داشته باشد ،آﯾا دليل بر اﯾن می شود که در اندﯾشه ی تھيه ی ميز و صندلی غذاخوری ﯾا مکانی به عنوان ناھارخوری
نباشيم؟
در زندگی امروز فضای غذاخوری بيش تر در معرض دﯾد و نماﯾش است و به نحوی تأثير گذار به محل زندگی شما روح می دھد .ضمن اﯾن که ،به
عقيده ی پزشکان ،غذا خوردن دور ميز و نشستن روی صندلی به ھنگام صرف غذا ،از نظر تأمين سالمتی و پيشگيری از ابتال به دردھای کمر و
مفاصل مفيدتر است.
اما ،مھم ترﯾن بحث اﯾن است که روح ،شيوه ای که برای آراستن و تزﯾين محيط زندگی بر می گزﯾنيد  ،می باﯾستی متناسب با رسم و شيوه ی
زندگی شما باشد ،نه اﯾن که مثال ً خانه تان مانند نماﯾشگاھی چيده شده باشد که ﯾک طراح بدون آشناﯾی با سبک و سياق زندگی تان به شما
تحميل کرده است .ھمين طور تصميم گيری در مورد تغيير دکور در خانه ھای قدﯾمی ھم باﯾد مشخص کننده ی شيوه ی زندگی شما باشد ،نه
برحسب عادت ھای کھنه و تارﯾخ مصرف گذشته.
ما ھم سعی می کنيم در اﯾن تصميم گيری و تغيير نگرش در کنار شما باشيم و تا جاﯾی که امکان پذﯾر است در جھت نيل به مقصود ،با شما ھم
پيمان گردﯾم.
پنج عامل بسيار مھم ،در طراحی داخلی ھمواره مد نظر قرار می گيرد :فضا ،رنگ ،بافت ،روشناﯾی ،و جزﯾيات .
▪ مثال :
ﯾک اتاق نشيمن با شکوه با نور عالی و فضاﯾی دلباز که به سبب داشتن سقف بسيار بلند منظره ی آن از باال ھم چون ﯾک گالری ھنری عظيم به
نظر می رسد ،و کتابخانه ی سرتاسری در طبقه ی باال از فرھيختگی صاحب اﯾن خانه حکاﯾت دارد .در اﯾن جا شومينه ی بزرگ با دودکش بلندش
کانون توجه قرار می گيرد و ھمانند ﯾک نگين تابناک ،نگاه را به سمت خود جلب می کند.
منبع  :تکفال
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 ۵قدم تا فضای دلخواه

اگر از آن دسته افرادی ھستيد که درخانه و ﯾا آپارتمانی کوچک زندگی
میکنيد و دوست دارﯾد که فضای اتاقھا و سالنتان بزرگتر به نظر برسد،
میتوانيد از روشھای متفاوت استفاده کنيد .بدون شک زندگی در فضای
کوچک دردسرھاﯾی برای چيدمان وساﯾل خانه در بر دارد که با سازماندھی
مناسب میتوانيد اﯾن مشکالت را از سر راهتان بردارﯾد .اگر دوست دارﯾد
فضای خانهتان را دلچسب و گرم و صميمیخلق کنيد ،بھتر است به چند
نکته زﯾر توجه کنيد .با اضافه کردن رنگ ،نورھای مناسب و چيدمان صحيح
وساﯾل خانه میتوانيد به فضاﯾی وسيعتر و کاربردیتر دستﯾابيد.
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وساﯾل اضافی و بدون کاربرد را از اطراف مبلمان اصلی دور کنيد ،تا فضاﯾی مناسب برای ھرگونه تغييری به وجود آﯾد .در فضاھای کوچک ،به ھم
رﯾختگیھای جزﯾی ھم بسيار به چشم میآﯾند و فضا را کوچکتر از آنچه ھست نماﯾان میکنند .به وسيله پاکسازی فضای خانه از وساﯾل اضافی
و غير کاربردی ،فضاﯾی بزرگ و تميز نماﯾان میشود.
مبلمان و دﯾگر اجزای دکوراسيون را به حالت نيمداﯾره و دور تا دور اتاق چيدمان کنيد تا پرش بصری برای اعضای خانواده به وجود نياﯾد و ھمچنين
نقطهای از فضای خانه کور نشود .در اﯾن صورت ،جای جای خانه فضاﯾی باز و قابل دﯾد دارد و ھمه فضای خانه قابل استفاده است .از استفاده
کردن مبلمان بزرگ بپرھيزﯾد تا خانه شما با فضاﯾی باز و بزرگ نماﯾش داده شود .استفاده از صندلیھای بدون دسته و ميزھای کوتاه ،بوفه و ﯾا
کتابخانهھای بلند دﯾواری موجب پدﯾدار شدن فضاﯾی بزرگ میشوند .فراموش نکنيد که استفاده از دکورھای بلند موجب پدﯾدار شدن فضاﯾی با
ارتفاع بلندتر از حد معمول میشوند.
استفاده از رنگھای روشن با بافتی نرم و لطيف ،فضاﯾی بزرگتر از آنچه ھست نماﯾان میکند .استفاده از رنگھای آبی روشن ،سبز بسيار کمرنگ
و طيف رنگھای شيری و کرم میتوانند فضای آرام و وسيعی را نماﯾان کنند .استفاده از اﯾن رنگھا در فضاھای کوچک ﯾکی از اصولیترﯾن
توصيهھای دکوراتورھا است.
استفاده از نورھای صحيح در دکوراسيون خانه ،ﯾکی از اصولیترﯾن و مھمترﯾن بخش دکور خانه است .استفاده از نورھای طبيعی سبب پدﯾدار
شدن فضاﯾی آرام و دلپذﯾر است و استفاده از نورھای مصنوعی و موضعی ،فضاﯾی بزرگ با کمترﯾن ساﯾه را خلق میکند که سبب خستگی کمتر
چشم میشود و در نھاﯾت آرامش بيشتری برای اعضای خانواده فراھم میکند.
انتخاب کفپوش مناسب برای خانه ﯾکی دﯾگر از نکات مھم است که باﯾد برای داشتن فضای دلخواه در نظر گرفته شود .اگر فضاﯾی کوچک دارﯾد که
میخواھيد آن را بزرگتر از حد معمول نشان دھيد ،بھتر است کفپوشھاﯾی در طيف رنگھای روشن انتخاب کنيد .رنگھای سفيد ،کرم ،شيری و
قھوهای بسيار روشن از دسته رنگھاﯾی ھستند که به بزرگنماﯾی فضا بسيار کمک میکنند.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ۵نکته درباره پرده آشپزخانه

پردهھا عالوه بر زﯾباتر کردن جلوه خانه ،اجازه میدھند ميزان ورودی نور را نيز
خودمان کنترل کنيم .پردهھا ھم مانند پوشش کف ،دﯾوار و سقف ،ﯾک
پوشش اصلی در دکوراسيون داخلی خانه به شمار میآﯾند .کاربرد پرده
برای جاھای مختلف ،متفاوت است .مسلما پردهای را که برای اتاق نشيمن
و ﯾا اتاق کودک انتخاب میکنيد را نمیتوانيد در آشپزخانه استفاده کنيد.
درستون اﯾن ھفته به نکاتی در مورد پرده آشپزخانه میپردازﯾم...
 (١ھمانطور که میدانيد ،بعضی از آشپزخانهھا بيشترﯾن نور مورد نياز خود
را در طول روز از روشناﯾی بيرون تامين میکنند .در چنين فضاھای کوچک و

www.takbook.com

www.takbook.com
کم نور ،باﯾد در انتخاب نوع و جنس پرده بسيار دقت کرد تا جلوی نوری که
قرار است به داخل بتابد ،گرفته نشود .اگر قرار است در طول روز ،منبع
اصلی روشناﯾی آشپزخانه نور خورشيد باشد ،باﯾد از پردهای که حصير نازک
و به رنگ روشن دارد ،استفاده کنيد.
 (٢اگر پوشش دﯾوار آشپزخانه طرحدار است ،بھتر است از پردهای ساده و بدون طرح برای پنجره استفاده کنيد ولی در صورتی که دوست دارﯾد پرده
آشپزخانه نماﯾان باشد حتما از حصيرھای طرحدار ،با رنگی متضاد با دکور آشپزخانه استفاده کنيد.
 (٣امروزه به جای استفاده از پارچهھای بلند و حرﯾر برای پوشاندن پنجرهھای آشپزخانه ،از پردهھای کوتاه حصيری که ﯾا به حالت کشوﯾی جمع
میشوند و ﯾا به صورت باالرو ،در قسمت باالﯾی پنجره جمع میشوند ،استفاده میشود .اﯾن پردهھا اﯾن برتری را نسبت به دﯾگر پردهھا دارند که
جای زﯾادی نمیگيرند و به ھنگام آشپزی خطر شعلهور شدن و جلوی دست را گرفتن را به حد صفر میرسانند.
 (۴پردهھای حصيری که امروزه به راحتی در بازار ﯾافت میشوند ،عالوه بر سبکی و کيفيت باالﯾی که دارند ،در طرحھا و رنگھای مختلف ھستند
که به راحتی با ھر دکور و ھر نوع سبکی میتوانيد از آنھا استفاده کنيد.
 (۵مزﯾت دﯾگر اﯾن پردهھا قابل شستشو بودن آنھاست .حتی جنس اﯾن نوع پردهھا به گونهای است که به ھنگام لک شدن میتوانيد با استفاده
از اسپریھای لکبر و اسفنج به راحتی لک آنھا را از بين ببرﯾد.

مھرنوش پاکاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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 ۵نکته درباره پردهھا

 (١اگر بتوانيد تنھا سه طيف رنگی را در دکور خانه به کار ببرﯾد ،گام بزرگ و
موثری در راه رسيدن به چيدمان مطلوب برداشتهاﯾد .پرده ،در کنار روتختی و
کوسن ،از جمله عناصری است که نقش و رنگ را با خود به خانه میآورد.
 (٢بھتر است که رنگ پردهھا با رنگ کف و مبلمان ھماھنگ باشد ﯾا حتی
نقشی که در مبلمان وجود دارد ،در پرده ھم تکرار شده باشد .به اﯾن ترتيب،
تعادل بصری مطلوبی اﯾجاد میشود.
 (٣اگر پرده ،مبلمان ،کف و دﯾوارھا از طيف رنگی واحدی ھستند،
کوسنھاﯾی با رنگ متضاد انتخاب کنيد تا دکور خانه از ﯾکنواختی خارج شود.
 (۴بھتر است برای اتاقھاﯾی که نورگير ھستند و مدت زﯾادی از روز با نور
طبيعی روشن ھستند ،از پردهھای ضخيم و مقاوم استفاده کنيد و ﯾا
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آستری را برای پردهھا در نظر بگيرﯾد.
 (۵بهطور کلی ،منسوجات سنگين و رﯾزباف ،بادوامتر از پارچهھاﯾی مانند تور
ھستند که تار و پودشان معلوم است .اليافی مانند نخ ،استات ،ناﯾلون،
ابرﯾشم و کتان از اليافھای آسيبپذﯾر به حساب میآﯾند .اليافی مانند
پلیاستر و اکرﯾليک بهراحتی با آفتاب کنار میآﯾند و نسبت به دﯾگر الياف
مقاومترند .بسياری از پارچهھای امروزی به ھنگام توليد ،پرداخت شدهاند و
در مقابل خاک ،گرد و غبار و نور آفتاب مقاومت بيشتری از خود نشان میدھند .اگر از پرداخت پارچهھای پردهای مطمئن شوﯾد ،پردهھاﯾی با کيفيت
و بادوام نصيبتان شده است.

مھرنوش پاکاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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 ۶پيشنھاد کاربردی برای تزئين اتاق بچه ھا

وقتی از چيدمان اتاق بچه ھا صحبت می شود روشھای متفاوتی باﯾد
مدنظر قرار بگيرد .چرا که اتاق بچه ھا ترجيحاً باﯾد معرف شخصيت فردی و
خصوصيات ذاتی آنان باشد نه والدﯾنشان.
برای بسياری از کودکان و نوجوانان ،اتاق ،مکانی است که در آن مطالعه
می کنند ،تکاليفشان را انجام می دھند ،بازی می کنند ،به موسيقی گوش
می دھند و ھر آنچه را که براﯾشان ارزش مند است به نماﯾش می گذارند و
ﯾا مخفی می کنند .چنين اتاقی محلی دنج است برای آنکه به رؤﯾاھای
دوران بچگی بازگردند ﯾا حتی شخصيت واقعی خود را بروز دھند .دکوراسيون
اتاق فرزندتان را طوری تنظيم و انتخاب کنيد که ھم شما و ھم او رضاﯾت
خاطر داشته باشيد.
 (١ابتدا با خود کودک صحبت کنيد .مشخص کنيد که از چه نوع فعاليتھا و ﯾا بازﯾھاﯾی خوشش می آﯾد و رنگ مورد عالقه اش چيست تا بتوانيد
زمينه اطراف را منطبق با شخصيت و عالﯾق فردی اش تنظيم کنيد .در ضمن برای آنکه احساس رضاﯾت ،شادی و امنيت کند الزم است اتاق کودک
را براساس سليقه او تنظيم کنيد.
 (٢به فرزندتان اجازه بدھيد در چيدمان اتاق به شما کمک کند ،به خصوص با ھر آنچه مرتبط با رنگھا و وساﯾلی است که به آن عالقه مند است.
البته باﯾد در نظر داشت که طراحی اتاق باﯾد تا حد امکان قابل تغيير باشد تا اگر سليقه ،عالقه و احتياجات کودک تغيير کرد ،بتوان آن را عوض کرد.
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 (٣از آن جاﯾی که بيشتر بچه ھا از اتاقشان نه تنھا برای خوابيدن ،بلکه برای کارھای دﯾگر استفاده می کنند ،در صورت امکان بھتر است که چند
قسمت مجزا و مشخص در داخل اتاق مد نظر گرفته شود .به عنوان مثال گوشه ای از اتاق برای بازی بچه ھا و گوشه ای دﯾگر به عنوان محلی
برای گذراندن اوقات فراغت بچه ھا با دوستانشان تنظيم شود.
)می توانيد در اﯾن قسمت رادﯾو ،تلوﯾزﯾون ،راﯾانه و ...قرار دھيد( مکانی از اتاق را ھم برای مطالعه و درس خواندن بچه ھا آماده کنيد .حتی می
توانيد در قسمتی از اتاق دﯾوار ﯾا تابلو اعالناتی تعبيه کنيد تا فرزندتان بتواند بر روی آن عکسھای مورد عالقه ﯾا کارھای ھنری خود را قرار دھد.
فراموش نکنيد که قفسه ﯾا طبقه ای را ھم برای به نماﯾش گذاشتن ھر آنچه کودک جمع آوری کرد ،ھمانند مدالھا ﯾا نشانھای افتخار ﯾا لوحھای
تقدﯾر و ...در نظر بگيرﯾد.
 (۴نکته مھم اﯾن است که تا حد امکان از رﯾخت و پاشھای اتاق بچه ھا کم کنيد .اﯾن کار را می توانيد با تھيه چند قفسه ﯾا سبدھای بزرگ حصيری
و پالستيکی و حتی کمدی چند طبقه ﯾا کشودار انجام دھيد.
 (۵برای تزﯾين پنجره از وساﯾل ساده استفاده کنيد .ساﯾبان ،پرده کرکره و ﯾا پرده ھای کوتاه که مناسب اﯾن کار ھستند .مطمئن شوﯾد که پارچه
ھای انتخاب شده دارای جنس مناسب و طرح روی آنھا با طرح مالفه ھا ،روکش چراغ خواب و غيره ھماھنگ باشند.
 (۶در نظر گرفتن دو نوع المپ ﯾکی دارای نور مناسب و قوی برای مطالعه و انجام تکاليف و دﯾگری نوری مالﯾم و آرام بخش ضروری است .ممکن
است مجبور شوﯾد ﯾک چراغ خواب ھم تھيه کنيد ،به خصوص برای بچه ھاﯾی که مشکالت خواب دارند و از تارﯾکی می ترسند و ﯾا موقع خروج از
اتاق به در و دﯾوار و وساﯾل اتاق برخورد می کنند.به خاطر داشته باشيد ھمکاری خود بچه ھا در چيدمان و تزﯾين اتاق می تواند ميزان عالقه و تعھد
شما را نسبت به فرزندتان نشان دھد .برای حفظ روحيه خود و بچه ھا شاﯾد الزم باشد در برخی موارد با فرزندتان در مورد طرحھای انتخاب شده
توسط او کنار بياﯾيد ،حتی اگر اﯾن طرحھا در ابتدا قدری عجيب به نظر برسند ،اما اﯾن تنھا راه مصالحه و توافق ميان شما و اوست.
منبع  :روزنامه قدس
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 ۶ترفند برای چيدمان اتاق کودک

اتاق کودک تمام دنيای بچه ھا محسوب می شود .تا زمانی که بچه خيلی
کوچک است ،اﯾن فضا مکانی برای خواب و بازی اوست؛ اما کمی که بزرگتر
می شود تبدﯾل به فضاﯾی می شود که شخصيت کودک شکوفا شده و
استقالل به دست می آورد.
آماده کردن اتاقی شاد و زﯾبا برای کودک ،قوانينی را می طلبد که قبل از
خرﯾد وسائل جور واجور باﯾد مورد توجه قرار گيرد .به عنوان مثال وسائل اتاق
کودک باﯾد راحت ،سبک ،اﯾمن و در عين حال به راحتی قابل نظافت باشد.
اما چيدن اسباب و پر کردن فضای اتاق ،ھمه موضوع نيست .بچه ھا دوست
دارند در اتاقشان بازی کنند ،نقاشی بکشند و دوستانشان را به آنجا دعوت
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کنند نکته مھم و اﯾده آل دراﯾن اتاق خالی گذاشتن بخشی از اتاق به عنوان دنيای بازی کودک است .ھمچنين باﯾد بخشی از اتاق را به اﯾن
اختصاص داد که کودک در آنجا احساس راحتی کند ،خالقيتش پرورش ﯾابد ،جھان پيرامونش را بشناسد و تمام انرژﯾش را بروز دھد.
 (١خلق دنياﯾی قابل تغيير
اتاق کودک که فضاﯾی مختص به اوست باﯾد با توجه به رشد کودک و بزرگ شدن او تغيير کند راه حل ساده برای اﯾنکه مجبور نباشيد ھر دو سال
ﯾک بار وساﯾل اتاق را عوض کنيد ،پيش بينی خرﯾد وساﯾلی است که قابل تغيير باشند .اﯾن نوع از لوازم با توجه به رشد کودک قابل تغيير ھستند.
ميزھای تاشو ،کاناپه ھاﯾی که به عنوان تخت نيز استفاده می شوند و ميزھاﯾی که به شکل کمد تغيير می ﯾابند از اﯾن جمله اند .ھمچنين در اﯾن
موارد طراحان دکوراسيون می توانند به شما کمک کنند.
اﯾده عالی در مورد اتاق ھای کوچک ،استفاده از تخت ھای دو طبقه است .مزﯾت اﯾن تخت ھا اﯾن است که کودک در طبقه باال می خوابد و طبقه
پاﯾين جاﯾی برای بازی و خالقيت اوست .به خاطر اطمينان بيشتر بھتر است از  ۶سالگی به بعد اﯾن طرح را اجرا کرد .از اﯾن سن کودک می تواند به
راحتی از پله ھا باال و پاﯾين برود ،بی آنکه خطری براﯾش پيش بياﯾد .ارتفاع مناسب اﯾن تخت باﯾد حدود  ٢.۶٠سانتی متر باشد.
 (٢اتاق ،قضای رشد و محيط بازی
در دنيای کوچولو ھا ،بازی بخش مھمی از زندگی آنھا را به خود اختصاص داده است .نقاشی کشيدن ،سرگرم شدن با اسباب بازی ھا ،ساخت
کاردستی ،خالقيت و نوآوری و ...ھمه در بستر اتاق کودک است که شکل می گيرد .تا حد ممکن بخشی از اتاق را برای اﯾن فعاليت ھا و تفرﯾحات
کودک خالی بگذارﯾد .ھمچنين اﯾن دنيای کوچک عالوه بر اﯾنکه باﯾد درﯾچه ای به سوی خالقيت و رشد کودک باشد ،از ھمه لحاظ می باﯾست اﯾمن
باشد.
چسباندن ﯾک کاغذ بزرگ به دﯾوار ﯾا ﯾک ميز نقاشی شاﯾد در چيدمان اتاق کودک کمی عجيب به نظر برسد اما ﯾک موضوع الزم است ،چرا که اتاق
عالوه بر اﯾنکه جاﯾی برای استراحت است فضای رشد و پرورش تواناﯾی ھای فيزﯾکی و ذھنی کودک نيز به حساب می آﯾد .ھمچنين نگاه عميق تر
به اﯾن مسئله نشان می دھد که بازی راھی است تا فرشته ھای کوچولو با اجتماع ارتباط برقرار کنند .کودک حين بازی مشارکت ،ھمکاری،
سازش با دﯾگران و حل مشکالت را می آموزد.
 (٣قلمرو کودک!
اتاق تنھا قسمت خانه است که کودک احساس می کند متعلق به خودش است .اﯾن فضا ھمه دنيای کوچک او را براﯾش عينيت می بخشد:
شخصيت ،سليقه ھا و عالﯾق .او باﯾد در برابر اﯾن مسائل احساس راحتی و آزادی کند .اما در بيشتر موارد ھر کودک به تنھاﯾی نمی تواند اتاقی
برای خود داشته باشد .در اﯾن صورت وظيفه پدر و مادر سخت تر می شود؛ زﯾرا باﯾد با ظرافت دو ﯾا سه قسمت را برای ھر بچه در اتاق آماده کنند.
در نتيجه ھر کدام از آنھا قلمرو خود دارند با اﯾن تفاوت که در کنار ھم ھستند.
اﯾن جداسازی را می توان با روش ھای مختلفی انجام داد که راﯾج ترﯾن آنھا پرده ،دﯾوار متحرک و کرکره است .ھمچنين می توان رنگ دﯾوارھا و
فرش ھای ھر قسمت را تغيير داد تا اﯾن مرزبندی واضح تر باشد .اگر قصد دارﯾد برای خواھر و برادر اتاق را آماده کنيد ،بھتر است از رنگ ھای
متفاوت مثل صورتی و سبز برای ھر بخش استفاده کنيد.
 (۴توجه خاص به امنيت اتاق
نکته ای که نباﯾد به ھيچ وجه بی توجه از کنار آن رد شد ،امنيت اتاق کودک است .موقعيت و چيدمان وساﯾل در درجه اول اھميت قرار دارد .قفسه
ھا را در قسمت باالتر دﯾوار نصب کنيد ،اما اگر کودک مثال در سن مدرسه است و باﯾد از قفسه ھا وسيله ای را بردارد باﯾد طوری باشد که او راحت
باشد .ھمچنين از نزدﯾک گذاشتن ميز ﯾا صندلی نزدﯾک پنجره ھا و کمدھا خودداری کنيد تا خطری کودک را تھدﯾد نکند .برای اﯾنکه خيالتان راحت
باشد ،ثابت بودن وساﯾل را کنترل کنيد .در زمينه دکوراسيون اتاق نيز اﯾن نکته را مدنظر داشته باشيد که بھتر است رنگ دﯾوارھا از انواع غير سمی
مثل آکروليک انتخاب شود ،پرﯾزھای برق و پنجره ھا از نظر اﯾمنی تاﯾيد شده باشد و مصالح ساختمانی سالم و طبيعی باشد .ملحفه و پرده ھا نيز
باﯾد از اجناس طبيعی مانند کتان باشد ،چرا که شستشوی اﯾن پارچه ھا راحت است.
 (۵مرتب کردن
در اتاق کودک معموال ھميشه کمی رﯾخت و پاش دﯾده می شود .برای اﯾنکه عالقه به مرتب کردن وساﯾل در کودک اﯾجاد شود ،باﯾد در کنار بازی و
سرگرمی ھا اﯾن موضوع را نيز به او آموزش داد .نخستين نکته در اﯾن باره خالقيت است .به عنوان مثال می توانيد در ﯾک گوشه اتاق ﯾک چادر ﯾا
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سبد بزرگ بگذارﯾد تا وقتی کودک خواست وساﯾلش را سرﯾع جمع کند ،ھمه را در آن برﯾزد و اﯾن بازار شام جمع شود .ھمچنين ﯾک جالباسی
متناسب با قد کودک براﯾش تھيه کنيد تا لباس ھاﯾش را مرتب کند و اﯾن مسئوليت را نيز بيام وزد.
ھر کدام از وساﯾل کودک باﯾد جای مشخص داشته باشند تا او به راحتی بتواند ھر کدام را پيدا کند .مثال ﯾک جعبه برای اسباب بازی ھای کوچک،
سبد برای عروسک ھا ،قفسه برای کتاب ھا و ...روی ھر قسمت نيز عکس وسيله مربوط را بچسبانيد ﯾا اسم آن را بنوﯾسيد تا کوچولوی شما
راحت جای ھروسيله را بشناسد.
در اﯾن صورت کودک استقالل نيز کسب می کند.
 (۶رنگ طالست!
رنگ دوست ھميشگی بچه ھاست! رنگھا در درجه اول در بيناﯾی کودک نقش دارند و به عالوه در آرامش ،استراحت و تمرکز او نيز مؤثر ھستند.
برای نوزادان تا سن  ٣سال ،رنگ ھای مالﯾم مثل صورتی ،ليموﯾی ،آبی آسمانی ،سبز روشن و ...توصيه می شود .از ٣ﯾا ۴سالگی کودک رنگ ھا
را تشخيص می دھد و می توان متناسب با نظر او رنگ را انتخاب کرد.ھمچنين می توانيد بخشی از دﯾوار اتاق را با رنگ ھای تند مانند قرمز رنگ
آميزی کنيد و به کمک کودک تصاوﯾری مانند حيوانات ،شخصيت ھای کارتونی ،لوازم ورزشی و ...را روی آن بکشيد .فراموش نکنيد که نور ھر
قسمت اتاق کودک برای خواب ،مطالعه ،بازی و ...باﯾد متناسب با شراﯾط باشد.
ﯾک نکته ظرﯾف دﯾگر :از شش سالگی کودک را در چيدمان و انتخاب رنگ ھا مشارکت دھيد.
منبع  :روزنامه کيھان
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 ۶قدم تا خانهای دلنشين!

در ھر خانهای اتاق نشيمن پر رفت و آمدترﯾن مکان است ،بنابراﯾن باﯾد در
طراحی آن توجه بيشتری به خرج داد .اتاق نشيمن باﯾد محيطی گرم و
دوستانه و در عين حال زﯾبا باشد .با به کار بردن اندکی ذوق و سليقه و
استفاده از چند مجسمه ،گلدان و ...میتوان از اتاق نشيمن محيطی دلپذﯾر
و زﯾبا ساخت .برای تزﯾين اتاق نشيمن راهھای مختلفی وجود دارد که چند
نمونه از آن را ذکر میکنيم:محل لوازم موجود در اتاق نشيمن را تغيير دھيد.
مثال میتوانيد نقطهای را به عنوان مرکز در نظر بگيرﯾد و مبلھا را مقابل آن
بچينيد)مثل شومينه ﯾا تلوﯾزﯾون( ھمچنين میتوانيد به جای اﯾنکه کاناپه را
به دﯾوار بچسبانيد آن را با کمی فاصله از دﯾوار قرار دھيد و پشت آن آباژوری
زﯾبا با گلدانی گل قرار دھيد.سعی کنيد در اتاق نشيمن خود از رنــگھــای مــالﯾــم اســتــفـاده کـنيد.ھمانطورکه میدانيد رنگھا تاثير مھمی در
روحيه افراد دارند پس با توجه به رنگھای استفاده شده ،اتاق نشيمن مــیتــوانــد مـکــانـی دلـھـرهزا ،دلـپـذﯾـر ﯾـا آزاردھـنـده باشد.بنابراﯾن با
انتخاب رنگھای مالﯾم و مناسب برای دﯾوارھا ،مھمترﯾن اصل برای طراحی اتاق نشيمن را به انجام رساندهاﯾد .شما دوست دارﯾد اتاق نشيمنتان
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فضاﯾی گرم و دوستانه باشد که باﯾد گفت ﯾکی از رنگھاﯾی که اﯾن خصوصيات را دارد ،رنگ سبز است.با استفاده از ساﯾهھای مختلف رنگ سبز
میتوان اتاق نشيمنی زﯾبا و دلپذﯾر ساخت.
استفاده از آﯾنه برای بزرگتر به نظر رسيدن فضا بسيار مناسب است .با نصب آﯾنه بزرگ بر روی دﯾوار میتوانيد تا حد زﯾادی فضا را بزرگتر جلوه
دھيد البته باﯾد دقت کنيد که سمت مقابل آﯾنه شلوغ نباشد.برای تزﯾين اتاق نشيمن میتوانيد از وساﯾل کوچک و زﯾبا استفاده کنيد ،مثال در کنار
کاناپه ،ميز گرد کوتاھی قراردھيد و روی آن چند تا گلدان گل بگذارﯾد تا فضا نشاطانگيز شود".رابرت فراست" شاعر آمرﯾکاﯾی معتقد است" :خانه
ھمان جاﯾی است که وقتی قرار است به آن برگردﯾم ،ھمه اجزاﯾش آدم را به سمت خودش می کشد ".سوﯾه ھای معنوی را اگر کنار بگذارﯾم،
قطعا ﯾکی از اﯾن اجزاﯾی که آدم را به سمت خانه اش می کشد ،سليقه ای است که در چيدمان اجزای خانه به کار رفته است .برداشتن  ۶قدم زﯾر
به شما کمک می کند تا به ﯾک دکوراسيون مطلوب و در عين حال شخصی دست پيدا کنيد:
 (١از نصب تابلوھای کوچک روی دﯾوارھای بزرگ اجتناب کنيد .با اﯾن کار ھم از ارزش اثر ھنری کم می شود و ھم دﯾوار خانه کوچک به نظر می
رسد .تابلوھای ھنری باﯾد دو سوم پھنای دﯾوار را پوشش دھند تا بشود آنھا را ﯾک عنصر دکوراتيو به حساب آورد.
 (٢اگر می خواھيد دﯾوارھای اتاق تان مرتفع به نظر بياﯾد ،از چندﯾن تابلوی عمودی در کنار ھم استفاده کنيد .اگر دوست دارﯾد دﯾوارھای اتاق تان
پھن و طوالنی به نظر بياﯾد  ،چندﯾن تابلوی افقی را در کنار ھم قرار دھيد.
 (٣قبل از انجام رنگ آميزی نھاﯾی ،از عالقه تان به رنگ مورد نظر مطمئن شوﯾد .شاﯾد بد نباشد که آن را در جای کوچکی امتحان کنيد و زمانیکه از
شدت روشنی ،تيرگی و ﯾا درخشندگی آن اطمينان حاصل کردﯾد آن را برای کل دﯾوارھا به کار ببرﯾد .بھتر است امتحان رنگ را در زﯾر ھمان نوری
انجام دھيد که بيشترﯾن زمان را با آن سپری می کنيد.
 (۴نورھا می توانند روی رنگ ھا تاثير بگذارند .برای مثال ،نورھای زرد مقداری گرما و زردی به رنگ اضافه می کنند .در مقابل ،نورھای سفيد ،باعث
اضافه شدن کمی رنگ آبی به دﯾگر رنگ ھا می شوند.
 (۵استفاده از تابلوھای نقاشی به ھماھنگی و زﯾباﯾی خانه بسيار کمک می کند  ،ولی به ھنگام نصب اﯾن تابلوھا باﯾد در نظر داشته باشيد که در
ارتفاعی باالتر و ﯾا پاﯾين تر از حد تعرﯾف شده قرار نگيرند .حد تعرﯾف شده نصب تابلوھا در حقيقت ھمان ميانگين قد افراد بزرگسال خانواده است .
 (۶اگر می خواھيد اتاق ھا بزرگ تر از حد واقعی به نظر برسند ،از رنگ ھای روشن و درخشنده استفاده کنيد .برعکس ،اگر فضای وسيعی در
اختيار دارﯾد و می خواھيد که کوچک تر به نظر برسد  ،رنگ ھای تيره بهکار ببرﯾد.
منبع  :روزنامه آفتاب ﯾزد
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 ۶نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه

 (١برای دکوراسيون زﯾبا و جذاب محيط زندگی خود حتما نيازی نيست از
مبلمان گرانقيمت استفاده نماﯾيد .توصيه می کنيم قبل از شروع خرﯾد
مبلمان و ﯾا رنگ آميزی منزل خود سری به چند کتاب فروشی بزنيد .با خرﯾد
کتب دکوراسيون ممکن است اﯾده ھای جالبی در مورد رنگ و نحوه چيده
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مان وساﯾل بگيرﯾد.
 (٢گاھی می توانيد از وساﯾل و مبلمان قدﯾمی برای منزل خود استفاده
نماﯾيد .وساﯾل و اشياﯾی که ممکن است در زﯾرزمين منزل شما بدون
استفاده افتاده باشند ﯾا بعضی از آن ھا را بتوانيد از مکان ھاﯾی نظير جمعه
بازارھا تھيه کنيد .الزم به ذکر است که در صورت عالقه به خرﯾد از جمعه بازارھا سعی کنيد در آخرﯾن ساعات روز مراجعه نماﯾيد تا بتوانيد با قيمت
ھای مناسب تری خرﯾد خود را انجام دھيد .از اﯾنکه بر سر قيمت چانه بزنيد تا جنس مورد نظر را با قيمت مناسبی خرﯾداری نماﯾيد اصال خجالت
نکشيد.
 (٣در صورتيکه محل سکونت خود را اجاره نموده اﯾد و از رنگ آميزی و ﯾا کفپوش آن رضاﯾت ندارﯾد ،سعی نماﯾيد قبل از ھرگونه تغييرات با صاحبخانه
مشورت نماﯾيد و وی را متقاعد کنيد که ھزﯾنه رنگ آميزی و تغييرات را از اجاره کسر نماﯾد.
 (۴رنگ آميزی و تغيير رنگ لوازم ،ارزان ترﯾن روش ممکن برای اﯾجاد تنوع در دکوراسيون می باشد .ضمن اﯾنکه خود شما ھم می توانيد آن را انجام
دھيد.
 (۵نقشه ھا و عکس ھای قدﯾمی را در صورتيکه قابی مناسب برای آن ھا پيدا کنيد از بھترﯾن و ارزان ترﯾن وساﯾل تزئينی دﯾوارھا می باشند.
 (۶ھداﯾاﯾی را که دوستان و اقوام به عنوان ھدﯾه منزل جدﯾد برای شما می آورند ،لزوما در کمد و گنجه نگذارﯾد .می توانيد از آن ھا در نقاط مختلف
منزل جھت دکوراسيون استفاده نماﯾيد.
منبع  :روزنامه ابتکار

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

 ۶نکته درباره پوشش ديوار

دﯾوارھا پسزمينهھای خانه شما ھستند و با نقشآفرﯾنی خود فضای خانه
شما را زﯾباتر میکنند .گزﯾنهھاﯾی که برای پوشش دﯾوار در اختيار دارﯾد
عبارتاند از :انواع کاغذدﯾواری ،پارچه ،رنگ ،آﯾنه ،مرمرکاری ،پوششھای
اليافی و باالخره چوب.
رنگ دﯾوارھا میتواند خيلی تعيينکننده باشد .برای مثال اگر میخواھيد
اجزای مبلمانتان حسابی توی چشم باشد ،باﯾد کاری کنيد که دﯾوارھای
اتاق محو به نظر برسد .با استفاده از رنگھای خنثی در رنگآميزی دﯾوارھا و
انجام ﯾک نورپردازی مناسب ،به اﯾن ھدف میرسيد .برعکس ،اگر
میخواھيد ﯾک فضای رنگی و گرم اﯾجاد کنيد ،سراغ رنگھای تند و گرم
بروﯾد .اﯾن طوری ،توجه بصری به سمت دﯾوارھا میرود و از اجزای مبلمان دور میشود.
استفاده از رنگھای درخشان و پاستلی برای خلق فضای مدرن مناسب است .آﯾنهکوبی دﯾوارھا ھم )به شرطی که به شکلی ساده انجام شده
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باشد( فضای خانه را مدرن جلوه میدھد.
اگر طرفدار سبک کالسيک ھستيد ،از کاغذ دﯾواریھای طرحدار استفاده کنيد .چنانچه خانهتان پر است از اثاثيه و مبلمان ،بھتر است دور
کاغذدﯾواریھای طرحدار و شلوغ و رنگھای تند را خط بکشيد تا خانه شلوغتر از آنچه ھست به نظر نياﯾد .در سبک کالسيک میتوانيد از گزﯾنهھای
دﯾگری مانند مرمرکاری ،پتينهکاری ،شانهزنی و استنسيل را انتخاب کنيد.
استفاده از دﯾوارکوبھای چوبی فضاﯾی بیپيراﯾه ،راحت و روستيک را خلق میکند .اگر راحتی و کاربردی بودن فضا براﯾتان مھم است ،از
دﯾوارکوبھای چوبی استفاده کنيد .مزﯾت دﯾگر استفاده از پوشش چوبی ،عاﯾق صوتی بودنشان است.
پوشش اليافی ،که در چند سال اخير جای رنگ و کاغذ دﯾواری و پتينه را گرفته ،عالوه بر دوام طوالنی و تنوع رنگیاش مزاﯾای دﯾگری ھم دارد:
قابليت اجرای راحت و سرﯾع ،قابليت اجرا روی کليه سطوح بدون نياز به زﯾرسازی دقيق ،قابليت انعطاف ،پوشاندن معاﯾب سطوح گوناگون .از
پوشش اليافی میتوانيد روی تمام سطوحی که از گچ ،خاک ،سيمان و حتی رنگ تشکيل شده ،استفاده کنيد .خاصيت دﯾگری که اﯾن پوشش
دارد ،وزن سبک و قابليت ترميم آن است .پوشش اليافی ترک نمیخورد و عمر مفيدش  ١٠برابر عمر مفيد رنگ است .ضمن اﯾنکه اﯾن پوشش
بھترﯾن گزﯾنه برای افرادی است که به بوی رنگ حساسيت دارند و آلرژی نيز اﯾجاد نمیکند.

مھرنوش پاکاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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 ۶نکته درباره دکوراسيون زمستانی

تاثير بافت ،رنگ ،نقش و طرح بر فضای زندگی ما انکارناپذﯾر است .با تغييرات
کوچکی در رنگ و طرح میتوانيد فضاﯾی مناسب با فصل را به وجود آورﯾد .در
فصل سرد ھر خانهای احتياج به فضای گرم برای گپ زدن و دورھم جمع
شدن دارد که در آن احساس آرامش و گرمای کافی وجود داشته باشد.
کافی است که در ھر فصلی از سال ﯾک ﯾا چند عنصر چيدمان را تغيير دھيد
تا به ﯾک چيدمان دلخواه و متناسب برسيد...
 (١با اضافه کردن چند کوسن با رنگھای تيره و تند روی کاناپهھا و
تختخوابھا میتوانيد فضاینشيمن گرمی را خلق کنيد و ھمچنين به
فضای اتاق خوابھا گرما ببخشيد .بھترﯾن گزﯾنهھای انتخابی میتواند
رنگھاﯾی از قبيل قرمز ،نارنجی ،قھوهای ،گلبھی و مسی باشد که فضاﯾی
گرمتر نسبت به دﯾگر فصلھا خلق میکنند.
 (٢استفاده از آباژورھا و چراغھای روميزی دراتاقھا میتواند نوری زﯾبا را به
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محيط اضافه کند .با استفاده از نورھای زرد در فصل زمستان میتوانيد به
حس القای گرما در فضا بيشتر کمک کنيد.
 (٣با استفاده از پارچهھای طبقهبندی شده روی مبلمان و ميز و ھمچنين
پردهھای چندالﯾه در خانه به حفظ دمای محيط کمک کنيد .اگر میخواھيد
انرژی گرماﯾی داخل خانهتان به طرز بھتری حفظ و نگھداری شود چند الﯾه پارچه را که دارای بافت ضخيم است به روميزی و رومبلیھا اضافه کنيد.
 (۴برای تغيير دکور آشپزخانه ،بھتر است ،پرده ،دستگيره و ﯾا حولهای به رنگ زرد آفتابگردانی را جاﯾگزﯾن وساﯾل جانبی قبلی کنيد تا نور و انرژی از
دست رفته در اﯾن فصل به فضای آشپزخانه بازگردد.
 (۵چنانچه فرشھا و قاليچهھا را جمعآوری کردهاﯾد ،بھتر است آنھا را دوباره پھن کنيد تا عاﯾقی برای حفظ گرمای خانه باشند .ھمچنين فرشھا و
موکتھای ضخيم باعث خلق حس امنيت و آرامش در فضای اطراف میشوند.
 (۶اگر میخواھيد فضاﯾی کامال متفاوت با دﯾگر فصلھای سال داشته باشيد میتوانيد ﯾکی از دﯾوارھای خانه را که در معرض دﯾد بيشتری است و
بر محيط اطراف تاثيرگذارتر است ،به رنگ گرم وتند در بياورﯾد .بھترﯾن گزﯾنهھای انتخابی میتواند رنگ نارنجی ،گلبھی ،صورتی تيره و زرد درخشان
باشد.

مھرنوش پاکاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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 ۶نکته درباره رنگ ،بافت و الگو

 (١اگر سبکھای امروزی و مدرن را دوست دارﯾد ،بھتر است در کنار
رنگھای شاد و آرام از بافتھاﯾی مانند سنگ مرمر ،شيشه ،چوب و فلزات
استفاده کنيد و با به کار بردن الگوھای تکراری مانند استفاده از گلدانھای
سفالی در جای جای خانه تاکيدی بر اﯾن سبک داشته باشيد.
 (٢در اﯾن تصوﯾر ،اتاق خوابی را که به سبک مدرن دکور شده است،
میبينيد .رنگ غالب در اﯾن طراحی ،سفيد و رنگ چوب است .رنگ سفيد و
رنگ چوب ھر دو در طبقهبندی دسته رنگھای خنثی قرار دارند .از
خصوصيات بارز اﯾن دسته رنگھا ،به وجود آوردن خطای دﯾد است ﯾعنی
عالوه بر خلق فضای گرم و دوست داشتنی ،فضا را بزرگتر از آنچه ھست،
نماﯾان میکنند .ھمچنين استفاده از کفپوش و دﯾوارکوبھای چوبی در کنار
رنگھای سفيد اتاق موجب به تعادل رسيدن جلوهھای دﯾداری اتاق و مکمل بودن برای رنگ سفيد در اتاق شده است )استفاده از وساﯾل چوبی و
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ﯾا به رنگ چوب در خانهھاﯾی که تنھا ﯾک رنگ در آن فضا استفاده شده است و ﯾا از رنگھای خنثی درآن بسيار به کاررفته است ،توصيه میشود(.
 (٣استفاده از نورھای موضعی متعدد در دﯾوار و سقف ،فضاﯾی با لغزش رنگی را حاصل شده است .ھمچنين تفکيک فضای کمدھا ،ميز توالت و
فضای مطالعه در شب ﯾکی از وظاﯾف اصلی نورھای موضعی است .ﯾکی از مھمترﯾن اصول در نورپردازی اتاق خواب ،وجود نورھای مجزا در باالی
تختخوابھاست.
 (۴با استفاده از صندلی راحتی با پوشش پارچهای سفيد ،ﯾا به رنگ روشن ،با فرمیراحت و انتزاعی ،میتوانيد تاکيدی بر سبک مدرن اتاق
داشته باشيد.
 (۵میتوانيد فرش و ﯾا موکتی پرزدار ھماھنگ با رنگ دﯾوارھا ،پردهھا و ﯾا روکشھای مبلمان انتخاب کنيد تا فضاﯾی ﯾکدست و ھماھنگ خلق کنيد.
موکتھاﯾی که رنگ روشن دارند ،بھترﯾن گزﯾنه برای استفاده روی کفپوشھای چوبی ھستند.
 (۶استفاده از گل و گياه و فالورباکس ،فضای اتاق خواب را به فضاﯾی آرامشبخش مبدل میکند و ھمچنين موجب افزاﯾش روحيه افراد میشود.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ۶نکته درباره رنگھای شاد

 (١بيشتر دکوراتورھا بر اﯾن باورند که استفاده از رنگھای شاد در
دکوراسيون ،زمينه را برای سالمت روان و ارتقای روحيه افراد خانه فراھم
میکند.
 (٢در تصوﯾر اﯾن ستون ،اتاق خوابی را میبينيد که ترکيبی از رنگھای زرد
روشن و سبز ،ھمراه با بافت چوبی است .زرد درخشان نه تنھا ﯾک رنگ گرم
با احساس و خوشاﯾند است بلکه رنگی است که نور طبيعی را از پنجرهھا
باز میتاباند و در ھمه فصول سال ،محيط اتاق را روشن و پر نور نگه
میدارد .اگر میخواھيد ھر روز پس از بيدار شدن از خواب انرژی کافی
داشته باشيد ،بھتر است دﯾوارھای اتاقتان را به رنگ زرد در بياورﯾد.
 (٣رنگ زرد رنگی است که ھيجان ،شور و نشاط را به انسان منتقل
میکند .استفاده از اﯾن رنگ در خانه و اتاق افرادی که به افسردگیھای
خفيف دچار شدهاند ،بسيار توصيه میشود.
 (۴رنگ سبز روشن از دﯾگر رنگھای به کار رفته در تصوﯾر اﯾن ستون است که جنبه بسيار متفاوتی از طرح را به نماﯾش گذاشته است .رنگ سبز
پردهھا فضاﯾی نسبتا کالسيک را با خود ھمراه آوردهاند .رنگ سبز را رنگ زندگی ناميدهاند و برای خلق فضاﯾی شاد و زنده از اﯾن رنگ استفاده
میشود.
 (۵رنگ زرد به راحتی با بافت چوبی ھماھنگی پيدا میکند و فضاﯾی زﯾبا میآفرﯾند .ھمانطور که در اﯾن تصوﯾر میبينيد ،تختخواب و پارتيشن
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دارای بافت چوبی ھستند .پارتيشن چوبی راهراه ،ھمانقدر که برای اتاق خواب کاربردی است عنصری دکوراتيو نيز ھست.
 (۶استفاده از دو رنگ متضاد در پردهھا ،فضای رنگين و متنوعی را خلق میکند .رنگ زرد از دسته رنگھای گرم است و استفاده از ﯾک رنگ سرد
مانند سبز روشن در کنار آن موجب توازن جلوهھای دﯾداری و القای تعدﯾل دما در اتاق شدهاست .استفاده از دو رنگ متضاد و مکمل در فضاﯾی مانند
اتاق خواب بسيار توصيه میشود.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ۶نکته درباره روتختی

 (١در کنار انتخاب ﯾک تخت خواب راحت ،انتخاب مالفه و روتختی مناسب نيز
در بھداشت و آرامش خوابتان تاثيری غيرقابلانکار دارد .روتختی زﯾبا اگرچه در
زﯾباﯾی دکور اتاق خوابتان نقش به سزاﯾی دارد ،ولی ھنگام خرﯾد نباﯾد فقط
به اﯾن نکته توجه کنيد .کيفيت و مقاومت روتختی نکته مھمی است که
حتما باﯾد به آن توجه کرد .انتخاب مالفه نرم و مناسب به راحتی و آرامشتان
کمک میکند.
 (٢ھنگام خرﯾد روتختی و مالفه از ساﯾز تشکھاﯾتان به طور کامل آگاھی
داشته باشيد .گاھی پيش میآﯾد که تشکھا دراندازهھای استاندارد نيستند )مانند تشکھاﯾی که برای تختھای سفارش داده شده
میسازند (.بھتر است اندازهھای تشک را خودتان با متر در بياورﯾد و روتختی را بر حسب اندازهھای تشک سفارش دھيد.
 (٣تعداد تارھای موجود در ھر سانتیمترمربع ،نماﯾانگر نوع و کيفيت پارچه مالفه و روتختی است .معموال روتختیھاﯾی که تعداد تار و پودھاﯾشان
در ھر سانتیمترمربع زﯾاد است)بيش از  ٢۵٠عدد تار در ھر سانتیمتر مربع ( نرمتر ،لطيفتر و با دوامترند .روتختیھاﯾی که کمتر از ٢٠٠تار در ھر
سانتیمترمربع دارند برای استفاده روزمره چندان مناسب نيستند چرا که دوام زﯾادی ندارند.
 (۴اﯾن روزھا استفاده از روتختیھای کتان خيلی راﯾج شده .استفاده از روتختیھای کتانی که ﯾک در ميان با تارھای فالنل ادغام شده معموال با
سليقه ما اﯾرانیھا بيشتر جور در میآﯾد؛ ضمن اﯾنکه اﯾن پارچهھا نرمتر ھم ھستند.
 (۵برای تزﯾين تخت خوابتان توصيه میشود بھترﯾن روتختی )و ترجيحا از نوع مرغوب( را انتخاب کنيد چرا که سھم عمدهای از زﯾباﯾی اتاق خواب به
رنگ و نوع روتختی بستگی دارد.مثال ابرﯾشم و ساتن به دليل نرم بودن و براق بودنشان زﯾباﯾی خيرهکنندهای دارند و عالوه بر مجلل بودنشان
بسيار نرم و راحت ھم ھستند.
 (۶روتختیای را انتخاب کنيد که از لحاظ رنگ و نما با کل اتاق خوابتان ھماھنگی داشتهباشد ﯾا اﯾنکه به اتاق خوابتان رنگ ،حجم و عمق بدھد.
اگر عادت دارﯾد که در ھر ﯾک از فصول سال ،نمای اتاقتان را با رو تختی تغيير بدھيد ،بھتر است بدانيد که در فصول سرد )زمستان و پاﯾيز( استفاده از
رنگھای تيره )مانند زرشکی و سورمهای( مناسبتر است و در فصول گرم سال )تابستان و بھار( استفاده از رنگھای روشن و کمرنگ مناسبتر
است.
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 ۶نکته درباره کابينتھا

 (١در آپارتمانھای جدﯾد امروزی که اپن ھستند و کابينتھا از پذﯾراﯾی و
اتاقھای دﯾگر به راحتی دﯾده میشوند توجه به چيدمان و زﯾباﯾی کابينتھا
اھميت بيشتری پيدا میکند .توجه به چيدمان کابينت کمک میکند که خانه
و آشپزخانهتان تميز و مرتب باشد.
 (٢گاھی وقتھا مجبور میشوﯾد برای برداشتن ﯾک وسيله تمام وساﯾل را
به ھم برﯾزﯾد .بھتر است لوازم و وساﯾلی را که کمتر از آنھا استفاده میکنيد
در طبقات باالتر و قسمتھای عقبی کابينت قرار دھيد و وساﯾلی را که در
طول روز چند بار از آنھا استفاده میکنيد در قسمتھای جلوﯾی قرار دھيد.
 (٣معموال ساﯾه کابينتھا روی ميزھا و ساﯾه ھود روی اجاق گاز میافتد و
موجب میشود نور کافی برای انجام کارھای پخت و پز وجود نداشته باشد .توصيه میشود در آشپزخانه عالوه بر نور عمومیاز نور موضعی ھم
استفاده کنيد تا ھنگام کار نور کافی و دﯾد بھتری داشته باشيد.
 (۴برای صرفهجوﯾی در فضا قابلمهھای کوچکتر را در قابلمهھای بزرگتر قرار دھيد .میتوانيد قابلمهھا و لوازمیکه زﯾاد به آنھا احتياج پيدا میکنيد
در کابينتھا و قفسهھای قابل حمل قرار دھيد تا مجبور نشوﯾد داﯾم در کابينتھا را باز و بسته کنيد و دسترسی راحتتری به وساﯾل داشته
باشيد.
 (۵قرار دادن لوازم و وساﯾل برقی که به ندرت مورد استفاده قرار میگيرند روی کابينت و ميز آشپزخانه فضای زﯾادی میگيرند که برداشتن و قرار
دادن آنھا در کابينت فضای زﯾادی در اختيارتان قرار میدھد.
 (۶رنگھای قرمز و نارنجی به رنگھای مھيج و اشتھا آور معروفاند و میتوانيد در دکوراسيون آشپزخانه و انتخاب رنگ کابينت از آنھا استفاده کنيد.
 (٧نصب پوستر و عکسھای زﯾبا از ميوهھا و سبزیھا در آشپزخانه شما را به تغذﯾه سالم تشوﯾق میکند و در رفتارھای غذاﯾی سالم نقش دارد.
داخل ﯾا روی در کابينتھاﯾی که زﯾاد آنھا را باز و بسته میکنيد از اﯾن تصاوﯾر استفاده کنيد.

فرزانه فوالدبند
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 ۶نکته درباره مبلمان چرمی

اگر میخواھيد اتاقتان نشانی از دنجی و امنيت در خود داشته باشد ،ھيچ
چيز بھتر از چرم ،چارهساز نيست .اﯾن چرمھا مانند نيمچکمهھای قدﯾمی ،با
گذشت سالھا کيفيت خود را به خوبی حفظ میکنند .ھمراه با کاناپهھای
بزرگ چرمی میتوانيد از مبلمان چوبی بزرگی که با رنگ چرم ھماھنگ
باشد ،استفاده کنيد .در ستون اﯾن ھفته به نکاتی درباره کاربردھای متفاوت
مبلمان چرمی و نحوه خرﯾداری آنھا میپردازﯾم.
▪ نکته اول :برای اﯾنکه مبلمان چرمیتان تميز و نرم بماند ،مرتب آن را
گردگيری کنيد و گاه به گاه سطح آن را به وسيله واکس مخصوص چرم
آغشته کنيد.
▪ نکته دوم :مبلمان و کاناپهھای چرمی را از منابع گرمازا مانند رادﯾاتور و آتش
روباز شومينه دور نگهدارﯾد چرا که گرمای زﯾاد موجب خشک و شکننده
شدن چرم میشود.
▪ نکته سوم :پيش از خرﯾد بھتر است از نوع مرغوبيت چرم و درجهبندی چرمھا آگاھی داشتهباشيد تا بتوانيد کاالی مناسبی را خرﯾداری کنيد.
چرمھاﯾی که دارای رنگ تيره ھستند و رنگھاﯾی ﯾکدست و ﯾکنواخت دارند ،از نوع مرغوب ھستند و ھمچنين اﯾن نوع چرم لطافت و نرمی خاصی
ھم دارد .آن دسته از چرمھاﯾی که رنگی ﯾکنواخت ندارند و به صورت دانه دانه ،لکهھای رﯾز و روشن روی آنھا وجود دارد ،چرم مرغوبی نيستند و
دوام زﯾادی ھم ندارند .اغلب اﯾن دسته از چرمھا ممکن است به سرعت پاره شوند.
▪ نکته چھارم :پيش از خرﯾد ،ابتدا مقياس و اندازه خانه و فضاﯾی را که قرار است مبلمان در آن جای بگيرد ،در نظر داشته باشيد .اگر فضای بزرگی
برای چيدمان مبلمان چرم دارﯾد ،بھتر است که کاناپهھای بزرگ را انتخاب کنيد و بالعکس اگر فضای کوچکی دارﯾد ،توصيه میشود که از
تکمبلھای کوچک استفاده کنيد چرا که مبلمان کوچک فضای کوچک را بزرگتر نماﯾان میکند.
▪ نکته پنجم :پيش از خرﯾد کاناپه و مبلمان چرمی ،رنگ زمينه و دکوراسيون خانه را به ﯾاد داشته باشيد تا بتوانيد مبلمانی با رنگی ھماھنگ و ﯾا
مکمل برای فضای مورد نظر خرﯾداری کنيد .اغلب چرمھای بلوطی فضاﯾی بسيار زﯾبا و گرمی را به وجود میآورند و ھمچنين موجب میشوند که
فضا بزرگتر از آنچه ھست نماﯾان شود .معموال چرمھای بلوطی به راحتی با ھر دکوری ھماھنگی پيدا میکنند.
▪ نکته ششم :اگر قصد دارﯾد برای اتاق نشيمن مبلمان بخرﯾد ،بھتر است کاناپهھای بزرگ چرمی را انتخاب کنيد ،چرا که لميدن و استراحت کردن
روی اﯾن سبک مبلمان به مراتب بسيار راحتتر از دﯾگر انواع مبلمان است .اتاق نشيمن ،فضاﯾی است که اعضای خانواده بيشترﯾن زمان خود را در
آن سپری میکنند و به دليل پرتردد بودن اﯾن فضا ،کاناپهای را انتخاب کنيد که دارای چرم با کيفيت و بادوامی باشد ،تا دﯾرتر دچار فرسودگی و
پارگی شود.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ۶٠مورد واقعا ً کاربردی

● خانه خود را دلنشينتر كنيد
 (١عكسھای خانوادگی خود را در آلبومھا انباشته نكنيد .از ﯾك قاب عكس
بزرگ خالی ﯾا ﯾك آﯾنه استفاده كنيد و تعدادی از آنھا را با سنجاق به قاب
وصل نماﯾيد.
 (٢قفسهھای كتاب فقط برای كتابھا نيستند! بلكه میتوانيم آنھا را با ھر
شیء دﯾگری كه دوست دارﯾم ،به خصوص ظروف سفالی و چوبی تزئين
كنيم.
 (٣از پارچهھای رنگی ندوخته و بلند ﯾا روسری به جای پرده استفاده نماﯾيد
و آنھا را روی ميله بيندازﯾد.
 (۴ﯾك جام ورزشی ،میتواند كار ﯾك گلدان را برای شما انجام دھد.
 (۵ﯾك چھار پاﯾه چوبی قدﯾمی را میتوانيم كنار مبل نشيمن برای گذاشتن كتابھاﯾی كه میخوانيم ،قرار دھيم.
ھر خانهای را میتوان با تزئين صحيحِ مبلمان ،گرم و زﯾبا كرد جاﯾی كه بتوان با غرور آن را خانه ناميد.
▪ اتاق نشيمن
 (۶اسباب و وساﯾل اتاق نشيمن خود را در فاصلهھای نزدﯾك به ھم قرار دھيد تا صميمیتر جلوه كند.
 (٧گاھی میتوان از پارچهھاﯾی كه در منزل است به جای روكش مبل راحتی استفاده كرد تا تغييری در نمای آن داده شود .كافی است آن را روی
مبل پھن كنيد و گوشهھای آن را البهالی درزھا فرو برﯾد.
 (٨میتوانيد تعدادی شمع در اشكال مختلف را جمعآوری كنيد و كنار پنجره قرار دھيد.
 (٩میتوانيد روی ﯾك تاقچه را پر از مجسمهھای كوچك زﯾبا ﯾا بشقابھای قدﯾمی كنيد.
▪ نور صحيح
 (١٠دقت كنيد پردهھا در صورت لزوم بهگونهای انتخاب شوند كه قابليت ورود نور به اتاق را دارا باشند.
 (١١میتوان پاﯾهِ چراغ روميزی را ھر از گاھی با تغيير رنگ ،نو و جدﯾد ساخت.
 (١٢از روبان ،پارچه ﯾا تور میتوانيد برای تغيير مدل كالھك چراغ روميزی استفاده كنيد.
 (١٣از كالھكھاﯾی استفاده نماﯾيد كه در پاﯾين عرض زﯾادتری دارند ،تا نور به طرف پاﯾين بيشتر تابانده شود و فضاﯾی گرم و لطيف اﯾجاد گردد.
 (١۴میتوانيد با چسباندن كاغذھای طرح و نقشدار روی كالھك ،فضاﯾی متفاوت خلق كنيد.
▪ پردهھا
 (١۵ميله پردهھای كھنه و قدﯾمی را میتوان با اسپری طالﯾی و نقرهای دوباره رنگ زد.
 (١۶میتوان از روبانھای ساده ھمراه پارچهھا و تورھای رنگی جھت جمعآوری پرده استفاده نمود.
 (١٧میتوان از ﯾك شاخه درشت خيلی ساده ،به عنوان ميله پرده استفاده كرد.
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 (١٨استفاده از چندﯾن تخته پرده میتواند ،شكل اتاق را دگرگون سازد ،واالنھا ﯾا آوﯾزھای سادهِ پارچهای به اﯾن امر كمك میكند.
 (١٩پارچهھای ساده را میتوان با نوارھاﯾی از پارچهھای رنگی به پردهھاﯾی زﯾبا تبدﯾل كرد.
▪ بالشتكھا
 (٢٠به عنوان ﯾك تغيير كوچك ،میتوانيد با دامنھاﯾی كه دﯾگر استفاده ندارد ،بالشتكھا و كوسنھا را روكش كنيد.
 (٢١چند عدد كوسن را پاﯾين مبل روی فرش قرار دھيد تا ھنگام خستگی به آن لم دھيد.
 (٢٢بالشتك اتاق خود را میتوانيد ،با تكهدوزی ﯾا برودری كه به شكل اسم فرزندتان باشد ،زﯾبا سازﯾد.
▪ روميزی
 (٢٣ﯾك تكه دوزی زﯾبا میتواند روكشی خوب برای ميز كنار مبل باشد .به عالوه آنچه را كه در زﯾر آن میگذارﯾد ،مخفی میكند.
 (٢۴تكه پارچهھای كوچك را میتوان به عنوان وسط ميزی استفاده كرد.
 (٢۵ميز وسط اتاق را با ﯾكی از روسریھای بزرگ و پر از رنگ خود آراﯾش دھيد.
 (٢۶در چيدن ميوهھا خالقيت به خرج دھيد.
 (٢٧جاﯾی برای ميز تحرﯾر ندارﯾد؟ ﯾك قطعه چوب مثلث شكل را به كنج دﯾوار متصل كنيد ،ﯾك صندلی جلوی آن بگذارﯾد .حاال ﯾك ميز تحرﯾر دارﯾد.
 (٢٨گوشهای از اتاق را از كف تا سقف ،قفسه بزنيد .حاال فضای زﯾادی برای كتابھا و تزئين دارﯾد.
 (٢٩از خرﯾد مبلمان بزرگ ،سنگين و تيره رنگ خودداری كنيد .مبلمان چوبی روشن و سبك مطمئناً بھتر و زﯾباتر است.
 (٣٠ﯾك تابلوی بزرگ در اتاق نشيمن بسيار زﯾباتر از چندﯾن تابلوی كوچك است.
 (٣١از بافت پارچهھای مختلف برای اﯾجاد فضای روشن و سبك و راحت بھتر میتوان استفاده كرد تا از رنگ آنھا.
 (٣٢از كمدھاﯾی استفاده كنيد كه تعداد كشوی زﯾاد دارند .فضای كشوھا را ھم میتوانيد تقسيم كنيد.
 (٣٣گاھی ﯾك مبل راحتی با طرح متفاوت در گوشهای از اتاق میتواند نقطه دنجی برای شما باشد.
 (٣۴ھنگام خرﯾد تختخواب سعی كنيد ،آن را بهگونهای انتخاب كنيد كه در زﯾر ،كشو و فضای اضافی داشته باشد.
 (٣۵شاﯾد بتوان برای ميزھای قدﯾمی خانه ،كشو ساخت.
 (٣۶اگر جاﯾی برای ميز كنار تخت ندارﯾد ،چراغ مطالعه را میتوانيد بهگونهای انتخاب كنيد كه روی دﯾوار قرار گرفته و محكم شود.
▪ گوناگون
 (٣٧باالی تختخواب ،بر روی دﯾوار ،قراردادن قابھای كوچك عكس ﯾا نقاشی زﯾباست.
 (٣٨میتوانيد ﯾك سينی نقرهای را روی ميز كنار تخت به عنوان روميزی قرار دھيد.
 (٣٩ﯾك شجرهنامه ھمراه با عكسی از خانواده تھيه كنيد و به دﯾوار بزنيد.
 (۴٠ﯾك جعبه با پاكتنامه ،تمبر ،چسب ،كاغذ و ...كنار مبل نشيمن قرار دھيد تا در وقت بيكاری ﯾادداشتھا ﯾا نامهھای عقب افتاده را بنوﯾسيد.
 (۴١الزاماً نباﯾد وساﯾل تزئينی را از بيرون خرﯾد ،ﯾك مجسمهِ كاغذی ﯾا قاب عكسی كه از حلب خالی روغن درست شده است ،نمونهھای جالبی
ھستند.
 (۴٢اتاق بچهھا را با ﯾك ستاره دنباله دار كاغذی تزئين كنيد.
 (۴٣تختخوابھا را با روتختیھای رنگی ،بافته شده و طرحدار زﯾبا كنيد.
 (۴۴ﯾك چراغ قدﯾمی ،ساعت ﯾا مجسمه كه از مادربزرگ به ﯾادگار مانده چھرهِ آشناﯾی به خانه خواھد داد.
 (۴۵در ﯾك كاسهِ شيشهای ميوهھای كاج ،دانهھای گياھان ،گلھای خشك و رنگی را مخلوط كنيد و در گوشهای از اتاق ﯾا روی ميز قرار دھيد.
 (۴۶گلدانھای سفالی خود را با نقوش مختلف رنگآميزی و تزئين نماﯾيد.
 (۴٧فضاھای كناری دستشوﯾی و توالت ،محل مناسبی برای نگھداری گياھان سبز است.
 (۴٨مخلوط صابونھای رنگی و گلھا در شيشهھای خالی سس و مربا ،رنگھای زﯾباﯾی میسازد.
 (۴٩ﯾك فرش ﯾا نمد رنگی جلوی در ﯾا زﯾر ميز آشپزخانه بيندازﯾد.
 (۵٠ﯾك روبان و پاپيون زﯾبا زﯾر قاب عكس ،شكل جالبی اﯾجاد میكند.
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▪ انباری
 (۵١جعبهھای سيگار ،بيسكوﯾت و ...جای مناسبی برای جمعآوری چيزھای كوچك و عجيب و غرﯾب است.
 (۵٢شيشهھای مربا و سس را دور نيندازﯾد ،برچسب روی آنھا را بردارﯾد و آنھا را تميز نماﯾيد .ميخھا و پيچھا را درون آن بگذارﯾد.
 (۵٣جا كم دارﯾد؟ تاقچهِ كوچك كنار پنجره میتواند جای مناسبی برای وساﯾل باشد.
 (۵۴سبدھا و وساﯾلی را كه امكان دارد ،از سقف آوﯾزان كنيد.
▪ آشپزخانه و حمام
 (۵۵وساﯾل زﯾبای آشپزخانه را پنھان نكنيد ،ظروف و ليوانھاﯾی را كه دوست دارﯾد در سينی چوبی ﯾا فلزی ،گوشهای از آشپزخانه قرار دھيد.
 (۵۶از قفسهھای چوبی ﯾا فلزی روی دﯾوار استفاده كنيد.
 (۵٧روی ميز آشپزخانه را با دستمال سفرهھای زﯾبا تزئين كنيد.
 (۵٨احتياجات روزمرهِ آشپزخانه را تا حد امكان درون ﯾك سبد حصيری قرار دھيد .ھم در دسترس است و ھم میتواند زﯾبا باشد.
 (۵٩شيشهِ اسانس ليمو ،پرتقال ﯾا كاج را درون حمام قرار دھيد.
 (۶٠پنجرهِ حمام را با ﯾك پرده توری كه نوارھای تك رنگی داشته باشد تزئين نماﯾيد .دو پرده برای حمام در نظر بگيرﯾد :پردهِ زﯾر پالستيك و پردهِ رو
به رنگ روشن ﯾا سفيد باشد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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 ٧اصل رنگی دکوراسيون

 (١اگر فضاﯾی آرام و آرامشبخش برای خود و اعضای خانواده در نظر دارﯾد،
بھتر است از رنگھای سفيد و بژ استفاده کنيد .استفاده از اﯾن رنگھا برای
پوشش دﯾوارھا ،کف و مبلمان بسيار مناسب ھستند و فضاﯾی آرام به وجود
میآورند.
 (٢اگر دوست دارﯾد فضای خانهتان گرم ،صميمی و ھمچنان آرام باشد ،بھتر
است از رنگھاﯾی که در طيف رنگھای قھوهای تيره ،خاکستری و مشکی
ھستند ،استفاده کنيد.
 (٣مبلمان و وساﯾلی که در ﯾک خانه استفاده میشوند تا زمانی که از
الياف و بافتھای طبيعی استفاده شده باشند در زﯾر مجموعه رنگھای
خنثی محسوب میشوند )برای مثال رنگھای چوبی و رنگھای فلزی از
دسته رنگھای خنثی ھستند( .اگر فضای خانه را بر پاﯾه بافتھای طبيعی و
رنگھای خنثی طراحی کردهاﯾد ،بھتر است از استفاده کردن رنگھای سرد
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و گرم در اﯾن فضا اجتناب کنيد چرا که اﯾن رنگھا باعث ناھماھنگی و شلوغی در اﯾن فضا میشوند.
 (۴استفاده از الياف طبيعی در خانهھاﯾی که سبک خنثی دارند الزامی است .در اﯾن سبک از خانهھا الياف طبيعی میتوانند مکملی برای
رنگھای خنثی باشند .استفاده از کفپوشھاﯾی که بافت طبيعی دارند و ھمچنين استفاده از رومبلیھا و پردهھاﯾی که دارای بافت طبيعی
ھستند ،باعث میشوند که خانه فضاﯾی گرم و صميمی داشته باشد.
 (۵اگر به وساﯾل تزﯾينی عالقهمند ھستيد ،بھتر است وساﯾلی را خرﯾداری کنيد که رنگ و بافتی ھماھنگ با دکور خانهتان داشته باشند .در غير
اﯾنصورت زﯾباﯾی و تاثير لوازم تزﯾينی از بين میرود و آنگونه که باﯾد به محيط زﯾباﯾی ببخشند ،مؤثر واقع نمیشوند .در بعضی از مواقع انتخاب
وساﯾل تزﯾينی که رنگی بسيار متفاوت با مبلمان و سبک خانه دارند باعث اﯾجاد حس نامتعادل در خانه میشود.
 (۶رنگھاﯾی مانند سفيد عاجی ،خاکستری و مشکی از دسته رنگھای مطرح خنثی ھستند که با ته رنگھاﯾی که ھم طيف آنھا ھستند به
راحتی میتوانند ترکيب شوند .برای از ﯾکنواختی خارج ساختن خانهھاﯾی که تنھا با رنگھای خنثی طراحی شدهاند ،میتوانيد از دسته رنگھای
مات ،کدر و بسيار روشن استفاده کنيد .اﯾن رنگھا میتوانند رنگھاﯾی مانند گلبھی بسيار روشن ،کرم ،زرد روشن و طالﯾی باشند.
 (٧اگر از آن دسته افرادی ھستيد که ترکيب چند رنگ با رنگھای خنثی را دوست ندارﯾد ،بھتر است تنھا رنگ قرمز را به فضای خانه اضافه کنيد چرا
که استفاده از رنگ قرمز در کنار رنگھای خنثی باعث زﯾباتر شدن فضای خانه و ھمچنان ساطع شدن ميزان باالﯾی انرژی به محيط میشود و
فضای خانه را از ﯾکنواختی خارج میسازد .اگر میخواھيد ﯾک فضای مورد نظر در خانه بيشتر جلب توجه کند ،بھتر است در آن فضا از رنگ قرمز
استفاده کنيد.

مھرنوش پاکاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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 ٧توصيه دکوراتورھا برای شاد کردن فضای خانه

کوسنھای رنگارنگی بخرﯾد ﯾا بدوزﯾد و اطراف آنھا را با گل و روبان و تور تزﯾين
کنيد .اﯾن کوسن مخصوص زمانی است که شما و بقيه تلوﯾزﯾون نگاه
میکنيد ﯾا برای نوشيدن چای دور ھم جمع میشوﯾد.
ﯾک آبنمای خانگی تھيه کنيد و دقت کنيد صدای خوش آب پس از ﯾک روز
سخت چه احساس مطبوعی به اھل خانه میدھد و بخور گرم زمستان و
بخور سرد تابستان را فراموش نکنيد.
راﯾحه عود و اسفند و پرتقال روی آتش حس خوبی در فضای خانه شما
اﯾجاد میکند.
الزم نيست ھمه المپھا به رنگ معمولی باشد .المپ صورتی ،آبی ،سبز و
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فلئورسنتھای جدﯾد که طنابی پر از اﯾن چراغھاست به شما امکان
میدھد ،برخی مکانھا را با نوری جدا کنيد و فضای لذتبخشی بسازﯾد.
ھر روز صبح پردهھا را کامل کنار بزنيد و پنجرهھا را باز کنيد .ھمه به تغيير ھوا
نيازمندﯾم ،رﯾهھاﯾتان را پر از ھوای تازه کنيد.
مھم نيست چه نوع گياھی را دوست دارﯾد ،مھم اﯾن است که بدانيد
نگھداری از گياھان خانگی به وفور تا چه حد بر فضای خانه و روحيه افراد
خانواده اثر میگذارد ،مقاله را زمين بگذارﯾد و برای خرﯾد ﯾک گلدان خوب،
شال و کاله کنيد.
قابھای اضافه ،ملحفهھای کھنه و مجالت قدﯾمی را جمع کنيد و وساﯾل
کھنه و اضافی را دور برﯾزﯾد تا خانه و شما با ھم نفسی بکشيد و سراغ شادی بروﯾد.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ٧نکته برای خريد لوستری مناسب

اﯾن روزھا فروشگاهھا مملو از خرﯾدارانی ھستند که با ذوق و شوق ھمراه با
اضطراب لوازم و وسائل مورد نياز برای خانهشان را انتخاب و خرﯾد میکنند.
اشتياق برای داشتن لوازمی که مدتھاست برای تھيه آنھا نقشه کشيده و
باالخره تصميمگيری کردهاند و اضطراب بدان جھت که آﯾا لوازم انتخابی برای
محيط خانه مناسب بوده و ﯾا اساساً جلوه موجود در فروشگاه را خواھد
داشت ﯾا خير؟! الزم به ذکر است برای آنکه از ميزان اﯾنگونه اضطرابھا در
خرﯾد کاسته شده و نتيجه نھاﯾی زودتر حاصل شود ،در انتخاب ھر وسيله
رعاﯾت نکاتی مورد نياز است .در ھمين راستا اگر شما نيز قصد دارﯾد
لوستری مناسب برای فضای مورد نظرتان در خانه تھيه کنيد ابتدا پيش از ھر
کار موارد زﯾر را مورد توجه قرار دھيد:
 ( ١وسعت فضا :از آنجاﯾی که ھر فضاﯾی ميزان مشخصی از نور را نياز دارد،
آوﯾختن لوسترھای با شاخهھای متعدد و در نتيجه المپھای زﯾادتر از آن
مقدار مورد نياز نه تنھا غيرضروری بلکه مازاد است بنابراﯾن مجبور خواھيد
بود المپ برخی از شاخهھا را خاموش کنيد.
 ( ٢مساحت سقف :در ﯾک معماری معمولی وسعت سقف و کف ﯾک فضا ﯾکسان است ولی از آنجاﯾی که اﯾن روزھا کاربرد سقفھای کاذب در

www.takbook.com

www.takbook.com
حاشيه سقف اصلی بسيار راﯾج شده است ،در واقع مقداری از مساحت اصلی کاسته شده و در نتيجه ھنگام خرﯾد لوستر میباﯾست ھمان ميزان
باقی مانده را به عنوان اندازه موجود مالک قرار دھيد.
 ( ٣نورپردازی ثانوﯾه :اغلب فضاھا عالوه بر لوستر دارای منابع نورزای دﯾگری ھمچون آباژور ،چراغھای دﯾوارکوب و در معماری امروزی ھالوژنھای
واقع در سقفھای کاذب ﯾا اصلی ھستند که آنھا نيز نقش نورپردازی محيط را برعھده دارند لذا در چنين شراﯾطی پيش از ھرگونه اقدام جھت
انتخاب لوستر و احياناً دﯾوارکوبھای آن بقيه منابع نورزای موجود و ﯾا حتیاالمکان کاربرد منابع نورزای دﯾگر را در نظر بگيرﯾد .الزم به ذکر است ھرچه
در فضا از منابع نورزای متعددی استفاده شود ،ھم زﯾباتر خواھد بود و ھم کاربردھای گوناگونی را میتوان از آن فضا درﯾافت کرد به شرط آنکه
انتخابی مناسب و صحيح انجام پذﯾرد.
نکته  (١در خانهھاﯾی که بر روی سقفھای کاذب حاشيه و حتی بر روی سقف کاذب ميان سقف اصلی ،چراغھای ھالوژن و ﯾا مانند آن تعبيه شده
است ،لوستر تنھا جنبه زﯾباﯾی داشته و بيش از ميزان نوردھی به موارد ظاھری آن از جمله ابعاد ،مدل ،فرم و غيره نيز توجه کنيد.
نکته  (٢امروزه ساخت فرمھا و شکلھای ھندسی در قالب سقف کاذب در ميان سقف اصلی به ھمراه تعداد زﯾادی چراغھای ھالوژن بر روی آنھا
بسيار راﯾج شده است .غافل از آنکه اﯾن قبيل سقفھا ھم باعث شلوغ شدن فضا شده و ھم ارتفاع ظاھری سقف اصلی را کاھش میدھد .حال
در نظر بگيرﯾد اگر در ميان اﯾن سفينهھای گچی لوستری با ابعاد بزرگ و چندشاخه نيز آوﯾخته شود ،چه نتيجه ای حاصل خواھد شد .برای چنين
موقعيتی لوسترھای ظرﯾف سقفی بھترﯾن انتخاب محسوب میشوند.
 ( ۴ارتفاع سقف :ارتفاع سقف ﯾکی از تعيينکنندهترﯾن عوامل در انتخاب لوستر است .ھنگامی که سقف محيط مورد نظر شما از حد معمول
) ٨۵/٢الی  ٣متر( خيلی کوتاهتر باشد )حدود  (۵٠/٢شما نمی توانيد از لوسترھای آوﯾز به خصوص از نوع آوﯾز کرﯾستالدار استفاده کنيد زﯾرا امکان
برخورد سر افراد با آن به ھنگام رفت و آمد وجود مگر آنکه محل آوﯾختن لوستر به گونه ای باشد که ﯾا در باالی ميز پذﯾراﯾی و ﯾا ناھارخوری قرار گيرد
ولی به طور کلی در شراﯾط عادی برای سقفھای کوتاه بھترﯾن انتخاب لوسترھای به اصطالح سقفی است.
 ( ۵ابعاد لوستر :عالوه بر موضوع نورپردازی ،تعداد شاخهھا و ميزان وات المپھای مورد استفاده در لوستر ،حفظ تناسب ابعاد آن با فضا نيز از
جمله ضرورﯾات است بنابراﯾن برای فضای کموسعت ،لوستری انتخاب نکنيد که اگر چه کمشاخه است ولی از ابعاد بزرگی برخوردار باشد زﯾرا
فضاﯾی نازﯾبا را اﯾجاد میکند.
 ( ۶نحوه نورپردازی :نورپردازی توسط لوستر بهطور کلی چه آوﯾز و چه سقفی با توجه به طرز قرارگرفتن شاخهھا و در نتيجه المپ ،به سه فرم
اصلی سرباال ،سر پاﯾين و خوابيده تقسيم میشوند .در مدل سرباال ،نور به طرف باال انتشار ﯾافته و در نتيجه سقف ھم روشن میشود ولی در
مدل سر پاﯾين از آنجا که شاخهھا و در نتيجه المپھا ،به سمت پاﯾين قرار دارند نور حاصل در بخش پاﯾانی اتاق بيشتر بوده و سقف تارﯾکتر خواھد
بود و در مدل سوم شاخهھا به موازات سقف و به صورت خوابيده بوده و معموال ً اﯾن فرم در قالب لوسترھای غيرآوﯾز و به اصطالح سقفی وجود
دارند .نورپردازی در اﯾن نوع لوستر ابتدا به طرفين ﯾعنی دﯾوارھا صورت میگيرد.
نکته :عالوه بر مدلھای ﯾاد شده در فوق ،حبابدار بودن و ﯾا نبودن نيز در نور حاصل از ھرﯾک از مدلھا تاثيرگذار است.
 ( ٧سبک و مدل لوستر :ھمچنان که به ھنگام انتخاب لوازم دکوراسيونی ھماھنگی آنھا به لحاظ مدل و سبک را در نظر میگيرﯾد در تھيه لوستر
نيز اﯾن مھم را مورد توجه قرار دھيد به عنوان مثال در ﯾک فضای کامال ً مدرن ،آوﯾختن لوستری با آوﯾزھای کرﯾستالی کاری ناصحيح بوده و به لحاظ
دکوراسيونی محيطی ناھماھنگ را سبب میشود.
منبع  :بيرتک
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 ٧نکته درباره بالکن

 (١ارتفاع استاندارد برای نردهھای جلوی بالکن حداقل  ١٢٠سانتیمتر
است .توجه داشته باشيد که ساختار نردهھا نباﯾد به گونهای باشد که
کودک بتواند از آنھا باال رود و خود را روی نرده آوﯾزان کند .ﯾعنی نردهھا باﯾد به
صورت ﯾک تکه و بدون پله طراحی شوند.
 (٢بھتر است کفپوش بالکن سنگ ﯾا سراميک باشد تا به راحتی بتوان به
وسيله ﯾک دستمال نمدار ﯾا تی ،آن را تميز کرد.
 (٣اگر برای زﯾباتر شدن فضای بالکنتان قصد قرار دادن گلدانھای گل ﯾا
درختچه را در آن دارﯾد بھتر است به نوع گياه توجه کنيد .کنار دﯾوار مکان
مناسبی برای قرار دادن گياھانی است که به سرما حساسيت دارند.
 (۴شاﯾد جالب باشد که بدانيد به تازگی گلدانھاﯾی به بازار آمدهاند که
شيار عميقی در وسطشان وجود دارد .شما میتوانيد شيار اﯾن گلدان را
روی نرده بالکن قرار دھيد و برای ھر چه زﯾباتر نشان دادن فضای بيرونی خانهتان دو نوع گل در دو طرف اﯾن گلدانھای زﯾبا بکارﯾد.
 (۵اگر شيشه اتاقتان به گونهای است که درون اتاق به سادگی از بيرون دﯾده میشود و رابطه خوبی ھم با برچسبھای شيشه ماتکن و
پردهھای ضخيم ندارﯾد ،میتوانيد از درختچهھای بلند و ھميشه سبز در جلوی بالکنتان استفاده کنيد .مزﯾت دﯾگر اﯾن درختچهھا میتواند ساﯾه
خنک و جلوگيری از تابش مستقيم نور آفتاب در تابستان و جلوگيری از ورود ھوای سرد در زمستان باشد.
 (۶موقع آب دادن به گلدانھاﯾی که روی نرده ھستند ،حسابی حواستان را جمع کنيد تا به جای گل به افرادی که در حال عبور از پيادهروی جلوی
خانهتان ھستند ،آب ندھيد ﯾا داد ھمساﯾه طبقه پاﯾينی که مشغول خواندن حافظ و نوشيدن چای در ﯾک روز زﯾبا در فضای آزاد منزلش است را در
نياورﯾد.
 (٧بالکن ،قسمتی از منزل است که باﯾد از سه طرف بسته و از ﯾک طرف باز باشد .پس با پوشاندن جلوی بالکنتان با پرده ،حصير ،شيشه و...
خود را از نعمت ھوای آزاد محروم نکنيد.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ٧نکته درباره دکوراسيون پاييزی

با تغييرات کوچکی در رنگ و طرح میتوانيد فضاﯾی مناسب با فصل را به
وجود آورﯾد .در فصول سرد ھر خانهای احتياج به فضای گرم دارد که در آن
احساس آرامش و گرمای کافی وجود داشته باشد .کافی است که در ھر
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فصل ﯾک ﯾا چند عنصر چيدمان را تغيير دھيد تا به ﯾک چيدمان متفاوت و
متناسب با آن فصل خاص دست پيدا کنيد.
ھمانطور که در اﯾن تصوﯾر میبينيد ،با اضافه کردن کوسنھاﯾی با رنگھای
تيره و تند در فضای اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی ،محيطی گرم و پر انرژی خلق
میشود.
استفاده از آباژورھا و چراغھای روميزی دراتاق نشيمن میتواند نوری زﯾبا را
به محيط اضافه کند .استفاده از نور زرد به اﯾجاد حس گرما در فضا بسيار کمک میکند.
با تغييراتی کوچک در ساختار چيدمان اتاق نشيمن میتوانيد فضاﯾی مناسب با فصل پاﯾيز را به وجود آورﯾد .برای مثال صندلیھا و مبلمان را اطراف
شومينه و ﯾا وسيله گرمازای اتاق بچينيد .بھتر است صندلیھا نزدﯾک به ھم و به گونهای باشد که گفتگو راحت انجام شود.
میتوانيد پارچهھای بافتنی و پتوھای نازک را روی صندلی و مبل بيندازﯾد تا چھره اتاق نشيمنتان عوض شود و فضای گرمی اﯾجاد شود.
روی کابينتھای آشپزخانه ھم میتوانيد از ھمان تکهھای پارچه پشمی که در اتاق نشيمن استفاده شدهاست ،بهکارببرﯾد تا نماﯾی ﯾکدست و
ﯾکنواخت در خانه به وجودآﯾد.
برای اﯾجاد حس گرمای بيشتر در خانه از قاب عکس ،تابلوی نقاشی و مجسمهھا و وساﯾل تزئينی با رنگھای گرم و تيره در چيدمان خانه استفاده
کنيد .اﯾن کار به اﯾجاد فضای گرم و صميمی در خانه کمک میکند و موجب القای حس گرما در فضای خانه میشود.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ٧نکته درباره دکوراسيون ھنری

 (١آثار ھنری ،ﯾکی از مھمترﯾن وساﯾل تزﯾينی ھر خانهای را تشکيل
میدھند .تابلوھای نقاشی ،عتيقهجات ،مجسمهھای آنتيک و حتی قاب
عکسھای خانوادگی میتوانند رنگ ،زﯾباﯾی و ھنر را به خانه شما بياورند.
 (٢استفاده از آثار ھنری و وساﯾل تزﯾينی میتواند نماﯾانگر سليقه شخصی
شما ھم باشد .تصور کنيد که دﯾدن ھرروزه تابلوﯾی که آدم دوست دارد،
چهقدر لذتبخش و آرامشبخش است.
 (٣از اﯾن گذشته ،چنين آثار و وساﯾلی به تکميل دﯾگر اجزای دکوراسيون ھم
کمک میکند و نوعی ھماھنگی و تعادل بصری را به دنبال دارد.
 (۴استفاده از آثار ھنری و وساﯾل تزﯾينی به اﯾن معنی است که شما
سليقه و عالقهتان را با دﯾگران به اشتراک گذاشتهاﯾد و ھمين امر به
صميميت و راحتی فضا میافزاﯾد.
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 (۵انسان بهطور ذاتی طبيعتمحور است .بنابراﯾن از گل و گياه ھم غافل
نشوﯾد .شادابی ،ارتقای روحيه و القای حس آرامش و راحتی در ميان
اعضای خانواده ،از جمله محاسن استفاده از اﯾن آفرﯾدهھای دوستداشتنی
خداوند است.
 (۶استفاده از گلھا و گياھان آپارتمانی در خانه به تعادل دما و تصفيه ھوا و اﯾجاد ھوای پاک و تميز در خانه کمک میکند.
 (٧در صورت استفاده از گل و گياه در خانه توجه داشته باشيد که رطوبت خاک گلدانھا و تجمع آب در زﯾرگلدانی آنھا محل مناسبی برای رشد
قارچھا و ميکروبھاست و الزم است زﯾرگلدانیھا را به طور مرتب شسته و تميز نگھدارﯾد.

مھرنوش پاکاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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 ٧نکته درباره سالن پذيرايی

 (١درھم و برھم نباشيد و اشيا را روی سر ھم سوار نکنيد؛ اوضاع را خلوت
کنيد و سر و سامان دھيد.
 ( ٢اگر مبلغ پول محدودی دارﯾد و ميان خرﯾد فرش و رنگ کردن دﯾوار مردد
ماندهاﯾد ،به اﯾن نکته توجه کنيد که قالی دستباف سرماﯾهگذاری خوبی
است ولی رنگ کردن خانه روح با طراوت و شادی به خانه میدھد .الزم
نيست سالن پذﯾراﯾی را سفيد کنيد تا بزرگ به نظر بياﯾد .بنفش ﯾاسی،
صورتی روشن ،سبزتيره و روشن »پتينه« ،نارنجی ھلوﯾی ،ھم اتاق را بزرگ
میکنند و ھم شاد .درنگ نکنيد و شادی را برای مھمانھا به سالن بياورﯾد.
 ( ٣مبل و ميز ناھارخوری شما احتياج به مراقبت دارد .اگر فقط از برق
وجالی اول افتاده است ،از واکس چوب استفاده کنيد و اگر اﯾن دو را ندارﯾد ،روغن ماﯾع ولرم ﯾا پارافين مذاب را با پنبه به قسمتھای چوبی بکشيد.
 (۴اگر از صندلیھای نشيمن و ميز ناھارخوری در اﯾن سالن زﯾاد استفاده میکنيد ،ماھی ﯾک بار آنھا را با شامپو فرش و در صورت امکان بخار شور
بشوﯾيد و ﯾا با اتوی بخار به آنھا خواب مرتبی بدھيد.
 (۵اﯾن طرز فکر که مبلمان ھر چه بزرگتر و کندهکاری شدهتر باشد قشنگتر و چشمگيرتر است غلط است .به اندازه سالن و سليقه و بودجهتان
توجه کنيد .اﯾن حسن سليقه شماست که سالن پذﯾراﯾی را زﯾباتر میکند نه ﯾک گل پيچ پر نيمتر روی مبل.
 (۶نورپردازی کنيد .المپھای کممصرف صورتی و نارنجیھای روحبخش و آبیھا خاصيت آرامشبخش دارند .پشت سقف کاذبھا ﯾا باالی کانتر
آشپزخانه از اﯾن المپھا استفاده کنيد ،افتادن نور صورتی شکوفهای روی پرده سالن و ﯾا نارنجی ھلوﯾی روی ميز ناھارخوری ھم فضا را تفکيک
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میکند و ھم چشمگير است.
 ( ٧برای مھمانی شب از نور جانبی ﯾعنی آباژورھا و در مھمانی روز از نور طبيعی با کنار زدن پرده استفاده کنيد .اگر خانه شما شمالی است و در
روز ھم با کمبود نور مواجه ھستيد ،در مھمانی روز از نور مستقيم لوسترھا استفاده کنيد.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ٧نکته درباره سالن غذاخوری

 (١دکوراسيون فضای غذاخوری باﯾد تکميلکننده سبک کلی خانه باشد ،به
وﯾژه در مواردی که دﯾگر اتاقھا به فضای غذاخوری مشرف باشند.
 (٢اگر فضای غذاخوری مشرف به اتاق پذﯾراﯾی ﯾا نشيمن باشد ،بھتر است
که مبلمان و دﯾگر عناصر اﯾن فضا را کامال با مبلمان اتاقھای مجاور،
ھماھنگ تھيه کنيد.
 (٣در بسياری از موارد که دکور خانه سبک مشخصی ندارد ،میتوانيد از
تلفيق چند سبک مبلمان داخل خانه برای فضای غذاخوری بھره ببرﯾد.
 (۴توصيه میشود فضای ناھارخوری را با استفاده از فرش در زﯾر ميز
غذاخوری ،از دﯾگر نقاط تفکيک کنيد که البته در اتاقھای کوچک نيازی به اﯾن
کار نيست.
 (۵اگر فضای غذاخوری جاﯾی است پرتردد و اعضای خانواده وقت زﯾادی را در
آنجا سپری میکنند ،بھتر است که از روکشھای مبل و صندلی مقاوم ،ھمچنين ازکفپوشھا و پوششھای دﯾواری با دوام و با قابليت پاکيزگی
سرﯾع و نگھداری آسان استفاده کنيد.
 (۶خوب است که در سالن ناھارخوری ،مکانی را نيز برای گذاشتن ظروف و وساﯾل مورد نياز تعبيه کنيد که نزدﯾک به ميز غذاخوری باشد .در اﯾن
صورت ،امر پذﯾراﯾی ،سِرو و صرف غذا ،چه برای خانواده و چه برای مھمانان راحتتر و سرﯾعتر انجام میگيرد .برای مثال میتوانيد ھمانند اﯾن تصوﯾر
از انواع کمد ،قفسه و بوفه استفاده کنيد.
 (٧از جمله عناصر مھمی که باﯾد در دکوراسيون اﯾن اتاق لحاظ شود ،راحتی است .قبل از خرﯾد ميز غذاخوری ،به فضای کافی برای تحرک آرنج و
پاھا به ھنگام صرف غذا فکر کنيد و ببينيد آﯾا با توجه به تعداد اعضای خانواده ،مابين دو صندلی فضای کافی وجود خواھد داشت ﯾا نه.

مھرنوش پاکاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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 ٧نکته کاربردی در اتاق نشيمن

اتاقنشيمن ھر خانه بيشترﯾن اھميت را در خانه دارد .امروزه ما
مھمانھاﯾمان را در اتاق نشيمن پذﯾراﯾی میکنيم ،غذا میخورﯾم ،تلوﯾزﯾون
میبينيم و روی کاناپه استراحت میکنيم .با رعاﯾت  ٧نکته زﯾر در چيدمان
اتاق نشيمن خانه خود میتوانيد فضای منزل را زﯾباتر و دلپذﯾرتر کنيد.
مجسمهھای چوبی با حالتھای دوستانه و عاشقانه را در کنار مبلمانی از
چوب قرار دھيد ،چرا که چوب خودمانیترﯾن ماده قابل مصرف در مبلمان
است.
پتينهھای کھنه کاری شده ،بهخصوص با رگهھای طالﯾی ،اتاق نشيمن شما
را دنجتر میسازد .کاغذ دﯾواری ھم با گلھای خوشرنگ به رنگھای ساده
و مالﯾم اھميت دارند.
اگر میخواھيد فضاﯾی فوقالعاده دوستانه اﯾجاد کنيد ،میتوانيد از روکش مبل شطرنجی ﯾا گلدار استفاده کنيد.
اتاقنشيمن زمانی که به سمت رنگھای غليظ و شاد پيش میرود ،فضای جوانتری دارد ولی استفاده از قھوهای ،نقرهای ،طالﯾی و قھوهای قرمز
اتاق نشيمن را رسمی و موقر میکند.
به چيدمان اشيا دقت کنيد ،طوری که افراد در حين عبور و مرور مدام از صندلی و ميز لگد نخورند و شاﯾد الزم باشد بعضی مزاحمھا را دور کنيد.
اگرچه بيشتر ما فکر میکنيم اتاقنشيمن کمنور ،احساس امنيت به وجود میآورد ولی کمبود نور در درازمدت اثر بدی بر روحيه شما میگذارد.
بھتر است فضا را با نور کم و زﯾاد به صورت توام اﯾجاد کنيد.
ﯾک قفسه چوبی برای چند کتاب شعر و ﯾا موارد دﯾگر و قرار دادن آلبوم سیدیھای موسيقی و فيلم در نظر بگيرﯾد .با دﯾدن اﯾن قفسه کاربردی به
ﯾاد میآورﯾد که راهھای خوبی برای عصرھای دلتنگ جمعه وجود دارد.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ٨ايده برای ايجاد اتاق خواب ويکتوريايی

www.takbook.com

www.takbook.com

به نظر عده زﯾادی از افراد مدل اتاق خواب ھای وﯾکتورﯾاﯾی در عين زﯾباﯾی
زنانه می باشد  .دوره وﯾکتورﯾاﯾی از حدود سال  ١٨٣٠تا  ١٩٠٠ادامه داشته
است  .و با توجه به اﯾن مدت طوالنی تغييرات مختلفی نيز در اﯾن
دکوراسيون به وجود امده است  .در اﯾنجا سعی می شود تا به نکات کليدی
و مھم اﯾن دکوراسيون اشاره گردد .
 (١تخت خواب
تخت خواب چنين اتاقی باﯾد پر زرق و برق و بزرگ و ساخته شده از چوب ﯾا
چدن ﯾا برنج و ﯾا ترکيبی از چدن و برنج باشد .
فراموش نکنيد که اﯾن تخت باﯾد به اندازه کفی پھن و چشمگير باشد .
 (٢روکش تخت
تخت باﯾد دارای ساﯾبان و دراپه ھای مجلل باشد  .بر روی تخت مقدار زﯾادی بالشت و کوسن قرار دھيد  .و روتختی و ساﯾبان را با چين ھای متعدد
و ربان تزئين نماﯾيد .
 (٣ميزھا
در اﯾن اتاق حتما باﯾد ﯾک ميز ﯾا قفسه با روﯾه مرمری وجود داشته باشد .
از ميزھای کوچک گرد بامبو ﯾا حصيری نيز به عنوان ميزھای کنار تخت خواب استفاده نماﯾيد .
 (۴نورپردازی
از شمع دانھای بلند ﯾا چراغخواب ھای قدﯾمی در اتاق استفاده نموده و در زﯾر ھر شمعدان ﯾک دستمال قالبدوزی قرار دھيد .
 (۵دراور و جالباسی
اﯾن وساﯾل باﯾد از چوب تيره رنگ بلوط ﯾا ماھون ﯾا گردو درست شده باشند و بر روی آنھا کنده کاری شده باشد  .دستگيره ھای آنھا نيز باﯾد
دستگيره ھای چوبی ﯾا برنجی مزﯾن باشد .
 (۶کف پوش
در کف اتاق باﯾد فرش ھای شرقی ﯾا حصيرھای بورﯾاﯾی پھن شود تا ﯾاداور دوره وﯾکتورﯾا باشد  .می توانيد از فرش ھای ماشينی گلدار ﯾا دارای
طرح ھای ھندسی نيز استفاده کنيد .
 (٧ساﯾر امکانات
در اﯾن اتاق ھا باﯾد تصاوﯾری از گل و گياه ﯾا کودکان و دختران جوان ﯾا حيوانات در طبيعت واقعی قرار داده شود .
ھم چنين در تزئينات اتاق خود از آﯾينه با قاب طالﯾی ﯾا چوبی مزﯾن استفاده کنيد .
ھمچنين گلدان ھای چينی عتيقه خرﯾده و درون انھا گل تازه قرار دھيد .
استفاده از کاسه ھای چينی و پر نقش در دکور اتاق نيز جالب توجه می باشد .
 (٨پنجره
بر روی پنجره ھا باﯾد پرده ھای بلند چين دار با رو پرده و زﯾر پرده و واالن ھای پر چين نصب شود .
قيطان و گلدوزی و بندھای توری بستن پرده و پاپيون ھای بزرگ و زﯾبا فراموش نشود .
منبع P٣٠world :
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 ٨دکور تابستانی

 (١نگاھی به اطراف بيندازﯾد ،کوسنھا ،روميزیھا ،پادریھا ،ليوان و
فنجانھای با رنگ گرم »قرمز ،نارنجی ،زرشکی و «...را جمع کنيد به جای
آنھا از سبز روشن ،آبی روشن ،سفيد و فيروزهای استفاده کنيد.
 (٢اگر به بازار بروﯾد معموال قسمتھای آخر طاقه پارچه را بسيار ارزان
حساب میکنند ،از ھمين باقيماندهھا با رنگھاﯾی که گفتيم روميزی،
رومبلی تھيه کنيد و ﯾا به پرده و روتختی سنجاق کرده و کوک بزنيد.
 (٣درﯾاﯾیھا را استفاده کنيد .از مرجانھاﯾی که در سفرھای درﯾاﯾی جمع
کردهاﯾد صدفھا ،شمعھای آبی مزﯾن به صدف ،کنار وان ،ميز بغل
تختخواب و ميز جلوی مھمان استفاده کنيد.
 (۴خوشبوکننده اتاق را جلوی درﯾچه کولر آوﯾزان کنيد و ﯾا روبانھای بلند به
درﯾچه گره بزنيد که به وسيله باد حرکت کنند.
 (۵قاب بزرگی برای اتاق پذﯾراﯾی در نظر بگيرﯾد و ھر فصل عکسی متناسب با آن فصل را در آن قرار دھيد .برای انتخاب بھترﯾن عکسھا میتوانيد در
اﯾنترنت جستجو کنيد و ﯾا آثار نقاشان بزرگ جھان را ببينيد ،حدس زدن عکس بعدی برای مھمانان شما ھم جالب خواھد بود.
 (۶اگر چه بھتر است در ساعات اوج گرما پردهھا را بکشيم ولی قبل از آن مقداری آفتاب به خانه راه دھيد و به کل با آفتاب قطع رابطه نکنيد ،اگر
ماﯾل باشيد شيشهھا را با گواش آبی رنگ کنيد تا نور لطيف آبی وارد شود .گواش با آب قابل شستشو است.
 (٧قالیھای اضافه را جمع کنيد .سنگ و سراميک منظره خلوت و خنک و مناسبی برای تابستان است .از سبدھای بزرگ سفيد برای ميوهھای
مصنوعی و گلھای روشن مصنوعی استفاده کنيد.
 (٨اگر تراس و پاسيو ﯾا حياط دارﯾد ،استخرھای بادی کوچک را برای بچهھا فراموش نکنيد.
منبع  :روزنامه سالمت
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 ٨نکته در انتخاب فرش

 (١برای انتخاب فرشی مناسب و اﯾدهآل اولين قدم اﯾن است که نحوه
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استفاده از اتاق و نوع کاربرد آن را در نظر داشته باشيد .برای مثال ،فرشی
که در ﯾک اتاق پذﯾراﯾی پر رفت و آمد و ﯾا در ﯾک اتاق ناھارخوری شلوغ
انداخته میشود حتما باﯾد قابليت پا خور بودن را داشته باشد و برای
استفادهھای طوالنیمدت و مقاوم بودن در برابر گرد و غبار انتخاب شود ولی
برای فضاﯾی مانند اتاق خواب که مکانی برای استراحت است و چندان
پررفتوآمد ھم نيست میتوانيد از فرشی با جنسی لطيف و از طيف
رنگھای روشن استفاده کنيد .با استفاده از اﯾن نوع فرش فضای اتاق نيز
مالﯾمتر و لطيفتر نماﯾان میشود.
 (٢در دومين قدم بھتر است به سبک زندگیتان توجه خاصی داشته باشيد .اگر کودک نوپاﯾی دارﯾد ،بھتر است از طرحھا و نقشھاﯾی استفاده
کنيد که شلوغ و تيره ھستند و کثيفی را نماﯾان نمیکنند .اگر از آن دسته افرادی ھستيد که خانواده کم جمعيت دارﯾد و عادت به رفت و آمد و
شلوغی ندارﯾد ،بھتر است از فرشی که دارای نقوش کم و به رنگ روشن است ،استفاده کنيد.
 (٣توجه داشته باشيد که فرشھای تک رنگ تيره ،مانند آبی نفتی ،مشکی ﯾا قھوهای ماﯾل به شکالتی به سادگی لکهھای روشن و ﯾا دودهھا را
نماﯾان میکنند و فرشھاﯾی که دارای رنگھای بسيار روشن ھستند ،مانند سفيد و ﯾا کرم گرد وغبار و جای پا را نشان میدھند .اگر فرشی را
برای محوطه بيرونی خانه میخواھيد ،بھتر است محيط خارج خانه و ميزان آلودگی را در نظر بگيرﯾد تا فرش جلوی در کثيف نماﯾان نشود.
 (۴اگر فضای کوچکی در خانه دارﯾد و میخواھيد بزرگتر نماﯾان شود ،بھتر است از فرشھاﯾی که دارای رنگھای روشن ھستند استفاده کنيد و
بالعکس اگر فضای خانهتان بسيار بزرگ و کماثاثيه جلوه میکند ،بھتر است که از فرشھاﯾی استفاده کنيد که دارای رنگھای تيره ھستند.
 (۵آن دسته از فرشھاﯾی که دارای چند رنگ مختلف ھستند و ﯾا طرحھاﯾی تو در تو دارند ،ذرات کوچک ،غبار و خاک را کمتر از دﯾگر فرشھا نشان
میدھند .اگر خانهای دارﯾد که در معرض گردوغبار و دوده قرار دارد ،بھتراست ﯾکی از ھمين انواع فرشھا را انتخاب کنيد.
 (۶به نحوه استفاده و نوع کاربرد فرشھا بسيار توجه داشته باشيد .به ﯾاد داشته باشيد آن دسته از فرشھا که در بافتشان ناﯾلون به کار رفته
است و به اصطالح فرشھای ناﯾلونی ناميده میشوند ،بسيار با دوام و در برابر تغيير شکل بسيار مقاوم ھستند و به نسبت دﯾگر فرشھا قيمت
ارزانتری ھم دارند .تنھا اﯾرادی که اﯾن دسته از فرشھا دارند اﯾن است که گرد و خاک را به سادگی به اطراف منتقل میکنند.
 (٧فرشھای پشمی دارای ماندگاری زﯾادی ھستند و در برابر عوامل محيطی مقاومت باالﯾی دارند اما گرد و خاک به سختی از آنھا جدا میشود.
 (٨فرشھای اکرليک و پولی استر ممکن است خردهھاﯾشان از آنھا جدا شود.
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 (١تزئينات دﯾواری خانه مجموعهای متنوع از لوسترھای دﯾواری،
شمعدانھای دﯾوارکوب ،مجسمهھا و نقشبرجستهھا ،تابلوھای نقاشی و
عکس ،پوستر و تزﯾينات صناﯾع دستی و ...است که باﯾد ھماھنگ و متوازن
کنار ھم قرار بگيرد .اﯾن ھماھنگی در رنگ و اندازه و جنس اﯾن تزﯾينات اثر
میگذارد و حاصل جمع آنھا ،سليقه صاحبخانه را نشان میدھد.
 (٢پيش از آوﯾختن چيزی به دﯾوار ،خوب به آن توجه کنيد و جای آن را با دقت
انتخاب کنيد ،دﯾوارھای سوراخ شده و لکهدار منظرهای ناخوشاﯾند دارند.
 (٣در خانه کوچک از تعداد زﯾادی قاب و آوﯾز شمعدان برای دﯾوار استفاده
نکنيد .میتوانيد از قابھای وسيع و دلبازی استفاده کنيد که ھه توجه
مخاطب را جلب کنند .اﯾن قابھا را با توجه به روحيه و عقيده و البته رنگ و
سبک مبلمان ،انتخاب کنيد و با چراغ دﯾواری سادهای به آن نور بتابانيد.
 (۴قابھای فلزی اغلب مناسب شرکتھا و ادارهھا است که روح صميمی
خانه را خنثی میکنند .اﯾن قابھا را اگر ضروری است ،با دقت انتخاب کنيد.
 (۵قابھا به خصوص قابھای بزرگ را بهطور دقيق وسط دﯾوار بياوﯾزﯾد نه
خيلی پاﯾين و نه خيلی باال و در ھر ارتفاعی که قاب اول را میزنيد ،قابھای
بعدی را ھم در ھمان ارتفاع بزنيد تا چيدمان خانه آشفته و بازار شام نشود.
 (۶اگر به نقاشی عالقه دارﯾد و تابلونقاشی برای منزل در نظر میگيرد ،تا
حدودی به سبکھای نقاشی نزدﯾک شوﯾد و دو سبک متضاد را کنار ھم
آوﯾزان نکنيد .برای مثال ،ﯾک تابلوی رنسانسی را در کنار ﯾک تابلوی مدرن
آبستره ﯾا صورتک آفرﯾقاﯾی نياوﯾزﯾد با اﯾن کار ھم روح خانه را ﯾک دست و صاحب شخصيت وﯾژه میکنيد و ھم از انتقاد مھمانان اھل مطالعه در امان
ھستيد.
 (٧در اتاق خواب از پوسترھای ارزان قيمت با رنگھای خشن برای مثال ،قرمز و مشکی و ﯾا زرد و مشکی استفاده نکنيد ،اضافهھا ،عکس کھنه و
برﯾدهھای مجله را از دﯾوارھا جدا کنيد و در اتاق تميز ،مالﯾم و خلوت به خواب بروﯾد.
 (٨مانند ھميشه میگوﯾيم خودتان خالق باشيد .با چوب بامبو ،حصير و طناب کنفی ضخيم و ھر چه که در دسترس شما است ،قابھای ابتکاری
بسازﯾد و راهھای متعدد را برای قرار دادن ،برای مثال عکس عروسیتان در قاب ساخته خود آزماﯾش کنيد .اﯾن کار شما را خوشحالتر و آرامتر
میکند و ھدف اصلی خانهآراﯾی اﯾجاد حس مطبوع در فضای خانه است.
منبع  :روزنامه سالمت
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 (١اغلب راھروھای ورودی فضاﯾی بارﯾک ھستند .با استفاده از رنگھای
روشن و سرد میتوانيد اﯾن فضا را بازتر و وسيعتر از آنچه که ھست نماﯾان
کنيد .استفاده از رنگھای آبی روشن ،سفيد و سبز بسيار روشن موجب
القای فضای وسيع به شما میشود.
 (٢اگر خانه شما راھروی وسيعی دارد میتوانيد از کنسول و کمدھای
جاکفشی و جالباسی استفاده کنيد تا وساﯾل مھمانھا در کمد قرار گيرد و
از به ھم رﯾختگی و شلوغی در اﯾن فضا جلوگيری شود .استفاده از کنسول
در اﯾن فضا به شما اﯾن امکان را میدھد که از وساﯾل تزﯾينی مانند گلھای
خشک روی آن استفاده کنيد و فضای صميمی به ھنگام ورود به خانه در اﯾن
مکان به شما القا شود.
 (٣استفاده از آثار ھنری ،مانند تابلوھای نقاشی و مجسمهھا از دﯾگر عناصری ھستند که بر مھماننوازی شما تاکيد میکنند،عالوه بر اﯾن،
میتوانيد از عکسھای خانوادگی در اﯾن مسير استفاده کنيد.
 (۴روشناﯾی کافی و مخصوص به اﯾن فضا از نکاتی است که حتما باﯾد رعاﯾت شود .استفاده از چراغھای سقفی و دﯾواری در مسير راھرو به شما
اﯾن امکان را میدھد که فضای تارﯾک و بارﯾک را به مکانی نورانی و وسيع تبدﯾل کنيد ،در ضمن به ھنگام ورود و خروج به خانه روشناﯾی کافی ھم
داشته باشيد.
 (۵به علت تردد و رفت وآمد بسيار در اﯾن مکان ،بھتر است کفپوش بسيار مقاوم و بادوامی مانند سراميک و ﯾا سنگ را برای اﯾن فضا انتخاب کنيد
چراکه اﯾن نوع کفپوشھا در برابر گرد و غبار ،تردد و فرساﯾش مقاوم ھستند.
 (۶اگر فضای راھروی داخلی خانهتان بارﯾک و تارﯾک است ،بھتر است با نصب آﯾنهھای بلند اﯾن فضا را به مکانی وسيع و نورانی تبدﯾل کنيد.
 (٧اگر ورودی خانه راھروﯾی بزرگ و بلند است ،با انواع گياھان و گلھای خشک آن را بياراﯾيد .شيوه آراﯾش و دکور راھروھای بيرونی و داخلی خانه،
بيانکننده دﯾدگاه و چگونگی برقراری ارتباط شما با دﯾگران است .ھرچه اﯾن محيط آرامتر و زﯾباتر باشد ،داللت بيشتری بر مھماننوازی شما خواھد
داشت.
 (٨پوشش دﯾوارھای فضای بيرونی خانه باﯾد از مقاومت باالﯾی برخوردار باشد و قابليت نگھداری و پاکيزگی آن ھم در سطح مطلوبی باشد.
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 (١ھنگامی که حرف از دکورھای سنتی به ميان میآﯾد ،فضای شلوغ و
قھوهخانهای پر از دﯾوارکوبھای قدﯾمی،گليمھا و چراغ نفتی ،مھرھای
فيروزهای و ھزار خرد و رﯾز سنتی به ذھن ما میآﯾد ولی آﯾا اﯾن فضای درھم

www.takbook.com

www.takbook.com
از چيدمان سنتی اﯾرانی الھام گرفته است ﯾا از بازار شام تقليد کردهاﯾم؟
 (٢چيدمان سنتی قاجار که زمان نزدﯾکتری به ما دارد ،اغلب از روکش قرمز
تيره »الکی« استفاده میکند .صندلیھای چوبی با رنگ سبز باز و
روکشھای الکی ،صندوقچهھای سبز روشن با نقاشی گل مرغ و مخده
»بالش ھای بزرگ برای لم دادن« از مخمل قرمز خصوصيات اﯾن معماری را
نشان میدھد ،کف پوش قالیکاشان و کاشمر با اﯾن دکور ھماھنگ
ھستند.
 (٣اﯾن مھم است که از چه سبک و مادهای استفاده میکنيم .برای مثال ،ميزھای گرانقيمت خاتمکاری با فرشھای کرم قھوهای ـ شتری و طرح
منظم بته جقه ھماھنگ میشود و منبت با قالیھای کاشان رنگين تناسب دارند.
 (۴فضاسازی کنيد .مکانھای تارﯾخی به خصوص خانهھای قدﯾم مانند کاخ صاحبقرانيه تھران ،بروجردیھای کاشان و زﯾنتالملک »نارنجستان«
شيراز ھنوز حال ھوای تازه و خوش گذشته را دارند ،با دقت در اﯾن مکانھا فکر شما متمرکز میشود.
 (۵خرت و پرت سنتی نخرﯾد حتی در فضای سنتی ھم فکر ما احتياج به نفس کشيدن دارد ،شمعدان و اتو و کشکول و شمشير معرق و ...جز
شلوغی و ھزﯾنه اضافه برای شما چه دربردارند.
 (۶ﯾک آب نما به ﯾاد حوض خانهھای قدﯾمی ،چيدن مخدهھای بزرگ با رنگھای سنگين و قلقل سماور ،از ھر چه فکر کنيد سنتیتر است .چای را
از سماور زﯾبا روی ﯾک مخده مخمل بزرگ بنوشيد.
 (٧پردهھای کلفت سبز با بته جقهھای قرمز ،مخمل زرشکی با شرابه طالﯾی و پردهھای سرمه دوزی دستی برای محيط سنتی شما مناسب
است.
 (٨اجزای کوچکتر را با دقت انتخاب کنيد .برای مثال ،روميزیھا را با پرده و مبل ھماھنگ کنيد و سماور و اللهھا را جای مناسبی قرار دھيد .حتی
در دکور سنتی کاربرد و قابل استفاده بودن اولين و اولوﯾت است.
منبع  :روزنامه سالمت
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ھمه اﯾدهھای تغيير دكوراسيون مستلزم صرف وقت و ھزﯾنه زﯾاد نيست .اگر
به دنبال چند اﯾده برای طراحی دكوراسيون داخلی برای تغيير دادن خانهتان
ھستيد ،اﯾن  ١٠مورد میتواند كمكتان كند.
 (١تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد:
مبلمان را از كنار دﯾوار برداشته و سعی كنيد آنھا در زواﯾای جدﯾدتر و گيراتر
بچينيد .مثال ً قرار دادن كاناپه به صورت مورب در ﯾك اتاق نشيمن بارﯾك باعث
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میشود كه اتاق وسيعتر نشان دھد.
 (٢ﯾك دﯾوار را رنگ كنيد:
ﯾكی از دﯾوارھای مھم خانه كه در معرض توجه نيز ھست را به رنگ
دلخواھتان رنگ كنيد .تابلوھا و لوازم ھنری از آن آوﯾزان كنيد و مبل جدﯾد و
زﯾباﯾی در آن قسمت قرار دھيد) .البته دقت داشته باشيد كه رنگ آن با ساﯾر
لوازم خانه ھماھنگ باشد(.
 (٣از گل و گياه استفاده كنيد:
گل و گياه میتواند حال و ھوای تازه ای به خانه بياورد .اگر عالقهای به رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد ،میتوانيد از گلھا و درختچهھای مصنوعی
استفاده كنيد .كيفيت گلھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است كه به سختی میتوان آنھا را از گل طبيعی تشخيص داد.
 (۴ﯾك قاليچه محلی در نقطهای بيندازﯾد:
قاليچهھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاقھای گفتوگو و نشيمن به شمار میرود .قاليچه ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب كنيد
و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد.
 (۵تابلو و آﯾنه از دﯾوارھا آوﯾزان كنيد:
تابلوھاﯾی آوﯾزان كنيد كه شخصيت و روحيه شما را منعكس كند .سعی كنيد از قابھای تزئينیتر و زﯾباتر استفاده كنيد .ھنگام آوﯾزان كردن دقت
كنيد كه تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده باشد و گيرا باشد.
 (۶مجسمهھا را در ﯾك جا جمع كنيد:
مجسمهھا و پيكرهھای كوچك و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه كه مورد توجه است كنار ھم قرار دھيد .اﯾن مجسمهھا را به صورتھای فانتزی
و متنوع بچينيد.
 (٧از كوسنھای تزئينی استفاده كنيد:
اﯾن بالشتكھا و كوسنھای تزئينی به سادگی رنگ و بوی جدﯾدی به خانه میدھد و مبلمان منزل را نيز باشكوهتر جلوه میدھد.
 (٨المپھا و لوسترھا را عوض كنيد:
لوسترھا و المپھا جزو وساﯾلی ھستند كه خيلی زود بر بيننده آشكار میكنند كه سبك چيدمان خانهتان قدﯾمی است ﯾا جدﯾد .به دنبال
لوسترھاﯾی باشيد كه جدﯾدتر و فانتزی باشند و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانهتان نيز ھماھنگ باشند.
 (٩لحافھا و رواندازھا نيز مثل كوسنھای تزئينی ،به اتاقتان رنگ میدھد .اﯾن رواندازھا و روتختیھا در انواع جنسھا و رنگھا موجود میباشد .با
توجه به روحيه و سليقه خود زﯾباترﯾن را انتخاب كنيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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 ٩نکته در باره کاغذديواری
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 (١ﯾکی از انواع پوشش دﯾواری ،کاغذدﯾواری است که در انواع مختلف با
طيف رنگی وسيع در بازار موجود است .کاغذ دﯾواری امروزه به دليل داشتن
نقشھای متفاوت و زﯾبا میتواند تنھا روی ﯾکی از دﯾوارھای نشيمن ﯾا
پذﯾراﯾی نقشآفرﯾنی کند و مکمل وساﯾل خانه و رنگ دﯾگر دﯾوارھا باشد.
 (٢کاغذ دﯾواری به دليل نداشتن بوی رنگ و نصب سرﯾع و آسان میتواند
جاﯾگزﯾن خوبی برای رنگھای معمولی باشد .بسياری از افراد به دليل
داشتن آلرژی به بوی رنگ ،کاغذدﯾواری را به دﯾگر پوششھا ترجيح
میدھند .در ضمن در ساختار برخی رنگھا سرب وجود دارد که برای
سالمت کودکان مضر است ولی کاغذدﯾواریھا غالبا سالمتمحورند.
 (٣کاغذدﯾواریھای جدﯾد که در بازار وجود دارند ،معموال اليافی ،قابل شستشو ،ضدخش و ضربه ،آکوستيک و با طول عمر باال و مرغوب ھستند و
میتوانند جاﯾگزﯾن خوبی برای دﯾگر پوششھای دﯾواری باشند.
 (۴کاغذدﯾواریھاﯾی که رنگ گرم مانند زرد ،نارنجی ،قرمز ،آجری ،زرشکی و ھلوﯾی دارند ،محيط را دلنشين و جذاب میکنند .با استفاده از اﯾن
رنگھا میتوانيد فضا را غير رسمی ،دنج و خوشاﯾند کنيد .بھتر است از اﯾن رنگھا در اتاق نشيمن ،اتاق غذاخوری و محلی که برای دور ھم جمع
شدن در نظر گرفتهاﯾد ،استفاده کنيد .استفاده از رنگھای گرم در اتاقھای شمالی ھم توصيه میشود.
 (۵به ﯾاد داشته باشيد که اگر الگوی کاغذدﯾواریتان خيلی نزدﯾک به ھم و مرتب در خطوط افقی و عمودی قرار داشته باشد ،نقش کاغذدﯾواری بر
جلوه محيط غلبه خواھد کرد؛ به نحوی که مبلمان و و ساﯾل داخل اتاق کمتر دﯾده میشوند.
 (۶با استفاده از طرحھای قطری و زﯾگزاگ میتوانيد محيط را زنده و پوﯾا جلوه دھيد .چنين طرحھاﯾی به عنوان طرحھای انرژیزا شناخته میشوند.
 (٧با استفاده از کاغذدﯾواریھاﯾی که طرحھای شلوغ و گُلدار دارند ،میتوانيد فضا را کوچکتر نشان دھيد.
 (٨با استفاده از طرحھای افقی ،میتوانيد خانه را وسيعتر و پھنتر از آنچه که ھست ،نشان داده و در عين حال ،با اﯾجاد خطای دﯾد ،سقف را به
کف نزدﯾکتر نشان دھيد.
 (٩با استفاده از طرحھای عمودی و با فاصله میتوانيد دﯾوارھا را بلندتر جلوه داده و اﯾن حس را القا کنيد که انگار سقف در فاصلهای مرتفعتر از
ارتفاع واقعیاش قرار گرفته است.

مھرنوش پاکاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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راحتی برای اﯾجاد راحتی بيشتر و زﯾباسازی فضا استفاده میشود.
 (٢اگر کوسنھا را بهرنگ طالﯾی انتخاب میکنيد ،بھتر است برای روميزی
جلوی مبل ﯾا ميزھای کناره ،از ھمان پارچه استفاده کنيد .اﯾن کار نشانگر
حسن سليقه شما است و ھماھنگی زﯾادی در منزل به وجود میآورد.
 (٣کوسنھاﯾی با طرح گليم و گبه و آثار سنتی که اغلب رنگھای گرم
دارند ،روی کاناپهھای مخمل و پارچه رنگ گرم برای مثال قھوهای و گلبھی و
طالﯾی و زرشکی زﯾبا میشوند اما برای ﯾک مبل مدرن سفيد و آبی
مناسب نيستند.
 (۴اگر برای مبلمان استيل کوسن میخواھيد ،پارچهای ھماھنگ با رنگ
مبل انتخاب کنيد .نواردوزی و شرابهھای ابرﯾشمی چھار طرف فراموش
نشود.
 (۵کوسنھای گرانقيمت که سرمهدوزی دارند ،میتوانند مانند مبل ،روکش پارچهای داشته باشند .ﯾک پارچه کمی گشادتر را برای اﯾن کوسنھا
بدوزﯾد.
 (۶کوسنھای پوليشی به طور معمول اشکال فانتزی مانند قلب و عروسک دارند و در اتاق کودکان و اتاق نشيمن شلوغ جوانپسند استفاده
میشوند ،اما در تابستان بهدليل جذب گرما مناسب نيستند.
 (٧اگر برای شما کوسنی زﯾبا ھدﯾه آوردند مبارک باشد اما اگر در خانه مصرف کوسن ندارﯾد ،میتوانيد داخل آن را پر نکنيد و از آن به عنوان روميزی
کوچک استفاده کنيد.
 (٨کوسنھا اشکال و انواع مختلف دارند؛ از استوانه تا بالشتک مربع گرفته تا ابرﯾشم و گليم و سرمهدوزی و پوليشی ساده و گلدوزی حتی
قالبباقی .از خالقيتتان استفاده کنيد و کوسنی با طرح و نقش دلخواه خودتان طراحی کنيد.
 (٩کوسن زﯾبا است و اگر به جا استفاده شود ،نشانگر سليقه صاحبخانه است اما اگر مبل خانه را دوست ندارﯾد ﯾا مبل شما کھنه است پولتان را
خرج کوسن نکنيد چون فقط چند روزی نگاھتان تازه میشود و باز ناراضی میشوﯾد ،اگر مبل را عوض کنيد ،راحتتر خواھيد بود.
منبع  :روزنامه سالمت
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آباژور نماسنگی

آباژورھا از آن دسته وساﯾلی ھستند كه می توان به راحتی و با
ھزﯾنه اندك نما و شكل ظاھری آنھا را بارھا تغيير داد ،به طوری
كه ھربار به آباژوری كامال ً متفاوت تبدﯾل شوند .اﯾن تغييرات را
ممكن است روی كالھك ﯾا بدنه آباژور اﯾجاد كرد.
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در اﯾنجا پاﯾه چوبی ﯾك آباژور به پاﯾه ای با نمای سنگی تبدﯾل
شده است .با تكنيك ھای مختلف می توانيد ھربار كه
دكوراسيون منزل را تغيير می دھيد آباژوری را كه دارﯾد با تغييرات
دكوراسيون ھماھنگ كنيد .برای تبدﯾل ﯾك پاﯾه آباژور چوبی به
پاﯾه نماسنگ به وساﯾل زﯾر نياز دارﯾد:
 -١كاغذ سنباده
 -٢چسب نواری
 -٣رنگ ھای آكرﯾليك در دو رنگ سبز  Jade Greenو Emerald
 Greenو سفيد
 -۴قلم مو
 -۵اسفنج طبيعی
 -۶وارنيش آكرﯾليك
ابتدا با چسب نواری سرپيچ پاﯾه آباژور و محل اتصال سيم تا فاصله چند سانتی متری از آن را بپوشانيد .سپس رنگ ﯾا وارنيش فعلی كه روی پاﯾه
آباژور قرار دارد را با سنباده پاك كنيد .اﯾن كار را می توانيد به جای كاغذ سنباده با نوعی سيم ظرفشوﯾی كه الياف نازك دارد نيز انجام دھيد در اﯾن
صورت حتماً از دستكش استفاده كنيد .با استفاده از قلم مو ﯾك الﯾه رنگ سفيد روی تمام بدنه چوبی بزنيد ،صبر كنيد تا رنگ كامال ً خشك شود
سپس ﯾك الﯾه دﯾگر رنگ سفيد روی آن بزنيد ،اگر پوشش رنگ كافی نبود پس از خشك شدن آن می توانيد ﯾك بار دﯾگر اﯾن مرحله را تكرار كنيد.
اسفنج را با آب خيس كنيد و خوب بفشارﯾد تا آب آن كامال ً گرفته شود .رنگ سبز  Jade Greenرا با كمی آب ،اندكی رقيقی كنيد و سپس اسفنج را
در آن زده پس از گرفتن آب اضافی با ضربات آھسته اسفنج روی بدنه آباژور آن را رنگ كنيد .رنگ را به ميزانی روی بدنه آباژور بزنيد كه به طور كامل
آن را نپوشاند بلكه پوششی بافت دار روی آن اﯾجاد كند كه از ميان آن رنگ سفيد زﯾرﯾن نيز دﯾده شود .پس از خشك شدن كامل رنگ مقداری از آن
را با رنگ سفيد كمی روشن كنيد و الﯾه ای از آن را به صورت بافت دار با اسفنج روی بدنه آباژور بزنيد .پس از خشك شدن كامل اﯾن الﯾه رنگ،
مقداری از رنگ سبز  Greenرا كمی رقيق كنيد و با اسفنج در بعضی از قسمتھای بدنه بزنيد ،نگاه كردن و دقت به بافت سنگ ھای واقعی می
تواند به شما كمك كند تا بافتی نزدﯾك به سنگ طبيعی را با اﯾن رنگ ھا به وجود آورﯾد .پس از خشك شدن كامل رنگ ھا ﯾك الﯾه وارنيش روی آن
بزنيد .صبر كنيد تا وارنيش كامال ً خشك شود سپس ﯾك ﯾا دو بار دﯾگر اﯾن مرحله را تكرار كنيد .در آخر چسبھای روی سرپيچ و سيم را باز كنيد و
كالھك را در جای خود قرار دھيد.

سپيده سليمی
منبع  :روزنامه شرق
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آباژورھا ﯾکی از زﯾباترﯾن و در عين حال تاثيرگذارترﯾن عناصر دکوربندی در ھر
منزل ﯾا حتی دفتر کاری میتوانند باشند.
انواع بسيار متنوع و کوچک و بزرگی از آباژورھا در بازار وجود دارند .نکته مھم
آن است که از آنھا به بھترﯾن نحو و در مناسبتترﯾن نقطه منزل و دفتر کاری
استفاده شود .اﯾن ﯾک استفاده سليقهای است اما به ﯾاد داشته باشيد
خوب است آباژور را برای گوشهھای دور از نور مستقيم آفتاب استفاده کنيد.
شما با توجه به بودجه خانواده و ھمچنين شيوه دکوربندی داخل منزل ﯾا
دفتر کاری میتوانيد از مدلھای کوتاه ﯾا بلند آباژورھا استفاده کنيد .شاﯾد
لزومی نداشته باشد که از آباژورھای گرانقيمت و پرنقش و نگار استفاده
کنيد.
اخيراً آباژورھاﯾی وارد بازار شدهاند که با استفاده از کاغذھای مخصوص
ساخته شده و به خاطر جنس خاص خود ،نور را به خوبی در محيط اطراف
منتشر میکنند .سبک بودن ،مزﯾت دﯾگر آنھاست .سعی کنيد رنگ آباژوری
که انتخاب میکنيد ،ھمخوانی خوبی با لوازم و اشيای بزرگ اتاق داشته
باشد.
به ﯾاد داشته باشيد اگر سقف اتاق مورد نظر شما کوتاه است از آباژور بلند
استفاده نکنيد .با استفاده از آباژور کوتاه اﯾن امکان را برای نور فراھم کنيد که در محيط اطراف و ھمچنين سقف منتشر شود.
با اﯾن کار توجه چشم را نيز به سقف و نور متمرکز تابيده شده روی آن جلب نمیکنيد .برای اتاق خواب کودکان از آباژورھاﯾی استفاده کنيد که
طرحھای فانتزی و کودکانه داشته باشند و بالطبع برای اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی از آباژورھای با طرح ساده استفاده کنيد.
سعی کنيد تا شعاع حداقل نيممتری آباژور ،شئ بزرگ دﯾگری قرار ندھيد تا آباژور جلوه خود را از دست ندھد.
نکته آخر اﯾن است که خوب است ميزی که برای آباژور در نظر میگيرﯾد ،سطح روﯾی براق و منعکسکننده نور نداشته باشد تا نور با سطح انتشار
ﯾکنواخت در محيط منتشر شود.
منبع  :روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=97782

آذين خانه

پرده از جاﯾگاه مھمی در چينش ھر فضاﯾی برخوردار است و بخش
چشمگيری از سطوح دﯾوارھا را اشغال می كند .برخی پرده را لباس خانه
می دانند از اﯾن رو دانستن نكته ھای ظرﯾف اما مھم درباره انتخاب پرده می
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تواند شما را در تھيه پرده مناسب برای منزلتان ﯾاری دھد .در ھر خانه پنجره
ھای متعددی در ابعاد و به اشكال مختلفی وجود دارند كه ھر ﯾك باﯾد با پرده
ای متناسب با وﯾژگی ھای خاص خود پوشانده شوند .ھنگامی كه قصد
دارﯾد پرده ای برای ﯾك پنجره انتخاب كنيد باﯾد مدلی را برگزﯾنيد كه ھم به
لحاظ زﯾباﯾی و ھم از نظر كاربردی برای آن پنجره و چينش اطرافش مناسب
باشد.
مدل پنجره خود ﯾكی از عوامل متعددی است كه در انتخاب پرده باﯾد در نظر داشته باشيم .بلندی ﯾا كوتاھی ،عرﯾض بودن ﯾا بارﯾكی پنجره ،نحوه
باز و بسته شدن آن و چگونگی و محل قرار گرفتن آن در دﯾوار برخی از اطالعاتی ھستند كه تصميم گيری ما درباره مدل پرده را تحت تاثير قرار می
دھند .مدل انتخابی شما برای پرده باﯾد امكان باز و بسته شدن راحت پنجره ھا و درھای شيشه ای را فراھم كند و نباﯾد موجب اﯾجاد اشكال و
مزاحمت در اﯾن امر شود .به عنوان مثال برای پنجره ھاﯾی كه روبه داخل باز می شوند ،باﯾد چوب پرده ای بلندتر از عرض پنجره در نظر گرفت تا
بتوان ھنگام نياز به بازكردن پنجره ،پرده ھا را كامال ً به دو طرف پنجره ھداﯾت كرده و جمع كرد .به اﯾن ترتيب پنجره آزادانه باز و بسته می شود.
زمانی كه پنجره در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته است می توان پرده را درون اﯾن فرورفتگی و ﯾا بيرون از آن نصب كرد ،اما نصب پرده در داخل فرورفتگی
و در نتيجه فاصله بسيار كم آن با پنجره اگر چه به زﯾباﯾی پرده و پنجره می افزاﯾد ،اما مانع عبور بخش اعظم نور شده و فضا را تارﯾك می كند.
ھمچنين در اﯾن صورت پرده باﯾد از ابعاد قاب پنجره پيروی كند.
در مقابل نصب پرده در بيرون از قاب فرورفتگی دﯾوار اﯾن امكان را به ما می دھد كه پرده را به طور كامل به دو طرف پنجره كشيده و جمع كنيم و در
مواقع الزم از نور بيشتری بھره مند شوﯾم و ھمچنين می توانيم بنا به سليقه خود و متناسب با دكوراسيون اتاق از پرده ھای بلند برای پنجره ھای
كوتاه نيز استفاده كنيم .اگر در زﯾر پنجره رادﯾاتور شوفاژ نصب شده است بھتر است آن را با پرده به خصوص اگر پرده ضخيم باشد بپوشانيم .زﯾرا در
زمستان مانع انتشار گرما در محيط اتاق خواھد شد.در چنين مواردی می توان از ﯾك پرده بلند دو تكه و در صورت تماﯾل واالن از جنس آن استفاده
كرد كه در دو طرف پنجره جمع می شوند و در قسمت وسط از ﯾك ساﯾبان كه در مواقع الزم بسته شده و پنجره را می پوشاند بھره گرفت.
چنانچه بودجه محدودی در اختيار دارﯾد انتخاب مقدار بيشتری پارچه ارزان قيمت بھتر از مقدار كمتری پارچه گران قيمت است .زﯾرا از پارچه بيشتر
می توان پرده ای پرچين تر دوخت و پرده پرچين تر ھمواره نماﯾی زﯾباتر خواھد داشت.
دوخت پرده ھای دوالﯾه از پارچه ھای رنگين به اتاق ھاﯾی كه طراحی و دكوراسيون رنگينی دارند زﯾباﯾی بيشتری می بخشد .اﯾن پرده ھا را به
صورتی جمع كنيد كه الﯾه زﯾرﯾن نيز دﯾده شود.در اتاق ھاﯾی كه از نور شدﯾد آفتاب برخوردارند در زﯾر پرده از ساﯾبان استفاده كنيد و چنانچه از پرده
ھای رنگين استفاده می كنيد ﯾك آستری در زﯾر پرده نصب كنيد تا از رنگ پرﯾده شدن پارچه اصلی پرده بر اثر شدت نور آفتاب جلوگيری كند .اﯾن
آستری ممكن است به پشت پرده دوخته شود و ﯾا از چوب پرده دﯾگری در زﯾر آن آوﯾزان باشد ،دوخت آستری به پشت پرده اصلی ھمچنين سبب
سنگين تر شدن پرده و زﯾباتر شدن نمای ظاھری آن می شود ،اما آستری ھای جدا موجب دﯾرتر كثيف شدن پرده اصلی می شوند زﯾرا دوده ای
كه از شكاف پنجره به داخل راه می ﯾابد جذب كرده و مانع رسيدن آن به پرده اصلی می شود.
اگر به خانه دﯾگری نقل مكان می كنيد و پرده ھای قبلی شما برای پنجره ھای خانه جدﯾد كوتاه ھستند می توانيد با افزودن نوارھاﯾی از پارچه ای
به رنگ متناسب به پاﯾين پرده و دوخت واالنی از اﯾن پارچه ارتفاع آن را به ميزان دلخواه برسانيد.
منبع  :روزنامه جوان
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آرامـش روی مـبـل مـناسـب

مبلمان و وساﯾل نشيمن ،قالبھای اوليه اتاق ھستند و باﯾد رنگھا و
ساﯾهھای طبيعی داشته باشند و پارچهھای رنگارنگ و دارای نقش و نگار،
در مراحل بعدی به آنھا )به صورت کوسن و غيره( اضافه شود .قبل از
انتخاب مبلمان و خرﯾد آن ،حتما مکان خود را اندازهگيری کرده و سپس اقدام
به خرﯾد مبلمان کنيد .برای انتخاب مبلمان درست ،باﯾد به اصول طراحی
داخلی ،وفادار بود.
● رنگ مبلمان
برای انتخاب مبلمان با رنگ دلخواه خود ،حتما رنگی را انتخاب کنيد که
مطابق با رنگ دﯾوار و کف اتاق باشد ،وگرنه در ﯾک مغازه مبلمانفروشی ،در
ميان صدھا رنگ و مدل پارچه ،گيج و سردرگم خواھيد شد .مثال در ﯾک مغازه مبل فروشی ،با کاناپهھاﯾی روبه رو میشوﯾد که گلھای طالﯾی با
روکش قرمز دارد .فرﯾفته زﯾباﯾی آن میشوﯾد ،آن را میخرﯾد و به خانه میبرﯾد .اما میبينيد با اتاق و رنگ آن ،ھماھنگ نيست .پس بھتر است به
جای اﯾنکه آن مبل را تھيه کنيد و با آن ،ﯾک ﯾا چند کوسن بدوزﯾد و روی مبلمان خود قرار دھيد ،به طور مثال روی مبل سبز روشن خود ،کوسنھای
قرمز گلدار طالﯾی قرار دھيد تا توجه و دﯾد افراد به سمت کوسنھای قرمز جلب شود .حاال اگر بعد از دو سال ﯾا بيشتر ،تصميم بگيرﯾد کاناپه را به
جای دﯾگر انتقال دھيد ،میتوانيد فقط کوسنھا را عوض کنيد و با پارچه تزئينی دﯾگر متناسب با فضا ،برای آن ،کوسن بدوزﯾد .گاھی نيز میتوانيد
ﯾک طرح مبل را انتخاب کنيد ،ولی از سه رنگ مبل که روﯾه آنھا متفاوت است ،استفاده کنيد .اﯾن سه تا رنگ ،بھتر است با ھم ھماھنگی داشته و
از ﯾک طيف رنگی باشند؛ مثال کرم و قرمز ،زرد و نارنجی و سبز ،بنفش کم رنگ ،صورتی کم رنگ ،سفيد .ھميشه ما عادت کردهاﯾم که مبلمان را از
ﯾک رنگ انتخاب کنيم ولی در دنيای امروز ﯾکی از روشھای چيدمان و انتخاب مبلمان ،انتخاب دو ﯾا چند رنگ مبل در کنار ھم است و گاھی حتی
مبلی به رنگ قرمز ،مبل کناری سفيد و با گلھای قرمز و مبل بعدی ،راه راه قرمز و سفيد است و ھماھنگی رنگ در آنھا رعاﯾت شده است.
●انتخاب رنگ مکمل دﯾوار برای مبلمان
اگر دﯾوارھای اتاق شما آبی است و میخواھيد از سردی فضا بکاھيد ،در عين حال شادی و گرما را به خانه خود به ارمغان بياورﯾد ،حتما از مبلمان
نارنجی ﯾا مبلی سرمهای با کوسنھای نارنجی ،قرمز و زرد استفاده کنيد .رنگھای مکمل ،چشم را به حرکت وامی دارند که اﯾن در اثر انرژی
ساکن حاصل از تضاد ميان آنھاست .سعی کنيد از دسته رنگھای کرم و قھوهای ،کمی فاصله بگيرﯾد .دنياﯾی است که خستگیھا را از بين
میبرد .ترس از انتخاب رنگ را کنار بگذارﯾد و رنگی را انتخاب کنيد که آن را دوست دارﯾد و با آن آرام میشوﯾد و در نظر داشته باشيد ،با انتخاب آن
رنگ شادی ،عشق و شور را به خود و مھمانانتان القا میکنيد.
●اندازه مبلمان
ﯾک مبل باﯾد ارتفاع ﯾک نيمکت را داشته باشد .به عنوان ﯾک قانون کلی ،ھر قدر ارتفاع مبل کوتاه باشد ،ساده و معمولی به نظر میرسد و ھر قدر
ارتفاع آن بيشتر باشد ،رسمیتر است .اندازه مبلمان انتخابی ،باﯾد حتما متناسب با اندازه طول و عرض اتاق ﯾا سالن پذﯾراﯾی شما باشد .از
مبلمانی استفاده کنيد که اتاق شما را کوچک نشان ندھد ،به عکس ،فضا را بزرگتر جلوه دھد.
● جنس مبل
روکش مبل باﯾد از نوع بادوام ،ساده و ﯾا طرحھاﯾی از رنگ پارچه باشد .برای داخل تشکھای مبلمان نيز بھتر است به جای پر ،از »پلی فوم«
استفاده شود ،که به راحتی به حالت اوليه خود بازمیگردد و دوام بيشتری دارد .اگر به مبلمان چرمی عالقه دارﯾد ،بھتر است چرم آن طبيعی
باشد ،زﯾرا چرمھای مصنوعی به بدن میچسبند .از طرفی ،در فصل گرما نيز بسيار گرم و در فصل سرما ،سردتر از محيط میشوند.
● نوع مبل
مبلمان میتواند از لحاظ حالت ،کالسيک ﯾا مدرن و ﯾا روستاﯾی )حصيری( باشد .مبلمان مدرن ،به علت داشتن خطوط صاف ،تاثيری از نظم را به
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بيننده القا میکند .درحالی که مبلمان کالسيک که طرحھای اصلی دارد ،نوعی شکوه و اقتدار را در فضا حاکم میکند .امروزه ،با توجه به رعاﯾت
حال مھمانان ،معموال از مبلھای راحتی ،به جای مبلھای استيل استفاده میکنند .مبلمان استيل ،ھم گران است و ھم نشستن برروی آنھا،
سخت است .ھمچنين ،گاھی ارتفاع آنھا از ارتفاع ﯾک نيمکت بيشتر و به اندازه ارتفاع صندلی است .ھمين امر ،نشستن برروی آنھا را کمی
مشکل میکند و باعث خستگی پاھا و بدن میشود .انتخاب مناسب ترﯾن و بھترﯾن مبلمان برای ﯾک فضا ،سبب میشود که آن مکان ،فضای
واقعی خود را حفظ کند و به لحاظ کاربردی و ظاھری ،از شراﯾط مطلوبی برخوردار باشد .تنوع بسيار در مدلھای مبلمان ،طراحان داخلی و افراد
مصرف کننده را برای انتخاب مناسب ترﯾن مدل برای محيط مورد نظرشان ﯾاری میدھد .در زﯾر مزاﯾای مبلمان ال) ( Lو مبلھای تختخواب شو آمده
است.
● مزاﯾای مبلھای ال )(L
 (١تعداد افراد بيشتری میتوانند بر روی آن بنشينند.
 (٢از اﯾن مبلھا میتوان برای مجزا کردن فضای نشيمن ،از محيط مجاور آن نيز استفاده کرد ،در عين حال که اتصال آنھا به دو دﯾوار مجاور ھم الزم
نيست.
 (٣گاه میتوان آنھا را از ھم جدا و به صورت مجزا استفاده کرد.
● مزاﯾای مبلھای تختخوابشو
 (١روی اﯾن گونه مبلھا نيز تعداد افراد بيشتری )به خصوص روی مبلھای سه نفره و دو نفره آن ھا( میتوانند بنشينند.
 (٢قابليت استفاده از طبقه زﯾری آنھا برای قراردادن ملحفهھا ،بالشھا و ﯾا حتی کتب و مجالت وجود دارد.
 (٣به آسانی به تخت تبدﯾل میشوند و برای پذﯾراﯾی از مھمانھا مناسباند.
● انتخـاب ميز جـلو مبل و کـمد ،بوفه و گنجه
وقتی در حال انتخاب و چيدن مبلھا ھستيم ،باﯾد وساﯾلی راکه در اطراف مبلھا قرار میگيرند،در نظر بگيرﯾم .ميزھای جلوی مبل ،کمد ،بوفه و
گنجه وساﯾلی ھستند که در اتاق نشيمن و ...مورد استفاده قرار میگيرند .در اﯾنجا شيوه انتخاب و چيدمان ميزھای جلوی مبل ،کمد ،بوفه و گنجه
آمده است که خواندنش خالی از لطف نيست و میتواند در انتخاب آنھا و دکوراسيون منزل تان به شما کمک کند.
●ميزھای جلوی مبل
سطوح ميزھای جلوی مبل به گونهای است که کارآﯾی الزم برای ﯾک اتاق پذﯾراﯾی را فراھم میکند؛ درحالی که متاسفانه ،عده زﯾادی از مردم به
اھميت اﯾن گونه سطوح در منزل توجه نمیکنند .فرض میکنيم روی ﯾک مبل زﯾبا نشستهاﯾم و ميزبان ،ﯾک نوشيدنی به ما تعارف میکند .ھمه
چيز به خوبی پيش میرود ،ولی مشکل ،زمانی به وجود میآﯾد که سعی میکنيم نوشيدنی را روی ميز ﯾا نزدﯾک ترﯾن سطح قرار دھيم ،اما
نزدﯾک ترﯾن سطح ميز ١٢٠ ،سانتيمتر از ما فاصله دارد .طول کاناپهای که روی آن نشسته اﯾم ٢۴٠ ،سانتيمتر و طول ميز  ٩٠سانتيمتر است و اﯾن
ﯾعنی عدم ھماھنگی بين کاناپه و ميز .روی اﯾن ﯾک گلدان گل خشک ،دو عدد شمعدان و مقداری کتاب و وساﯾل پذﯾراﯾی دﯾگر قرار دارد .بنابراﯾن ،اگر
دست ما ھم به ميز برسد ،نمیدانيم نوشيدنی را کجا قرار دھيم .بدون وجود ميز و سطوحی که بتوان وساﯾل ضروری را روی آنھا قرار داد ،اتاق از
نظر سروﯾس و پذﯾراﯾی ،ناقص به نظر میرسد .از اﯾن رو ،ھميشه مقابل کاناپه ،ﯾک ميز بزرگ قرار دھيد.
فاصله کاناپه و وساﯾل نشيمن تا ميز ،باﯾد به اندازه طول »دست« شما باشد؛ به طوری که دست به راحتی قادر به قرار دادن و برداشتن اشيا از
روی ميز باشد.
استفاده از ميزھاﯾی دو طبقه و ﯾا پاﯾهھای چرخ دار و نيز دارای کشوی برای قرار دادن ظروف پذﯾراﯾی با توجه به کارآﯾی بيشتر ،بسيار مناسب اند و
امروزه بيشتر مورد استفاده قرار میگيرند.
منبع  :نوآوران فناوری اطالعات
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آرامش با رنگھای طبيعی

بسياری از مردم رنگھای طبيعی مانند رنگ صدف ،شير ،نان
و سنگھا را رنگھای واقعی نمیدانند .اما اﯾنھا نيز ارزشی
برابر با دﯾگر رنگھای شناخته شده مانند قرمز و سبز داشته
و از قدرت و تاثيرگذاری دﯾگر رنگھا برخوردار ھستند .رنگھای
طبيعی اشياﯾی آشنا را در خاطر ما زنده میكنند .مانند نان
برشته ،ماسه ،مرمر و گندمزارھای زرﯾن .در مجموعه
رنگھای طبيعی بافت نيز به اندازه رنگ اھميت میﯾابد.
سطح زبر و بافت درشت گونی را با سطح صيقلی و پرداخت
شده ﯾك قطعه مرمر مقاﯾسه كنيد .در اﯾن مجموعه رنگی از
تفاوت ميان بافتھا نيز ھمپای گوناگونی رنگھا بھره گرفته
میشود .اﯾن رنگھا در فضای خانه آرامش و صفا میآفرﯾنند.
مجموعه رنگھای طبيعی در اتاقھاﯾی كه از نور خوبی
برخوردارند ،نماﯾی اﯾده آل میﯾابند .رنگھای مالﯾم و خاموش
سفيد و كرم در كنار انواع مختلف چوب میتوانند نمونهای ھماھنگ و آرامش بخش از اﯾن مجموعه را به نماﯾش بگذارند كه در گوشه و كنار با
رنگھای پرماﯾهتر اﯾن گروه آراسته شده است .اگرچه ممكن است استفاده و تركيب رنگھای طبيعی سادهتر از ساﯾر گروهھای رنگی به نظر
برسد ،اما به كارگيری توام با موفقيت آن شاﯾد بيش از ھر گروه دﯾگری از رنگھا نياز به مھارت داشته باشد .كليد رمز استفاده موفق از اﯾن پالت
رنگی تركيب صحيح رنگھا و بافتھای گوناگون در كنار ھم است .از آنجا كه رنگ ھای طبيعی اغلب مالﯾم و خاموش ھستند از ميزان تاثير كافی بر
بيننده برخوردار نيستند و از اﯾن رو باﯾد به بعد دوم سطح ﯾعنی بافت متوسل شوﯾم .در اﯾنجا بافت سطوح حتی بيش از رنگ آنھا نقش دارد .در
دكوراسيون اتاقی با مجموعه رنگی طبيعی می توانيد از بافت ھای گوناگون خز ،كتان ،ابرﯾشم ،سنگ و شاخه ھای خشك بھره بگيرﯾد .برای
دستيابی به ﯾك تركيب موفق از بافت ھاﯾی با تفاوت و كنتراست چشمگير استفاده كنيد ،مانند پارچه ھای مخمل در كنار سطوح شيشه ای ﯾا
فلزی .در طراحی دكوراسيون ﯾك اتاق با اﯾن پالت رنگی سادگی را رعاﯾت كنيد .سادگی و بی پيراﯾگی از خصوصيات بارز اﯾن گروه رنگی است .از
انباشتن اتاق با وساﯾل متعدد بپرھيزﯾد .برای طراحی ﯾك اتاق با اﯾن پالت رنگی از خانه ھای ژاپنی الھام بگيرﯾد كه اغلب سادگی ،وﯾژگی چشمگير
آنھا است و در گوشه و كنار خانه اشياﯾی زﯾبا برای جلب نظر بيننده به چشم می خورد مانند ﯾك مجموعه گلدان و ﯾا مجموعهای از ظروف چينی
ظرﯾف كه به كانون توجه تبدﯾل شده اند .اگرچه اﯾن سبك در غرب ﯾكی از مدرنترﯾن سبكھای دكوراسيونی است ،اما از گذشته ھای دور در ممالك
شرقی آشنا و متداول بوده است .پيروان سبك فنگ شوﯾی معتقدند در چنين فضاھاﯾی انرژی آزادانه جرﯾان می ﯾابد و موجب ﯾك زندگی خالق تر و
رضاﯾتبخشتر میشود.
رنگھای بی شمار اﯾن گروه ضمن تنوع چشمگير از ھماھنگی و تناسب وﯾژه ای نيز برخوردارند .چنانكه میتوان بدون نگرانی از ناھماھنگی ،تعداد
زﯾادی از رنگ ھای اﯾن مجموعه را در ﯾك فضا مورد استفاده قرار داد .اﯾن پالت رنگی بھترﯾن نما را در ﯾك فضای بزرگ با نور طبيعی فراوان خواھد
ﯾافت .برای جذابيت بخشيدن به چنين مجموعهای به دنبال اشياﯾی با سطوح گوناگون نرم ،سخت ،براق و مات باشيد .اﯾن سطوح را میتوان در
اشيای مختلف ﯾافت .مانند ﯾك قطعه آﯾنه كه به دﯾوار باالی شومينه نصب شده باشد و ﯾا ﯾك روكش مبل ﯾا كوسن از جنس خز ،كوزهھای سفالی
و مجسمهھای چوبی .در گوشه و كنار اتاقی كه با رنگ ھای طبيعی رنگ آميزی شده است ،به اشياﯾی با ﯾك رنگ قوی و پرماﯾه نياز دارﯾم تا بر
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ساﯾر رنگھا غلبه ﯾابد .بھترﯾن رنگ برای اﯾن منظور قھوه ای شكالتی است كه آكسانی اﯾده آل برای اﯾن مجموعه است و ضمن آنكه از قدرت
كافی بھرهمند است ،با ساﯾر رنگھای اﯾن مجموعه نيز ھمخوان و ھماھنگ است .قھوهای را میتوان به ھر ميزان در مجموعه رنگ ھای طبيعی به
كار برد .انواع سفيد از سفيدھاﯾی با ته ماﯾه آبی گرفته تا صورتی ،زرد ﯾا خاكستری به خوبی در اﯾن گروه جای میگيرند ،جز سفيد خالص و
درخشان كه باﯾد با دقت بيشتری در اﯾن مجموعه مورد استفاده قرار گيرد .خاكستری نزد بسياری از مردم رنگ جذابی نيست و میتواند سرد و
كسل كننده به نظر برسد .اما از آنجا كه در طبيعت به وفور ﯾافت میشود ،میتواند در گروه رنگھای طبيعی زﯾبا جلوه كند .آنچه موجب میشود
خاكستری در گروه رنگھای طبيعی به خوبی جای بگيرد ،تواناﯾی تركيب باالی آن است .اﯾن رنگ میتواند پس زمينه ای مناسب برای ھر رنگ
دﯾگر باشد .رنگ خاكستری نيز باﯾد در اتاقھاﯾی كه از نور طبيعی فراوان برخوردارند ،مورد استفاده قرار گيرد ،در غير اﯾن صورت كسل كننده به نظر
خواھد رسيد .در اتاق ھاﯾی با نور كم باﯾد اﯾن كاستی با ميزان فراوانی از نور مصنوعی جبران شود .كرم گرم ترﯾن رنگ در گروه رنگھای طبيعی
است و به ھمين دليل ﯾكی از محبوب ترﯾن رنگ ھا است .قابليت تركيب قابل مالحظه آن با رنگ ھای گوناگون نيز ﯾكی دﯾگر از دالﯾل جذابيت آن
است .كرم را می توان با ھر رنگی به كار برد .رنگ كرم نماﯾی كالسيك و باشكوه به فضا میبخشد كه كمتر رنگی قادر به اﯾجاد آن است .بنفش
بادنجانی و قھوهای شكالتی آكسان ھای مناسب برای دكوراسيونی بر مبنای رنگ كرم ھستند.
منبع  :روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=8578

آرامش در اتاق خواب کودکان

اتاق خواب ﯾك كودك ﯾا نوزاد ،متفاوت از آن چيزی است كه در فنگشوﯾی
برای اتاق خواب در نظر گرفته میشود .اتاق خواب باﯾد در بخش جنوب
شرقی خانه باشد .به اﯾن خاطر كه انرژی زندگیبخش در ھنگام طلوع آفتاب
برای سالمتی كودك مفيد است ،اﯾن مسئله بارھا در فنگشوﯾی اشاره
شده است .در فنگشوﯾی آمده بھتر است اتاق كودك ھشت ضلعی ،با نور
طبيعی و تھوﯾه مناسب باشد و البته با فاصله بسيار نزدﯾكی به اتاق
والدﯾن.
اگر اتاق به طور طبيعی تارﯾك است ،چراغھای اتاق را بيشتر كنيد .پنجره
اتاق كودك باﯾد رو به زندگی باز شود ،سنت فنگشوﯾی بر اﯾن باور است كه
چشمانداز ﯾك باغ و گياھان سبز و شاداب و پر برگ ،نشاط آفرﯾن است اما ﯾك خيابان شلوغ كه مملو از زندگی است نيز میتواند مفيد باشد .به ﯾاد
داشته باشيد كه حضور سبزی در لب پنجره ،انرژی مورد نياز را برای اتاق فراھم میكند .رنگ سبز روشن برای اتاق كودك بسيار مناسب و
چشمگير است ،چرا كه اﯾن رنگ با عنصر چوب در ارتباط است و جوانه زدن و رشد گياھان را به خاطر میآورد.
اگر فرزندتان پسر است ،سعی كنيد اتاقش را با رنگھای سرد چون آبی ،تزﯾين كنيد اما اگر فرزندتان دختر است ،رنگھای گرم ،مانند قرمز و
صورتی پررنگ كه به او اعتماد به نفس ببخشد .طرز قرار گرفتن تخت ،مانند بزرگساالن است ،نباﯾد رو به در ﯾا پنجره باشد اما سر تخت میتواند رو
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به دﯾوار باشد و در طول ﯾك ضلع اتاق قرار گيرد .اتاق بچهھا باﯾد ساده و راحت باشد و فضاھاﯾی برای پرورش و لذت از سرخوشی و آسودگی خاطر
دوران كودكی داشته باشد.
به ﯾاد داشته باشيد كه بچهھا در جرﯾان رشد به سرعت تغيير میكنند ،ماه به ماه عوض میشوند ،بنابراﯾن مشخص است كه آنھا نياز دارند كه
اﯾن روند در محيط اطرافشان نيز بازتاب پيدا كند .دستكم دو سال ﯾك بار باﯾد اثاثيه را دوباره بچينيد و آرامش اتاق را تجدﯾد كنيد .چرا كه كودكان
شما مانند دﯾگران نسبتا به رنگھا ،شكلھا و تصاوﯾر واكنش نشان میدھند ،شما باﯾد اﯾن موضوع را بپذﯾرﯾد ،زﯾرا آنھا با احساس قوی خود
میدانند چه چيزی براﯾشان خوب است و چه چيزی بد.
وساﯾل را در اتاق خواب فرزندتان طوری بچينيد كه به راحتی از روی تخت آنھا را ببينند ،چرا كه به احساس امنيت بيشتری میرسد .اگر كمدھا و
قفسهھا حالت عمودی داشته باشند بھتر است.
اگر فرزندتان دختر است و اتاق رو به شمال بود و نور كمی درﯾافت میكرد ،از رنگ آبی برای تزﯾين استفاده نكنيد .به ﯾاد داشته باشيد نوع به كار
بردن رنگ در اتاق كودك بسيار مھم است ،ﯾعنی اگر میخواھيد با رنگ آبی اتاقش را تزﯾين كنيد ،آبی تيره نباشد ،بلكه آبی روشن باشد .سبز
روشن ،ليموﯾی ،كرم ،خاكستری كمرنگ و در ﯾك عبارت رنگھای روشن استفاده كنيد.
نحوه قرارگرفتن تخت بچهھا در اتاق خواب مانند تخت بزرگساالن است كه در ادامه به مواردی از نگاه فنگشوﯾی اشاره میكنيم ،به اﯾن توصيهھا
توجه كنيد:
▪ اتاق خواب باﯾد تنھا ﯾك در ورودی داشته باشد ،نه به اﯾن ترتيب كه انرژی به سرعت از دری وارد شده و از در دﯾگر خارج شود .نكته مھم اﯾن است
كه نباﯾد در وضعيتی بخوابيد كه سر شما به سمت در باشد ،زﯾرا اگر قادر به دﯾدن شخصی نباشيد كه وارد اتاق میشود ،ھميشه احساس
ناخوشاﯾندی دارﯾد ،از طرفی پای شما ھم نباﯾد مستقيم به سمت در باشد.
▪ اگر در اتاق خوابتان حمام دارﯾد ،پای شما به سمت در آن نباشد ،زﯾرا اﯾن اتاق كه عنصر آب بر آن حاكم است ،انرژی جسمانی شمارا جذب خواھد
كرد .ھمين توصيهھا در مورد پنجره ھم میشود ،با اﯾن تفاوت كه در اﯾن مورد ،نه سر و نه پا ،ھيچ كدام نباﯾد مستقيم رو به پنجره باشد.
▪ استفاده از آﯾنه در اتاق خواب چندان مورد تاﯾيد نيست ،در حقيقت اصال توصيه نمیشود ،به جز در پای تختخواب ...اما اگر در اتاق خوابتان آﯾنه
دارﯾد ،باﯾد روی آن را قبل از خواب بپوشانيد ،آﯾنهھا باﯾد از مسير دﯾد فرد خوابيده دور نگه داشته شوند ،چينیھا معتقدند در ھنگام خواب ،روح بدن
را ترك میكند و ممكن است به ھنگام بازگشت به بدن ،از انعكاس خودش در آﯾنه وحشت كند و بگرﯾزد و برای ھميشه فرد را ترك كند كه اﯾن نتاﯾج
خوبی در بر نخواھد داشت.
▪ الكترﯾسيته باﯾد كمترﯾن حضور را در اتاق خواب داشته باشد ،وساﯾل برقی كه در اتاق استفاده ميكنيد ،از نظر دور باشند ،چرا كه تشكھای برقی
بسيار بد و ناپسند ھستند اما اگر میخواھيد از ﯾكی از اﯾن تشكھا استفاده كنيد ،مطمئن ش وﯾد از آن نوعی است كه میتوانيد پيش از استراحت
خاموشش كنيد.
▪ بھتر است اتاق خوابتان به اندازه كافی بزرگ باشد ،كمدھا میتواند به طور ارﯾب در عرض گوشهھای اتاق قرار گيرند تا بدﯾن ترتيب گوشهھای
زاوﯾهدار اتاق را متعادل كنيد.
منبع  :مجله خانواده سبز
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در ھر خانهای ،اتاق نشيمن پر رفت و آمدترﯾن مکان است؛ بنابراﯾن باﯾد در
تعيين دکوراسيون آن توجه بيشتری به خرج داد .اتاق نشيمن باﯾد محيطی
گرم و دوستانه و در عين حال زﯾبا داشته باشد .با به کاربردن اندکی ذوق و
سليقه و استفاده از چند مجسمه ،گلدان و ...میتوان از ھر اتاق نشيمنی
محيطی دلپذﯾر و زﯾبا ساخت .برای تزئين اتاق نشيمن راهھای مختلفی
وجود دارد به چند مورد از آن اشاره میشود .ھنگامی که تصميم به انتخاب
وساﯾلی برای خانه گرفتهاﯾد از جمله مھمترﯾن مسائلی که باﯾد در نظر
بگيرﯾد ،انتخاب رنگ و مدل مناسب ،با توجه به کاربرد و جاﯾگاه وساﯾل در ھر
گوشه خانه است .مثال مبلمان برای اتاقنشيمن با توجه به پارچه ،طرح و
مدل مبل نسبت به کوچکی ﯾا بزرگی فضا و تعداد نفرات خانواده انتخاب
میشود .عالوه بر انتخاب مبلمان مناسب و راحت ،پرده نيز فاصلهای بين وساﯾل داخل اتاق و فضای بيرون است که باﯾد رنگ و طرح آن ،مناسب با
وساﯾل خانه و رنگ دﯾوارھا باشد .تمام وساﯾل ﯾک اتاق نشيمن باﯾد راحت به نظر برسند که عالوه بر ھماھنگی و تناسب ،ترجيحا از رنگھای
آرامش بخش و شادی آفرﯾن و متناسب با روحيات و سليقه افراد خانه باشد.
البته بسياری تصور میکنند که طرحھای ساده آرامش بخشتر ھستند ﯾا برای ﯾک سروﯾس مبلمان حتما باﯾد از ﯾک نقش پارچه استفاده شود ﯾا با
انتخاب چند مدل روﯾه و چند مدل پارچه با طرحھای متفاوت ،خللی در نوع چينش دکور اتاق اﯾجاد میشود .در حالی که میتوان با استفاده از
چندﯾن مدل پارچه و رومبلی ،با چينشی مناسب ھر وسيله را در کنار وساﯾل دﯾگر به بھترﯾن شکل جای داد .بدﯾنترتيب با استفاده از طرحھای
شلوغ با رنگھای ھماھنگ ،حتی میتوان وساﯾل ﯾک اتاق را با انواع پارچه ،اما با رنگھای ھم طيف انتخاب کرد .از جمله عوامل مھم دﯾگر که در
چيدمان اتاق نشيمن موثر است نورپردازی است .گاھی وقتھا میشود با چند جا به جاﯾی کوچک اتاق نشيمنی متفاوت و دلنشينتر داشت.
 (١محل لوازم موجود در اتاق نشيمن را تغيير دھيد .مثال میتوانيد نقطهای را به عنوان مرکز در نظر بگيرﯾد و مبلھا را مقابل آن بچيينيد )مثل
شومينه ﯾا تلوﯾزﯾون( ﯾا میتوانيد به جای اﯾنکه کاناپه را به دﯾوار بچسبانيد .آن را کمی با فاصله از دﯾوار قرار دھيد و پشت آن آباژوری زﯾبا ﯾا گلدانی
گل قرار دھيد.
 (٢در اتاق نشيمين خود ،از رنگھای مالﯾم استفاده کنيد .ھمانطور که میدانيد ،رنگھا تاثير مھمی در ميزان آرامش بخشی دارند؛ پس با توجه
به رنگھای استفاده شده ،اتاق نشيمن میتواند بسته به رنگ دلپذﯾر ﯾا آزاردھنده باشد؛ بنابر اﯾن با انتخاب رنگھای مالﯾم و مناسب برای
دﯾوارھا ،مھمترﯾن اصل برای تعيين دکوراسيون اتاق نشيمن را به انجام رساندهاﯾد .شما دوست دارﯾد که اتاق نشيمنتان فضاﯾی گرم و دوستانه
داشته باشد و باﯾد گفت ﯾکی از رنگھاﯾی که اﯾن خصوصيات را دارد ،رنگ سبز است .با استفاده از ساﯾهھای مختلف رنگ سبز میتوان اتاق
نشيمنی زﯾبا و دلپذﯾر ساخت.
 (٣استفاده از آﯾنه برای بزرگتر به نظر رسيدن فضا بسيار مناسب است .اگر اتاق نشيمن شما کوچک است ،با نصب ﯾک آﯾنه بزرگ روی دﯾوار،
میتوانيد تا حد زﯾادی فضا را بزرگتر جلوه دھيد .البته باﯾد دقت کنيد که آﯾنه مقابل بخش شلوغ نشيمن قرار نگيرد.
 (۴برای تزئين اتاق نشيمن میتوانيد از وساﯾل کوچک و زﯾبا استفاده کنيد .مثال در کنار کاناپه ميز گرد کوتاھی قرار دھيد و روی آن چند جلد مجله ﯾا
کتاب بگذارﯾد .ھمچنين سعی کنيد در گوشه و کنار از گلدانھای گل استفاده کنيد تا فضا نشاطانگيز شود .گوشهھاﯾی از فضا که بسته ھستند و
در معرض رفت و آمد قرار ندارند ،ﯾا دو سمت شومينه به وﯾژه اگر در کنج واقع شده باشد با تعبيه نيمکت ﯾا سکوھاﯾی میتوان فضای نشيمن
مناسب بدون مبل ﯾا با استفاده از ﯾک ﯾا دو مبل آزاد به وجود آورد
 (۵مجسمهھای زﯾبا ،نقش مھمی در آراستگی اتاق نشيمن دارند .گوشهھای اتاق و روی ميزھا بھترﯾن مکان برای قراردادن مجسمهھا ھستند.
البته چنانچه اتاق نشيمن شما کوچک باشد .بھتر است از مجسمهھای کوچک به تعداد کم ﯾا تنھا ﯾک مجسمه بزرگ استفاده کنيد.
 (۶آباژورھا و چراغھای روميزی ،از دﯾگر لوازمی ھستند که در زﯾباﯾی محيط تاثير بسزاﯾی دارند .بھتر است آنھا را در گوشهھای اتاق و کنار
مجسمهھا قرار دھيد .سعی کنيد از نورھای مخفی در سقف اتاقھا و بهوﯾژه اتاقھای پذﯾراﯾی استفاده کنيد.
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منبع  :روزنامه کارگزاران
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آسايش روانی خانواده

ابتدا به مسائل اساسی و پاﯾه توجه کنيد .ببينيد چگونه زندگی می کنيد و
چه نکاتی برای شما ﯾا افراد خانواده تان در درجه ی اول اھميت قرار می
گيرد .سعی کنيد با واقع گراﯾی ھر چه بيش تر به اﯾن موضوع بپردازﯾد.
بھترﯾن کار اﯾن است که امکانات موجود و راه ھای مختلف رسيدن به نتيجه
ی مطلوب را بررسی کنيد؛ برای مثال ﯾک اتاق خود را کامال ً از اثاثيه خالی
کنيد  .چنانچه ميسر باشد ﯾک رنگ خنثی و طبيعی به دﯾوارھای آن بزنيد.
اﯾن تجربه ی بسيار خوبی است که به شما در انتخاب نوع چيدمان اسباب و
اثاثيه کمک شاﯾانی می کند .ھنگامی که می خواھيد لوازم اتاق را دوباره
بچينيد ،خيلی زود می بينيد که وساﯾل مورد نياز و ھمخوان به آرامی به
درون می خزند و مبلمان و لوازمی که سال ھا دوروبرتان بوده اند ولی
حقيقتاً به آن ھا نيازی نداشتيد ،بيرون اتاق باقی می مانند .بدﯾن ترتيب
فضاﯾی فراھم خواھيد آورد که شاﯾد کامال ً بر خالف تصورتان باشد.
حال اگر امکان چنين تغيير و تحولی براﯾتان ميسر نيست ،راه ھای دﯾگر را
امتحان کنيد .به عنوان مثال ،سعی کنيد در ھر اتاق حداقل نيم ساعت وقت
بگذارﯾد و به بررسی و تحليل وضعيت موجود اتاق بپردازﯾد .ھنگامی که
عميقاً بر روی نحوه ی چيدمان تمرکز نماﯾيد و فھرستی از لوازم ضروری و غيرضروری اتاق را برای اطالع خودتان روی کاغذ بياورﯾد ،خيلی راحت تر
می توانيد با موضوع فضا آشناﯾی پيدا کنيد و براساس نيازتان ،از فضای در دسترس به نحو احسن بھره بگيرﯾد.
پس از اﯾجاد ﯾا خلق فضاھای مفيد ،ھارمونی و ھماھنگی موضوع پراھميت است .در اﯾن مرحله الزم است ارتباط منطقی بين مکان ھای مختلف
خانه را مجدداً بررسی کرده ،کارآﯾی ھر بخش را مورد ارزﯾابی قرار دھيد .برای مثال ،ببينيد آﯾا در منزل شما ناھارخوری در ارتباط مستقيم با
آشپزخانه ھست ﯾا خير؛ و آﯾا اﯾن دو مکان نسبت به ﯾکدﯾگر دﯾد دارند؟ ﯾا اﯾن که ،حمام منزل تان در جای مناسبی واقع شده و ارتباط خوبی با اتاق
خواب تان دارد؟
پاسخ دادن به اﯾن گونه پرسش ھا ،گام اولی است که در بازسازی ﯾا تغيير دکوراسيون منزل بر می دارﯾد .ھر چند که جا به جاﯾی فضاھا ھزﯾنه بر
است ،اما غيرممکن نيست .حتی گاھی اقدام به بازسازی ﯾا حذف و اضافه کردن برخی مکان ھا در خانه؛ از نظر اقتصادی نيز مقرون به صرفه است
و ارزش مادی ،بُعد معنوی و اثربخشی آن در تحکيم روابط خانوادگی است .به وجود آوردن تحوالت اساسی در فضای خانه ،تا حد زﯾادی آرامش و
روحيه ی مثبت را برای تک تک اعضای خانواده به ارمغان می آورد و اﯾن ،موضوع کم اھميتی نيست .آساﯾش روانی خانواده ،گوھری است که آن را
با ھيچ مقياس مادی ای نمی توان سنجيد.
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● مثال :
ھال ورودی در اﯾن خانه فضاﯾی تنگ و بارﯾک دارد ،اما با وجود دﯾوار شيشه ای با آجرھای ضخيم مربعی ،اﯾن مکان مملو از نور و روشناﯾی شده
است .در خانه ای که به سبک معاصر ساخته و پرداخته شده ،عجيب نيست که چنين کتابخانه ی عظيم و غيرمتعارفی ببينيم .ستونی از قفسه
ھای بارﯾک ،کتابخانه ای زﯾبا و جادار تشکيل داده اند که ھم دﯾد بصری و دﯾد فکری را به اوج می رساند!
منبع P٣٠world :
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آشـپـزخـانه زيـبـا

با وجود توجه به مسائل استاندارد ،ھنوز ھم طرز ساخت ابعاد آشپزخانه و
لوازم آن به صورت قابل مالحظهای در حال تغيير و تحول است .در ﯾک
آشپزخانه مھندسیساز ،تمام وساﯾل طوری چيده میشوند که غيرقابل
تغيير بوده و دارای سطوح کاری و ذخيره مواد باشند.
در اﯾن نوع آشپزخانه مواد مورد استفاده در آشپزخانه ،معموال از جنس چوب
ـ تخته چندال ـ نئوپان و پالستيک ھستند .روی سطوح چوبی رو باز را
میتوان با پوششی از الک چوب ﯾا روکشی از پالستيک پوشاند.
قفسهھای آشپزخانه به صورت چوبی ﯾا تختهای با روکش پالستيکی
ھستند ،استفاده از قفسهھای فلزی برای قرار دادن قابلمه و ماھی تابه
بھتر است .در صورت کوچک بودن فضای آشپزخانه نصب درھای کشوﯾی ﯾا
تاشو توصيه میشود .زﯾرا اﯾن درھا در ھنگام باز شدن فضای چندانی را اشغال نمیکنند.
از کابينتھای طبقهدار برای نگھداری ظروف بزرگ و سنگين ﯾا وساﯾلی که از آنھا به ندرت استفاده میشود ،میتوان بھره گرفت .کابينتھای
دﯾواری عمق کمی دارند ،بنابراﯾن از سطوح کاری زﯾر آنھا میتوان بدون ھيچ مشکلی استفاده کرد .با گذاشتن ظروف چينی داخل اﯾن کابينتھا
فرد میتواند بدون خم شدن ،آنھا را بر دارد و به آنھا دسترسی داشته باشد .کمدھای ﯾکسره بلند برای نگھداری مواد پاککننده و جارو و ...
مناسب ھستند .میتوان ﯾخچالھای خانگی کوچک ،اجاق گاز ﯾا ماکرووﯾو را با ارتفاع مناسب روی آنھا قرار داد.
سينکھای ظرفشوﯾی و تختهھای آبگيری ظروف باﯾد متناسب با داخل کابينتھای طبقهدار باشند ،چون در داخل اﯾن کابينتھا میتوان ﯾک سطل
زباله ،ماشين ظرفشوﯾی و چيزھای مصرفی دﯾگر را )در صورت لزوم ﯾک آبگرمکن برقی( جای داد .وجود دستگاه مکش ھوا در باالی اجاق الزامی
است .ھودھای مکنده برای اﯾن کار بسيار مناسب ھستند .ﯾک تفاوت عمده بين سيستم مکش ھوا و سيستم چرخشی وجود دارد و آن اﯾنکه در
سيستمھای مکنده ،باﯾد حفرهای رو به بيرون تعبيه شود.
اﯾن سيستمھا نسبت به سيستمھای چرخشی کارآمدتر بوده و بيشتر مورد توجه واقع میشوند.
در ھنگام طراحی و نقشهکشی و به منظور اﯾجاد فضای کافی برای نگھداری و ذخيره مواد در آشپزخانه ،باﯾد به ابعاد کابينتھا و لوازم داخل آنھا
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توجه کرد .اجاقھای گازی و برقی مدرن باﯾد طوری طراحی شوند که متناسب با لوازم دﯾگر بوده و در مجموع باعث سھولت روند کار در آشپزخانه
شوند.
در چنين محيطی باﯾد از پرﯾز به حد کافی استفاده کرد .ﯾعنی برای ھر منطقه کاری و آمادهسازی مواد غذاﯾی ﯾک جفت پرﯾز کافی است.
استفاده از سينکھای ظرفشوﯾی دو لنگه مناسبتر است ،چون از ﯾک طرف آن برای آبکشی ظروف و از طرف دﯾگر برای قرار دادن ظروف کثيف
استفاده میشود .ماشين ظرفشوﯾی باﯾد در طرف راست ﯾا چپ سينک قرار گيرد.
اگر فضای آشپزخانه بسيار کوچک باشد ،ساخت آشپزخانه فشرده راهحل مشکل است .چون چنين آشپرخانهھاﯾی نياز به فضاﯾی کم داشته و
متناسب با لوازم دﯾگر ھستند .آشپزخانهھا باﯾد طوری ساخته شوند که در جھت شمال به شرق ﯾا شمال بــه غـــرب بوده و مجاور باغھای گل
وگياه ،سبزﯾجات و زﯾرزمين باشند.
معموال ً آشپزخانه باﯾد به دروازه باغ ،در خانه ،محل بازی بچهھا و حياط دﯾد داشته باشند و از لحاظ داخلی متناسب با آبدارخانه ،ناھارخوری و اتاق
پر مصرف ساخته شود.
ھرچند آشپزخانه ﯾک محل کار در داخل خانه است ،ولی اتاقی است که کدبانوی خانه بيشتر اوقات خود را در آن سپری میکند بنابراﯾن طراحی آن
باﯾد در نھاﯾت دقت انجام شود.
ھمچنين اگر در داخل آشپزخانه ميز ناھارخوری وجود داشته باشد ،محلی مناسب برای جمع شدن افراد خانواده در کنار ﯾکدﯾگر است.
منبع  :روزنامه اطالعات
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آشپزخانه

آشپزخانه برای خانمھا مھم ترﯾن فضای خانه است زﯾرا بدون اﯾنکه متوجه
باشند ٣/۴وقت خود را در آن سپری ميکنند.و بدون اﯾنکه بدانند چه چيزی
باعث خستگی روحی آنھا ميشود!!زﯾرا در اکثر آشپزخانه ھا رنگھا کابينتھا و
چيدمان ھا در بدترﯾن حالت خود قرار دارند و ما به آن اھميت نميدھيم
مخصوص آقاﯾان!!چرا؟؟؟ چون...قدرت تغيير از نظر ما احتياج به قدرت مالی
زﯾاد و حوصله حضرت فيل دارد!!که البته کمتر اﯾن دو با ھم وجود دارد!
اما من اﯾن تصميم رو گرفتم که دليل تغييرات و چگونگی شروع به تغييرات و
نيازھا را برای شما خوانندگان عزﯾز باز کرده و شرح دھم تا به خوبی از آن
بھرھمند شوﯾد
عموما آشپزخانه ھای امروزی کوچکتر از نياز ﯾک خانواده با جمعيت است اما
به راحتی ميتوان اﯾن آشپزخانه
کوچک را به فضاﯾی تحرک دار و زﯾبا با جای فراوان برای وساﯾل تغيير داد
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و......................................
قدم اول(
باز نوﯾسی و جوابگوﯾی به سواالت زﯾر:
 (١آﯾا به آشپزی عالقه دارﯾد؟
 (٢چند نفر از آتن استفاده ميکنند؟
 (٣چقدر از وقت تان را در آشپزخانه ھستيد؟
 (۴آشپزخانه مدرن را ميپسندﯾد ﯾا قدﯾمی؟
 (۵رنگ مورد عالقتون؟
● کابينت ھا:
 (١فضای شما به چند متر کابينت نياز دارد؟
 (٢آﯾا کابينت ھای شما در حال حاضر نياز کنونی شما را رفع ميکند از لحاظ جا و کشو بندی و طبقات؟
 (٣آﯾا چفت بست ھا و دستگيره ھا راحت است؟
 (۴آﯾا کشوھا روان و راحت باز ميشود؟
 (۵آﯾا کابينت اضافی برای ملزومات شما است؟
اگر جواب به سواالت باال مثبت باشد تنھا با تغيير رنگ کابينت ھا ﯾا تغيير دستگيره ھا ﯾا حد اکثر درب اﯾنھا امکان پذﯾر باشد ميتواند کمک بزرگی
برای آشپزخانه شما باشد .........ﯾکی از آشپز خانه ھاﯾی که برای ﯾک دختر جوان طراحی کردم کھھنوز ھنر اﯾرانی را دوست داشت به اﯾن شکل
بود شما قضاوت کنييد اﯾن بھتر است ﯾا  ٢ملييون پول بدی ھمرو عوض کنيد؟
کاشی ھا سبز کمرنگ حدود ﯾشمی رنگ بود با کابينت ھای قھوھای سوخته!!!!تارﯾک و بد!!
تمام درب ھای کابينت ھا را سبز پسته ای باز کردم با کمی خيلی کم پس زمينه رنگ اصلی زﯾر مشخص بود با طرح اﯾی از نقاشی ھای خودم
تقرﯾبا طرحھای اسليمی با رنگھای نارنجی سوخته بر روی آن و تنھا از دستگيره ھا منگوله ھای کرکی رنگی آوﯾزان کردم!!!
دوست داشتم آنجا بودﯾد و قيافه دوستم را از آن تغيير کوچک زﯾبا ميدﯾدﯾت!!!!
● صفحه کار:
صفحه کار معموال در آشپزخانه ضروری است ميتواند در آشپز خانه کوچک به صورت کشو در زﯾر سينک ظرف شوﯾی باشد ﯾا اولين کشوی نزدﯾک
به سينک و گاز ﯾا به صورت اپن اشپز خانه در نظر گرفته ميشود.
باالخره باﯾد فضاﯾی به طول حداقل  ١/۵متز و عرض  ۴/٠متر باشد
● کفپوش:
 (١آﯾا رنگ ان مورد عالقتون است؟
 (٢اﯾا قابل شستشو است؟
 (٣آﯾا شيب آن به طرف آبشی مناسب است؟
 (۴آﯾا ضد ليز خوردن است؟
شما را به خدا کف آشپز خانه قالی ننداﯾت که فقط محل باکترﯾھا ست!!
● عملکرد:
 (١آﯾا نور پردازی مناسب بر روی صفحه کار دارﯾد؟ﯾا بر روی گاز؟
 (٢پرﯾز برق به اندازه کافی در دسترس است؟
 (٣سيستم تھوﯾه خوب کار ميکند؟
 (۴مکان مناسب برای سطل آشغال وجود دارد؟
 (۵از نظر حرکتی و قرارگيری سينک و گاز و ﯾخچال در  ٣گوشه ﯾک مثلث قرار ميگيرند؟
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 (۶روزانه برای چند نفر آشپزی ميکنيد؟
 (٧آﯾا آشپزی ساده دارﯾد ﯾا پر از رنگ و بو؟؟؟؟مثال اکثر آشپز خانه ھای اﯾرانی برنج مصرف ميکنند پس جای مناسب برای سطل آن باﯾد در نظر
داشت و ھمچنين در سينک فضای آبکش کردن برنج....
 (٨حتی اگر شيرﯾنی پزی ميکنيد جای قرار گيری وساﯾل را در درجه دوم نيازی در نظر بگيرﯾد
 (٩حجم خرﯾد منزلتان چقدر است؟
 (١٠چقدر وقت ﯾکبار مھمان دارﯾد؟
بعد از جواب دھی به سواالت باال ﯾک پوشه تھيه کرده از کاتالوگ ھا کمک بگيرﯾد تا ھمه چيز برای ﯾک تغيير مثبت مھيا باشد.....موفق باشيد!!!
بعد از در نظر گرفتن موقعيت ھا با توجه به بلندی سقف ميتوانيد از سه طبقه کابينت استفاده کنيد
و حتی اگر ارتفاع ﯾخچال شما زﯾر  ١٨٠سانت است فضای باالی آن برای ﯾک کابينت کوچک مفيد است
جدﯾداً آشپزخانه ھای جزﯾره ای مد ست و زﯾبا که سينک ﯾا گاز دز وسط آشپز خانه قرار ميگيرد اما با قابلمه بزرگه برنج جور در نمياد!!!
ھميشه سينکظرفشميی را در جاﯾی در نظر بگيرﯾد که انباشته ظرفھای کثيف معلوم نشود جلوی مھمان!!
گل ھای طبيعی فراموش نشود!!!
● برای پشت پنجرھھا..
طبقات ظرﯾف چوبی ﯾا شيشھای بھترﯾن کمک برای ليوان ھا و شيشه ھای ادميه ميباشو حتی می توان قالب ھای کيک و قابلمه ھای تزﯾينی
مسی را از سقف آوﯾزان کردو........
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آشپزخانه ای مطابق سليقه کدبانو

شما چقدر به محيط زندگی خود اھميت می دھيد؟ ھيچ می دانيد ،اگر نوع
چيدمان منزلتان را ھمچون سليقه تان طراحی كنيد ،چه تاثيری بر آرامش
روح و روان شما و دﯾگر اعضای خانواده تان خواھد گذشت؟ مثال ً ھمين
آشپزخانه كه از سوی نامگذاران قلب خانه ناميده می شود ،چنان چه از ﯾك
رنگ آميزی و چيدمان معمولی برخوردار باشد ھيچ تاثيری جز خستگی و
كسالت بر روح افراد خانه به وﯾژه خانم ھا نخواھد داشت .اگر كمی با دقت و
حوصله به اﯾن موضوع بنگرﯾد متوجه خواھيد شد كه چرا اﯾن سال ھا حضور
خانواده ھا در غذاخوری ھا به وﯾژه فست فود ھا پررنگ تر از سابق شده
است!
انصافاً وقتی كدبانوی خانه ناچار به كار در ﯾك آشپزخانه معمولی و غيرجذاب
است ،چطور می تواند برای پخت و پز حوصله به خرج دھد.
اﯾن جاست كه باﯾد سرﯾعاً سليقه بانوی خانه اعمال شود .اگر سنتی پسند است كه با خرﯾد چند دﯾگ مسی ،ظروف سفالی و روميزی ترمه دوزی
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شده بر طرف خواھد شد ولی اگر در مخيله اش افكار مدرنيستی می گذرد كار كمی مشكل می شود كه البته آن ھم با كمی تامل در امور طراحان
اﯾتالياﯾی به دست خواھد آمد .كافی است چند قوطی رنگ گرم)زرد ،قرمز ،نارنجی ،بنفش متماﯾل به قرمز( خرﯾداری شود و فكری ھم به حال نور
آشپزخانه كرد!
برای داشتن آشپزخانه مدرن الزم است تا دﯾوارھا و كابينت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ دلخواه كدبانو كه باﯾد از ميان رنگ ھای ﯾاد شده باشد،
رنگ آميزی شود .اگر پنجره ای در آشپزخانه موجود است ،باﯾد زوارش ،رنگ متضاد دﯾوارھا استفاده شود.
پرده را نيز ھمرنگ ﯾا تلفيقی از زرد ،قرمز و نارنجی انتخاب كنيد .در خرﯾد ميز و صندلی آشپزخانه ھم دقت كنيد كه پاﯾه ھای فلزی و روﯾه ای
ھمرنگ با زوار پنجره باشند .ﯾعنی چنان چه زوار پنجره قرمز است روﯾه صندلی ھا را از پارچه قرمز انتخاب كنيد.
چاره ای نيست آن لوستر قدﯾمی را نيز درآورﯾد و جاﯾش ﯾك لوستر مدرن كه جدﯾداً به اشكال مختلف ھندسی طراحی شده درست در باالی ميز
ناھارخوری آوﯾزان كنيد .ﯾادتان نرود كه در ﯾك آشپزخانه مدرن تمامی وساﯾل اعم از بشقاب ھا ،ليوان ھا ،جای قھوه و شكر باﯾد درون قفسه ھا قرار
گيرند نه در روی آن ھا .پس جز ﯾك گلدان كوچك ﯾا دو ،سه عدد ليوان فانتزی چيز دﯾگری روی كابينت ھا قرار ندھيد .دست آخر نيز ﯾك تابلوی
نقاشی كه معلوم نيست موضوعش چيست به دﯾوار بياوﯾزﯾد .اما اگر باز ھم عالقه دارﯾد توصيه ھای دقيق تری برای ترتيب دادن به آشپزخانه تان
بشنوﯾد به ادامه پيشنھادھای ما دقت كنيد.
● نور در آشپزخانه
برای تزﯾين آشپزخانه از نور طبيعی و مصنوعی استفاده می كنيم .پنجره در اراﯾه نور طبيعی به آشپزخانه از اھميت زﯾادی برخوردار است .پنجره
معموال ً می تواند در صورت مشرف بودن به فضای سبز ﯾكی از تابلوھای آشپزخانه باشد .پنجره رابطی است بين آشپزخانه و فضای خارج كه بھتر
است در برابر منظره ای زﯾبا قرار داشته باشد!
● پرده در آشپزخانه
چنان چه آشپزخانه ما به دليل محدودﯾت فضای خارج از نور زﯾادی برخوردار نيست از پرده ھاﯾی كه حالت توری دارند و در صورتی كه آشپزخانه در
معرض تابش شدﯾد نور آفتاب باشد از پرده ھاﯾی كه بتوانند جلوی نور را بگيرند استفاده می كنيم .امروزه نورھای مصنوعی در انواع مختلف مثل
ھالوژن ،فلورسنت ﯾا المپ ھاﯾی كه از سقف آوﯾزان شده و دارای پاﯾه روی زمين ﯾا روی ميز ھستند طراحی شده اند و می توان از آن ھا برای
تامين نور دلخواه استفاده كرد .به طور كلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد.
معموال ً تابش نور مستقيم بازتاب و جلوه زﯾباﯾی ندارد .ھم چنين معموال ً المپ ھای ھالوژن را زﯾر كابينت ﯾا گچ بری مخفی می كنند .المپ ھای
ھالوژن بسيار زﯾبا بوده و پدﯾده جدﯾدی در طراحی خانه و مخصوصاً آشپزخانه ھستند .به تازگی المپ ھای جدﯾد  ٢٢٠ولتی كه نياز به ترانس ندارد
به بازار آمده اند.
● رنگ در آشپزخانه
نور عاملی است كه توسط آن رنگ ھا مشاھده می شوند.
رنگ ھا ھركدام پيام ،حالت و خصوصيتی وﯾژه دارند .رنگ ھا بيان كننده شخصيت اشخاص و حامل پيام ھای مختلفی ھستند .می توان با اراﯾه ﯾك
رنگ خاص در آشپزخانه ﯾا جابه جاﯾی رنگ ھا و در كنار ھم قرار دادن آن ھا ،احساس و اندﯾشه درونی مان را به بيننده انتقال داد .اصوال ً رنگ وساﯾل
آشپزخانه باﯾد مناسب و آرام بخش باشد.
● طرح كابينت
امروزه طرح كابينت ھای موجود در بازار بسيار متفاوت است از چوبی و فلزی گرفته تا استيل و طرح چوب و  ...برخی از آن ھا دارای ﯾك بخش پنجره
ای ﯾا شيشه ای ھستند.
● ميز و صندلی
صندلی ھای داخل آشپزخانه باﯾد به دليل استفاده كوتاه مدت به راحتی جابه جا شوند .موارد كاربرد اﯾن صندلی ھا منحصراً در آشپزخانه است.
انتخاب و كاربرد ھر ﯾك از انواع ميزھا با توجه به فضای آشپزخانه و ھم چنين سليقه افراد صورت می گيرد.
● گل و گياه
ھرگز برای تزﯾين آشپزخانه از گل ھای مصنوعی استفاده نكنيد .گل ھای مصنوعی ھيچ پيامی را به بيننده منتقل نمی كنند در عين حال كه آتش
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زا ھم ھستند.
منبع  :روزنامه جوان
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آشپزخانه جزيره ای

نوع چيدمان آشپزخانه ھمواره ﯾکی از معضالت دکوراتورھاست چون ھم باﯾد
ذائقه مشتری را در نظر بگيرند و ھم طبق اصول و استانداردھای دکوراسيون
عمل کنند .با توجه به اﯾنکه قسمت اعظم وقت خانواده ھا در آشپزخانه می
گذرد ،شرکت دکورسازی فلوکس در اﯾتاليا اقدام به طراحی آشپزخانه ای
کرده که سبک جزﯾره ای دارد .در اﯾن چيدمان اجاق گاز در کنج قرار گرفته و
زﯾر آن قفسه ای برای جا دادن ظرف و ظروف قرار دارد که به نوعی
عملکردش مشابه کابينت است .در کنار گاز ميز متحرک آشپزی و کنار آن
ﯾخچال قرار دارد و بقيه فضا باز است .استقبال بی نظير از اﯾن نوع چيدمان
در نماﯾشگاه اخير تورﯾن به حدی بود که بقيه طراحان را به فکر طراحی
آشپزخانه ای جمع و جور تر انداخت .گوﯾا خانم ھای خانه دار ھم از اﯾن
درھم و برھمی اشيا در آشپزخانه به ستوه آمده و دنبال مکانی آرام و خلوت
برای آشپزی می گردند .گذشته از سبک طراحی رنگ نيز عنصر دﯾگری بود
که در نماﯾشگاه اخير از سوی صاحب نظران دکوراسيون مورد توجه قرار
گرفته بود .سبز ،آبی ،سفيد و خردلی از جمله رنگ ھاﯾی بودند که در آشپزخانه ھای پيش ساخته شرکت فلوکس بسيار دﯾده می شدند .در
آشپزخانه ھای امروزی دﯾوارھا و کابينت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ ھاﯾی چون سبز ،آبی ﯾا ارغوانی پوشيده شدند .ميز و صندلی ھا فلزی بوده
و روﯾه آن ھا ھمخوانی با رنگ کابينت ھا دارد .در اﯾن گونه آشپزخانه ھا ھيچ لوستری دﯾده نمی شود که از سقف آوﯾزان باشد .امروزه نورھای
مصنوعی در انواع مختلف مثل ھالوژن ،فلورسنت با المپ ھاﯾی که از سقف آوﯾزان شده و دارای پاﯾه ای روی زمين ﯾا روی ميز ھستند طراحی
شده اند و می توان از آنھا برای تامين نور دلخواه استفاده کرد .به طور کلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد .معموال ً تابش نور مستقيم
ناراحت کننده بوده و انعکاس زﯾباﯾی ندارد .نکته مھم دﯾگر در آشپزخانه مدرن اﯾن است که تمامی وساﯾل اعم از بشقاب ھا ،ليوان ھا ،جای قھوه و
شکر باﯾد در داخل قفسه ھا قرار گيرند نه روی آنھا .آوﯾختن تابلوھای انتزاعی به دﯾوار آشپزخانه نظير نقاشی ھای پيت موندرﯾان و واسيلی
کاندﯾنسکی که جاذبه ھای بصری آن ھا به حدی است که ميزان اشتھا را در فرد چندﯾن برابر می کند دﯾگر وﯾژگی اﯾن نوع آشپزخانه است.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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آشپزخانه خود را دکوربندی کنيد

قصد دارﯾم تا در خصوص كارھاﯾی كه میتوانيد در آشپزخانه خانهتان انجام
داده و بدون پرداخت ھزﯾنه دستمزد به كارگر ﯾا متخصصان دﯾگر ،آن را تبدﯾل
به مكانی بسيار شاد كنيد ،نكاتی را به شما ﯾادآور شوﯾم.
به خاطر داشته باشيد كه آشپزخانه برای خانمھای خانهدار ،خانه دوم
محسوب میشود چون مدت زمان تقرﯾبا قابلتوجھی را در آن سپری
میكنند پس باﯾد از ھمه نظر ،مكانی شاد و غيركسالتآور باشد .نكته
نخست در اﯾن ميان ،رنگآميزی دﯾوارھای آشپزخانه است .سعی كنيد كه
برای رنگآميزی دﯾوارھای آشپزخانه از تركيبھای مختلف استفاده كنيد.
مثال ضروری نيست تا تمامی دﯾوارھای آن را به ﯾك رنگ درآورﯾد .اگر
آشپزخانه خانه شما حتی تنھا دو دﯾوار دارد ،دﯾوارھای آنھا را به دو رنگ تيره
و روشنتر از ﯾك طيف رنگی درآورﯾد .اﯾن ابتكار عمل موجب انبساط خاطر بيشتر به ھنگام كار در اﯾن مكان میشود .نكته بعدی ،كابينتھاست .به
دليل حجم قابلتوجھی كه كابينتھا در آشپزخانه به خود اختصاص میدھند ،توجه به رنگ آنھا نيز بسيار مھم است .اگر تماﯾل داشته و جرات تغيير
رنگ آنھا را دارﯾد ،میتوانيد برای وارد كردن نشاط بيشتر به آشپزخانه ،كابينتھای باالﯾی را به ﯾك رنگ شاد مثال شكالتی روشن و كابينتھای
پاﯾين را به رنگ شكالتی تيره درآورﯾد.
در برخی منازل حتی دﯾده شده است كه كشوھای كابينت نيز به رنگی تيره ﯾا روشنتر از رنگ واحد كابينتھا درآمده است .اﯾنھا تماما ابتكار عمل
و خالقيت شما را نشان میدھد.
برای شادتر كردن محيط آشپزخانه میتوانيد از لوسترھای فانتزی و البته ارزانقيمت استفاده كنيد .البته باﯾد توجه داشته باشد كه نور كافی در
سراسر آشپزخانه منتشر شود چون در غير اﯾن صورت با مشكالت مزمن روبهرو خواھد شد .در اﯾن ميان استفاده از لوسترھای حصيری و چوبی كه
سبكی خاصی ھم دارند توصيه میشود .سعی نكنيد كه روی كابينتھا با چيدن لوازم مختلف آشپزی شلوغ كنيد چون مطمئن باشيد به ھنگام
كار كردن ،دچار كالفگی و سردرگمی خواھيد شد .در پاﯾان توجھتان را به پردهھا معطوف میكنيم .معموال در ھر آشپزخانهای حداقل ﯾك و حداكثر ٢
تا  ٣پنجره وجود دارد .سعی كنيد از پردهھای كوتاه و نازك برای پنجرهھا استفاده كنيد .البته برای راحتتر كار كردن در آشپزخانه ،میتوانيد از
شيشه ماتكنھای موجود در بازار استفاده كنيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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آشپزخانه قلب خانه است

فنگشوﯾی به معنای آب و باد است ھنر باستانی شرق برای گسترش
سالمتی ،شادی ،سعادتمندی ،شور و اشتياق و انرژی ،از طرﯾق چيدمان
صحيح اشيا و دكور ،مناسبتھاﯾی دارد .ھدف فنگشوﯾی به طور كلی خلق
حس ھماھنگی اجزای ﯾك خانه است ،خانهای كه خانوادهھا در آن زندگی
میكنند.
در فنگشوﯾی نوشته جاناتاندی ،ترجمه ليال ھداﯾتپور آمده است ،چينیھا
معتقدند كه فرآﯾند غذا خوردن ھم جسم و ھم روح را تغذﯾه میكند ،بنابراﯾن
ھر نوع حواسپرتی و آشفتگی خاطر در ھنگام غذا خوردن ،شادی
میآفرﯾند .برای مثال خوردن غذا بر روی سينی ،در حالی كه دو زانو
نشستهاﯾد و تلوﯾزﯾون میبينيد ،فنگشوﯾی بد است.گرچه در اﯾن دوره از
زندگی ،آپارتمانھای كوچك مد شده است ،اما با اﯾن حال اگر میتوانيد و امكانش را دارﯾد ،ﯾك اتاق جداگانه برای غذا خوردن در نظر بگيرﯾد ،وگرنه،
محوطهای جدا از اتاق نشيمن و آشپزخانه را به اﯾن كار اختصاص دھيد .ممكن است دوست داشته باشيد از گياھان و پرده برای جدا كردن منطقه
غذاخوری استفاده كنيد ،در اﯾن صورت بقيه محيط خانه مزاحمتان نخواھد شد.
به ﯾاد داشته باشيد كه دكور شلوغ در اﯾن منطقه ،اصال اﯾده خوبی نيست .ھيچ چيز نباﯾد حواس شما را از اﯾن واقعيت كه در حال غذا خوردن
ھستيد ،پرت كند.سنت چينی میگوﯾد :بھتر است ميز ،گرد ﯾا ھشتگوش باشد تا مربع و مستطيل به اﯾن دليل كه گوشهھای نوك تيز ،تيرھای
نامرﯾی توليد میكند .ھمين مسئله باعث بروز مشكالت ھاضمه و تحرﯾكپذﯾری مھمانان میشود.
ھمچنين تعداد صندلیھا باﯾد زوج باشد كه اﯾن نشانه شانس خوب است .چرا كه عدد فرد ،نماد تنھاﯾی است .اضافه كردن ﯾك صندلی ،ھر چند
ناجور با دﯾگر صندلیھا ،به تعداد فرد ،ارجحيت دارد.
● آشپزخانه قلب خانه
نقش آشپزخانه و ميز ناھارخوری برای اﯾجاد و حفظ تندرستی اھميت فراوانی دارد چون غذاﯾی كه میپزﯾم و میخورﯾم سبب ادامه حيات
میشود .آشپزخانه )قلب( خانه است .ھمچنين به خاطر تغذﯾه جسمی و روحی مھمترﯾن محل در ھر خانه است .علیالخصوص برای شخصی
كه به پخت و پز در خانه میپردازد و كال برای خانم خانهدار جنبه حياتی دارد تا كار پخت و پز را با كمترﯾن آشفتگی و در حدی آرام انجام دھد.
ھرگونه مداخله آزاردھنده بر جرﯾان انرژی بر آشپز تاثير میگذارد.
● كوتاه از آشپزخانه
الف( مقداری انرژی شخصی ھر كدام از ما به تواناﯾیمان در جذب مواد از غذا بستگی دارد و در صورتی كه محيط آشپزخانه به ھم رﯾخته و نامرتب
باشد ،انرژیھا شدﯾدا كاھش میﯾابد .در مقابل ،برای تحرﯾك جرﯾان پاﯾدار انرژی ،آشپزخانه باﯾد تميز ،مرتب و به دور از انباشتگی بوده و دارای
فضای زﯾاد و نظم و سيستم ذخيرهسازی خوبی باشد.
ب( در ﯾك حالت اﯾدهآل ،شما معموال در آشپزخانه غذا میپزﯾد و در نشيمن آن را میخورﯾد ،اما در صورتی كه ناچار شوﯾد از آشپزخانه به عنوان
ناھارخوری استفاده كنيد ،دقت داشته باشيد كه حتما وساﯾل را تميز كرده و پيش از شروع به خوردن غذا توجه خود را از عمليات تھيه ،برگرفته
باشيد ،اﯾن كار را ﯾا با پوشاندن محيط آشپزخانه ﯾا با كم كردن نور آن انجام دھيد .به جای ﯾك المپ شفاف در كل آشپزخانه از شمع ﯾا المپ پرنوری
در باالی ميز غذاخوری استفاده كنيد.
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ج( آشپزخانه نبض خانه را كنترل میكند .اگر اﯾن اتاق مشخصات بارزی چون سادگی داشته باشد ،اﯾن خصوصيات در ھنگام تھيه غذا و نحوه پخت
بر ساكنين خانه تاثير مثبتی خواھد گذاشت ،ھمچنين وساﯾل آشپزخانه را مرتب تميز كنيد ،به وﯾژه آشپزخانهھاﯾی كه قفسهھای باز دارند .مرتب
بودن آشپزخانه نه تنھا باعث آرامش آشپز میشود بلكه به او اﯾده میدھد تا غذاھای خوشمزه درست كند ،توجه كنيد علیرغم نظم و ترتيب
جذاب بھتر است چاقوھای تيز در معرض دﯾد نباشد.
د( بھتر است در مكانی راحت و به دور از شتاب غذا بخورﯾد .نگذارﯾد تصاوﯾر تحرﯾككننده روی دﯾوارھا ،ﯾا انباشتگی و آشفتگی روی ميز شما را
خيلی گيج كند .ھر چه اشيا و مواد ،طبيعیتر باشند ،فضا راحتتر و آسودهتر خواھد بود و به طور اطمينان در تھيه غذا و ھم صرف آن تاثير
میگذارد .ميز و صندلی غذاخوری چوبی به نوع شيشهای ،فلزی ﯾا سنگی ارجحيت دارد و وساﯾل دستساز و ﯾا بافته شده به مقدار زﯾادی بر
اعتبار اتاقھاﯾی كه دارای تجھيزات مدرن ھستند ،میافزاﯾد و زمختی آن را مالﯾمتر و بھتر میكند.
و( اجاق ،ظرفشوﯾی و ﯾخچال باﯾد ﯾك مثلث تشكيل دھند .وقتی ظرفشوﯾی كنار اجاق است ،تخته آشپزخانه را ميان آنھا قرار دھيد تا تعادل ميان
انرژیھای آتش و آب را حفظ كند.
ھـ( در فضای روشن و باز كار كنيد و در محيط آرام و روشن غذا بخورﯾد.
ی( ميز غذاخوری چوبی ،احساس خوبی برای ما فراھم میكند و به ميزھای لبه تيز و شيشهای ارجحيت دارد.
ر( وجود ساعت در آشپزخانه ﯾا محل غذاخوری محيط آرامبخش و بدون شتاب به وجود نمیآورد.
ز( از قرار دادن صندلیھای غذاخوری پشت به در و ﯾا پنجره خودداری كنيد.
ص( ﯾك ميز گرد ﯾا ھشت گوش ،سبب اﯾجاد فضاﯾی دوستانه و گفتگوﯾی صميمانه میشود.
ض( صندلیھای دستهدار منحنی ،راحتی و آساﯾش میآورند كه اﯾن از عوامل مھم در ھنگام غذاخوردن است.
ژ( میگوﯾند آشپزخانه معده خانه است و بنابراﯾن با تغذﯾه و سالمتی خانواده سر و كار دارد .سنتھای فنگشوﯾی میگوﯾند اگر آشپزخانه در جای
بدی قرار گرفته باشد و ﯾا اجاق ،سينك ظرفشوﯾی و ﯾخچال در موقعيتھای نامناسب باشند ،خسارات مالی و مشكالت سالمتی پدﯾد میآﯾند.
منبع  :مجله خانواده سبز
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آشپزخانه مطلوب کدبانو

اگر در حال ساخت خانه ای جدﯾد ھستيد و ﯾا قصد دارﯾد آشپزخانه قدﯾمی
خود را به دالﯾل گوناگون تغيير دھيد و بازسازی اصولی و اساسی داشته
باشيد ،دست شما بسيار باز است.
در اﯾن شراﯾط نخست فضای موجود را بررسی كرده ،سپس نيازھای مورد
نظرتان را برشمرﯾد و با تطبيق تمامی شراﯾط درخواستی با بودجه تخصيص
ﯾافته بدﯾن منظور می توانيد اقدام كنيد.
اگر به فكر بازسازی به شكل جزﯾی و فقط مختص به تغييراتی اندك ھستيد،
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نكات مورد نظر مشخص بوده و ميزان عملكرد شما محدودتر است و تنھا بر
آوردن گوشه ای از نيازھای مھم و تطبيق آن ھا با سليقه شما و بھره گيری از تجھيزات بيشتر در حد امكان علمی خواھد بود.
در واقع انگيزه شما برای تغيير و تحوالت در آشپزخانه بستگی به نحوه عملكرد و كاربردتان از آن محيط دارد .برخی از افراد ،آشپزخانه را صرفاً برای
پخت و پز غذا و اعمال مربوطه اختصاص می دھند و بعضی دﯾگر آشپزخانه را نقطه عطف و گردھم آمدن اعضای خانواده به ھنگام كارھای مربوط به
آشپزخانه و صرف دست كم ﯾك وعده از غذاھای روزانه می شناسند.
● اھميت كابينت
در گذشته آشپزخانه ھا آن قدر بزرگ بود كه معموال اعضای خانواده بيشتر وقتشان در آن می گذشت .بعد از ﯾك روز كاری ،ھمه اعضای خانواده در
ھمان آشپزخانه بساط ناھار و شام را پھن می كردند تا دور ھم بنشينند و ضمن غذا خوردن در مورد مساﯾل روزمره نيز حرف بزنند و تبادل نظر كنند.
وقتی گاز و برق به خانه ھا آمد و ﯾخچال و فرﯾزر و انواع وساﯾل مدرن را با خود آورد ،زنان خانه دار وقت بيشتری پيدا كردند تا با افراد خانواده بنشينند
و استراحت بيشتری داشته باشند ،اما نه در آشپزخانه ،چون دﯾگر آشپزخانه ھا پر از وساﯾل مدرن شده بود و معموال ً جاﯾی برای نشستن وجود
نداشت .در آشپزخانه ھای امروزی ﯾخچال و فرﯾزر و وساﯾل دﯾگر به شكلی تعبيه می شوند كه در ميان و ﯾا كنار كابينت ھا جا بگيرد و فضای اضافی
اشغال نكند.
كابينت ھا ھم كه در گذشته چندان مورد توجه نبود و تنھا برای جمع آوری وساﯾل آشپزخانه مفيد به نظر می رسيد ،امروزه در طرح ھا و رنگ ھا و
جنس ھای مختلف ،جلوه زﯾادی به محيط می دھد .اگر می خواھيد در آشپزخانه خود تغيير و تحولی جدﯾد بدھيد ﯾا قصد دارﯾد به خانه جدﯾدی
بروﯾد بھتر است با ﯾك طرح و برنامه رﯾزی درست كار را شروع كنيد .شما ممكن است آشپزخانه ھمساﯾه ﯾا دوستان را ببينيد و بپسندﯾد ،اما آﯾا اﯾن
آشپزخانه برای شما مناسب است؟
آﯾا اﯾن طرح و نقشه با وضعيت آشپزخانه شما و فضای آن جور است؟ بنابراﯾن عجله نكنيد و با حساب و كتاب پيش بروﯾد .اصال ً چھار طرح كلی برای
آشپزخانه پيشنھاد شده است:
▪ آشپزخانه به شكل  :Lدر اﯾن مدل آشپزخانه ،وساﯾل كابينت ھا در دو دﯾوار مجاور به شكل  Lقرار دارد .اﯾن طرح برای ھر نوع آشپزخانه ای مناسب
است جز آن ھاﯾی كه خيلی بارﯾك ھستند.
▪ آشپزخانه به شكل  :Uمدل بھتر و عملی تر برای اﯾن آشپزخانه ،جا دادن وساﯾل و كابينت ھا در سه دﯾوار است .اﯾن طرح برای آشپزخانه ھای
 OPENﯾا باز مناسب تر و زﯾباتر از مدل ھای دﯾگر است .در صورت بزرگ بودن آشپزخانه ،می تواند ﯾك ميز در وسط آن بگذارﯾد و به عنوان غذاخوری از
آن استفاده كنيد.
▪ آشپزخانه به شكل ﯾك خط افقی :اﯾن طرح مخصوص آشپزخانه ھای كوچك است كه فضای كافی برای تقسيم وساﯾل در و دﯾوارھای اطراف ندارد
و در نتيجه ھمه چيز در كنار ھم و در ﯾك سو قرار می گيرد.
▪ آشپزخانه به شكل موازی :در اﯾن طرح كابينت ھا و وساﯾل آشپزخانه بر دﯾوار روبه روی ھم جاسازی می شود .اﯾن طرح برای آشپزخانه ھای
بارﯾك و دراز مناسب است.
نكته مھم در انتخاب طرح برای آشپزخانه اﯾن است كه ھر چيز الزم و پر مصرف در دسترس قرار بگيرد و انرژی و وقت زﯾادی برای رسيدن به آن تلف
نشود .مثال ً ظرفشوﯾی كنار جاﯾی قرار بگيرد كه جا برای خشك كردن ظرف ھا موجود باشد و ﯾا كابينت جنب ظرفشوﯾی برای نگه داری مواد
شوﯾنده ،در نظر گرفته شود.
كابينتی كه برای نگھداری ظرف ھای تميز مورد استفاده قرار می گيرد باﯾد نزدﯾك به ظرفشوﯾی باشد تا پس از شستن و خشك كردن ظرف ھا
بتوانيم آن ھا را خيلی زود و راحت جابه جا كنيم .برای اﯾن كه به نتيجه بھتر و عملی تری برسيد تصور كنيد كه می خواھيد ﯾك كيك بپزﯾد ،آﯾا
وساﯾل پخت كيك در دسترس است؟
آﯾا پرﯾز برق برای استفاده از مخلوط كن و ھمزن برقی وجود دارد؟ آﯾا قفسه ای برای جا دادن قالب و بقيه وساﯾل كيك پزی در اختيار دارﯾد؟ ﯾا اگر
بخواھيد ساالد درست كنيد ،بدون اﯾن طرف و آن طرف دوﯾدن به وساﯾل مورد نياز پاك كردن ،شستن و خردكردن مواد دسترسی دارﯾد؟
به ھمين ترتيب در مورد بقيه كارھا فكر كنيد و ببينيد چه باﯾد بكنيد تا بتوانيد ھر كاری را خوب و راحت انجام دھيد.
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آشپزخانه من

آشپزخانه در ميان فضاھای خانه بيشترﯾن استفاده را پس از اتاق نشيمن
دارد و عمدتاً توسط خانم خانه مورد استفاده قرار میگيرد.
آشپزخانه به عبارتی قلب خانه است ،بنابراﯾن الزم است عالوه بر رفع
نيازھای فيزﯾکی و فضاﯾی به لحاظ روان شناختی نيز محيطی مطبوع و
دلنشين باشد.
از آنجا که اﯾن فضا به عنوان محل کار و فعاليت ،و نه استراحت  ،مطرح است
 ،ضمن آرامش بخش بودن نباﯾد ﯾکنواخت باشد .با اﯾجاد تنوع مطلوب در
رنگ ،بافت و جنس اجزای آن به صورتی ھدفمند می توان به ميزان قابل
توجھی از خستگی چشم در آن کم کرد و آشپزخانه را به محيطی مشوق
برای فعاليت تبدﯾل نمود .وجود ارتباط بين اجزا و وساﯾل موجود در آشپزخانه
از نظر محل قرار گيری  ،رنگ  ،جنس  ،بافت و ...است که به محيط آن وحدت می بخشد و مجموعه کاملی را برای ما به نماﯾش می گذارد.
در آشپزخانه بھتر است از ﯾک ﯾا دو رنگ ھماھنگ و نزدﯾک به عنوان زمينه استفاده کرد و ﯾک ﯾا دو رنگ دﯾگر را که دارای تضاد بيشتری ھستند برای
اﯾجاد تنوع مورد استفاده قرار داد .استفاده از رنگ ھای روشن و گرم به عنوان زمينه فضای آشپزخانه را بزرگتر نشان می دھد .رنگ ھای درخشان
با تضاد باال توجه را بيشتر به خود جلب می کنند و رنگ ھای سرد و عميق جمع و جور به نظر می رسند .رنگ ھای تيره غم انگيز  ،و رنگ ھای
روشن شادی بخش ھستند .تنوع رنگی می تواند در فضا پراکنده باشد که به اﯾن ترتيب محيط را ﯾکپارچه نشان می دھد؛ در صورت تمرکز رنگی
که برای تنوع انتخاب شده است آن نقطه ﯾا محل چشمگير و با اھميت می شود و بالفاصله توجه دﯾگران را به خود جلب می کند.
در آشپزخانه ھای کوچک بھتر است امتداد رنگ سقف  ،بخشی از دﯾوارھا مثال ً تا باالی کابينت ھا را نيز فرا گيرد .به اﯾن ترتيب فضا بزرگتر به نظر
می رسد.
خانم خانه پيوسته در آشپزخانه حرکت می کند و به اﯾن ترتيب ابعاد آشپزخانه و نحوه استقرار و ارتباط مراکز کاری )مثلث کار :ظرفشوﯾی ،ﯾخچال،
اجاق گاز( نقش مھمی در مسافتی که شخص طی می کند دارد .تحقيقات نشان داده است که مساحت ھفت متر مربع حداکثر سطح قابل
قبولی است که فرد را کمتر خسته می کند .به اﯾن ترتيب فضاﯾی با چھارده تا پانزده متر مربع بزرگترﯾن فضاﯾی است که شخص در آن بدون
خستگی زﯾاد فعاليت ھای مربوط به آشپزی را انجام می دھد.
بيشترﯾن استفاده در آشپزخانه از مرکز ظرفشوﯾی است .بنابراﯾن بھتر است از اتاق نشيمن ﯾا غذاخوری به اﯾن فضا دﯾد وجود نداشته باشد .در
آشپزخانه ھای اوپن) (OPENبزرگ ﯾا متوسط بھتر است پيشخوان آشپزخانه مقابل ظرفشوﯾی قرار نگيرد و آن بخش از آشپزخانه باز نباشد  ،تا
ساﯾر قسمت ھای مرتب در معرض دﯾد قرار گيرد .در صورتی که ﯾک ﯾا دو سمت آشپزخانه )چه کوچک و چه بزرگ( به اتاق نشيمن ﯾا ھال باز باشد،
می توان با استفاده از وساﯾل تزﯾينی روی بخشی از پيشخوان و اﯾجاد تضاد بين آن عناصر و زمينه آشپزخانه  ،به ترتيبی پيشخوان آشپزخانه را
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چشمگير نمود و توجه افراد را از داخل آشپزخانه به آن منعطف کرد .با اﯾجاد نقطه ﯾا سطح کانونی زﯾبا فضای داخل کمتر به چشم می آﯾد.
● آشپزخانه شما با توجه به وسعت آن معموال ً به سه نوع روشناﯾی نياز دارد:
 روشناﯾی عمومی برای فضا که از طرﯾق المپ سقفی تأمين می شود. روشناﯾی در زﯾر کابينت ھای فوقانی برای سطح کار مورد استفاده ،که معموال ً از المپ ھای مھتابی ضعيف استفاده می شود .اﯾن روشناﯾی بهوﯾژه در آشپزخانه ھای بزرگ ضروری است.
 نور موضعی بر روی ظرفشوﯾی ﯾا پيشخوان آشپزخانه که از طرﯾق المپ ھای سقفی ﯾا دﯾواری تأمين می شود.اﯾن فضا به عنوان محل کار و فعاليت ،و نه استراحت  ،مطرح است  ،ضمن آرامش بخش بودن نباﯾد ﯾکنواخت باشد .با اﯾجاد تنوع مطلوب در رنگ،
بافت و جنس اجزای آن به صورتی ھدفمند می توان به ميزان قابل توجھی از خستگی چشم در آن کم کرد و آشپزخانه را به محيطی مشوق برای
فعاليت تبدﯾل نمود.
● نکاتی برای بھترﯾن استفاده از آشپزخانه:
کابينت ھای فوقانی را تا سقف ادامه دھيد  ،طبقه آخر کمدھای فوقانی برای نگھداری انواع اشياء و لوازم کم مصرف مناسب ھستند.
▪ در فکر ظرف زباله چند محفظه ای باشيد؛
▪ در آﯾنده مراحل اوليه تفکيک زباله باﯾد در منزل انجام شود.
▪ از چھار پاﯾه ھاﯾی در اندازه ھای مختلف می توان برای زﯾرپاﯾی ﯾا قرار دادن برخی چيزھا استفاده کرد .کابينت ھای پاﯾين معموال ً  ۶٠سانتيمتر
عمق دارند و کابينت ھای فوقانی  ۴٠تا  ۴۵سانتيمتر .در آشپزخانه ھای کوچک بھتر است ﯾک ﯾا دو کابينت با عمق  ۶٠سانتيمتر تا باال امتداد ﯾابد تا
بيشترﯾن استفاده از فضا به عمل آﯾد .اگر انتخاب کابينت ھا برای اﯾن کار ھدفمند ص ورت گيرد  ،در زﯾباﯾی فضا ھم تأثير مناسب می گذارد.
▪ کابينت ھای فوقانی نيز دو ردﯾف دارند و به سقف می رسند ،استفاده از شيشه در آنھا باعث می شود ظروف  ،ادوﯾه جات و ...را آسانتر پيدا
کنيد  .قاب پھن دور اﯾن شيشه ھا و تقسيم بندی آنھا مسلط به ساﯾر شکل ھای آشپزخانه است و باعث جلب توجه می شود.
▪ استفاده از چراغ ھای آوﯾزان روی پيشخوان عالوه بر آنکه توجه را از داخل آشپزخانه به اﯾن سطح معطوف می کند از ارتفاع فضا نيز به طور حسی
می کاھد .اﯾن امر با قرار دادن رنگ ھای زنده و متضاد در زمينه رنگ سفيد آشپزخانه تشدﯾد می شود.
▪ بھتر است کانال ھای کولر به رنگ دﯾوار رنگ آميزی شوند تا کمترﯾن تأثير را بگذارند.
▪ استفاده از روشن ترﯾن رنگ برای آشپزخانه کوچک آن را بزرگتر می نماﯾاند.
▪ امتداد ﯾافتن کابينت ھای فوقانی باالی ﯾخچال  ،گاز و ...تعداد قفسه بيشتری در اختيار ما قرار می دھد.
▪ تعبيه ﯾک آھنربای قوی در کناره کابينت می تواند آسودگی خيال را برای محل کاردھا به ھمراه داشته باشد.
منبع P٣٠world :
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آشپزخانهھای رنگين

امروزه آشپزخانه ﯾكی از اصلیترﯾن فضاھای خانه محسوب میشود .حتی
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از اتاق پذﯾراﯾی نيز شلوغ تر است .اغلب گردھماﯾی ھای منزل در آشپزخانه
انجام میشود به ھمين دليل چيدمان آن از اھميت وﯾژه ای برخوردار است.
بنابراﯾن ،با اطمينان خاطر میتوانيد از رنگھای روشن و درخشان كه
احساس انرژی را با خود به ھمراه میآورند استفاده كنيد .اگر عالقهمند
نيستيد كه از چند رنگ بر روی ھر ﯾك از دﯾوارھا بھره ببرﯾد ،تنھا ﯾك رنگ را به
كار ببرﯾد .با اﯾن ھمه ،استفاده از چند رنگ ،آنجا كه تقابلھاﯾی ميان رنگھا
پدﯾد آﯾد ،میتواند منظره آشپزخانه را مدرن كند .رنگھای نارنجی ،قرمز ،زرد
و سبز حس زنده بودن و شكوه را برای اﯾن آشپزخانه به ارمغان می آورند.
اﯾن حس حاصل تقابل رنگھای دﯾوارھا و وساﯾل است .ھرگاه احساس كنيد
كه نياز به روحی جدﯾد در آشپزخانه دارﯾد ،به آسانی میتوانيد برخی از
خرده وساﯾل را عوض كنيد و به جای آنھا جاﯾگزﯾنھاﯾی با رنگ جدﯾد تھيه
كنيد .برخی از شما ممكن است به طرحھای چھارخانه ﯾا راه راه بر روی دﯾوارھای آشپزخانه عالقه داشته باشيد .گھگاه می توان چنين طرحھاﯾی
را از ميان كاغذھای دﯾواری ﯾافت .اما اگر طرح دلخواه خود را نيافتيد ،نااميد نشوﯾد .خودتان دست به كار شوﯾد و الگوی موردنظر را پدﯾد آورﯾد.
نخست كل دﯾوارھا را به رنگ سفيد ﯾا كرم بسيار روشن درآورﯾد .دقت كنيد كه زﯾرسازی رنگھا به درستی صورت گيرد و سطح دﯾوار صاف و ﯾك
دست باشد .سپس ،نوارھای بارﯾكی از كاغذ تھيه كنيد و درون آنھا را با تيغ ببرﯾد .اﯾن نوارھا را بر روی دﯾوارھا قرار دھيد و درون شان را رنگ آميزی
كنيد .مثال ً اگر زمينه اصلی كرم رنگ است ،می توانيد برای نوارھا از رنگ سفيد استفاده كنيد .پس از اﯾن كه رنگ خشك شد ،نوارھا را به صورت
افقی قرار دھيد تا خطوط افقی را نيز بر روی دﯾوار پدﯾد آورﯾد .برای اﯾن كه خطوط صاف و موازی باشند ،دقت بسياری الزم است .برای اﯾن منظور،
می توانيد مثال ً برای كشيدن خطوط عمودی ،باال و پاﯾين دﯾوار را به فاصلهھای  ١٠سانتیمتری عالمت گذاری كنيد تا بتوانيد نوارھا را دقيقاً موازی
ھم قرار دھيد.با رنگھا و شيوهھا و طرحھای مختلف رنگ آميزی ،جذابيت را برای آشپزخانه خود به ارمغان آورﯾد.
منبع  :روزنامه شرق
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آکواريوم

وجود آشفتگی در زندگی شھری و صنعتی امروز ضرورت اﯾجاد آرامش را دو
چندان میکند ،برای دستيابی به اﯾن مھم روشھای متعددی در پيش روی
ما قرار دارد و تنھا با باز کردن چشم سومی میتوان بر اﯾن مقوله تسلط
ﯾافت .ﯾکی از روشھای رسيدن به آرامش دسترسی به محيط طبيعی
است ،متأسفانه امروزه با گسترش زندگی آپارتمانی رابطه انسان با طبيعت
به ميزان قابل توجهای قطع شده است و انسان ھمواره در تالش است تا
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اﯾن خالء بزرگ را با کشاندن گوشهھاﯾی از طبيعت به محل زندگی خود پر
کند .در کشورھای توسعه ﯾافته آکوارﯾوم جزﯾی از دکوراسيون داخلی منازل،
فروشگاهھا و اماکن تجاری بهشمار میرود.
روانشناسان معتقدند  ١۵دقيقه تماشای آکوارﯾوم میتواند انسان را به مدت
 ۴٨ساعت شاداب نگه دارد و بر تمرکز افراد جھت ﯾادگيری بيفزاﯾد .گذشته از
آن آکوارﯾوم میتواند به زﯾباﯾی معماری داخلی بنا کمک شاﯾانی کند ،البته
رعاﯾت اصول صحيح در بکار گيری آکوارﯾوم بسيار مھم و قابل اھميت است.
بسياری از معماران و طراحان داخلی تنھا به پيش بينی مکانی برای قرار
گيری آکوارﯾوم بسنده میکنند و از محدودﯾت استفاده آکوارﯾوم در محيطھای
خاص غافلند .بکار گيری غير اصولی آکوارﯾوم نه تنھا به زﯾباﯾی فضا کمک
نمیکند بلکه با رشد جلبکھا منظره زنندهای را اﯾجاد میکند.
بنابر اﯾن برای طراحی و تعبيه آکوارﯾوم در طرح خود باﯾد عوامل زﯾر را مورد توجه قرار داد:
▪ انتخاب گونه زﯾستی آکوارﯾوم
آکوارﯾومھا را میتوان به چھار گونه استواﯾی ،مرجانی )آب شور( ،رودخانهای و مردابی تقسيم کرد .انتخاب گونهای خاص به شراﯾط اقليمی
مکانی که آکوارﯾوم در آن قرار میگيرد بستگی دارد .به عنوان مثال انتخاب طرح استواﯾی مستلزم وجود نور طبيعی مناسب و دمای معتدل است.
در اﯾنجا بهصورت جداگانه گونهھای مختلف را مورد بر رسی قرار میدھيم.
▪ طراحی آکوارﯾوم استواﯾی
ھمان طور که قبال گفته شد ،ساختار آکوارﯾوم استواﯾی به گونه ای است که نيازمند نور زﯾاد و دمای مناسب است ،البته نور بيش از حد نيز باعث
رشد نا متجانس جلبکھا میشود و به ظاھر آکوارﯾوم لطمه زﯾادی میزند .در طراحی اکوارﯾوم استواﯾی از گياھان آبزی بهصورت فشرده استفاده
کنيد و سعی کنيد حتی االمکان تمامی نقاط آکوارﯾوم را پوشش دھيد.
از گياھان استواﯾی میتوان واليز نرﯾا ،کرﯾپتون و برگ سيبی را نام برد .دمای مناسب برای اﯾن گونه  ٢٨تا  ٣٢درجه سانتيگراد است .مرحله بعد
انتخاب گونه ماھيان است ،گوپی ،آنجل ،بلک وﯾدو ،نئون و انواع تتراھا ماھيان آکوارﯾوم استواﯾی را تشکيل میدھند.
▪ طراحی آکوارﯾوم مرجانی
ھمان طور که از نامش پيداست ،آکوارﯾوم مرجانی محيطی پوشيده از مر جانھا و صدفھای درﯾاﯾی است .آب اﯾنگونه شور است و باﯾد از ماھيان
آب شور )درﯾاﯾی( در آن استفاده کرد .دلقک ماھی ،آنجل آنتندار ،خفاش و خروس درﯾاﯾی میت وانند به عنوان ماھيان اﯾن گونه انتخاب شوند.
▪ طراحی آکوارﯾوم رود خانه ای
ھمه میدانيم که رودخانهھا پوشيده از قلوه سنگ و صخرهھای سنگی ھستند ،بنابر اﯾن سعی کنيد آکوارﯾوم را به شکل کف رودخانه طراحی
کنيد ،استفاده از تعدادی صخره کوچک آکوارﯾوم را به محيط طبيعی نزدﯾکتر میکند .بھتر است در آکوارﯾوم رودخانهای از ماھيان گوشتخوار استفاده
کنيد ،ماھيان مناسب اﯾن محيط اسکار ،دراگون ،کارد ماھی ،و انواع سيچالﯾدھا ھستند .استفاده از گياه در اﯾن آکوارﯾوم پيشنھاد نمیشود زﯾرا
معموال ً توسط ماھيان نابود و رﯾشه کن میشوند .دمای مناسب برای اﯾن گونه  ٢٢تا  ٢٨درجه سانتيگراد با نور مالﯾم است.
▪ طراحی آکوارﯾوم مردابی
ماھيان مناسب آکوارﯾم مردابی را فاﯾتر ،کت فيش ،پوزه خرگوشی و گورامیھا تشکيل میدھند .گياه گندمی نيز مناسبترﯾن گياه برای اﯾن
آکوارﯾوم است .بر خالف معمول مردم ما راهاندازی و نگھداری ﯾک آکوارﯾوم بسيار ساده است و نيازمند داشتن تخصص خاصی نيست .خوشبختانه
در اﯾران به ميزان قابل مالحظهای فرھنگ نگھداری آکوارﯾوم رشد کرده است و افراد زﯾادی به پرورش و نگھداری اﯾن موجودات دوست داشتنی روی
آوردهاند.
منبع  :روزنامه اطالعات
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آکواريوم در محيط کار

کال فنگ شوﯾی با آکوارﯾوم خيلی موافقه...گوﯾا کلی انرژی مثبت پراکنده
می کنه...تقرﯾبا توی ھر مکانی اﯾن پيشنھاد رو می کنه خصوصا توی محيط
کار...آکوارﯾوم در محل کار= شانس کاری عالی
ﯾک آکوارﯾوم حبابی در سرسرای اصلی مخصوصا اگر چراغی نيز به آن تابيده
شود...اما در آن زﯾاده روی نکنيد
...اگر آکوارﯾوم نشد ﯾک فواره کوچک)اﯾنو خيلی موافقم(صدای آب در شما
اﯾجاد آرامش می کند و با خيره شدن به آن از استرس و فشار رھا می
شوﯾد...نکته مھم آن است که ھميشه تميز باشد..جدﯾدا ھم که از اﯾن
مجسمه ھاﯾی که آب ازش ميرﯾزه خيلی زﯾاده..مخصوصا ﯾه مدل آسيابش
ھست خيلی قشنگه
واسه اﯾنکه بحث اداری خسته کننده نشه واستون  ..ﯾه گرﯾزی می زنيم و توی پست بعدی راجع به اتاق خواب بحث می کنيم...و بخش اول در
باره تخت خواب و جھت اون و .....ھست
منبع  :زن روز
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آلبوم ديواری

شما چقدر به ثبت لحظات زندگی تان در قالب تصوﯾری ثابت
)عكس( عالقه مندﯾد؟
اگر از جمله كسانی ھستيد كه دوربين عكاسی تان ھمواره در
دسترس است احتماال ً با مجموعه زﯾادی از عكس ھای مختلف
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مواجه اﯾد .در فصل تابستان ھم كه به خاطر گشت و گذار ھای
متعدد درون شھری و برون شھری بازار عكس و عكاسی بسيار
داغ است .بنابراﯾن به اﯾن مجموعه نيز روزبه روز افزوده می شود.
ھمان طور كه می دانيد ھر مجموعه ای نيازمند مكانی برای
نگھداری است .راﯾج ترﯾن جاﯾگاه حفظ عكس نيز آلبوم است كه امروزه در شكل ھا و فرم ھای مختلف به بازار آمده ولی اشكال اﯾنجا است كه
رجوع به آلبوم و ﯾادآوری خاطرات ثبت شده ھر چند صباحی ﯾك بار انجام می گيرد حال آنكه بسياری از ما دوست دارﯾم عكس ھای عزﯾزانمان و ﯾا
تصاوﯾر شكار شده از وقاﯾع به ﯾادماندنی زندگی مان مانند عكس ھای عروسی ،فارغ التحصيلی و غيره را به دفعات بيشتری ببينيم .بنابراﯾن باﯾد
عكس ھای مورد نظر را از ميان بقيه عكس ھا برگزﯾده و به طرﯾقه دﯾگری نگھداری كنيم .راﯾج ترﯾن راه برای اﯾن منظور خرﯾد چند قاب عكس و نصب
آنھا بر روی دﯾوار است با اﯾن روش نگھداری از عكس گذشته از مزاﯾای آن دارای مشكالتی است زﯾرا كه برای نصب قاب ھا باﯾد تعداد زﯾادی سوراخ
بر روی دﯾوار اﯾجاد كرد .به اﯾن ترتيب تغيير مكان قاب عكس ھا سبب بر جای ماندن سوراخ ھای ناشی از نصب ھای قبلی است كه ظاھری نازﯾبا را
پدﯾد می آورند .پس برای ھر نوع تغييری تا تعمير و رنگ آميزی بعدی دﯾوار باﯾد صبر كرد .روش دﯾگر برای نگھداری عكس ھا اختصاص دادن مكانی
جھت قرار دادن مجموعه ای از قاب عكس ھا است برای اﯾن منظور سطح روی سنگ شومينه ،طبقات مجزای نصب شده بر روی دﯾوار و ميز ھای
كنار مبل ،مكان ھای مناسبی ھستند .حال آنكه امروزه ترتيب دادن ميزی كه معموال ً گرد ھم انتخاب می شود به ھمين منظور برای قرارگيری قاب
عكس ھای مختلف به عنوان ﯾك قاب عكس از جمله پرطرفدارترﯾن عناصر دكوراسيونی خانه ھای امروزی به شمار می آﯾد .وجود چنين جاﯾگاھی
دﯾگر مشكالت نصب و محدودﯾت ھای بعدی آن را ندارد و فضاﯾی زﯾبا و پر از خاطره را در گوشه ای از محيط خانه به وجود می آورد ولی با توجه به
موارد فوق اگر از اختصاص دﯾوار و ﯾا دﯾوار ھاﯾی از فضای زندگی تان به عكس ھای عزﯾزانتان لذت بيشتری می برﯾد و ﯾا آنكه امكان اختصاص چنين
ميزی به جھت محدودﯾت ھای فضا براﯾتان ميسر نيست ،راھكار ی ابتكاری برای حل مشكالت نصب تابلو به دﯾوار وجود دارد .برای اﯾن منظور كافی
است ميله ای به طولی متناسب با دﯾوار مورد نظر از جنس فلز ﯾا چوب و ﯾا حتی پالستيك با قطری حداكثر  ٣سانتی متر تھيه كنيد .بھترﯾن محل
برای تھيه اﯾن ميله ھا و تجھيزات مورد نياز برای نصب آنھا فروشگاه ھای مخصوص فروش چوب پرده و لوازم مربوط به آنھا است .شما می توانيد از
چوب پرده ھای ميله ای ساده از ﯾكی از جنس ھای ﯾادشده در فوق برای اﯾن منظور استفاده كنيد كه در ميان اﯾن موارد ميله پرده ھای فرفورژه
زﯾباتر ھستند .زﯾرا آنھا از تركيب ﯾك ميله فرد و كله گی مدل دار تشكيل شده اند كه با نظر و طرح شما قابل انتخاب و سفارش ھستند .به اﯾن
ترتيب ھمين تركيب و نصب آن به دﯾوار خود عنصری دكوراتيو محسوب می شود .مرحله بعدی نصب اﯾن ميله ھا وسط دﯾوار و در ارتفاع مورد نظر
است .برای اﯾن منظور به تجھيزات دﯾوار كوب مخصوص ھمان ميله پرده نيازمندﯾد كه با تھيه آن و نصب اﯾن ميله پرده و تنھا با اﯾجاد دو سوراخ بر
روی دﯾوار برای ھميشه جاﯾگاه مناسبی برای قاب عكس ھای خانوادگی تان خواھيد ﯾافت .حال نوبت به قاب عكس ھا می رسد در واقع ھدف
آوﯾختن قاب عكس ھا به ميله است لذا به مقداری روبان ﯾا نوار و ﯾا ھر چيز دﯾگر شبيه به آن كه از مقاومت خوبی برخوردار باشد نياز دارﯾد ولی
آنچه باﯾد مورد توجه قرار گيرد طول مورد نياز از روبان ﯾا نوار است اﯾن طول به ابعاد ھر ﯾك از قاب عكس ھای انتخابی و فاصله قسمت پاﯾينی قاب تا
دﯾگر لوازم دكوراسيونی قرار گرفته در پای دﯾوار و ارتفاع محل نصب ميله از زمين بستگی دارد .پس از آنكه به نتيجه ای مطلوب برای محل قرارگيری
قاب عكس بر روی دﯾوار دست ﯾافتيد ،فاصله ضلع باالی قاب عكس را تا ميله اندازه بگيرﯾد سپس آن را دو برابر كرده و به عدد  ٣۵اضافه كنيد .عدد
به دست آمده ميزان نوار و ﯾا روبانی است كه برای آوﯾختن آن قاب عكس مورد نياز است .ممكن است شما بخواھيد از قاب عكس ھاﯾی با ابعاد و
فرم ھای مختلف استفاده كرده و ﯾا حتی آنھا را در فواصل گوناگونی از سطح ميله بياوﯾزﯾد .در اﯾن صورت محاسبات نوار مورد نياز ھر كدام را
جداگانه انجام دھيد.
منبع  :روزنامه شرق
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آنچه بايد درباره چيدمان خانه بدانيم

ھمه ما با مشاغل و تخصص ھای متفاوت ھمواره ماﯾليم دکوراسيونی زﯾبا
برای محل کار و زندگی مان طراحی کنيم .البته اﯾن کار به معنای طراحی
داخلی تخصصی برای خانه نيست بلکه صرفاً چيدمانی است که معيار
زﯾباﯾی شناسی آن ،رضاﯾت ما ﯾا نزدﯾکانمان از آن نحوه آراﯾش است .بی
شک بھترﯾن راه برای دستيابی به ﯾک دکوراسيون زﯾبا و کاربردی کمک
گرفتن از ﯾک طراح داخلی برای آراﯾش مکان ھاﯾی است که با آنھا سروکار
دارﯾم ،چرا که ﯾک طرح متخصص به دليل دﯾدگاه تربيت شده ای که دارد با
نگاھی متفاوت به اشيا و روابط آنھا می نگرد و با بھره گيری از اصولی که
می داند ،از روابط بين اﯾن اشيا در جھت کاربری بھتر و آساﯾش کاربر
استفاده می کند .اما اگر بخواھيم خود برای آراستن محل زندگی مان
دست به کار شوﯾم چطور؟ در طراحی ھر فضا ھمواره اصول علمی و زﯾباﯾی
شناسی بسياری رعاﯾت می شوند .اﯾن قواعد بسته به نوع فضا و ساختار
آن متفاوت ھستند .به عنوان مثال برخی از اصولی که در طراحی فضای
داخلی ﯾک آپارتمان مسکونی رعاﯾت می شوند در طراحی فضای ﯾک دفتر
اداری به کار نمی روند .از اﯾن رو ھر چند دانستن اﯾن اصول برای فردی
غيرمتخصص دشوار و غيرضروری است ،اما آگاھی از نکاتی کلی که می
توانند فرد را در آراﯾش محل زندگی خود ﯾاری دھند ،خالی از لطف نيست .با
استفاده از اﯾن نکات ضمن رعاﯾت اصول اوليه در چيدمان ،سليقه شخصی
مان را نيز می توانيم به کار گيرﯾم.
● آشناﯾی با عناصر بصری
در طراحی ابزاری وجود دارد که به طراح کمک می کند تا به وسيله آن ،آنچه در ذھن دارد را بيان کند .اﯾن ابزار ،عناصر بصری ھستند .از نقطه ،خط و
شکل گرفته تا رنگ ،بافت و حرکت ھمگی از جمله عناصر بصری اند .در اﯾنجا می خواھيم با بعضی از اﯾن عناصر و برخی قواعد که برگرفته از کاربرد
اﯾن عناصر در طراحی داخلی ھستند ،آشنا شوﯾم.
 (١شکل؛ نقطه ھا خط را تشکيل می دھند و خط شاخص شکل است .به بيان بھتر خط بيرونی ﯾک شیء ﯾا محيط آن را شکل گوﯾند .در طراحی
سه شکل اصلی وجود دارد .مربع ،داﯾره و مثلث متساوی االضالع .ھر ﯾک از اﯾن سه شکل دارای وﯾژگی ھاﯾی مخصوص به خودند و به ھر ﯾک از
آنھا حالت و خصوصياتی نسبت داده شده است که ﯾا به علت شکل ذاتی آنھا بوده ،ﯾا به علت واکنش دستگاه فيزﯾولوژﯾکی  -روانی انسان ھا ﯾا
به دليل تعابير خاص فرھنگی .مثال ً به مربع حالت بی حرکتی ،صداقت ،صراحت و مفھوم تفکر نسبت داده شده و داﯾره بی انتھاﯾی ،گرما و محفوظ
بودن را تداعی می کند.
با ترکيب انواع اﯾن سه شکل اصلی می توان تصوﯾر کليه شکل ھای ممکن در ذھن بشر ﯾا اشکال م وجود در طبيعت را ساخت .در طراحی فضای
منزل خود می توان با استفاده از احجام و تصاوﯾر گوناگون که اشکالی متفاوت و متناسب با دﯾگر اشيا و وساﯾل دارند ،تنوع و ھماھنگی اﯾجاد کرد.
 (٢فضا؛ در اﯾنجا فضا محدوده ای است که در دسترس کاربران قرار گرفته .در طراحی داخلی ،استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محيط بسيار مھم

www.takbook.com

www.takbook.com
است .ھمچنين ارتباط بين انسان با فضاھای داخلی ﯾکی از فاکتورھای برجسته طراحی است که به کمک دانش »ارگونومی« ) (Ergonomyو ﯾکی
از ابزارھای آن ﯾعنی »اندام سنجی« ) (Anthropometryميسر است .در طراحی داخلی می باﯾست رابطه درست انسان با فضا تعرﯾف شود و ابعاد
بدن انسان برای رعاﯾت حدود دسترسی و کاربری آسان مدنظر قرار گيرد.
 (٣فرم؛ بسياری مفھوم فرم ) ( Formرا با شکل ) ( Shapeاشتباه می گيرند .منظور از فرم توده فيزﯾکی ﯾک شیء است که سه بعدی بوده و وزن
دارد .فرم معموال ً به پوسته بيرونی بنا نسبت داده می شود ،در حالی که فضای داخلی ھم فرم خاص خود را تشکيل می دھد .فرم فضای داخلی
تابعی از عوامل مختلف است .دسترسی ھا و سير کالسيون مھمترﯾن اﯾن عواملند.
 (۴بافت؛ بافت مشخصه ای از ﯾک شیء است که با لمس کردن ﯾا دﯾدن حس می شود .بافت می تواند نرم ﯾا خشن ،مسطح ﯾا برجسته ،زبر ﯾا
مخملين باشد .در طراحی داخلی پوسته ھا و سطوح فضاﯾی ،بافت معموال ً بسته به عملکرد فضا تغيير می کند .چه بسا طراحی ﯾک خانه نيازمند
سطوحی نرم و منعطف باشد ،اما فضای داخلی ﯾک مکان عمومی چنين سطوحی را برنتابد.
 (۵رنگ؛ رنگ خاصيت بصری فرم است .در واقع عنصر فرم از طرﯾق رنگ معنا می ﯾابد .ھمچنين رنگ نشان دھنده خصلت ھای روانی و روحيات افراد
است .به کمک آن به آسانی می توان شراﯾط ذھنی مناسب را برای فضاھای مختلف به وجود آورد .مثالی رنگ ھای مناسب اتاق خواب ،رنگ ھای
مالﯾم و سردی ھستند که انتقال آرامش را دربردارند.
 (۶نور؛ نور وسيله دﯾدن و از مھمترﯾن عواملی است که برای تعرﯾف ﯾک فضا به کار می رود .بدون نور ،نه فرم معنی پيدا می کند و نه رنگ و بافت را
می توان احساس کرد .نور جلوه ای دﯾگر به فضا و اشيا و رﯾتم خالقانه ای به آنھا می بخشد .ھمچنين بعد و حرکت را به ما نشان می دھد .به
طور مثال در فضای ﯾک خانه غذاخوری باﯾد نور مالﯾم و گرمی داشته باشد ﯾا برای حمام ،منابع نوری کم ولتاژ استفاده شوند.
 (٧حجم؛ انتخاب درست حجم و محل قرارگيری آن می تواند فضای مورد نظر ما را پدﯾد آورد و انتخاب نادرست حجم و مکانش می تواند به آراﯾش
کل فضا لطمه بزند .از اﯾن رو استفاده از احجام در چيدمان فضای داخلی خانه حائز اھميت است.
در بررسی معماری سنتی اﯾران ھمواره به اﯾجاد فضاھای پر و خالی با کمک احجام معماری برمی خورﯾم .مقرنس ھا و گوشواره ھا نمونه ای از
اﯾن احجام ھستند که بعد منفی دارند .به طور کلی در معماری اﯾرانی ،گچبری ھا ،پدﯾد آوردن ھمين فضاھای مثبت و منفی ،بازی با رنگ ،آﯾنه
کاری ھا و بھره گيری از نقوش و طرح ھای منظم ھندسی بخشی از آراﯾش فضای داخلی بسياری از مکان ھا از جمله خانه ھا را تشکيل می داده
اند که نمونه ھای آن در شھرھاﯾی چون کاشان ،اصفھان و شيراز فراوانند .اما در معماری امروز اﯾران که مساحت خانه ھا به حداقل کاھش ﯾافته
مسلماً نمی توان از بسياری از اﯾن شيوه ھای تزئينی استفاده کرد .اما به عنوان مثال با اﯾجاد ﯾک گچبری ساده و فکر شده ،قرار دادن سنگ ھای
طبيعی در دﯾوارھا ،قاب بندی و تزئين آﯾنه ھای موجود در خانه و از اﯾن قبيل می توان ضمن حفظ اﯾن شيوه ھا و نماﯾش نمادﯾن آنھا بر زﯾباﯾی فضا
ھم افزود .استفاده از تابلوھای نقاشی ﯾا پوسترھای مناسب با قاب ھای ھماھنگ با رنگ دﯾوارھا و پس زمينه تصوﯾر ،مجسمه ھای دﯾواری ﯾا
چراغ ھای دﯾواری زﯾبا با نور مالﯾم تا جاﯾی که تناسب مثبت و منفی فضا از بين نرود ،می توانند در چيدمان خانه ما را ﯾاری دھند .از بسياری
جزئيات نيز می توان بيشترﯾن بھره را برد و به غنی تر شدن فضا کمک کرد .ساﯾر جزئيات معماری ﯾک اتاق ،ھمچون قاب پنجره ھا ،گچبری ھای
روی سقف و دﯾوار ﯾا قاب شومينه ،به دﯾوارھا بعد و ھوﯾت می بخشند و جدا از جنبه کاربردی بر نمای ظاھری اتاق نيز می افزاﯾند.
استفاده از اﯾن گونه اصول و نکات که اشاره ای کوتاه به آنھا شد در آراﯾش مکان زندگی ما بی شک مفيد خواھد بود و ما را با دﯾدگاھی بھتر در
آراستن محيط زندگی مان با توجه به عالﯾق و تواناﯾی ھاﯾمان ﯾاری خواھد داد.
منبع  :روزنامه شرق
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آنچه درباره کابينت نمیدانستيد

کابينت چوبی ،فلزی ،امدیاف ﯾا آلومينيومی؟ شما کدام را میپسندﯾد؟
احتماال شما ھم از بين اﯾن کابينتھا نوع امدیاف را که چندسالی است
زﯾنت بخش آشپزخانهھا شده انتخاب میکنيد چون روکشھای زﯾبا و
خيرهکننده اﯾن نوع کابينتھا جلوهای زﯾبا به آشپزخانه میدھد اما آﯾا
کابينتھا ھم میتوانند ما را بيمار کنند؟ آﯾا کابينتھا میتوانند موجب به
خطر انداختن سالمتی ما و اعضای خانواده ما شوند؟ ...
قبل از ھر چيز بھتر است درباره اﯾن پدﯾده نه چندان نوظھور کمی بيشتر
بدانيم .امدیاف ،به معنی »فيبر ﯾا الياف با چگالی ﯾا تراکم متوسط« است
که از ذرات به ھم چسبيده چوب تھيه میشود .اﯾن ذرات چوب توسط
»رزﯾن« که نوعی چسب صنعتی است در درجه حرارت باال و در حالی که تحت فشار زﯾاد قرار میگيرند به ﯾکدﯾگر چسبيده و امدیاف را به وجود
میآورند.
● مزاﯾای امدیاف
اﯾن ترکيب در برابر رطوبت ھوا مقاوم است و آسيب زﯾادی نمیبيند و به ھمين علت کاربرد آن در محيط آشپزخانه که ھنگام آشپزی رطوبتش باال
میرود ،منطقی و مناسب به نظر میرسد .عالوه بر ساخت کابينت ،از اﯾن ترکيب در ساخت مبلمان ،ميز و صندلی ،دکور و کفسازی اتاقھا نيز
استفاده میشود .امدیاف در برابر حرارت فوقالعاده مقاوم و عاﯾقی مناسب در برابر صدا است .ھرچند در ساخت امدیاف از برخی مواد
شيمياﯾی استفاده میشود که مانند فرمالدﯾيد ممکن است مقداری آلودگی ھوا به ھمراه داشته باشد اما چون در ساخت آن از ضاﯾعات
دوررﯾختنی چوب استفاده میشود ،به جلوگيری از قطع درختان و ھمچنين به پاکيزگی محيط زﯾست نيز کمک زﯾادی میکند .در اغلب کشورھا،
ساخت امدیاف به اﯾن خاطر که نوعی بازﯾافت مواد دوررﯾختنی را به دنبال دارد طرفداران زﯾادی دارد و مردم و دوستداران محيط زﯾست از اﯾن
صنعت حماﯾت میکنند.
● مضرات امدیاف
آنچه امدیاف را کمی برای سالمتی خطرناک میکند فرمالدﯾيد به کار رفته در رزﯾنی است که ذرات چوب را به ﯾکدﯾگر میچسباند .از اﯾن رو
سازمانھای استاندارد و فعاالن اﯾمنی و بھداشت کار ،به سازندگان اﯾن ترکيبات توصيه میکنند از مقدار کمتری فرمالدﯾيد در رزﯾنھا استفاده کنند.
فرمالدﯾيد مادهای به شکل گاز ﯾا ماﯾع و بدون رنگ ھمراه با بوی تند شبيه به بوی ادوﯾهجات است .فرمالدﯾيد خالص در  ۵٠درجه سانتیگراد آتش
میگيرد و بخارات آن میتواند باعث انفجار شدﯾدی شود .فرمالدﯾيد موجب اختالالت دستگاه تنفسی ،بروز آسم ،سرطان بينی و ﯾا سرطانھای
دﯾگر در افرادی که با اﯾن ماده تماس دارند ،میشود .اﯾن ماده در صورتی که روی پوست دست و صورت برﯾزد موجب خوردگی و آسيب شدﯾد به
پوست میشود .ھرچند مقدار فرمالدﯾيد به کار رفته در ساخت امدیاف به اندازهای نيست که باعث نگرانی زﯾادی شود اما بخار شدن فرمالدئيد
به کار رفته در آن میتواند ھوای خانه را آلوده کند و موجبات برخی از اختالالت تنفسی را بهخصوص در کودکان فراھم آورد .مھندسين چوب ،برای
پوشاندن سطح امدیاف از الﯾهھاﯾی زﯾبا که عمدتاً از جنس وﯾنيل ھستند ،استفاده میکنند.
اﯾن ترکيبات نيز با بخار شدن میتوانند موجبات آلودگی ھوای خانه را فراھم کنند و اختالالت تنفسی خفيفی را در افراد و بهخصوص کودکان و
سالمندان به وجود آورند.
● کابينتھای فلزی رنگ میبازند
کابينتھای فلزی دﯾگر طرفداران زﯾادی ندارد .در محيطھای مرطوب بعد از مدتی شروع به زنگ زدن میکنند .لبهھای تيز درھا و ورقھای فلزی آن
عمدتا باعث جراحات زﯾادی میشود .رنگ آن پس از مدتی استفاده شروع به کنده شدن و پوسته پوسته شدن میکند .باز و بسته کردن درھای
آنھا با صدای بيشتری ھمراه است .در برخی مواقع امکان برق گرفتگی به علت اتصال سيم برق به بدنه کابينت فلزی وجود دارد و تنھا حسن اﯾن
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کابينتھا قيمت ارزان آن است.
● ارگونومی در کابينتھا
کابينتھا و رفھای باالی سر معموال برای افراد کوتاه قد غيرقابل دسترس میباشد و اﯾن در حالی است که دسترسی به کابينتھای پاﯾين برای
اغلب افراد ،بدون خم شدن ﯾا زانو زدن ممکن نيست .روش منطقی جھت حل اﯾن مشکل ساخت کابينتھاﯾی است که طبق ابعاد و اندازهھای
بدن انسان قابل تنظيم باشد .اﯾن نوع کابينتھا نه تنھا میتواند مورد استفاده افراد کوتاه قد ﯾا بلندقد قرار گيرد بلکه میتواند مورد استفاده افراد
سالخورده و ﯾا معلول نيز قرار گيرد .دسترسی به کابينت و وساﯾل داخل آن نيز از اھميت زﯾادی برخوردار است .بھتر است رنگ کابينتھا را نيز
روشن انتخاب کنيم تا آلودگی روی آنھا به خوبی نماﯾان شود و نسبت به نظافت آنھا به موقع اقدام نماﯾيم.
● اﯾمنی کابينتھا
لبهھای درھا بھتر است کمی گرد و فاقد قسمتھای نوک تيز و برنده باشند .کابينت باﯾد به خوبی به دﯾوار نصب شده باشد)با استفاده از رول
پالک و پيچ( .مواد شوﯾنده و شيمياﯾی را نباﯾد در قسمتھای پاﯾينی کابينت قرار داد .در غير اﯾن صورت احتمال اﯾنکه کودکان بتوانند به راحتی به
آنھا دسترسی پيدا کنند ،وجود دارد .در مناطقی که احتمال بروز زلزله وجود دارد ،بھتر است وساﯾل سنگين در قسمتھای پاﯾينی چيده شود و
وساﯾل سبک تر در قسمتھای باالﯾی .کودکان عالقه زﯾادی به باز کردن درھا و کشوی کابينت دارند که ممکن است خطراتی را براﯾشان به ھمراه
داشته باشد .به ھمين خاطر باﯾد از قفلھای اﯾمنی کودک استفاده کرد.
منبع  :روزنامه سالمت
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آينه حمام

بھترﯾن راه برای تنظيم مناسب دکوراسيون حمام  ،نصب استراتژﯾک اﯾينه ھا
در اﯾن محيط می باشد  .اﯾينه ھا باعث بزرگتر و عميق تر به نظر رسيدن
حمام ھای کوچک می شوند  .در صورت استفاده از کابينت ھا و قفسه ھا با
درھای شيشه ای  ،مزﯾت به دست امدن ﯾک محل نگه داری اشيا و
استفاده از اﯾنه را ھمزمان خواھيد داشت .
البته باﯾد توجه داشت قفسه ھای داروﯾی ﯾا کابينت ھا با در شيشه ای
ھرچند عنصر کاربردی ھستند اما زﯾباﯾی و ھماھنگی انھا با تزئينات حمام
باﯾد ھمواره مد نظر باشد و با انتخاب قاب دور اﯾنه  ،دستگيره ھا و  ....اﯾن
ھماھنگی را باﯾد حفظ نمود .
در ھر صورت قفسه ھا با درھای شيشه ای امروز بسيار معمول می باشند
.
اﯾينه ھا ھمچنان نقش مھم خود در دکوراسيون حمام را حفظ نموده اند و
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حال و ھوای حمام و نحوه انعکاس نور را تحت تاثير قرار می دھند  .ھزارھا نوع از اﯾينه ھای مخصوص حمام وجود دارد و شما با توجه به روند کلی
دکوراسيون می توانيد انواع اﯾن اﯾينه ھای تزئينی را انتخاب نماﯾيد  .حمام ھای وﯾکتورﯾاﯾی با لوازم تيره رنگ چوبی بلوطی و دﯾوارھای چوبی با
اﯾينه ھای دارای قاب چوبی منبت کاری  ،قوس دار و دﯾوارکوب ھای تزئينی ھماھنگی بيشتری دارند .
استفاده از اﯾنه ھای دﯾواری مدل فرانسوی با قاب ھای طالﯾی تزﯾين شده با شيشه انتخاب مناسبی برای حمام ھای سنتی است  .در دکورھای
فرانسوی لوازم با عکس دختران جوان و ربان ھای پرﯾشان رواج دارد  .ھمچنين استفاده از قاب اﯾينه ھای چوبی منبت کاری شده برای حمام ھای
بزرگ قدﯾمی اﯾده جالبی خواھد بود .
اﯾنه ھای سنتی که قاب دور ان کار دست می باشد نيز در شکل ھا و ساﯾزھای مختلف قابل دسترسی است  .اﯾن گونه قاب ھا صميميت و گرما
را به حمام شما ھدﯾه می دھند .
برای حمام ھای امروزی تر بھتر است از قاب اﯾنه ھای ساده تر و فلزی استفاده شود  .نصب دست شوﯾی ھای ساده سفيد و قرار دادن اﯾينه ھای
بدون قاب با دو ﯾا  ٣در در باالی ان در حمام ھای مدرن مرسوم می باشد .
انواع و اقسام اﯾينه ھا با قاب ھای چوبی برای حمام ھای قدﯾمی تر مناسب می باشد  .ساﯾز مناسب اﯾينه بستگی به اندازه حمام و ميزان فضای
آزاد ان دارد  .اﯾينه ھا ھرگز نباﯾد بزرگتر از فضای آزاد حمام باشند  .اگر حمام دارای دو دست شوﯾی است باﯾد اﯾن دو مورد در برابر ﯾکدﯾگر قرار گيرند
تا اﯾينه ھا بھترنور را پخش کرده و فضا را روشنتر کنند  .با اﯾن کار فضای حمام به نظر بزگتر می رسد  .قابل توجه است که دکوراسيون و وسائل
سفيد نيز منعکس کننده نور می باشند .
دکوراسيون ھای سفالی سفيد حمام را جذاب کرده و ھمراه با رنگ ھا و ساﯾه ھای گرم مثل قرمز  ،ابی و سبز که اخيرا بسيار محبوب بوده اند با
سراميک ھا نقش دار و دارای رنگ ھای گرم نما زﯾبا و جدﯾدی را اﯾجاد می کند  .در چنين حمام ھاﯾی  ،اﯾنه ھای بدون قاب مدرن بسيار زﯾبا خواھد
بود  .اﯾن اﯾينه ھا که معموال گرد ﯾا مستطيل ھستند ھماھنگی کاملی با ﯾک حمام مدرن دارند .
بھتر است باالی اﯾينه ھای دﯾواری چراغ ھای قابل تنظيمی نيز نصب نماﯾيد تا نورپردازی مناسبی در حمام اﯾجاد گردد  .با کمک خالقيت خود می
توانيد راه ھای جذابی برای نصب زﯾبای اﯾينه ھا پيدا کنيد  .روشناﯾی ھا را می توانيد درکنار دوش و در نقاط مختلف حمام نصب می کنيد .
آﯾنه ھا مصارف مختلفی دارند برای آراﯾش کردن  ،مسواک زدن دندان ھا و اصالح صورت از آنھا استفاده می شود پس باﯾد شفاف و دقيق باشند .
حتی اﯾينه ھای تزئينی نيز باﯾد با دقت انتخاب شوند و جنبه کاربردی انھا فراموش نشود .
ممکن است شما فضای قفسه ای کافی در حمام داشته باشيد و اﯾنه تنھا نقش تزئينی برای شما اﯾفا نماﯾد  .در اﯾن حالت انتخاب ﯾک اﯾنه
مناسب می تواند مرکز دکوراسيون شما را تشکيل دھد  .اﯾنه ھای بيضی بر باالی دست شوﯾی ھای پاﯾه دار نمای جذابی اﯾجاد می کند .
ھمچنين اﯾنه ھای بزگری که ﯾک دﯾوار کامل را پوشش می دھد فضای وسيع و روشنی اﯾجاد می نماﯾد .
ھمچنين نصب ﯾک اﯾنه باالی اﯾنه بزرگ اصلی نيز ابتکار جالبی است  .اﯾنه ھيا قدی در حمام نيز زﯾبا و مدرن می باشند .
شما می توانيد از اﯾنه ھای قاب دار ﯾا بدون قاب ﯾا حتی اﯾنه ھای دارای تجھيزات اضافی برای اوﯾزان کردن حوله و برس و  ....استفاده نماﯾيد  .ﯾکی
از معمول ترﯾن قاب ھا به علت نگه داری اسان ان قاب ھای الومينيومی می باشد  .استفاده از ﯾک قاب اﯾنه زﯾبا و تک مسلما حمای بسيار زﯾبا را
اﯾجاد می کند .
منبع P٣٠world :
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آينه و کنسول

ﯾکی دﯾگر از مساﯾل جالب در طراحی استفاده از آﯾنه و کنسول است که
البته

به صورت آماده در مغازه ھای

مبل فروشی و ...موجود

است.................اما بياﯾيم خودمان طراحی کنيم.
در اکثر منازل ميز ھای قدﯾمی وجود دارد که دﯾگر حاال به دالﯾلی مورد
استفاده نيست که ﯾا گرد ھستند ﯾا مربع و مستطيل شکل.
ميتوانيم به عرض  ۴٠سانتی متر به نجار بگوﯾيم از ان برای ما جدا کند و
ببرد اگر ميز ما گرد بود ميتوان از نقطه محل انتخابی برای برش که ار وسط
خط فرضی در نظر گرفته شده تا مرکز کمان دور ميز را  ۴٠ﯾا  ۴۵سانتی متر
در نظر گرفت.
حتی ميتوان طوری برش زد که ﯾک پاﯾه برای تکيه به زمين داشته باشد.و
پشت ان را تکه ای چوب قرار داد تا به دﯾوار رل پالک شود .
بعداً به سليقه خودتان آنرا رنگ زده و حتی به رنگھای شاد و ھاله ھای از
رنگھای خمار ﯾا براق و ﯾا طالﯾی ﯾا نقره ای و ﯾا مسی بر روی ان طراحی
کرد...ﯾا به صورت ساده.
آﯾنه ھم باز ﯾا به صورت آماده ميشود تھيه کرد ﯾا به اندازه دلخواه داد به قاب
سازی تا بسازد با قابھای کنده کاری شده .
باز ھم ميتوانيم خودمان قاب آﯾينه را طراحی کنيم مثال ً ﯾک قاب پھن ساده
برای ما بسازند خودمان روی ان را طراحی کنيم.......از چوب ھای بام بو استفاده کرده برای تزﯾين ﯾا سنگھای رنگی و ﯾا خرده ھای آﯾنه شکسته به
اندازه ھای مختلف صدف حتی گلھای رز خشک شده ﯾا رز ھای مصنوعی با رنگھای خمار و کدر کرم رنگ سفيد شيری و طرحھای دﯾگر و............
روی ميز کنسول را ميتوانيم با قاب عکس ﯾا شمعدان ھای گوناگون ﯾا جفت ﯾا کوتاه بلند ﯾا آباژور ﯾا ظرف ھای زﯾبا گلدان ھای قيمتی ﯾا گلدانی که
در آن گلھای طبيعی قرار دارد استفاده کرد.
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آينه و نقش آن در دکوراسيون
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آﯾنه عنصری كاربردی است كه به گونه ای با زندگی
ھمه افراد عجين شده است .ھيچ فردی را نمی
شناسيم كه روزانه حداقل ﯾك بار مقابل آﯾنه قرار
نگيرد .استفاده از آﯾنه با اھداف گوناگون و به روش
ھای مختلفی صورت می گيرد .ﯾكی از راﯾج ترﯾن
كاربردھای آن استفاده شخصی و نماﯾاندن ظاھر افراد
و در واقع نقش آن در آراﯾش و پيراﯾش است .برای اﯾن
منظور انواع و اقسام آﯾنه ھا وجود دارد ولی گذشته از
اﯾن نوع كاربرد آﯾنه ﯾكی از عناصر مھم و تاثير گذار
دكوراسيونی نيز ھست به گونه ای كه كاربرد آن در
برخی از فضاھای ساختمان مانند سروﯾس ھای
بھداشتی و اتاق خواب به عنوان عنصری ثابت و جزء
لوازم دكوراسيونی كاربردی آن مكان ھا به حساب
می آﯾد .عالوه بر آن از آﯾنه برای زﯾنت بخشيدن گوشه
ای از فضای خانه نيز استفاده می كنند .به اﯾن ترتيب
كه آﯾنه ای را در قابی زﯾبا بر روی دﯾوار نصب كرده و ﯾا
آن را بر روی كنسولی ھماھنگ با دﯾگر لوازم دكوراسيونی محيط قرار می دھند كه در اﯾن شراﯾط عالوه بر نقش كاربردی ،تزئينی زﯾبا برای محيط
نيز محسوب می شود .از دﯾگر نقاط ساختمان كه معموال ً با ھدف تزئينی به نصب آﯾنه اختصاص می ﯾابد ،دﯾوار باالی شومينه است .البته نوع و
نحوه به كارگيری آن رابطه مستقيمی با سليقه افراد خانه دارد به طور كلی كاربرد آﯾنه به عنوان عنصری تزئينی از دﯾرباز در فرھنگ ما اﯾرانيان
جاﯾگاه وﯾژه ای داشته است .اﯾن تعلق خاطر گذشتگان مان را در معماری ساختمان ھای دربارﯾان و افراد متمول ،زﯾارتگاه ھا و حتی برخی رستوران
ھا و فروشگاه ھای قدﯾمی می توان دﯾد.
البته اﯾن فرھنگ در ساخت زﯾارتگاه ھا كماكان پابرجاست .گذشته از آن آﯾنه در صناﯾع دستی برخی از استان ھای كشورمان از جاﯾگاه وﯾژه ای
برخوردار است .آﯾنه كاری بر روی پارچه ھا و لباس ھای محلی و سنتی ،روميزی ،روتختی و كوسن ،دﯾواركوب ھای پارچه ای و بسياری دﯾگر از
صناﯾع دستی از اﯾن قبيل ھنوز ھم به وفور دﯾده می شود.عالوه بر صناﯾع دستی امروزه آﯾنه ھا در ساخت بسياری از لوازم دكوراسيونی به سبك
مدرن نيز كاراﯾی دارد .از جمله آنھا به ميزھا ،وﯾترﯾن ھا ،پاﯾه ھای آباژور و لوازمی مانند آنھا كه آﯾنه بخش اعظمی را در تركيب ساختاری آنھا
تشكيل می دھد می توان اشاره كرد ولی با تمام اﯾن تفاسير نقش كاربردی آﯾنه در دكوراسيون داخلی از اھميت بسزاﯾی برخوردار است .شما با
نصب ھدفمند آﯾنه ای بر روی ﯾك دﯾوار می توانيد ھمزمان چندﯾن كاربرد مھم را از آن درﯾافت كنيد كه از جمله مھم ترﯾن آنھا می توان به افزاﯾش نور
محيط توسط آﯾنه اشاره كرد .به اﯾن ترتيب در فضاھاﯾی كه از نور چندانی برخوردار نيستند با نصب آﯾنه ای بزرگ بر روی دﯾواری مقابل پنجره ،نور
خورشيد وارد شده از پنجره را افزاﯾش دھيد .اﯾن كاربرد آﯾنه در سطح كوچك تری برای افزاﯾش نور و زﯾباﯾی به طور ھمزمان در وﯾترﯾن ھا نيز دﯾده
می شود .به اﯾن گونه كه در اغلب وﯾترﯾن ھا برای انعكاس نور ،دﯾواره انتھاﯾی داخل وﯾترﯾن را با آﯾنه می پوشانند.
ﯾكی دﯾگر از كاربردھای مھم آﯾنه ،در فضاھای كوچك و كم وسعت امروزی است .آﯾنه ھا با انعكاس تصوﯾر فضای مقابلشان اﯾن تصور را در ذھن
اﯾجاد می كنند دﯾواری كه به آﯾنه اختصاص ﯾافته ادامه دنباله دار از فضای خانه است البته ھنگامی كه قصد دارﯾد آﯾنه ای را با چنين كاربردی نصب
كنيد ابتدا می باﯾست ھدف از بزرگنماﯾی مشخص شود.
ممكن است ﯾك اتاق به لحاظ عرض و ﯾا طول كم وسعت باشد كه برای ھر كدام محل نصب آﯾنه متفاوت خواھد بود در واقع آﯾنه می باﯾست بر روی
دﯾواری نصب گردد كه فضای مقابل آن كم وسعت است .برای دستيابی به اﯾن ھدف و ھدف قبلی آن پوشش تمام سطح دﯾوار با آﯾنه نيز روش
كاربردی دﯾگری است.
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الھام اسمعيلی
منبع  :روزنامه شرق
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آينه ھای طرح دار

معموال آﯾنه را در قابی زﯾبا از چوب ﯾا فلز بر روی دﯾوار نصب کرده و ﯾا آن را
روی کنسولی ھماھنگ با دﯾگر لوازم دکوراسيونی محيط قرار می دھند که
در اﯾن شراﯾط عالوه بر نقش کاربردی آﯾنه به عنوان نماﯾاندن ظاھر افراد ،
تزئينی زﯾبا برای محيط نيز محسوب می شود ،سئوال اﯾنجاست :آﯾا آﯾنه
ھميشه باﯾد چارچوبی گرد ،مستطيل ﯾا بيضی و مربع داشته باشد؟
جواب  :نه !!!
شما با انتخاب طرحھای مورد عالقه خود مانند  :گل  ،قلب  ،ساعت  ،نيم رخ
 ،طرحھای فانتزی و ﯾا حتی طرحھای اسليمی و برش آﯾنه به آن طرح و
شکل  ،می توانيد آﯾنه ای متفاوت و زﯾبا که باعث ستودن انتخاب خاص
شما توسط دﯾگران می شود؛ داشته باشيد.
حاال وقتشه اﯾده بگيرﯾد!!

منبع P٣٠world :
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آيينه،زيبايی ھا را دو چندان می کند

آﯾينه وسيله ای است که معموال ً در ھر خانه ای ﯾافت می شود اما اگر کمی
فراست به خرج دھيد می توانيد از آﯾينه ھا استفاده ای بسيار بيشتر از
دﯾدن خودتان ببرﯾد .درواقع آﯾينه ھا می توانند کاراﯾی ھای مختلفی مانند
بزرگتر نشان دادن خانه ،افزاﯾش نور محيط ﯾا نشان دادن اشيای خاصی که
در طرف دﯾگر اتاق و روبه روی آﯾينه قرار دارند ،داشته باشند.ﯾکی از مکان
ھای مناسب برای نصب آﯾينه راھروی منتھی به در ورودی است .اﯾن راھرو
غالباً به ھال ﯾا اتاق ھای دﯾگر منتھی می شود .با نصب ﯾک آﯾينه روی دﯾوار
راھرو با ﯾک تير دو نشان زده اﯾد .ھم فضا بزرگتری نشان داده می شود و
ھم می توانيد ھنگام خروج از خانه برای آخرﯾن بار خود را در آﯾينه ببينيد.
ھمچنين نصب آﯾينه در گوشه ھا ﯾا انتھاﯾی ترﯾن بخش اتاق می تواند به
ميزان قابل توجھی اتاق را بزرگتر نشان دھد.
آﯾينه ای که در محل مناسب قرار گرفته باشد می تواند نور محيط را بيشتر
کند .اگر احساس می کنيد پنجره ھای منزل تان کم و ﯾا کوچک است می توانيد ﯾک آﯾينه بزرگ روی دﯾوار مقابل پنجره قرار دھيد .ھر چند استفاده
از اﯾن اﯾده زمانی توصيه می شود که پنجره تان رو به منظره ای زﯾبا باز می شود.
به طور کلی بھتر است آﯾينه را در مکانی قرار دھيد که تصوﯾری که در آن منعکس می شود خاص و زﯾبا باشد .به عنوان مثال آﯾينه می تواند مقابل
ﯾک تابلوی نقاشی زﯾبا ،مجسمه ای بزرگ ﯾا ﯾک گلدان شاداب باشد.
اگر آﯾينه را روی ﯾک ميز قرار داده و به دﯾوار تکيه می دھيد توجه داشته باشيد که اشياﯾی که روی ميز ھستند تصوﯾر قسمت پشت شان در آﯾينه
می افتد .بنابراﯾن بھتر است از وساﯾل تزئينی ای استفاده کنيد که قسمت پشت شان نيز زﯾبا باشد .مانند چند شمع ﯾا ﯾک گلدان کوچک.
برای نصب آﯾينه ھای کوچک باﯾد مانند تابلوھا آنھا را در ارتفاعی نصب کنيد که ھمتراز با چشمان تان باشند .آﯾينه ھای قدی نيز می توانند در اتاق
ھا بسيار کاربردی و مفيد باشند .شما می توانيد حتی آﯾينه ھای قدی را پشت در کمد نصب کنيد.

]نجمه افضلی [
منبع  :روزنامه اﯾران
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آشپزخانه به مثابه قلب خانه است و خانم ھای خانه دار اکثر اوقات روزشان
را در اﯾن مکان سپری می کنند .پس عالوه بر اﯾن که آشپزخانه باﯾد جای
کافی برای قرار دادن وساﯾل مختلف داشته باشد و از حداکثر فضای آن برای
چينش وساﯾل استفاده شود ،باﯾد مکانی امن برای آشپزی و حتی برای
بچه ھا باشد
 (١قفسه مخصوص سبزﯾجات در کابينت:
در ﯾک کابينت ساده که به شکل ﯾک چھارچوب است با تعبيه قفسه ھای
ساده پالستيکی ،مکانی برای قرار دادن سيب زمينی ،پياز و سبزﯾجاتی
دﯾگر می سازﯾد که در فضای آزاد نگھداری می شوند .برای استفاده آسان
تر ،اﯾن قفسه ھا به صورت کشوﯾی ساخته شده اند.
 (٢استفاده از قفسه کوچک برای جای دادن قابلمه ھای بزرگ:
با تعبيه قفسه ای به شکل ﯾک نيم داﯾره ،به آسانی با باز و بسته کردن در کابينت قفسه ھا به ھمراه در به قسمت بيرون منتقل می شوند.
 (٣جای مخصوص مواد شوﯾنده در کابينت ظرفشوﯾی:
قسمت پاﯾين کابينت ظرفشوﯾی ،جای مناسبی برای قرار دادن مواد شوﯾنده و  ...است ،برای حفظ بيشتر اﯾن مواد ،با تعبيه قفسه فلزی در
قسمت داخلی در کابينت ،می توان از بقيه فضای داخل کابينت برای مصارف دﯾگر استفاده کرد.
 (۴کمدچه به شکل وﯾترﯾن:
در کابينت ھای جدﯾد ،به جای تعبيه وﯾترﯾن ھاﯾی با درھای شيشه ای ،از کمدچه ھای ساده ای با درھاﯾی از جنس پالستيک مات ،استفاده می
شود .در تصاوﯾر ،دو مدل از اﯾن کمدچه ھای تزئينی را مشاھده می کنيد .درھای ﯾکی ،به شکل کرکره در قسمت باال جمع می شوند و دﯾگری ﯾک
کمدچه ساده که قفسه ھای آن فلزی و به صورت رﯾلی تعبيه شده است که به آسانی جابه جا می شود.
 (۵قفسه ھای ساده به شکل کيسه:
در اﯾن مدل ابتکار بسيار جالبی صورت گرفته است .برای نگھداری خوراکی ھاﯾی مثل پفک ،شکالت و  ...که در بسته بندی نگھداری می شوند،
طبقات مخصوصی ساخته شده که بسيار ساده ھستند و به آسانی قابل استفاده می باشند .در اﯾن مدل دو عدد چھارچوب فلزی به شکل کشو
تعبيه شده که سبدی حصيری داخل آن قرار گرفته و از فضای داخل سبد برای نگھداری اﯾن خوراکی ھا استفاده می شود.
 (۶کشوﯾی بزرگ برای ﯾک سروﯾس قاشق و چنگال کامل:
اﯾن کشوی کم حجم و بارﯾک ،با فضاﯾی کامال ً تقسيم بندی شده قابليت اﯾن را دارد که ﯾک سروﯾس قاشق و چنگال داخل آن جای گيرد .بدﯾن
ترتيب در ﯾک فضای تقسيم بندی شده ،ھر چيز در جای مناسب خود نگھداری می شود.
 (٧قفسه ای به شکل داﯾره برای قابلمه ھا:
قابلمه از جمله ظروف حجيمی است که فضای زﯾادی اشغال می کند و معموال ً برای اشغال جای کمتر ،چند عدد از آنھا را داخل ﯾکدﯾگر قرار داده و
در کابينت قرار می دھيم و در ھنگم استفاده نيز با مشکالتی مواجه می شوﯾم اما در اﯾن مدل ساده قفسه ای به شکل داﯾره تعبيه شده است و
به وسيله ﯾک محور در قسمت ميانی به آسانی می چرخد و ظرف مورد نظرتان را به راحتی پيدا خ واھيد کرد که البته بھتر است برای دسترسی
بيشتر به ظروف ،اﯾن مدل در محلی نزدﯾک به اجاق گاز قرار گيرد.
منبع P٣٠world :
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ابتکارھای ساده در چيدمان خانه

گاھی اوقات بعد از زدن رنگ دلخواه به دﯾوارھا ،انتخاب مبلمان مناسب و
استفاده بجا از وسائل تزئينی ،باز ھم احساس می کنيد که اتاق ظاھری
کسل کننده و ﯾکنواخت دارد و با وجود اﯾنکه ھمه چيز سر جای خود قرار
دارد ،باز ھم به نظر می رسد که چيزی کم است .در چنين شراﯾطی می
توانيد با تغييرات جزئی ظاھر خانه را جذاب تر کنيد.
بسياری از افراد برای دﯾوارھا ﯾا مبلمان و ساﯾر وساﯾل خانه از طرح ھای
بسيار ساده و رنگھای روشن و ﯾکنواخت استفاده می کنند به طوری که
ھمه رنگ ھا با ﯾکدﯾگر ھمخوانی کامل دارند و بسيار به ھم نزدﯾک ھستند.
البته استفاده از اﯾن شيوه اﯾرادی ندارد اما اگر می خواھيد دکور جذاب تری داشته باشيد بھتر است از ﯾک شی ء خاص با رنگ ﯾا طرح بسيار
متفاوت استفاده کنيد تا نمای اتاق از حالت ﯾکنواخت خارج و توجه افراد به بخش خاصی از آن معطوف شود .ﯾک مبل راحتی با رنگی شاد ﯾا ﯾک
تابلو نقاشی بزرگ با طرحی شلوغ و رنگ ھای جذاب می تواند گزﯾنه ھای مناسبی برای اﯾن کار باشد.
ھمانطور که ھمه انسان ھا به علت داشتن خصوصيات و وﯾژگی ھای منحصر به فردشان با ﯾکدﯾگر متفاوت ھستند،خانه ھا نيز باﯾد با ﯾکدﯾگر تفاوت
داشته باشند .بھتر است برای طراحی دکور اتاق ھا عالوه بر وسائلی که در ھر خانه ای موجود است از اشياﯾی استفاده کنيد که به نوعی نماد
اعضای خانواده باشد .به عنوان مثال قاب عکس ھای خانوادگی ﯾا ﯾک شیء قدﯾمی که نسل اندر نسل به شما به ارث رسيده است ﯾا آثار ھنری
اعضای خانواده ،می توانند به خانه شما روح و شخصيت خاص خود را ببخشند.
ھيچ چيز نمی تواند مانند ﯾک دسته گل زﯾبا ﯾا چند گلدان از گياھان آپارتمانی به فضای خانه شما نشاط و سرزندگی ھدﯾه کند .البته به شرطی که
گياھان کامال ً شاداب باشند .برای نورپردازی اتاق ھا به جای استفاده از ﯾک چلچراغ پر از المپ  ١٠٠وات ،از آباژورھا ﯾا چراغ ھای تزئينی استفاده
کنيد .استفاده از چراغ ھای تزئينی کوچک و بزرگ در نقاط مختلف اتاق ،نه تنھا نورپردازی خانه را زﯾباتر می کند ،بلکه به عنوان ﯾک شیء زﯾنتی به
زﯾباﯾی محيط نيز می افزاﯾد.
بسياری از افراد ترجيح می دھند به دﯾوارھا رنگ سفيد ساده بزنند در حالی که استفاده از کاغذ دﯾواری ھای طرح دار می تواند زﯾباﯾی اتاق را
دوچندان کند .حتی اگر دﯾوارھا رنگ ساده ای دارند ،می توانيد در بعضی از قسمت ھا نوارھای حاشيه ای طرح دار که مخصوص دﯾوار ھستند نصب
کنيد .در خانه ای با دکور زﯾبا ،لزومی ندارد که ھمه چيز به طور کامل با ﯾکدﯾگر ھمخوانی کامل داشته باشد .گاھی اوقات بد نيست طرح ھا ﯾا بافت
ھای کامال ً متضاد در کنار ﯾکدﯾگر قرار بگيرند ،به عنوان مثال ﯾک ظرف شيشه ای روی ﯾک ميز چوبی با ﯾک روميزی ابرﯾشمی و نازک در مجاورت
فرشی ضخيم با پرزھای بلند ،جلوه چشم نوازی خواھد داشت.
فرش ھا با طرح ،رنگ ،جنس و ساﯾزھای متفاوت ﯾکی از اصلی ترﯾن مؤلفه ھای دکور خانه محسوب می شوند البته به شرطی که از آنان به
خوبی استفاده شود .اگر می خواھيد در خانه ازچند دست مبلمان استفاده کنيد ﯾا ھر گوشه از فضا رابه انجام کار خاصی اختصاص دھيد ،می
توانيد برای ھر بخش ﯾک قالی با رنگ و طرح متناسب با مبلمان تدارک ببينيد و ساﯾر وسائل را دور آن بچيند.

]راضيه حبيبی [
منبع  :روزنامه اﯾران
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اتاق به اتاق خانه خود را بررسی کنيد

افزودنی ھا گاه می تواند شاخص ﯾك اتفاق زﯾبا و چشمگير باشد و از طرﯾق
به كارگيری و خرﯾد چند گلدان پرگل ﯾا قاب ھای عكس و گياھان آپارتمانی
می توان فضاﯾی دل انگيز در اتاق اﯾجاد كرد .اﯾن زﯾباﯾی ھميشه می تواند
مقرون به صرفه ھم باشد ،مثال ً ميز شام را چنان تزﯾين نماﯾيد كه غذاﯾی كه
بر روی آن سرو می شود ،منحصر به فرد به نظر بياﯾد .از چينی ھای سفيد
كه ھيچ وقت از مد نمی افتد ،استفاده كنيد و ليوان ھای ﯾك دستی كه با آن
ھا ھمخوانی داشته باشد بر سر سفره بگذارﯾد .گاھی عالوه بر دستمال
سفره ،با استفاده از چراغ ھای كم نور ﯾا شمع بر روی ميز ،جوی حاكی از
صميميت اﯾجاد كنيد.
▪ راھرو :اغلب راھروھا فضاﯾی محدود ھستند و اكثراً برای انبار كردن لوازم
خانه استفاده می شوند .كيف ھا و كفش ھای اضافی را به كمد اتاق خواب منتقل كنيد و چترھا و لوازم ورزشی را جاﯾی قرار دھيد كه دﯾد كمتری
داشته باشد مثال ً گاراژ ﯾا قفسه ھاﯾی از آشپزخانه كه استفاده كمتری دارﯾد.
▪ اتاق خواب :با خرﯾد ﯾك لحاف جدﯾد و قرار دادن كوسن ھای مختلف روی آن ،تغييری در اتاق خواب خود اﯾجاد كنيد تا احساس آرامش را القا كند.
رنگ دﯾوارھا را عوض كنيد و رنگ مبلمان چوبی را به سفيد ﯾا شيری تغيير دھيد .لوازم آراﯾش خود را در ﯾك وﯾترﯾن طبقه دار قرار دھيد تا جلوی آﯾنه
با اﯾن گونه اشيا شلوغ به نظر نياﯾد.
▪ آشپزخانه :كابينت ھای قدﯾمی آشپزخانه را دوباره رنگ بزنيد و دستگيره ھای جدﯾدی برای آن ھا خرﯾده و نصب نماﯾيد .تمام وساﯾل پخت و پز خود
)مگر زﯾباترﯾن آن ھا( را خارج از دﯾد قرار دھيد.
▪ حمام :نيازی نيست برای حمامتان زﯾاد ھزﯾنه كنيد تا دلپذﯾر به نظر آﯾد.
تجمع آھك ،چرك و كثافات و نيز رنگ خوردگی ھای سطح دﯾوار با استفاده از مواد شوﯾنده ناپدﯾد می شوند ﯾا كال ً می توانيد رنگ آميزی جدﯾدی را
تجربه كنيد )دقت كنيد كه ھرگز جوھرنمك را به ھمراه واﯾتكس ﯾا پودرھاﯾی مانند رخشا استفاده نكنيد چون بالفاصله گاز كشنده ای توليد می
كند( .برای پاك كردن لكه ھای سفت روی دوش می توانيد از اسپری مخصوص ھمين كار استفاده كنيد ،بپاشيد و با گذشت چند دقيقه با برس نرم
روی آن بكشيد.
▪ بيرون خانه :با رنگ مخصوص وساﯾل موجود در فضای باز ،درھا و پنجره ھا و ناودان ھا را دوباره رنگ كنيد و پوليش بزنيد .اگر باغ ﯾا باغچه دارﯾد آن را
فراموش نكنيد ،گياھان را به طور منظم آب بدھيد و ھرس نماﯾيد و از رشد علف ھرز جلوگيری كنيد.
▪ شومينه :اﯾن مورد كه چند سالی است به فضای آپارتمان ھای ما اضافه شده است را با افزودن ملزومات ساده ای ،گرما ببخشيد .سيخ
شومينه ،دم آھنگری و سطلی كه در آن چوب ﯾا زغال قرار داشته باشند ،از اﯾن شمارند .شمعدان ھاﯾی را در كنار لبه ھای مسطح آن بگذارﯾد و
آﯾنه ای را مستقيماً باالی شومينه نصب كنيد تا صحنه ای روﯾاﯾی پدﯾد آورد.
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مھری موسی وند
منبع  :روزنامه اﯾران
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اتاق تخيلی کودک

شخصيت کودکان در سال ھای اول زندگی ،از بدو تولد تا پيش از ھفت
سالگی ،شکل می گيرد .رشد کودک در سال ھای ابتداﯾی زندگی  ،از
عوامل بسياری تأثير می پذﯾرد .فعاليت و بازی  ،ﯾکی از ارکان اصلی رشد و
ﯾادگيری ھر کودک است که در ارتباط با فضا و محيط  ،رشد شخصيتی و
اجتماعی او را شکل می دھد .فضاھای مرتبط با فعاليت کودکان  ،می
باﯾست دارای شراﯾط مناسب و مطلوب برای رشد جسمی ،ذھنی ،
عاطفی و اجتماعی آنان باشد .از اﯾن رو در طراحی فضاھای مناسب برای
کودکان  ،از جمله اتاق آنان  ،شناخت روحيات و عالقه مندی ھای نونھاالن
اھميتی خاص پيدا می کند .برای دستيابی به اﯾن امر باﯾد از طرح ھاﯾی
استفاده کرد که منطبق با شراﯾط جسمی و روانی کودک باشد .خانواده
ھای عزﯾز می دانند که کودکان دنياﯾی تخيلی برای خوﯾش می سازند  ،و در سنين کم تر از ھفت سالگی  ،دنيا را آن طور که دلشان می خواھد
باشد  ،مجسم می کنند و نه آن گونه که در واقع ھست .بسياری از بچه ھا  ،از طرﯾق ھمين فرآﯾند عواطف و احساسات خود را نيز بيان می کنند.
بنابراﯾن  ،الزم است پدر و مادر در طراحی اتاق کودک خردسال شان نکاتی را رعاﯾت کنند .داخل کردن عناصر تخيلی به اتاق کودکان راھکار خوبی
است  ،اما می باﯾست با شراﯾط جسمی و سن کودکان تطبيق داشته باشد.
نقاشی کردن اتاق کودک با تصاوﯾر واقعی اما لطيف از حيوانات و طبيعت ،گل و سبزه و درخت ،می توانند تأثير خوبی بر روحيات وی داشته باشد.
به ھمين ترتيب ،چيدن ميز و صندلی ھای سبک چوبی ﯾا پالستيکی  ،برای بازی چند کودک ھم سن و سال احساس نزدﯾکی با بزرگ ترھا را در
کودکان تقوﯾت می کند.
اگر قصد دارﯾد برای فرزند خردسال خود شراﯾط مطلوبی فراھم آورﯾد ،به نيازھای آﯾنده ی او نيز توجه نشان دھيد .اگر فرزندتان کوچک است ،اتاقش
باﯾد به گونه ای طراحی شود که کودک بتواند از مبلمان و تخت و کمدش تا ھنگام مدرسه رفتن استفاده کند .با ﯾک برنامه رﯾزی صحيح ،رسيدن به
ھدف ھای بلند مدت نيز امکان پذﯾر است.
منبع  :پرشين وی
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اتاق خواب

اگر از شکل قرﯾنه ای که در اکثر اتاقھای خواب با ﯾک تخت و دو ميز عسلی
اﯾجاد ميشود ،خسته شده اﯾد ،کمی از ابتکار خود بھره گرفته و اﯾن فضا را
به محلی آرام بخش و شادی آور تبدﯾل کنيد.
 (١تخت را طوری قرار دھيد که در اطراف آن فضای کافی برای عبور وجود
داشته باشد .تخت ،نقطه تمرکز چيدمان اتاق خواب است .اگر تخت تا حد
امکان از کمد فاصله داشته باشد ،استفاده از اﯾن دو فضا ساده تر خواھد
بود.
 (٢برای گرم و راحت کردن فضا از قاليچه ھای نرم و کوچک در کنار تخت
استفاده کنيد.
 (٣انتخاب و چيدمان لوازم تزئينی شخصی ،گلدان کوچک با گلھای طبيعی و چراغ خواب ميتواند دو عسلی را به دو فضای متفاوت تبدﯾل کند.
 (۴ﯾک تابلو آرامش بخش که عرض آن الاقل ﯾک سوم عرض تخت باشد ،در باالی تخت نصب کنيد .به طوری که بيشتر به تخت نزدﯾک باشد تا
سقف.
 (۵اگر در پاﯾين تخت فضای کافی وجود دارد ،ﯾک نيمکت ﯾا صندوق زﯾبا در اﯾن قسمت قرار دھيد ﯾا ﯾک ميز کوچک و مبل راحتی در گوشه مقابل
تخت قرار دھيد.
 (۶نور موضعی در اتاق خواب بھتر از نور ﯾک چراغ سقفی است .در صورت تماﯾل ميتوانيد از ھردو استفاده کنيد .چراغھای پاﯾه دار ﯾا آباژورھای آوﯾز
با سيم بلند که در گوشه اتاق نصب ميشوند نيز به اﯾجاد فضاﯾی مناسب برای استراحت کمک ميکنند.
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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اتاق خواب فضاﯾی است که ھمان طور که از اسمش پيدا است برای
استراحت و خواب از آن استفاده ميشود و متاسفانه در کشور ما به گونه ای
تبدﯾل به انباری نيز شده است!!! مخصوصاً به دليل نبود فضاﯾی مانند
رختکن جدا ﯾا کمد بندی مناسب......
اولين موضوع مھم در انتخاب ﯾکی از اتاقھای خانه به عنوان اتاق خواب دور
بودن آن از فضای پر صدای چه داخلی و چه خارجی ميباشد ....و نزدﯾک به
حمام قرار داشته باشد ترجيحا پنجره آن به سوی حياط ﯾا نور گيری
مناسبی داشته باشد..اسباب الزم در اﯾن اتاق معموال ً مشخص ولی باﯾد با
ساﯾز اتاق انتخابی ھمخوانی داشته باشد...و ترجيحا رنگ ملحفه و رو
تختی و پرده و موکت ﯾا کفپوش با ھم ھماھنگی داشته باشند
سعی کنيم بر روی ميز ھی کوچکی که در کنار تخت قرار ميگيرند از آباژور
ھای کوچک و قاب عکس ھای زﯾبا استفاده کنيم ..شمعدانھای تزﯾينی
.....گلھای طبيعی زﯾبا مثل گل بامبو که احتياج به نور مستقيم ندارد
استفاده کنيم...فضای اتاق خواب را ھمواره رمانتيک جلوه دھيد از کوسنھای رنگی و شاد بر روی تخت استفاده کنيد.......
ھيچوقت لباسھاﯾتان را از درو دﯾوار آوﯾزان نکنيد اﯾن اتاق فضای خصوصی شماست و حکم آن در زندگی شما از اتاق پذﯾراﯾی جدی تر است ..
از رنگ اميزی تند استفاده کمتر کنيد زﯾرا رنگھای خمار و شاد مالﯾم آرامش بيشتری در ھنگام استراحت در شما اﯾجاد ميکند
قسمتی از دﯾوار را به قاب عکس ھای و عکس ھاﯾی جالب از دورھھای مختلف زندگی خانواده قرار دھيد در اﯾن قسمت اندازه و شکل قاب ھا
اختيارست شاﯾد تمام عکسھای سفيد سياه را انتخاب کردﯾد و....و شاﯾد تنھا عکسھای دوره کودکی و........
سعی کنيد از نقاشی ھای آرام استفاده کرده نه پوستر ھای شلوغ و رنگ اميزی ھای تيره...
اﯾن عکسھاﯾی که برای شما ميگذارم دليل بر حتمی بودن دکور شما به اﯾن شکل نيست اما ميتوان اﯾده ھای خيلی خوبی از اﯾن عکسھا گرفت و
با توجه به اندازه فضا .....مبلمان .....و...به خوبی استفاده کرد.

http://interiordesignnow.blogfa.com

http://vista.ir/?view=article&id=111132

اتاق خواب آسيايی

وقتی صحبت از دکوراسيون آسياﯾی می شود اولين چيزی که به ذھن می
آﯾد رنگ ھای فراوان و گرم و نقش ھای بدﯾع و زﯾباست  .اما به ﯾاد داشته
باشيد که اسيا منطقه بزرگيست که سبک ھای مختلفی چون اﯾرانی ،
ھندی  ،چينی و ژاپنی را شامل می شود .
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طرح ھای آسياﯾی با نيازھای امروزی ھماھنگ شده و بدون دور شدن از
اصالت و ھدف اوليه خود به شکلی امروزی تبدﯾل شده اند  .از اﯾن رو اﯾن
طرح ھا اخيرا در غرب نيز طرفداران زﯾادی پيدا نموده اند .
تخت خواب ھای صاف و کوتاه ژاپنی از جمله مواردﯾست که محبوبيت زﯾادی
در دنيا پيدا کرده است  .مالفه ھای سفيد به ھمراه تعدادی بالشت ھا و
کوسن ھای رنگی برای جلوه بخشيدن به چوب تيره ﯾک تابلو نقاشی زﯾبا می شود که حس ارامش را در انسان بيدار می کند  .ﯾا با توجه به ساﯾر
سبک ھای اسياﯾی می توانيد تخت خواب ھای تاج دار ﯾا ستون دار را انتخاب کرده و پرده ھای حرﯾر رنگين در اطراف آن بياوﯾزﯾد  .ھدف اصلی از
نصب اﯾن پرده ھا در قدﯾم دور نگه داشتن حشرات مزاحم بوده است  .اﯾن پرده ھای سبک و خوشرنگ حسی رمانتيک را نيز اﯾجاد می نماﯾند .
ھمچنين می توانيد از تخت خواب ھای بامبو ﯾا نمدھای ژاپنی نيز در اتاقتان استفاده کنيد  .برای رنگين نمودن اتاق تعداد زﯾادی کوسن ھای رنگين
اﯾرانی و ھندی را در اطراف اتاق پخش کنيد .
مبلمان اﯾن اتاق ھا ساده و کاربردی ھستند  .و طرح ھا خطی و ساده  .کمد ھا معموال ً دارای کناره ھای صاف و بدون انحنا و از رنگ چوب تيره
ھستند  .در اﯾن اتاق ھا حتما صندوق ھاﯾی برای نگه داری وساﯾل وجود دارد  .ھمچنين سبدھای حصيری ﯾا جعبه ھای رنگين نيز اﯾده جالبی در
اﯾن اتاق ھا خواھد بود  .توجه کنيد تمامی عناصر اﯾن اتاق ھا کاربردﯾست  .ھم چنين گاھی ﯾک ﯾا دو صندلی چوبی نيز در کنار تخت ھا قرار دارد اما
اکثرا ترجيح داده می شود که بر روی زمين نشسته شود از ھمين رو معموال گليم ھا ﯾا قالی ھای رنگين زﯾباﯾی بر روی زمين پھن کرده و متکاھا و
کوس نھای رنگينی بر روی انھا قرار می دھند .
می توانيد لوازم دﯾگری مثل گلدان و آﯾنه ھای برنجی و قاب ھای عکس را نيز به اتاق اضافه کنيد  .برای کف اتاق بھتر است از پارکت ھای چوبی ﯾا
کف پوشی با طرح چوب استفاده نماﯾيد  .ھمچنين می توانيد از کف پوش ھای لومينت ﯾا بامبو نيز بھره مند شوﯾد  .نور اتاق مالﯾم است و ھم می
توانيد از چراغ ھای پاﯾه بلند و ھم سقفی در کنار ھم استفاده کنيد .
اتاق خواب ھای اسياﯾی رنگين و جذاب ھستند  .برای اسياﯾی کردن اتاق اولين گام انتخاب ﯾک فرش رنگی ﯾا چراغ ھای اوﯾز رنگين با طرح ھای
سنتی است  .اما لوازم باﯾد حداقل باشد  .لوازم دکوری اﯾن منطقه نيز فراوان است و می توانيد مطابق با سليقه خود اقدام کنيد .
منبع P٣٠world :
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اتاق خواب ايده آل من

ﯾک تغيير اساسی! بله اﯾن چيزی است که شما احساس میکنيد واقعا به
آن احتياج دارﯾد .ھمه چيز به نظر تکراری میآﯾد حتی اتاق خوابتان اما باﯾد
چه کار کرد اگر ھميشه به دنبال مکانی آرامشبخش و متفاوت برای
استراحت کردن ﯾا خلوت کردن با خودتان بودهاﯾد با اﯾدهھای عجيب و نو و
دﯾدنی و رنگھاﯾی بینظير و شعاعھای نورانی که احتماال فقط در فيلمھا
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دﯾده میشوند و ﯾا طراحیھای مدرن و امروزی )البته به شيوه خودتان(
ھمراه با تصاوﯾر زﯾبا و رنگھای در ھم و برھمی که بهطور دائم در ذھنتان
چرخ میخورند و فکر میکنيد که اگر راجع به آنھا به دﯾگران چيزی بگوﯾيد
احتماال شوکه خواھند شد و..
.باﯾد بگوﯾم که با اﯾن تفاسير چيدمان و دکوراسيون اتاق خوابتان و نھاﯾتا
دست ﯾافتن به آرزوی کوچک اما دﯾرﯾنهتان مبنی بر داشتن اتاق خوابی
دلخواه با طراحی بینظير برای ھر کسی به غير از خودتان احتماال کمی چالش برانگيز و ﯾا حتی دردسرساز خواھد بود ولی مژده میدھم که اﯾن
آرزو به سادگی و با کمی حوصله و خالقيت توسط خودتان کامال دست ﯾافتنی است نکته دﯾگری که بھتر است از ھمين االن خيالتان را در موردش
راحت کنم اﯾن است که ،روشی که طی اﯾن سلسه مقاالت قرار است با ھم راجع به آن صحبت کنيم بسيار کمخرج بوده و با ھر ميزان بودجهای
قابل استفاده و کامال کاربردی است...
▪ رﯾتم و ھماھنگی
زمانی دکوراسيون ﯾک اتاق از ھماھنگی نسبی باالﯾی برخوردار است که بتوان به سادگی ارتباط ھمه اجزای اتاق را با ﯾکدﯾگر تشخيص داد .در اﯾن
ميان نقش رنگھا و استفاده از الگوھای ھم خانواده در چيدمان وساﯾل ،در رﯾتم بخشی و اﯾجاد ھماھنگی اﯾدهآل غيرقابل انکار میباشد .ساﯾه
روشنھا و افکتھای نوری نيز در اﯾن زمينه کمتاثير نيستند) .آنھا را نادﯾده نگذارﯾد!(
▪ طبيعتگراﯾی در اتاق خواب
تا میتوانيد از مظاھر طبيعی برای دکوراسيون اتاقتان استفاده کنيد انواع گياھان خانگی و وساﯾل ساخته شده از چوب ،سنگ و ...میتواند به
شما در داشتن اتاقی بینظير ،زنده و سرشار از انرژیھای مثبت و نيرو دھنده کمک کند .در اﯾن جا برای تکميل بحث ،خوب است اشارهای ھم به
کتاب پزشکی مکمل و درمانھای موازی کنيم .در اﯾن کتاب در مبحث فنگشوﯾی توصيهای مھم و جالب شده است> :از گياھان و اشيای مختلفی
مانند تابلو ،مجسمه ،سکه ،سنگﯾشم ،زنگوله و ...به عنوان ابزار روﯾاروﯾی با تاثيرات منفی تقوﯾت تاثيرات مثبت و ﯾا حماﯾت و حفاظت ساکنان
خانه استفاده میشود که استفاده از اﯾن اشيا باﯾد در موارد مشخص و ﯾا آگاھی کامل از اھميت نمادﯾن آن انجام گيرد< ).کتاب پزشکی مکمل و
درمانھای موازی(
طبيعت ھمواره زﯾباترﯾن و کاملترﯾن الگوھا را در اختيار انسانھا قرار میدھد پس برای موفق شدن در اﯾن کار ھم بھترﯾن الگوی شما چه در انتخاب
رنگھا و چه در چيدمان وساﯾل اتاقتان طبيعت است عالوه بر اﯾن شما میتوانيد به جای گم شدن در ميان انبوھی از کتابھا و جزوات مربوط به
رنگشناسی با نگاھی ساده اما دقيق به چگونگی در کنار ھم قرار گرفتن رنگھا در طبيعت ،زﯾباترﯾن ترکيبات رنگی را متناسب با فضای اتاقتان
اﯾجاد کنيد .با توجه به ھمه آنچه که در باال گفته شد بھترﯾن توصيهای که میتوانم نھاﯾتا به شما برای طراحی و تغيير دکوراسيون اتاقتان بکنم اﯾن
است که ابتدا سعی کنيد اطالعات پاﯾهای الزم را در اﯾن زمينه کسب کنيد و قبل از ھر چيز به قلب خودتان و احساسات درونیتان عميقا توجه کنيد
نه به سخنان دوستان ،عالﯾق پدر و مادرتان و ﯾا سليقه اطرافيان دﯾگرتان ،به خودتان و احساسات خودتان و سليقه خودتان اعتماد کنيد چرا که
نھاﯾتا اﯾن شماﯾيد که باﯾد در اﯾن اتاق زندگی کنيد.
▪ کـوتاه از اتـاق استـراحت
_ به ھيچ عنوان درست نيست کسانی که به سختی به خواب میروند ،اتاق خوابشان رو به غرب باشد ،در حالی که اتاقھای رو به طلوع برای
کسانی که بيدار شدن براﯾشان سخت است ،اﯾدهآل میباشد.
_ جاﯾی که تختخوابتان را قرار میدھيد بسيار حياتی است .زﯾرا شما حدود ﯾک سوم زندگیتان را در آن سپری خواھيد کرد .بھتر است سرتان به
طرف دﯾوار باشد تا دﯾوار از آن حماﯾت کند و به طرف در دﯾد داشته باشيد .اگر ميزھای دارای روميزی پارچهای کنار تخت باشد و گوبلنی روی دﯾوار
پشت تخت آوﯾزان باشد ،محيط را آرام میکند .از تصوﯾرھای نامناسب ﯾا شلوغ باﯾد اجتناب شود ،اﯾن اتاق تقارن و مناسبت خوبی دارد ،ميزھای
متناسب کنار تخت رابطه مثبت را تقوﯾت میکند.
_ ھنگام شب آﯾنهھای روی در کمدھا ﯾا ميز آراﯾش را با پرده روشن بپوشانيد ،چون ھنگام خواب باﯾد انرژیھای موجود در اتاق آرام باشند ،چرا که
آﯾنه آنھا را گسترش میدھد.
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_ تختخوابھای دارای قاب فلزی ،امواج الکترومغناطيسی لوازم برقی و سيمکشی خانه را تشدﯾد میکند ،تختخوابھای چوبی بھتر ھستند.
_ برای مالفهھا ،پتو و روبالشیھا از مواد طبيعی استفاده کنيد.
_ اتاق خواب ھر چه کوچک باشد ،متناسب و اﯾدهآل میباشد ،چرا که انرژی آن آرامتر و متعادلتر در جرﯾان خواھد بود .به ﯾاد داشته باشيد تمام
لباسھاﯾی را که در طول روز پوشيدهاﯾد و از دنيا انرژی گرفتهاند را به اتاق دﯾگر و ﯾا کمد مخصوص لباسھا منتقل کنيد.
_ رنگھای سفيد و کرم روشن ،بھترﯾن رنگ برای اتاق خواب است ،ھر رنگی که کمرنگ باشد ،اتاق خواب شما را آرام خواھد کرد.

منبع :فنگشوﯾی به زبان ساده
منبع tehroon٢٠. :
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اتاق خواب به سبک نواحی گرمسيری

خيلی از افراد در موقع غم و ناراحتی به اتاق خواب خود پناه می برند .
ارامش و امنيت اﯾن اتاق ان را برای چنين مواقعی مناسب می کند  .اما اگر
اتاق خواب شما حالت ارامش بخش و ساکتی را نداشته باشد پشت سر
گذاشتن اﯾن احساس و پناه بردن به ان بی فاﯾده خواھد بود  .اتاق خواب
گرمسيری اتاقيست که ارامش را چه در شب و ھنگام استراحت و چه در
مواقع ناراحتی ﯾا خستگی به شما ارزانی می دارد .
حتی تزﯾين چنين اتاقی با حسی از ارمش و اسودگی ھمراه خواھد بود .
اولين موضوع تعيين نقطه اصلی جھت تمرکز پياده کردن طرح بر روی ان می
باشد  .تصاوﯾری با موضوعات گلھا و حيوانات و گياھان اﯾده اصلی چنين
سبکی را خواھند داد  .سعی کنيد وساﯾلی با اﯾن مضومن پيدا کرده و در
گوشه و کنار اتاق قرار دھيد  .به ھمين راحتی !!!!!
می توانيد تصاوﯾری از شاخ و برگ ھای پھن بر روی دوﯾار اتاق خود نقاشی
کنيد  .ﯾا حتی شاخ و برگ ھای مذکور را خشک کرده وسپس قاب کنيد و بر
روی دﯾوار نصب نماﯾيد  .می توانيد با انھا درون قاب عکس منظره گرمسيری زﯾباﯾی را به تصوﯾر بکشيد ﯾا برای متفاوت بودن ﯾک منظره کامال متضاد
با نقاط گرمسيری .
رنگ دﯾوارھا باﯾد طبيعی و روشن مثال سفيد ﯾا کرمی ﯾا خاکستری روشن با بژ باشد  .رنگ ھای سبز و ابی و زرد برای پوﯾاﯾی و شادابی اتاق و در
ساﯾر طرح ھا به کار گرفته می شوند  .نقاشی دﯾواری نيز می توانتد شامل خورشيد در حال غروب و درخت ھای نخل باشد ﯾا کاغذ دوﯾاری گلدار
ھم انتخاب خوبيست .
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کف اتاق می تواند به رنگ بلوطی ﯾا قرمز تيره ﯾا قرمز قھوه ای ﯾا به رنگ ماسه ھای درﯾا باشد  .کف پوش ھای لومينت کامال مناسب چنين
سبکيست .
ﯾک پنکه سقفی با پره ھاﯾی شبيه برگ نخل و حباب ھاﯾی اوﯾزان از زﯾر ان طرح شما را تکميل می نماﯾد  .نور در اتاق مھم است اما در اﯾن سبک
نباﯾد منبع اصلی توجه شما باشد .
پرده ھا و روتختی ھا بھتر است دارای نقوشی از برگ ھا ﯾا خود درخت خرما و گل ھای ارکيده باشند  .ﯾک گلدان زﯾبا با گلھای ارکيده مصنوعی نيز
کنار تخت قرار دھيد  .جنس وساﯾل اتاق نيز باﯾد چوبی باشد .
منبع P٣٠world :
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اتاق خواب توسکانی

اگر به فکر تغيير دکوراسيون اتاق خواب ھستيد استفاده از سبک توسکانی
اﯾده خوبيه چون ھم درست کردنش اسونه و ھم احساس ارامش و رمانتيک
بودن اﯾجاد می کنه  .در اﯾنجا به نکاتی برای اﯾجاد ﯾک چشم انداز توسکانی
وار در اتاق خواب اشاره می کنيم .
رنگ دوﯾارھا را به رنگ زنگی ﯾا ھر رنگ از طيف رنگ ھای خاک رنگ نماﯾيد .
توجه کنيد که رنگ ھای درخشان مانند نارنجی سوخته ﯾا اخراﯾی برای
دست ﯾابی به حس گرمی و نشاط سبک توسکانی ضرورﯾست  .اﯾن رنگ
ھا ھم با مبلمان تيره و ھم روشن ھمخوانی خواھند داشت  .مبلمان تيره با
رنگ درخشان و رگ دﯾوارھا بيشتر به چشم می اﯾند و جالب است که
ھمين اتفاق در مورد مبلمان ابی کمرنگ ﯾا سفيد نيز حادث می شود  .رنگ
اميزی می تواند بافت دار ﯾا ساده باشد و حتی می توانيد در صورت تماﯾل
عکس ھاﯾی از گل ھا را نيز بر روی دوﯾار ترسيم کنيد  .ﯾا حتی از کاغذ دوﯾارھاﯾی با مناظری از چشم انداز ساحل درﯾا استفاده نماﯾيد  .مناظر بسيار
ارامش بخش ھستند .
بھتر است در سقف شما تيرھای چوبی ﯾا بافت اجری به کار رفته باشد اما انھا را رنگ نکنيد ﯾا رنگشان را متضاد با رنگ دﯾوارھا انتخاب نماﯾيد .
برای کف پوش نيز از سنگ ھای اخراﯾی ﯾا اجرھای سفالی ﯾا چوب قرمز استفاده کنيد  .رنگ زمين و دﯾوارھا ھماھنگ و قرمز و رنگ سقف روشن تر
و متضاد است  .اﯾن رتکيب رنگ چنين اتاقی است .
اما خوب وقتی نوبت به وساﯾل می رسه باﯾد پول خرج کنيد و لوازم زﯾبای محلی توسکانی مثال ﯾک تخت خواب منقش دست ساز ﯾا ﯾک قفسه
کتاب توسکانی ﯾا کمدھای دست ساز روستاﯾی انھا را خرﯾداری کنيد  .الزم نيست ھمه وساﯾل البته ھمجنس و ھم مبدا باشند سعی کنيد انھا را
ھماھنگ کنيد مثال ﯾک چراغ با پاﯾه ای از چوب لوط می تواند نمای زﯾباﯾی بر روی ﯾک ميز عتيقه قھوه ای تيره داشته باشد .
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برای اﯾجاد ﯾک نمای توسکانی حتی در صورت دسترسی نداشتن به وساﯾل دست ساز انھا بعضی موارد در کنار رنگ دﯾوارھا راه گشا می باشد .
از کوزه ھا و پارچ ھای سفالی قرمز رنگ بر روی گل ميزھای کنار تخت بھره مند شوﯾد  .ھمچنين ﯾک جاشمعی زنگاری رنگ با ﯾک شمع اخراﯾی را
در کنار تخت خود قرار دھيد  .پرده ھا نيز باﯾد دقيقا از زﯾر سقف شروع شوند تا حالتی رمانتيک و ارامش بخش اﯾجاد کنند  .انھا باﯾد با لبه ھای
تزﯾين خود پنجره شما را در برگيرند  .در اﯾن اتاق ھا استفاده از گلدان ھای اپارتمانی و قرار دادن انھا بر روی ميز ھا ﯾا دراورھا نيز معمول می باشد .
نکته مھم دﯾگر اوﯾزان کردن فرش ﯾا گليمی سنتی بر روی دﯾوار است .
مالفه ھا را از رنگ ھای شاد اما کمرنگ انتخاب کنيد تا تاکيد اصلی بر روی رنگ دﯾوارھا و زمين باشد  .نور اتاق خواب نيز باﯾد مالﯾم و ارام و رمانتيک
باشد .
منبع P٣٠world :
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اتاق خواب رمانتيک

در طراحی ﯾک اتاق خواب رمانتيک بھترﯾن راه در نظر گرفتن روحيه و خواسته
ھای خودتان است و با پياده سازی آنھا در محيطی ارام و رمانتيک خواھيد
بود  .در زﯾر نکاتی است که به شما کمک خواھد کرد :
▪ به ھيچ عنوان از نورھای درخشان و زننده استفاده نکنيد .
▪ مبلمان اتاق را تا حد ممکن راحت و ساده انتخاب کنيد
▪ ﯾک ظرف قشنگ محتوی شوکالت ھای زﯾبا ﯾا ميوه ھای خوشرنگ و رﯾز
مثل توت فرنگی بر روی ميز توالت زﯾباﯾی و ارامش خاصی به ھمراه دارد .
▪ بر روی ميزھای کنار تخت ﯾا بر روی ميز توالت شمع ھای معطر قرار دھيد .
▪ از تخت ھای دارای ساﯾه بان استفاده کنيد و حرﯾرھا و دراپه ھای زﯾبا برای
ان انتخاب نماﯾيد
▪ ﯾک اتاق خواب رمانتيک باﯾد محل ساکتی باشد که به شما حتی اجازه شنيدن نفس ھای ھمسرتان را نيز بدھد پس ھيچ گاه تلوﯾزﯾون را در چنين
اتاقی قرار ندھيد و تا حد امکان از پرده ھای زخيم و چندالﯾه استفاده کنيد .
▪ موسيقی رمانتيک مناسب اتقا خواب رمانتيک است پس دستگاه سی دی خود را در دسترس قرار دھيد .
▪ از پارچه ھای مخملی و حرﯾر قرمز رنگ  ،البالوﯾی ﯾا رنگ ھاﯾی با ماﯾه قرمز استفاده کنيد .
▪ بر روی تخت کوسن ھای نرم و زﯾادی قرار دھيد .
▪ می توانيد از چراغ ھاﯾی با نور قرمز مالﯾم ﯾا صورتی استفاده نماﯾيد
▪ از عود و ساﯾر چيزھای خوشبو استفاده نماﯾيد
▪ می توانيد عطر مورد عالقه خود را در صورت مالﯾم بودن بر روی تخت بپاشيد .
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اتاق خواب ژاپنی

آﯾا دوست ندارﯾد بعد از ﯾک روز پرمشغله و سخت در ﯾک اتاق ارم و دنج
استراحت کنيد؟ اتاق خواب ژاپنی اﯾن محيط را دقيقا فراھم می کند  .در
اتاق ھاﯾی با سبک ژاپنی احساس ارامش و اساﯾش خاطر زﯾادی وجود دارد
.در ادامه به شرح بعضی از عناصر اﯾن اتقاھا پرداخته می شود .
اولين عنصر الزم برای ھر اتاق خواب ژاپنی ﯾک تخت خواب کوتاه و مسطح
است که ممکن است بدنه ای داشته باشد ﯾا نداشته باشد  .بدنه اطراف
آن رد صورت وجود معموال منحنی و شيب دار است  .تخت در وسط اتاق ﯾا
رو به پنجره قرار می گيرد  .پنجره ھا بلند و پھن بوده و اصوال باز ھستند تا
نور طبيعی وارد اتاق شود.
ﯾک نکته مھم در اتاق خواب ھای ژاپنی کمينه سازی است  .از تزﯾينات ﯾا دکور اضافی استفاده نمی شود  .خط ھا روشن و واضح و رنگ ھا اصوال ً
تيره است  .تخت خواب اصوال از جنس چوب به رنگ قھوه ای تيره ﯾا سياه و مالفه ھا کامال سفيد است .
از بالشت ھای تيره مانند قرمز  ،مسی  ،سبز ﯾا بنفش بر روی آن استفاده می شود  .وسائل ژاپنی معموال چندکاره ھستند و از ھمين رو اصوال در
تخت خواب ھا شاھد وجود کشوھاﯾی می باشيم .
چون وسائل زﯾادی داخل اتاق خواب ژاپنی نيست پس اجزای موجود مھم و ضروری ھستند  .اﯾن اجزا شامل تخت  ،ميز اراﯾش  ،کمد و چراغ خواب
و پاﯾه می باشد .
گاھی ﯾک ميز کوچک چاﯾی و صندلی ھم دﯾده می شود .اگر به جای بيشتری برای نگه داری اشيا نياز باشد از ﯾک صندوق استفاده می شود که
آن را در ژاپنی  tansuمی نامند و چوب ھای سبک مانند نارون قرمز ﯾا بامبو ساخته می شود  .ھمان طور که گفته شد وسائل چندکاره بوده و
ميزاراﯾش حتما کشودار ھست .
ھماھنگی در اتاق ھای ژاپنی بسيار مھم است  .به ھمين دالﯾل تمام وسائل چوبی را از ﯾک نوع درخت مثال ماھون ﯾا گيالس انتخاب می کنند .
ھمانھنگی با طبيعت نيز اھميت زﯾادی دارد و معموال ﯾک گياه گلدانی در اتاق خواب وجود دارد که در گوشه اتاق ﯾا بر روی تخت چراغ خواب قرار می
گيرد  .گاھی به جای گل از تابلوﯾی با منظره درﯾا ﯾا طبيعت استفاده می شود  .دﯾوارھا را نيز رنگ روشنی مانند ليموﯾی ﯾا کرمی می کنند.
راه دﯾگری برای ژاپنی کردن اتاق نيز وجود دارد و تمام وسائل مربوط به فرھنگ ھای خاص را از اتاق بيرون کنيد  .اسباب اضافه را بيرون برﯾزﯾد و از
چراغ ھای ژاپنی  ،عروسک گيشا ﯾا جدا کننده ھای اتاق به سبک ژاپنی استفاده نماﯾيد  .اﯾن حالت مدرن تر نيز خواھد بود .
● اتاق خوابی دلپذﯾر
اتاق خواب ﯾکی از قسمتھای مھم در خانه است ،و اصلی ترﯾن حرﯾم خصوصی در ھر خانه محسوب میشود .شما در اتاق خواب شخصیتان
میتوانيد بيش از ھر چيز آساﯾش خود را در نظر گيرﯾد و داشتن احساس راحتی و آسودگی را بر دﯾگر موارد ترجيح دھيد .بنابراﯾن ،برای خود ارزش
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قائل شوﯾد و با تھيه ی وساﯾل راحت ،امکان داشتن صبحی دلپذﯾر را فراھم آورﯾد.
فرشينهای زﯾبا و کارآمد ،ھمچنين بالشتکھای متعدد و رنگارنگ انتخاب کنيد تا به شما حس شعف و سرزندگی را منتقل کنند.
به منظور فراھم آوردن خوابی خوش ،تشک و تخت خواب باﯾد استاندارد باشند .پس راھنماﯾیھا را دنبال کنيد تا به شما برای داشتن ﯾک تخت
اﯾدهآل کمک کند:
▪ قبل از خرﯾد ،ابتدا مدلھای مختل تشک خوشخواب را با ھم مقاﯾسه کنيد.
▪ وقتی میخواھيد تختخوابی را امتحان کنيد ،از فروشنده بخواھيد شما را تنھا بگذارد ،سپس ھمانطوری که شبھا میخوابيد ،روی آن دراز
بکشيد.
▪ در مورد انتخاب تخت مناسب وقت کافی بگذارﯾد و در خرﯾد عجله نکنيد.
▪ اندازه ی تختخواب مھم است .تخت بزرگتر راحتی بيشتری را نيز به ھمراه دارد .
▪ البته انتخاب تخت و کمد بستگی به اندازه ی اتاق شما ھم دارد .اگر اتاق خوابتان خيلی کوچک است ،ابتدا طرحی از مبلمانی که الزم دارﯾد
تھيه نموده ،ابعاد را به دقت ﯾاد داشت کنيد.
▪ ھر چه میتوانيد سرماﯾهگذاری کنيد .از قدﯾم گفتهاند» :ھرچقدر پول بدی ،آش میخوری!«
▪ فقط به محکمی و دوام تختخواب فکر نکنيد ،وزن خودتان ،ساختار مناسب تخت و موقعيت جایگيری آن در اتاق را نيز در نظر گيرﯾد.
▪ مواظب باشيد .تحت تاثير تبليغات فروشنده قرار نگيرﯾد.
● چگونه فضای اتاق خواب را بزرگتر نشان دھيم ؟
 (١در فضای اتاق از کمدھای آﯾنه دار استفاده کنيد ،چون اتاق را بزرگتر نشان می دھند.
 (٢برای انعکاس منظره بيرون ،آﯾنه را درست مقابل پنجره قرار دھيد.
 (٣آﯾنه انعکاس و جلوه نور را مضاعف می کند ،پس برای روشناﯾی بيشتر از جلوه آن به خوبی استفاده کنيد.
 (۴آﯾنه می تواند ﯾک فضای تارﯾک را به فضاﯾی دلباز و روشن مبدل کند.
 (۵آﯾنه به فضای اتاق ھوﯾتی خاص می بخشد .پس چرا از آن بھره نبرﯾد؟
 (۶سعی کنيد از رنگ ھای روشن برای فضای اتاق خواب استفاده کنيد ،چون اﯾن رنگ ھا فضای اتاق را بزرگتر نشان می دھند.
 (٧برای اتاق خواب ،کاغذ دﯾواری با طرح و نقش ظرﯾف انتخاب کنيد.
 (٨اتاق را با موکت طرح ساده کفپوش نماﯾيد.
 (٩وساﯾل خود را با ھماھنگی بچينيد تا اتاق خيلی شلوغ نشود.
 (١٠از انتخاب رنگ ھای تندی مثل نارنجی و قرمز تند خودداری کنيد ،چون اﯾن رنگ ھا دﯾوارھا را به ظاھر به ھم نزدﯾک می کنند و فضای اتاق را
کوچک می نماﯾند .رنگ ھای روشن و شادی مثل آبی کمرنگ و سبز روشن ،فضا را بزرگتر نشان می دھند.
منبع  :زن روز
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اتاق خواب ساحلی
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اﯾن سبک اتاق خواب بيشتر در ميان نوجوانان طرفدار دارد  .ھر چند امروزه
عالقه به اﯾن نوع سبک را می توان در بين ساﯾر افراد و حتی افراد نسبتا
مسن نيز مشاھده نمود  .افرادی که عاشق ساحل و بازﯾھای ابی ھستند
دوست دارند که اﯾن سبک را وارد محل خواب خود نيز بکنند  .انھا می
خواھند احساس خنکی و آرامش و تازگی ساحل را در اتاق خواب نيز داشته
باشند .
شاﯾد شما ھم جز اﯾن افراد باشيد و عالقه مند باشيد تا چنين سبکی را
برای خود برگزﯾنيد  .اگر اتاق خواب شما اشفته و خسته کننده و دلمرده
است استفاده از اﯾن سبک تغيير فضای خوبی را اﯾجاد خواھد کرد .
اولين موضوع در ﯾک اناق خواب ساحلی طراحی ستاره درﯾاﯾی و صدف ھا و موجھای درﯾا بر روی دﯾوار می باشد  .اما موارد دﯾگری را نيز باﯾد مد
نظر قرار داد .
لوازم نقش مھمی در اﯾجا حال و ھوای ساحلی اﯾجاد خواھند نمود  .لوازم مناسب زﯾادی برای اﯾن سبک وجود دارد اما مراقب باشيد اتاق را زﯾاد
شلوغ نکنيد و لوازم ھماھنگ را انتخاب نماﯾيد .
رنگ ھا نيز نقش مھمی را در اﯾن سبک اﯾفا می کنند  .رنگ ھای روشن و مليح در اﯾن سبک ارجحيت دارند  .دقت کنيد که استفاده از رنگ ھای
ابی و سبز و زرد در کنار ھم واقعا احساس ساحل را اﯾجاد خواھد نمود  .رنگ ھای خنثی نيز ﯾادآور موج ھا و صدف ھستند و ھماھنگی خوبی با
اتاق خواھند داشت .
بھتر است لوازم ساخته شده از صدف را در اتاق خود استفاده نماﯾيد  .مثال چراغ خواب ﯾا قاب عکسی که با صدف تزئين شده و ﯾا کوزه ھای
صدفی بر روی کمد نقش موثری دارند  .می توانيد صدف ھا و مرجان ھا و ستاره ھای درﯾاﯾی زﯾبا را در اتاق قرار دھيد و حتی پاﯾه ھای ميز و
صندلی و تخت را با انھا بياراﯾيد .
تصاوﯾری از درﯾا و ساحل نيز در اتاق نصب نماﯾيد  .اﯾن تصاوﯾر را می توانيد بر روی دﯾوار نصب کنيد و قاب ھای کوچک تر را بر روی گل ميزھای کنار
تخت قرار دھيد  .البته سعی کنيد مناظر زﯾبا و غير تکراری را انتخاب نماﯾيد .
نور نيز عنصر مھمی در چنين اتاقی است  .شيشه لوستر شما باﯾد شفاف باشد و بھتر است شکلی شبيه به ﯾک صدف درﯾاﯾی داشته باشد .
پتوھا  ،تشک ھا و مالفه ھا و پشتی ھا و کوسن ھا و حتی پرده ھا ھمه و ھمه باﯾد دارای طرح ھاﯾی از ساحل ﯾا درﯾا باشند .
حتما در چنين اتاقی احساس نشاط خواھيد کرد .
منبع P٣٠world :
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اتاق خواب فرانسوی

اگر از دوست داران ھنر و سبک ھای فرانسوی ھستيد اما امکان مسافرت
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مرتب به اﯾن کشور را ندارﯾد می توانيد با کمک طراحی اتاقتان به سبک
فرانسوی حال و ھوای انجا را ھميشه با خود داشته باشيد  .طراحی اﯾن
اتاق اسان است کافيست به لوازم و سبک ھای فرانسوی اندکی بيندﯾشيد
....
لوازم چوبی در اﯾن سبک اصوال سفيد ھستند و از لوازم لوکس و تزﯾينی
مانند فرش ھای ابرﯾشمی  ،پارچه ھای ابرﯾشمی زربافت و پرده ھای خوش
منظر تا حد ممکن استفاده نماﯾيد .
مھم ترﯾن عنص اﯾن اتاق حالت کمرنگ و در حقيقت سفيد بودن ان است اگر
می خواھيد اندکی رنگ به اتاق اضافه کنيد رنگ ھای سبز و ابی و طالﯾی
بسيار بسيار کمرنگ را انتخاب نماﯾيد  .ھمچنين از لوازن انتيک استفاده
نماﯾيد تا طرح فرانسوی شما کامل شود .
البته از رنگ ھای گرم و روشنی مثل صورتی ﯾا ھلوﯾی نيز برای رمانتيک تر شدن فضا می توان استفاده نمود  .رنگ ھای خنثی نيز می توانند به
اتاق اضافه شوند اما حتما باﯾد در ﯾک چھارچوب طالﯾی ﯾا کرمی قرار گيرند  .اتاق شما بسيار مالﯾم و فرﯾبنده خواھد بود  .بھتر است چند تابلو با
طرح دلخواھتان را به دﯾوار بياوﯾزﯾد تا نمای پرشکوه اتاق تکميل شود .
بعد از رنگ مھم ترﯾن موضوع انتخاب لوازم انتيک و شاھانه است  .تخت خواب  ،گل ميز ھا و ساﯾر لوازم را از مغزه ھای انتيک فروشی خاص
خرﯾداری نماﯾيد  .قيمت اﯾن اجناس اغلب گران است اما با اندکی تالش قيمت ھای مناسب تر را نيز خواھيد ﯾافت .
نکته مھم دﯾگر توجه به نور اتاق است  .نور در چنين اتاقی باﯾد بسيار مالﯾم باشد پس حباب ھای پر نور و درخشان را فراموش نماﯾيد  .آباژورھای
سفيد با کالھک حرﯾر نيز ترجيح دارند .
و ﯾکی از مھم ترﯾن عناصر دکوراسيون فرانسوی پرده است  .دراپه ھای مجلل با پرده ھای حرﯾر بلند که بر روی زمين پخش می شود را فراموش
نکنيد  .چين ھا  ،دراپه ھا و تزﯾينات پرده تا حد ممکن زﯾاد می باشد .
لوازم اتاق نيز داراﯾا طرح می باشند و استفاده از طرح ھای گلدار نيز اﯾده خوبی خواھد بود .
و نکته مھم دﯾگر در اﯾن سبک حتما باﯾد دو اباژور در دو سمت تخت وجود داشته باشد  .و ھمچنين ﯾک صندوقچه ﯾا جعبه در پاﯾين تخت  .می توانيد
پتوھای اضافی ﯾا لباس ھا ﯾا حتی کتاب ھای خود را در اﯾن صنودق قرار دھيد .
سبک فرانسوی سبکی با کالس و زﯾبا برای اتاق شما خواھد بود .
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=113335

اتاق خواب لوکس

معموال در تلوﯾزﯾون سينما اتاق خواب ھای بزرگ و لوکس افراد ثروتمند را
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مشاھده می کنيم که اوقات استراحت خود را به راحتی در ان سپری می
کنند  .بھترﯾن مارک ھا  ،بھترﯾن وساﯾل  ،لوازم روشناﯾی زﯾبا و پارچه ھای
ابرﯾشمی اتاق خواب لوکس انھا را تکميل می کند .
امروزه مبحث اتاق خواب ھای لوکس اندکی تفاوت کرده و در طراحی انھا به
جای شلووغی بسيار به فکر مرتب بودن و ھماھنگ بودن ھستند  .در ابتدا
باﯾد لوازم ضروری اتاق خواب را مشخص نمود که می توان اﯾن لوازم را از اجناس زﯾابی عتيقه فورشی ھا نيز تامين نمود  .به ﯾاد داشته باشيد که
اﯾجاد ﯾک اتاق خواب لوکس واقعا ھزﯾنه بر است .
مھم ترﯾن موضوع در چنين اتاق خوابی کيفيت و مارک وساﯾل مورد استفاده می باشد  .کافيست به شوھای تلوﯾزﯾونی در مورد افراد ثروتمند دقت
کنيد تا متوجه شوﯾد به چه ميزان لوازم گران قيمت نيازمندﯾد البته بسته به فضای اتاق .
ﯾکی از راه ھای موثر برای لوکس تر نشان دادن اتاق استفاده فراوان از رنگ سفيد است .
می توانيد بر روی دﯾوارھا طراحی کنيد اما نقش ھا باﯾد شاھانه و با رنگ ھای درخشانی مانند قرمز باشند  .و در صوتر طراحی راه راه بھتر است
رنگ ھای طالﯾی و نقره ای و برنزی را مد نظر قرار دھيد  .اﯾن طرح در قصرھای و خانه ھای اشرافی انگليسی زﯾاد استفاده می شود  .تابلوھاﯾی
از نقاش ھای معروف به دﯾوار نصب کنيد البته می تواند تابلوی کپی باشد مھم نقش معروف ان است  .برای اﯾجاد نمای متماﯾز از فوالد ضد زنگ و
گاھای پالستيک استفاده نماﯾيد  .استفاده از کرﯾستال در چنين اتاق ھاﯾی چندان باب نيست .
نکته مھم لوکس و چشم گير بودن تمامی مبلمان است  .لوستر و دوﯾار کوب حتما در اﯾن اتاق ھا وجود دارد و از نوع گران و زﯾبای ان نيز استفاده
می کنند  .از قالی ھای اﯾرانی با طرح ھای خولت جدﯾد بھره مند شوﯾد و تخت خواب ھای دارای ستون ﯾا زائده ھای کناری مرسوم می باشد .
تلوﯾزﯾون و دستگاه سی دی را به ھيچ وجه فراموش نکنيد .
منبع P٣٠world :
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اتاق خواب مدرن

اگر به دنبال مدلی شيک و مد روز می گردﯾد به سراغ سبک مدرن بروﯾد  .با
خنثی نمودن محورﯾت تمام چيزھا و رفتن به سوی ساده بودن و حداقل بوده
اﯾن سبک به خودی خود اﯾجاد می شود .
ﯾعنی رنگ ھای شلوغ و براق را فراموش کنيد و از رنگ ھای خنثی و روشن
مثل بژ  ،قھوه ای  ،سفيد ﯾا سياه استفاده نماﯾيد  .و منظور از حداقل نمودن
ﯾعنی اﯾنکه تنھا لوازم ضروری را در اتاق جا دھيد  .اﯾن دو مورد مھم ترﯾن
نکات در باب ﯾک اتاق خواب مدرن است .
در ابتدا به سراغ لوازم بروﯾد و ھمه را با ﯾک سبک و به صورت ست انتخاب
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کنيد  .اول تخت خواب را انتخاب کرده و بعد کمد و ميزاراﯾش را به صورت
ھماھنگ انتخاب کنيد  .به علت پاکيزه گی ظاھری اصوال چوب ھای تيره ترجيح داده می شوند و طرح ان نيز الزم نيست چندان مزﯾن باشد .
در عين حال لوازم فلزی نيز مناسب اﯾن اتاق خواھند بود  .در اﯾن مودر نيز لوازم به صورت ست انتخاب می شوند .
در مرحله بعد به سراغ پنجره ھا می روﯾم  .در مغازه ھا انواع دراپه ھا و پرده ھا ربان ھا و منگوله ھا وجود دارد  .مدلی که بيشترﯾن ھمخوانی با
اتاق را دارد انتخاب کنيد  .در مورد انتخاب پرده دقيق باشيد مدلی که در سبک اتاق محو شود بھترﯾن است .
در مورد کفپوش نيز دقت کنيد تمامی موارد موجود مثل مرمر و سراميک و چوب و  ....قابل استفاده است اما ھماھنگی با ساﯾر لوازم فراموش
نشود .
از تعداد کمی قاب عکس و لوازم تزﯾينی برای زﯾباتر نمودن اتاق استفاده کنيد  .انھا را به دقت انتخاب کنيد و اتاق را شلوغ ننماﯾيد .
نور را ھرگز فراموش نکنيد عالوه بر لوسترھای مدرن و زﯾبا  ،چراغ ھای زمينی مدرن نيز با اﯾن اتاق ھماھنگ ھستند .
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=113340

اتاق خواب مدرن

اﯾن بار میخواھيم چندﯾن نوع چيدمان اتاق خواب را با ﯾكدﯾگر مقاﯾسه كنيم.
اﯾن مقاﯾسه شامل چيدمان فضای خواب در سبكھای سنتی و مدرن است.
آگاھی داشتن از سبكھای مختلف باعث میشود كه شما فضای خواب و
خانهتان را بنا بر اﯾدهھا و سالﯾق شخصی خودتان چيدمان كنيد و فضاﯾی
ھماھنگ و دلنشين برای خود و اعضای خانواده خلق كنيد.
امروزه در بيشتر خانهھا میتوانيد سبك مدرن را مشاھده كنيد ،رواج اﯾن
سبك بيشتر در بين افرادی دﯾده میشود كه ھميشه دوست دارند روی مد
و به روز باشند .اﯾن روزھا روی مد بودن تنھا به كيف و كفش و لباس و شغل
بسنده نمیشود بلكه به داخل خانهھا ھم راه ﯾافته است.
نوع و سبك چيدمان خانهھا ،قطعا بازتابی از شخصيت و نگرش افراد است
كه بر چيدمان تكتك اجزای مبلمان تاثيرگذار است ،چرا كه ھر كسی با ھدف
و منطقی ،وسيله مورد عالقهاش را انتخاب و خرﯾداری میكند.
بدون شك اصلیترﯾن عنصر در سبك مدرن در اتاق خواب ،تخت خواب است.
تخت خوابھای اﯾن سبك معموال صاف و كوتاه و بدون تزئينات جانبی و فرعی ھستند و در بيشتر موارد دارای خطوط صاف و صيقلی و بدون
كندهكاری ھستند ،البته بسياری از تخت خوابھای اﯾن سبك ممكن است شكل و فرم مشخصی نداشته باشند ولی عنصری كه در بين ھمه اﯾن
تختخوابھا ﯾكسان است ،استفاده از روتختیھای روشن و درخشنده با بافتھای نازك ) تور ﯾا حرﯾر( است.
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استفاده از رنگھای شاد و پاستلی روشن ،روی دﯾوارھای اﯾن اتاق خوابھا تاكيدی بر مدرن بودن فضا دارد .در سبك مدرن ،اجزای مبلمان چه
كوچك و چه بزرگ عھدهدار فراھم سازی آرامش و راحتی شما ھستند.
در اﯾن سبك اتاق خواب بزرگتر ،سادهتر ،تميزتر و بیپيراﯾه به نظر میرسد .با استفاده از تختخوابھای سبك مدرن فضای اتاق دنج ،گرم و
صميمی به نظر میآﯾد .سبك بیپيراﯾه و راحت مدرن باعث میشود كه فضاﯾی گرم در محيط خانه حكمفرما شود.
نماﯾی از گل وگياه طبيعی در اتاق میتواند جلوه ھر نوع چيدمان را چندﯾن برابر كند .در دكوراسيون اﯾن قبيل اتاق خوابھا معموال از گلھای كمياب
و غيربومی استفاده میشود؛ گلھاﯾی نظير آنتورﯾوم ،ھليكونيا ،اركيده.
استفاده از اﯾن گلھا برای پر كردن فضاھای خالی اتاق كامال مناسب است .اﯾن گلھا محيط داخلی اتاق را جذابتر و ھنریتر جلوه میدھند.
گلدانھای مناسب برای اﯾن گلھا نيز گلدانھای شيشهای مات و گلدانھاﯾی سيلور و مفرغی است كه با سبك مدرن ،ھماھنگی بيشتری دارد.
● دكوراسيون سنتی
شعار سبك سنتی ،اﯾن است كه ھر كاالی قدﯾمی ھمانند طال ،قيمتی و با ارزش است .مبلمان و اشيای قدﯾمی و آنتيك با دست به دست گشتن
و رسيدن به ما حقاﯾقی را از دورهھای متفاوت تارﯾخ بازگو میكنند.
در سبك سنتی و كالسيك زمانی كه حرف از اتاقخواب به ميان میآﯾد ،باﯾد بدانيد كه عنصر اصلی تختخوابھا ھستند .مبلمان چوبی سنتی،
قدرت افسونگری بینظيری دارد كه میتواند تنھا دليل بر رواج اﯾن سبك در اﯾن دوره باشد.
تختخوابھای اﯾن دوره ،دارای طرح و نقوش تارﯾخ دوران خود ھستند .در اﯾن سبك تختخوابھای چوبی با كندهكاریھا و كارھای دستی كه به
روی آنھا اعمال شده معروف ھستند .تختخوابھای فلزی در اﯾن سبك بيشتر برنز ھستند .روتختیھاﯾی كه در اﯾن سبك به كار برده میشود نيز
بسيار منحصر به فرد است .در اﯾن سبك از پارچهھاﯾی كه دارای بافت رﯾز و به اصطالح پارچهھای سنگين ھستند استفاده میشود .برای مثال
استفاده از مخمل ،ابرﯾشم و چيتھای گل دار بسيار راﯾج است.
منبع  :روزنامه سالمت
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اتاق خواب مشرقی

اگر اتاق خوابی کامال مدرن و امروزی دارﯾد شاﯾد برای تنوع خوب باشد که در
صوتر تماﯾل به تغيير دکوراسيون سبکی کامال متفاوت ﯾعنی سبک شرقی را
انتخاب نماﯾيد .
اﯾن سبک امروزه بسيار محبوب است و دو دليل عمده برای اﯾن امر وجود
دارد  .اول حس ھمبستگی خانوادگی که در فرھنگ مشرق زمين به وفور
مشاھده می شود  .شاﯾد ﯾکی از مھم ترﯾن موارد در نزد شرقی ھا ھمين
اتحاد و ھمبستگی خانوادگيست  .ناھار  ،شام و مناسبت ھای مھم در
خانواده با حضور ھمه و در کنار ھم انجام می شود  .اﯾن موضوع با تاکيد بر
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فضا در دکوراسيون شرقی کامال مشھود می باشد .
پس برای اﯾن سبک مطمئن شوﯾد فضای اتاق شما به گونه اﯾست که می تواند مجموعه ای خاص از رنگ ھا و وساﯾل و دکوراسيون را در کنار ھم
تطبيق دھد  .البته الزم نيست فضا به گونه ای باشد که پذﯾرای ساﯾر افراد خانوده ھم باشيد اﯾن مکان خصوصی است اما باﯾد به گونه ای باشد
که ھمه لوازم ضروری درون ان جای گيرد .
موضوع دﯾگر عالقه شرقی ھا به وفور نعمت و در حقيقت ثروت می باشد اﯾن موضوع در دکوراسيون خود را با رنگ ھای شاد و گرم نشان می دھد
 .رنگ ھای قرمز و ابی درخشان و طالﯾی براق در چنين دکوراسيونی ضرورﯾست  .در انتخاب تک تک لوازم به اﯾن رنگھا دقت کنيد و لوازم کوچک تر
را به عنوان تزﯾينات بر روی لوازم اصلی تر قرار دھيد  .در چنين اتاقی ﯾک قالی مشرقی پر نقش و نگار با رنگ ھای تند و به خصوص قرمز را فراموش
نکنيد  .قالی را در پاﯾين تخت پھن کنيد .
ميزھای قرمز رنگ نيز در اﯾن سبک جاﯾگاه خاصی دارند  .بھتر است دراور و تخت و ميز اراﯾش نيز رنگ مشابھی داشته باشند  .لوازم انتيک و عتيقه
نيز کامال مناسب چنين فضاﯾی خواھد بود .
برای صميمی تر نمودن فضا از صناﯾع دستی و قاب ھای زﯾبا بھره بگيرﯾد  .پاراوان ھای مزﯾن و کمدھای لباس پرنقش و نگا نيز اﯾده خوبی خواھد بود
.
اﯾن سبک وقت گير بوده باﯾد به ھمه جزﯾيات دقت کنيد و صناﯾع دستی مناسبی را برای اتاق خود انتخاب نماﯾيد .
منبع P٣٠world :
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اتاق خواب وسترن

طراحی ﯾک اتاق خواب وسترن ﯾا غربی کاری راحت می باشد  .در اطراف
شما انواع و اقسام لوازم مناسب اﯾن دکوراسيون وجود دارد  .حتی اگر در
انباری و چمدان ھای بسته خود جست و جو کنيد به تزئينات قابل استفاده
زﯾادی برخورد می کنيد  .در اﯾنجا اﯾده ھاﯾی برای طراحی چنين اتاق ھاﯾی
را بيان می کنيم .
● لوازم
ﯾکی از مرسوم ترﯾن موارد در چنين اتاق خواب استفاده از چرم و پوست گاو
است که ﯾادآور غرب وحشی است  .شما می توانيد در مغزه ھای چرم
فروشی ﯾا دکوراسيونی انواع چرم ھای تزئينی مناسب را پيدا نماﯾيد  .البته
حتما الزم نيست جنس انھا از چرم باشد بلکه داشتن بافت و نقشی چرم
مانند نيز کافی است  .می توانيد چنين پوششی را در کف اتاق قرار دھيد ﯾا به دﯾوار نصب کنيد ﯾا به عنوان روميزی مصرف نماﯾيد  .در ھر حال رنگ
ھای قھوه ای تيره  ،قھوھای – قرمز و بژ را فراموش نکنيد .

www.takbook.com

www.takbook.com
ﯾکی از نقاط مناسب برای استفاده از چرم ھا به عنوان قسمتی تزﯾينی بر روی تخت ﯾا پوشش صندلی و ﯾا تکه ای تزﯾينی بر روی گل ميزھای کنار
تخت است  .و البته تکه ای چرم به جای کف پوش بسيار جذاب خواھد بود  .می توانيد تخت و گل ميزھای دست ساز خود را نيز با ھمين ماﯾه طرح
انتخاب نماﯾيد  .اﯾن اتاق بسيار جذاب و منحصر به فرد خواھد بود .
شاخ ھای حيواناتی مثل ميش و گاو نيز ھمواره در کنار چرم وجود دارد  .اﯾن شاخ ھا اصوال مربوط به گاو ﯾا گاوميش ﯾا بزھای کوھی است  .اما با
توجه به سليقه شخصی می توانيد از شاخص ھای گوزن ﯾا بوفالو ﯾا ميش نيز استفاده کنيد  .اﯾن شاخ را بر روی دوار و ترجيحا در باالی در ورودی
نصب کنيد  .شاﯾد بخواھيد اتاق خواب شما براق و واکس زده باشد اما در اﯾن نوع طرح بھتر است حال و ھوای قدﯾمی تر و کھنه تری را بر اتاق
حاکم کنيد .
ساﯾر لوازم دکوری که می توانيد در اﯾن اتاق استفاده کنيد عبارتند از تپانچه ھای کابوی ھا  ،مھميز  ،کاله ھای مخصوص کابوی ھا  ،دستمال گردن
 ،نعل اسب و اﯾنه ھاﯾی با قاب قدﯾمی چوبی  .می توانيد کاله و ھا و دستمال گردن ھا را به دﯾوار نصب کنيد اما تعداد ان را زﯾاد نکنيد چون باعث
کوچک به نظر رسيدن اتاق خواب می شود  .ھمچنين می توانيد ﯾک قفسه چوبی انتيک به دﯾوار نصب کرده و لوازم تزﯾينی وسترن را روی ان قرار
دھيد  .اﯾده بسيار جالب دﯾگر تھيه قاب عکس ھای سياه و سفيد از کابوی ھا  ،اسب ھا و کاباره ھای وسترن و استفاده از قاب ھای فلزی قدﯾمی
و ﯾا قبا ھای چوبی کلفت است .
● نور و مبلمان
لوازم روشناﯾی زﯾادی وجود دارد که ﯾادآور حال و ھوای مزارع خواھد بود  .می تواﯾند ﯾک چلچراغ بزرگ مدل وسترن در کنار تخت قرار دھيد ﯾا از
دﯾوارکوب ھا و چراغ ھای دﯾواری بات مدل ھای قدﯾمی بھره مند شوﯾد  .نور ترجيحی در اﯾن اتاق ھا نور زرد می باشد  .المپ ھا  ،لوسترھا ،
دﯾوارکوب ھا و چلچراغ ھاﯾی با طرح وسترن و ترکيب شده با طرح ھای فلزی نماﯾی جذاب اﯾجاد می کند .
جنس مبلمان را نيز بھتر است از چوب بلوط ﯾا ماھاگون انتخاب نماﯾيد  .لوازم فلزی قيدمی نيز مناسب می باشند  .می توانيد تخت خود را با چرم
مزﯾن نماﯾيد  .زﯾاد ھم نگران نو و براق بودن لوزام نباشيد ساده تر و قدﯾمی تر بھتر است .
بھترﯾن ست مبلمان عبارت است از ﯾک ﯾا دو گل ميز  ،ﯾکی ﯾا دو صندلی راحتی و قفسه ای وسترن  .ﯾک ميز اراﯾش به سبک وسترن با چراغ ھاﯾی
با حباب ھای زرد نيز اﯾده خوبيست  .در اتاق را نيز در صورت امکان با رنگ و بافت چوب بلوط رنگ کرده و دستگيره ان را برنزی ﯾا نقره ای انتخاب کنيد
 .اگر قسمتی از اتاق شما به حمام ﯾا رختکن راه دارد در ان قسمت را از درھای دو لنگه ای کاوبی ھا انتخاب کنيد .
در صورت وسيع بودن اتاق ﯾک بار کوچک چوبی نيز در کنار اتاق جذاب می باشد .
منبع P٣٠world :
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اتاق خواب ويکتوريايی

برای اﯾجاد اتاق خواب وﯾکتورﯾاﯾی موراد زﯾر را در نظر داشته باشيد
 (١بر روی ميز کنار تخت ﯾک روميزی قيطان کاری و گلدوزی شده قرار دھيد
 (٢ﯾک گلدان قدﯾمی نقش دار را با برگھای درخت نخل و مقداری سرخس پر
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کرده و بر روی ميز قرار دھيد .
 (٣تعدادی پارچ و جام شيشه ای که با صدف بر روی آنھا کار شده است را
در کنار پنجره و ﯾا روی ميز قرار دھيد .
 (۴بر روی کوسن ھا و تکاھا نوارھای چيتی رنگی بدوزﯾد و در دو انتھای
پشتی به اﯾن نوارھا روبان ھاﯾی را گره بزنيد .
 (۵پرده ھای پرچين و نقش دار به ھمراه ربان را در اتاق استفاده کنيد .
 (۶سبدھای چوبی را با ربان و نوارھای رنگی آوﯾزان کرده و بر روی قفسه قرار داده و خرده رﯾزھای خود را درون آن قرار دھيد .
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=113321

اتاق خوابھايی که ھمراه با بچهھا بزرگ میشوند

وقتی نوزادی در خانواده ای قدم می گذارد ،والدﯾن اتاقی را برای او در نظر می گيرند كه مناسب جثه اوست و آن را طوری تزﯾين می كنند كه به
مذاق ﯾك نوازد خوش بياﯾد.اما مشكل اﯾنجاست كه فرد تازه وارد در خانواده تنھا برای مدتی كوتاه نوزاد است و به سرعت تغيير وضعيت خواھد داد
اما متأسفانه فضا ودكور اتاق ھمان باقی خواھد ماند كه در ابتدا بود.
مشكل فضا به خصوص زمانی كه كودك وارد مدرسه شده و دارای وساﯾل بيشتری می شود خود را می نماﯾاند.
اما توجه داشته باشيد ھيچ نيازی نيست كه ھر چند وقت ﯾك بار دكور اتاق فرزندتان را كامال ً عوض كنيد .می توانيد كمی خالقيت به خرج دھيد و
ﯾك اتاق دلپذﯾر برای فرزندتان بسازﯾد كه با گذشت زمان آن نيز متحول شده و ھمراه با نيازھای او رشد كند و اﯾن البته بدون خرج كردن كمترﯾن پول
خواھد بود.
ﯾك استراتژی كوچك برای طراحی اتاقی كه ھمراه با كودك شما رشد كند وجود دارد .اول از ھمه  ،پاﯾه و اساس اتاق خود را مستحكم كنيد تابتواند
تغييرھای مكرر را تحمل كند به اﯾن معنی كه مثال ً تختخواب دارای كيفيت عالی را انتخاب كنيد .ﯾا كمدھا آنقدر دارای كيفيت عالی باشند كه
بتوانندعمر طوالنی داشته باشند .طرح و رنگ قاليچه ﯾا موكت را نيز طوری انتخاب كنيد كه با تغيير دكوراسيون ھماھنگ باشد.
درمرحله دوم ،سعی كنيد سن ومرحله رشدكودكتان را در اشيا وطرحھاﯾی منعكس كنيد كه بدون نياز به ھزﯾنه زﯾاد وبه راحتی قابل تغيير
باشند.مثال ً به جای اﯾنكه قاليچه ای با طرح ﯾك حيوان فانتزی خرﯾداری كنيد ﯾك تابلو فانتزی با ھمين طرح بخرﯾد .ﯾا به جای اﯾنكه كمد لباس كوچك
با طرحھای بچه گانه خرﯾداری كنيدﯾك كمد بزرگ بخرﯾد و روی آن را با عكسھای مورد پسند كودكان بياراﯾيد .می توانيد عروسكھای كوچك از
دستگيره ھای اﯾن كمد بزرگ آوﯾزان كنيد وطرحھای دﯾگری به كار ببرﯾد تا شكل زﯾباتر و بچگانه تری به آن ببخشيد .ﯾك چنين كمدی می تواند از
جغجغه گرفته تا كاميون و گيتار را در خود جای دھد.
پرده ھای اتاق نيز از عناصری ھستند كه عوض كردن آنھا با گذشت سن كودك خرج آنچنانی ندارد اما انتخاب مناسب آنھا می تواند فضای اتاق را
دگرگون كند.
می توان ميله ھای تختخواب ﯾك كودك نوپا را در آورد و با رنگ آميزی دوباره آن با رنگھای شادتر آن را برای چندسال دﯾگر برای ﯾك كودك پيش
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دبستانی مورداستفاده قرار داد و وقتی كودك وارد مدرسه شد می توانيد عروسك تزئينی روی چراغ خواب را بردارﯾد و با تغيير پارچه ساﯾه بان آن را
به طرحی دﯾگردرآورﯾد .آوﯾختن اشيا ی كوچك از دستگيره ھا و گذاشتن چند شیء فانتزی در جلوی آﯾنه اتاق كودك حال و ھوای اتاق راكامال ً عوض
خواھدكرد.
می توانيد ﯾك كار دﯾگر نيز با تخت نوزاد خود انجام دھيد به اﯾن ترتيب كه ﯾكی از نرده ھای متحرك را بردارﯾد و با استفاده از تشك خود تخت و اضافه
كردن چند بالش فانتزی به آن آنرا به ﯾك نيمكت نشيمن تبدﯾل كنيد .البته تغيير رنگ آن و نيز افزودن چند شكل فانتزی به آن كمك بيشتری در اﯾن
جھت خواھد كرد .می توانيد حتی ﯾك چھار پاﯾه كوچك نيز در جلو اﯾن نيمكت پرفاﯾده بگذارﯾد تا كودك راحت تر بتواند به روی نيمكت برود .اگر كمد
لباس دارای كشوھای متعدد است می توانيد ﯾكی از آنھا را حذف كنيد وبه جای آن ﯾك تخته كشوﯾی كه به بيرون كشيده می شود بگذارﯾد تا
كودك پيش دبستانی روی آن به نقاشی بپردازد.
ھنگامی به خرﯾد مبلمان برای كودكان می پردازﯾد ،به دنبال مدلھا وكيفيت ماندگار باشيد .از خرﯾد وساﯾلی كه طبق آخرﯾن مد روز ساخته شده اند
بخصوص برای كودكان خيلی كم سن كه به سرعت رشد كرده و تغيير وضعيت می دھند خودداری كنيد .از خرﯾداری مبلھاﯾی كه بسيار گوشت آلو
ھستند پرھيزكنيد زﯾرا با جست و خيز بسيار كودك بر روی آنھا خيلی زود پاره خواھند شد .ﯾا از خرﯾد وساﯾل گرانبھای دارای ارزش ھنری زﯾاد جداً
خودداری كنيد زﯾرا اﯾن وساﯾل نه تنھا باعث راحتی بيشتر كودك نمی شوند بلكه به اﯾن خاطر كه شما ھميشه در مورد اﯾن وساﯾل به كودكتان
ھشدار می دھيد موجب آزار او را فراھم می كند.
ھمچنين درخرﯾد وساﯾل چوبی توجه داشته باشيد كه قابل رنگ كردن باشند و بتوان به آسانی رنگ آنھا را عوض كرد.
مواردی كه در زﯾر فھرست شده اند عناصری ھستند كه در اتاق كودك شما به آسانی موردتعوﯾض قرار گرفته و باعث تغيير فضای آن می شوند.
انتخاب مناسب آنھا نشان دھنده سليقه و شخصيت فردی شماست .مثال ً اگر اتاق نوزادتان را به رنگ صورتی رنگ آميزی كرده بودﯾد ،اكنون كه او
به ﯾك پسربچه شيطان پيش دبستانی تبدﯾل شده می توانيد آن را به رنگ آبی تيره رنگ كنيد .اﯾن ھزﯾنه ای بيش از ﯾك سطل رنگ برای شما
نخواھد داشت.
فھرست ما عبارتند از:
١ـ دستگيره درھا و كمدھا
 ٢ـ ساﯾه بانھا چراغھا و آباژورھا
 ٣ـ رنگ دﯾوارھا
 ۴ـ وساﯾل جانبی روی دﯾوارھا
 ۵ـ چھارچوبھای پنجره ھا
 ۶ـ قاليچه ھا
 ٧ـ ملحفه ھای تخت و روتختی
 ٨ـ روكش ھا مبلھا وصندليھا
٩ـ قفسه ھای متحرك ووساﯾلی مانند سطل زباله
 ١٠ـ رنگ مبلمان
 ١١ـ كوسن ھا
منبع  :روزنامه اﯾران
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اتاق خوابی پر از آرامش

اتاق خواب جاﯾی است برای آسودن و کسب آرامش و انرژی مجدد برای ﯾک
روز کاری دﯾگر .انتخاب لوازم اتاق خواب و ھمچنين نوع چيدمان آن کمک
زﯾادی به کسب اﯾن آرامش و استراحت واقعی میکند.
در اﯾن نوشتار سعی دارﯾم مھمترﯾن نکات مربوط به دکوراسيون اﯾن منطقه
با اھميت خانه را توضيح دھيم.
ﯾکی از اصول اوليه چيدمان در اتاق خواب میگوﯾد محل تخت باﯾد به گونهای
انتخاب شود که پنجره نورگير حتما در سمت راست آن قرار گيرد .استفاده از
کوسنھای فراوان بر روی تختھاﯾی که لبه باالﯾی بلندی دارند ،بر زﯾباﯾی
تخت میافزاﯾد.
به ھماھنگی موجود در بين اشيا و مبلمان بيشتردقت کنيد .بافتھای
روتختی و واالنھای پرده بھتراست از ﯾک نوع ،از ﯾک طرح و از ﯾک طيف رنگی
انتخاب شودو حتی نوارھای تزﯾينی دﯾواری در قسمت باالﯾی دﯾوارھا نيز از
ھمان طيف رنگی باشد .ھماھنگی ميان بافتھا ﯾک سبک کالسيک به
محيط اتاق میدھد.
البته اگر در ميان اﯾن ھماھنگی ،گاھی ﯾکی از بافتھا و رنگھا ،کامال
متضاد و مکمل دﯾگر بافتھا باشد ،بر تنوع دکور اتاق افزوده شده و آن را از
ﯾکنواختی در میآورد.توجه داشته باشيد استفاده از روتختیھای زﯾبا تنھا مالک زﯾباﯾی و راحتی اتاق نيست ،بلکه باﯾد به نرمی و لطافت آن ھم
توجه کنيد .ھمه اﯾن موارد منجر به افزاﯾش حس آساﯾش و راحتی در اتاق خواب میشود.
فرض کنيد:رنگ زمينه اتاق ،کرم شکالتی و گلبھی است .استفاده از دکورھای چوبی تيره و متماﯾل به زرشکی ،مکمل رنگ فضای زمينه است.
استفاده از روتختی براق ،با القاء نوعی حس تجملگراﯾی در کنار دکور چوبی تيره باعث میشود زﯾباﯾی اﯾن نوع چيدمان جلوهای چند برابر بيابد.
رنگ و طرح بافتھای پارچهای نيز مابين رنگ زمينه اتاق و دکور چوبی آن است.
ھمين امر سبب شده است تا در محيط ،تعادل برقرار شود .ﯾادتان باشد که ﯾکی از وﯾژگیھای سبک کالسيک ،استفاده از بافتھای براق در کنار
دکور چوبی تيره است .ھر چه پھنای قاب تابلوھا بيشتر باشد آن تابلو با دکور اتاق ،ھماھنگتر شده و ھر چه پھنای قاب کمتر باشد ،تنھا نقاشی
ﯾا ساﯾر آثار داخل قاب جلوه بيشتری خواھد داشت.
ھمچنين ،استفاده از تکمبل کمک می کندتا فضاﯾی صميمی و دلنشين در قسمتی از اتاق فراھم آﯾد .در کنار تک مبل می توان از نور موضعی
)آباژور( استفاده کرد .به اﯾن ترتيب فضاﯾی مناسب برای مطالعه واستراحت در شب پدﯾد میآﯾد .ھر چه تعداد نورھای موضعی در داخل اتاق بيشتر
باشد ،تفکيک فضاھای داخلی بيشتر شده و به نظر میرسد که رعاﯾت اﯾن نکته برای اتاق خواب ،مناسب است.
استفاده از چراغھای آباژور کوتاه بر روی پاتختیھا ،ميتواندفضاﯾی رومانتيک به وجود آورد و ضمنا اﯾن امکان را به وجود میآورد تا بتوانيد قبل از
خواب به مطالعه بپردازﯾد .استفاده از فضای سبز )گلدان ،فالور باکس و  ،(. . .قابعکسھای شخصی و تابلوھای خط ﯾا نقاشی مورد عالقهتان در
اتاق خواب باعث افزاﯾش نشاط و روحيهتان شده و روبهرو شدن با اﯾن عناصر به وﯾژه در آغاز ھر روز میتواند انگيزه شروع ﯾک روز کاری را دو چندان
کند.
بھتراست قاب عکس و تابلو نيز مطابق با دکورچوبی اتاق،چوبی انتخاب شود و ھمين امر باعث اﯾجاد ھماھنگی بيشتر بين اجزای داخلی اتاق می
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شود .استفاده از قابھای فلزی متعدد در اتاقھاﯾی که دکور فلزی و فرفورژه دارند کامال مناسب است و توصيه میشود.
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=113341

اتاق خوابی دلپذير

اتاق خواب ﯾکی از قسمتھای مھم در خانه است ،و اصلی ترﯾن حرﯾم
خصوصی در ھر خانه محسوب میشود .شما در اتاق خواب شخصیتان
میتوانيد بيش از ھر چيز آساﯾش خود را در نظر گيرﯾد و داشتن احساس
راحتی و آسودگی را بر دﯾگر موارد ترجيح دھيد .بنابراﯾن ،برای خود ارزش
قائل شوﯾد و با تھيه ی وساﯾل راحت ،امکان داشتن صبحی دلپذﯾر را فراھم
آورﯾد.
فرشينهای زﯾبا و کارآمد ،ھمچنين بالشتکھای متعدد و رنگارنگ انتخاب کنيد تا به شما حس شعف و سرزندگی را منتقل کنند.
به منظور فراھم آوردن خوابی خوش ،تشک و تخت خواب باﯾد استاندارد باشند .پس راھنماﯾیھا را دنبال کنيد تا به شما برای داشتن ﯾک تخت
اﯾدهآل کمک کند:
▪ قبل از خرﯾد ،ابتدا مدلھای مختل تشک خوشخواب را با ھم مقاﯾسه کنيد.
▪ وقتی میخواھيد تختخوابی را امتحان کنيد ،از فروشنده بخواھيد شما را تنھا بگذارد ،سپس ھمانطوری که شبھا میخوابيد ،روی آن دراز
بکشيد.
▪ در مورد انتخاب تخت مناسب وقت کافی بگذارﯾد و در خرﯾد عجله نکنيد.
▪ اندازه ی تختخواب مھم است .تخت بزرگتر راحتی بيشتری را نيز به ھمراه دارد .
▪ البته انتخاب تخت و کمد بستگی به اندازه ی اتاق شما ھم دارد .اگر اتاق خوابتان خيلی کوچک است ،ابتدا طرحی از مبلمانی که الزم دارﯾد
تھيه نموده ،ابعاد را به دقت ﯾاد داشت کنيد.
▪ ھر چه میتوانيد سرماﯾهگذاری کنيد .از قدﯾم گفتهاند» :ھرچقدر پول بدی ،آش میخوری!«
▪ فقط به محکمی و دوام تختخواب فکر نکنيد ،وزن خودتان ،ساختار مناسب تخت و موقعيت جایگيری آن در اتاق را نيز در نظر گيرﯾد.
▪ مواظب باشيد .تحت تاثير تبليغات فروشنده قرار نگيرﯾد.

منبع  :اﯾران آذﯾن
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=113315
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اتاق دلبندان

طراحی اتاق کودک باﯾد با روحيه کودکان در تطبيق باشد و باﯾد طوری
طراحی شود که تا مدرسه رفتن کودک مورد استفاده قرار گيرد از اﯾن رو در
طراحی فضاھای کودکان ،شناخت کودک اھميتی خاص میﯾابد و از آنجائی
که کودکان دنيای تخيلی خاص خوﯾش را دارند ،بسياری از آنان در سنين زﯾر
 ٧سال ،دنيا را آنطور که باﯾد باشد مجسم میکنند ،نه آنگونه که ھست.
ھمين امر باعث میشود محيط کودکان آن فضائی نباشد که معمار بدون
شناخت ،آن را طراحی میکند .آنچنان که وقتی معماری بر نمودھای
سنتی زندگی از طرﯾق تفاوتھای مفھومی تاثير میگذارد ،بر خوردھاﯾی
مطرح میشود که قبل از آن بهطور کامل پنھان بودند و اﯾن چنين است که
آشکار و ھوﯾدا میشوند .شکل کلی فضای اتاق کودکان از عناصری
منحصربهفرد ،برجسته و آنچه بر انگيزنده احساسات وی است ،سرچشمه
میگيرد .اشکال ھندسی رفتار ادراکی کودک را مورد توجه قرار میدھند و
اجازه نمیدھند تا مفاھيم گوناگون در جزئيات تصوری کودکانه مدفون بماند.
نقاشیھای کودکان نشان میدھند که کودکان در تصوراتشان ،فضا را چگونه میبينند .آنھا بهطور دقيق و کامل) ،بعنوان کاربر( فضا را قبول کرده و
آن را با جزئيات در ترسيماتشان بيان میکنند ،که خود ماﯾه تعجب است.
کودکان معموآل دوست دارند در مورد اﯾنکه که اتاقشان چگونه دﯾده میشود ،بحث کنند .آنھا اظھارات مھمی میکنند و نظراتی در باره رنگ اتاق و
دﯾوارھا و مبلمان مناسب خود بيان میکنند و میخواھند در مورد آنھا تصميم بگيرند .بدﯾنگونه کودکان فرضيه طراحان را قطعی خواھند کرد
.اﯾن فرضيه اساس طراحی خواھد بود که تصور کودکانه ،اشکال معماری و شاخص مخصوص به خود را بر میانگيزد ،مثل آنچه که ،اﯾنگونه توسط
کودک بيان میشود :شبيه به ماھی است ،سر و چشم دارد ،مثل قاﯾق است اما بدون پارو .اتاق کودک قلمروئی مخصوص به آنان است.آنجا
برای آنان ھمچون جھان بزرگ تصور میشود.
آنان در آنجا به موسيقی گوش فرا میدھند ،بازی میکنند ،در روﯾاھای خود فرو میروند ،کتاب میخوانند و ......از اﯾن رو کودک ھمواره در حال
جنبش و جنبيدن است و دوست دارد کنجکاوی و کاوش را ھمراه با بازی در دنيای خود انجام دھد ،بنابراﯾن محيط اطرافش باﯾد مطابق با فعل و
انفعال درون کودک باشد و حواس و حس کنجکاوی او را بر انگيزد .از اﯾن رو بھترﯾن فضاھا جھت کودکان باﯾد رنگارنگ ،جاذب ،پر مشغله و منظم ،پر
نشاط ولی با اﯾن حال آرامش بخش و در عين حال بی خطر باشد.
نائل شدن بدانھا تنھا بوسيله برنامه رﯾزی دقيق ميسر خواھد بود .از اﯾن رو با مد نظر گرفتن موارد زﯾر خواھيم توانست در اﯾجاد محيطی مناسب و
متناسب با حال و ھوای آنان و ھر آنچه در رشد و تعالی آنان تاثير گذار است ،موفق شوﯾم.
 (١مشورت؛ با کودک خود صبحت کنيد و فعاليتھای مورد عالقه او را بيابيد .توجه کنيد که او از چه چيزھائی لذت میبرد.از صفات منحصربهفرد او
به دقت مطلع شوﯾد و ببينيد که دوست دارد محيطش چگونه آراسته شود.کودکان باﯾد کمک کنند تا محيط خود را بيا فرﯾنند ،بدﯾنگونه آنھا ﯾاد
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میگيرند ،مسئوليتپذﯾر بوده و برای به ثمر رساندن کيفيت استعداد وجودی خود کوشش کنند.
 (٢قياس و مبلمان؛ طراحی فضای منطبق با شراﯾط کودکان به طور قطع بستگی به شناخت کافی از وﯾژگیھای رشد آنان دارد.
خصوصيات جسمی و روانی کودکان در مراحل مختلف رشد ،اساس برنامه رﯾزی فضا و طراحی برای آنان است .اندازه ميز و صندلی ،کمدھای
اسباب بازی و نيز ارتفاع مناسب دستگيره درھا ،دستشوئیھا ،شيرھا و ...ضروری است .اگر فضا و عناصر آن متناسب بااندازهھای کودکان باشد،
آنھا به سادگی میتوانند از فضاھا و وساﯾل مربوط به خود استفاده کنند.
قطعات متنوع مبلمان ،نيمکت ،ميز و صندلی ،تابلوھا ،قفسهھا و غيره که با مقياس و در حد واندازه آنان ساخته میشود ،اغلب برای ھر بازی
شکل وﯾژهای به خود میگيرند.
 (٣تقسيمات فضا؛ اتاق کودک باﯾد به طرﯾقی چند منظوره طراحی شود و از آنجائی که کودکان از اتاقشان برای بسياری از فعاليتھا در کنار
استراحت و خواب استفاده میکنند ،تقسيمات و قلمروھای خاص و مشخص خود را طلب میکند.
از قبيل فضائی برای مطالعه و بازﯾھای مھيج و ھمچنين فضائی برای سرگرمی .فضای بازی باﯾد در کنار فضای خواب و استراحت کودک و در ارتباط
مناسب با آن طراحی شود.
تجھيزات مورد نياز در فضای بازی شامل قفسه و صندلی ،پارک کودک و  ....است .در صورتی که ﯾک اتاق به طور مشترک متعلق به دو فرزند
است ،بھتر است فضای اتاق به نحوی تقسيم شود که ھر ﯾک از فرزندان بخشی را متعلق به خود بدانند.
اﯾن کار با استفاده از ﯾک پارتيشن مشبک چوبی به ارتفاع حداکثر ﯾک و نيم متر ،قفسهھای قابل انعطاف اسباببازیھا و ﯾا کتابخانه دو سوﯾه
امکان پذﯾر است.
 (۴محدودﯾتھا؛ کودک در اﯾن مرحله کنجکاو و بی باک است.
تا آنجائی که ھيچگونه اطالعی از خطر ندارد .از اﯾن رو با اﯾجاد قفسهھا نه تنھا اشيائی مانند بطری و دارو در ارتفاعی مناسب و بدور از دست
کودک در امان است بلکه محيط نيز نظمی دوچندان میﯾابد.
 (۵رنگ؛ رنگھای روشن به چشم بچهھا با شکوه ھستند .برای دﯾوارھا از کاغذ دﯾواری رنگی و ﯾا رنگ شاد استفاده کنيد و رنگ و بافت را به آنھا
اضافه کنند .میتوانيم حرﯾمھا و ھمچنين لبهھای دﯾوار را مشخص و برجسته کنيم و ابرھا و ستارگان را بر سقف اضافه کنيم .کودکان رنگھای
تابناک و درخشنده را دوست دارند.
اما شما میتوانيد با به کار بردن رنگھای شاد و تابناک در روی ھر دﯾوار محدودهھای رنگی را نيز معين کنيد.
رنگھای شاد و شفاف و آزاد ،تصور کودکانه را بر میانگيزند و آنان را به آفرﯾنش و خالقيت تشوﯾق میکنند .ھمچنين پيداﯾش ﯾا ظھور دﯾوارھای
روشن از قبيل استفاده از کارکترھای کارتونی و مانند آن در دﯾوارھای اتاقھای کوچک میتواند بسيار مفيد باشد .اگر ھر ﯾک از دﯾوارھای اتاق به
ﯾک رنگ درآﯾد ،فضاﯾی شاد و جذاب ،بدون نياز به تزﯾينات بسيار فراھم میآﯾد .رنگھای زرد و سبز در کنار رنگ سفيد دﯾوارھا عالوه بر آنکه باعث
جلوه ھرچه بيشتر وساﯾل اتاق میشوند ،با روحيه بالندگی و سرزندگی کودکان نيز متناسباند .از ﯾک نوع پارچه طرحدار برای پرده و روتختی و...
استفاده کنيد.
ھمان طرح پارچه برای آباژور اتاق کودکان و قابعکس ھم میتواند استفاده شود .اگر ھنگام تعوﯾض روتختی ،پرده اتاق نيازی به تعوﯾض ندارد .از
پارچه جدﯾد به عنوان واالن پرده استفاده کنيد و ﯾا آن را به صورت نواری پاﯾين پرده بدوزﯾد؛ ﯾا طرحھای آن را روی پرده تکه دوزی کنيد.
به جای پرده میتوانيد از حصيرھای رﯾزبافت آفتابگير استفاده کنيد و سطح آن را نيز ھماھنگ با ساﯾر قسمتھای اتاق نقاشی کنيد.
 (۶روشنائی؛ فضاھائی با نور طبيعی و شفاف اثر مثبت بر کودکان دارند.
به عبارت دﯾگر اتاقھای تارﯾک با نور مصنوعی و نامناسب اثر منفی در پی خواھند داشت .از اﯾن رو گزﯾدن نحوه و ميزان روشنائی در اتاق کودک
اھميتی بس مھم را اﯾفا میکند و تاثير مھمی در خواندن و نوشتن و اﯾجاد آرامش و تمرکز آنان دارد.
نور مناسب فضا را جھت محيطی آرام و مناسب جھت مطالعه محصور میکند .بررسی تاثير ميزان نور در شب نيز در روحيه آنان حائز اھميت است.
 (٧پنجرهھا؛ پنجره و جھت آن در اتاق کودک اھميتی وﯾژه دارد.از طرﯾق آن نور به داخل میتابد و شادابی و سحرخيزی را به بار میآورد.
کودک پنجرهھای را که در تقابل و مرتبه چشمانش است ،بيشتر دوست دارد ،تا مجبور نباشد برای نگاه کردن به خارج خود را باال بکشد.
از سوی دﯾگر کودکان از ميان پنجرهھا حرکت خورشيد را دنبال میکنند و تا زمانی که به محل مشخصی برسد و غروب کند ،فعاليتھای خود را
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خاتمه میدھند.
منبع  :روزنامه اطالعات

http://vista.ir/?view=article&id=343503

اتاق فرزندمان را زيبا طراحی کنيم

طراحی ،تزﯾين و زﯾبا ساختن اتاق کودک توسط والدﯾن ،به دانش و اﯾن که
پدر و مادر با دنيای ذھنی وروانی کودکان آشناﯾی داشته باشند ،نياز دارد.
به راستی چگونه والدﯾن می توانند اتاق کودک خود را بياراﯾند ،بدون اﯾن که
نسبت به دنيای پر رمز و راز او توجه و عالقه نشان دھند؟
البته اﯾن نکته در مورد نوزادان به طور کامل مصداق ندارد مگر اﯾن که
بخواھيم عالﯾق شخصی خودمان را به کودک نيز منتقل کنيم و اﯾن تفکر ھم
در جای خود ارزشمند است ،زﯾرا کودک ما از ھمان بدو تولد با ارزش ھای
خانوادگی آشنا می شود.
برای مثال پدر و مادری که به کتاب و کتاب خوانی عالقه مندند ،در اتاق نوزاد
خود کتابخانه ای در نظر می گيرند .بی گمان در اﯾن مورد مثال ھای زﯾادی
می توان آورد ،حتی ممکن است خود شما نيز با چنين موضوعی برخورد کرده باشيد؛ ولی باﯾد به خاطر داشت که دادن خط فکری به کودکان نمی
تواند زﯾاد ادامه داشته باشد.
ممکن است فرزند شما در سن چھار ،پنج سالگی ﯾا بيشتر ،دﯾگر به آن چه براﯾش تدارک دﯾده اﯾد عالقه نشان ندھد .بنابراﯾن ،از زمانی که
شخصيت کودکانتان شکل می گيرد ،شما نيز باﯾد ابتکار عمل را به دست بگيرﯾد و با دنيای ذھنی آنان ھم سو شوﯾد.
در اﯾن مرحله ،باﯾد با کودک خردسالتان مشورت کنيد و ضمن راھنماﯾی وی ،سعی کنيد به نتيجه ای مشترک برسيد؛ به نحوی که فرزندتان نيز از
زندگی کردن و گذران اوقات در فضاﯾی که برای او تدارک می بينيد ،لذت ببرد.
برای آراستن اتاق کودک به رنگ ھا توجه وﯾژه نشان دھيد و حتما نظر فرزند خودرا نيز جوﯾا شوﯾد.
چنان چه در و دﯾوار ﯾا کمد و تختخواب فرزندتان را با رنگ ھای مورد عالقه وی رنگ آميزی کنيد ،ضمن اﯾن که براﯾش فضاﯾی شاد و مفرح خلق
خواھيد کرد ،به کودک نيز ثابت می کنيد که برای اظھار نظراو ارزش قائليد و آن چه راکه او دوست بدارد ،شما نيز تأﯾيد می کنيد.
در کنار آشناﯾی با علم روان شناسی و تاثير رنگ ھا ،بھره گيری از خالقيت ھا و طرح ھای ابتکاری باعث می شود محيطی دلچسب برای کودکان
دلبند خوﯾش فراھم آورﯾم .باشد تا ما نيز در حد تواناﯾی و بودجه ای که در اختيار دارﯾم به فرزندمان شادی و نشاط را ھدﯾه دھيم.

بھين
منبع  :روزنامه خراسان
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در خانه ای که نوزادی در آن باشد پرداختن به تزﯾين اتاق نوزاد از اھميت
زﯾادی برخوردار است .پدر و مادرھاﯾی که در شرف بچه دار شدن ھستند
بيشتر وقت خود را صرف تزﯾين اتاق نوزاد خود می کنند .آراستن و دکور
بندی اتاق کودک،بيش از اﯾنکه ھزﯾنه در بر داشته باشد،به حوصله و
خالقيت نياز دارد .روانشناسان معتقدند که اتاق کودک باﯾد تا حد امکان
ساده ولی کارآمد باشد .اگر قرار است اتاق کودک ﯾا نوزاد خود را بياراﯾيد
توجه داشته باشيد که ھمه موارد در زمينه سالمت جسمی و روحی فرزند
خود را در نظر بگيرﯾد.
 اتاق نوزاد خود را طوری طراحی کنيد که قابليت به روز شدن متناسب بارشد سنی فرزندتان را داشته باشد.
 به کار بردن کاغذ دﯾواری در اتاق کودک ﯾکی از روش ھاﯾی است که به وسيله آن می توان به اتاق حالت بچگانه داد .به طور معمول اتاق دخترھارا با کاغذ دﯾواری عروسکی و رنگ صورتی تزﯾين می کنند و اتاق پسرھا را با کاغذ دﯾواری راه راه و اغلب به رنگ آبی .اما اﯾن ﯾک اصل نيست و
شما می توانيد با توجه به وساﯾلی که در اتاق قرار دارد از رنگ ھای دﯾگری نيز استفاده کنيد.
 وجود ﯾک مبل راحت و نرم در اتاق کودک از اھميت زﯾادی برخوردار است،چون نوزاد در روزھا و ماھھای اول تولد به مراقبت زﯾادی نياز دارد و پدر ومادر وقت زﯾادی را در اتاق نوزاد می گذرانند پس ﯾک مبل می تواند کاراﯾی زﯾادی در آنجا داشته باشد.
 بھتر است قفسه و کمدھاﯾی در اطراف تخت نوزاد قرار گيرد تا وساﯾل مورد نياز را در آنھا گذاشته تا ھمه وساﯾل نزدﯾک دستتان باشد. سبد ﯾا سطل کوچکی در گوشه اتاق برای لباس ھای کثيف نوزاد می تواند نقش مھمی را در اتاق کودک اﯾفا کند. کودکان بيش از بزرگترھا به تنوع عالقه دارند،برای اﯾجاد اﯾن تنوع الزم نيست کارھای پرھزﯾنه انجام دھيم برعکس می توان با کمترﯾن ھزﯾنه نتاﯾجفوق العاده ای به دست آورد،به طور مثال می توان رنگ و پوشش تخت و وساﯾل اتاق را تعوﯾض کنيم.
 باﯾد توجه داشت که از تخت خواب ﯾا مبلمانی که زواﯾا و گوشه ھای تيز و برنده دارند استفاده نگردد. رنگ ھاﯾی که در اتاق کودک استفاده می شود نباﯾد سرد و کسالت آور باشد و بھتر است از رنگ ھای شاد مثل قرمز،نارنجی ...،استفاده شود. خوب است در اتاق کودک ھميشه فضاﯾی خالی برای جست و خيز کودک مھيا باشد.منبع  :وارش
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 (١تزﯾين اتاق کودک
تزﯾين اتاق کودک باﯾد مھيج و فانتزی باشد.
اولين چيزی که باﯾد در دکوراسيون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشته
باشيد اﯾن است که اﯾن تزﯾينات باﯾد مطابق با سن و روحيه کودکتان انجام
گيرد.نباﯾد اتاق فرزند  ٣ساله تان را مثل اتاق فرزند  ١٣ساله تان تزﯾين کنيد.
البته منظور اﯾن نيست که باﯾد ھر سال با باال رفتن سن فرزندتان تزﯾين اتاق
او را به ھم بزنيد.منظور اﯾن بود که باﯾد اتاق کودکان را با توجه به گروه
سنی آنھا انتخاب کرد.
 (٢رنگ ھای متناسب برای اتاق کودک
ببينيد کودکتان به چه رنگی عالقه دارد.
اگر ھنوز سنش به حدی نرسيده که به خوبی بتواند صحبت کند ﯾک جعبه
مداد رنگی جلوﯾش بگذارﯾد تا خود ﯾکی از رنگ ھاﯾی را که دوست دارد
انتخاب کند.
کودکان بزرگتر خود می توانند به شما بگوﯾند که دوست دارند اتاقشان چه رنگی باشد.
ﯾادتان باشد که اولوﯾت با عالقه بچه ھاست.
سعی نکنيد مدل و رنگ دلخواه خودتان را به زور به بچه ھا تحميل کنيد.شخصيت آنھا از ھمين سنين شکل می گيرد و اتاقشان می تواند آﯾنه
خوبی برای نشان دادن شخصيتشان باشد .البته منظورم طرح و رنگ غير معقول آنھا نيست.باﯾد محدودﯾت تعيين کنيد اما بازھم آنھا را در
انتخابشان آزاد بگذارﯾد.
 (٣اتاق کودکتان را با باتکار تزﯾين کنيد
از تخيل و ابتکارتان استفاده کنيد و از کودکتان نيز برای رنگ کردن اتاق کمک بخواھيد.
دﯾوارھای اتاق ميتواند به طرز مبتکرانه ﯾی با نقاشی ھای کودکتان تزﯾين شود.ميتوانيد از آلبوم ھا و عکس ھای وﯾژه در مجالت و اﯾنترنت در اﯾن
زمينه کمک بگيرﯾد.
دکوپاژ نيز برای خلق ﯾک اتاق روﯾاﯾی و خاص برای کوکتان جالب است.
 (۴مبلمان اتاق کودک
با وجود طراحی ھای جالب و خاص برای مبلمان اتاق کودک موجود در بازار کار شما کمی ساده تر شده است.
ميتوانيد اتاق دخترتان را مثل اتاق پرنسس ھا به رنگ صورتی و رمانتيک تزﯾين کنيد .ﯾا اتاق پسرتان را به شکل اتاق قھرمانان طراحی کنيد که مثال
تختخوابش به شکل ماشين مسابقه باشد.
ﯾا بسياری طرح ھای دﯾگر که مطابق با عالقه و روحيه کودکتان باشد.
منبع P٣٠world :
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ھنگام برنامه رﯾزی برای اتاق نوزاد به سيستم گرماﯾی و نورپردازی اتاق نيز
توجه داشته باشيد .دمای اتاق نوزاد باﯾد ھمواره بين  ١٩تا  ٢٢درجه
سانتيگراد باشد .از اﯾن رو با توجه به امکانات منزل باﯾد راھی اﯾمن برای
تامين اﯾن دما در اتاق کودک در نظر گرفته شود.
نور مستقيم و درخشان برای نوزادان مناسب نيست .به ھمين دليل برای
تلطيف نور خورشيد در روز از پرده ھای نازکی که نور را از خود عبور داده اما
از تندی آن می کاھند برای پنجره ھای اتاق نوزاد استفاده کنيد و در شب
برای تامين نور اتاق از چراغ ھاﯾی که نور را به سقف می تابانند برای اﯾجاد
نور غيرمستقيم و کافی بھره بگيرﯾد .نور اتاق کودک در طول شب نيز از
اھميت وﯾژه ای برخوردار است چرا که نوزادان اغلب در طول شب نياز به
تغذﯾه دارند و اتاق نوزاد باﯾد در شب از ميزانی از نور بھره مند باشد تا ضمن
آنکه مادر را به انجام امور معمولی چون تغذﯾه کودک ﯾا تعوﯾض پوشک او قادر می سازد موجب بيداری کامل و ھوشيار شدن نوزاد نيز نشود.
استفاده از کليدھای تاﯾمردار که مقدار نور را تنظيم می کنند ﯾکی از بھترﯾن راه ھای پاسخگوﯾی بر اﯾن نياز است .در غير اﯾن صورت می توان از
چراغ خواب ھای کوچک نيز برای تامين اﯾن مقدار نور سود برد.
برای پنجره ھای اتاق نوزاد بھتر است عالوه بر پرده اتاق ﯾک آستری ضخيم نيز در نظر بگيرﯾد تا در مواقع لزوم بتوانيد اتاق را در طول روز نيز تارﯾک
کنيد.
اگرچه اولين انتخابی که برای پوشش کف اتاق نوزاد به نظر می رسد ﯾک پوشش نرم و راحت است اما باﯾد اﯾن امر را نيز در نظر داشته باشيم که
ظرف چند ماه ،نوزاد ما تبدﯾل به کودک نوپاﯾی می شود که انواع ماﯾعات و نوشيدنی ھا و مواد غذاﯾی گوناگون را به دست گرفته و بر روی زمين
اتاق خواھد رﯾخت .بنابراﯾن پوشش کف اتاق را از نوعی در نظر بگيرﯾد که ضمن نرمی و لطافت به راحتی تميز شود.
نوزاد عالوه بر تختخواب اصلی ،اغلب به ﯾک تخت چرخدار متحرک و کوچک ﯾا ﯾک گھواره نيز نياز دارد که در ماه ھای اوليه تولد ،در کنار تخت مادر
قرار گرفته و اﯾن امکان را به مادر بدھد تا برای رسيدگی و مراقبت از نوزاد در طول شب مجبور به طی مسافت ميان اتاق ھا نباشد .پس از چند ماه
اول ،زمانی که دفعات بيدار شدن نوزاد در شب کاھش می ﯾابد و مادر نيز توان از دست رفته را باز می ﯾابد می توان نوزاد را به اتاق مخصوص و
تختخواب اصلی اش انتقال داد.
چنانچه اتاق کودک جای کافی داشته باشد ﯾک مبل ﯾا صندلی راحت برای مادر در اتاق نوزاد در نظر بگيرﯾد تا مادر جای راحتی برای نشستن
ھنگام شيردھی و مراقبت از نوزاد داشته باشد .ضمن طراحی وبرنامه رﯾزی برای دکوراسيون اتاق کودکان عالوه بر اموری که ذکر شدتوجه به
اﯾمنی نيز نباﯾد فراموش شود.ھمواره باﯾد به وساﯾلی که در دسترس نوزاد ﯾا کودک قرار دارند از قبيل آنچه از درون تخت برای کودک قابل
دسترسی است دقت و توجه داشت.
ھمچنين سطح اتاق نباﯾد از مواد ليز و لغزنده باشدو پرﯾزھای برق که در ارتفاع کم نصب شده اند باﯾدبا استفاده از وساﯾل مخصوص موقتاْ پوشيده
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اتاق کودک خود را چگونه تزئين کنيم

در مبحث مناسبسازی خانه  -چه بزرگ و چه کوچک  -باﯾد توجه داشت که
خانه فقط و فقط ﯾک سرپناه نيست بلکه الزم است نيازھای رفتاری  ،روانی
و اجتماعی ساکنان خود را نيز پاسخگو باشد .به اﯾن ترتيب فضاھای
اختصاصی ھر ﯾک از افراد خانواده باﯾد متناسب با سن و سال  ،چگونگی
فعاليت ھا و روحيه افراد آراسته شود تا عالوه بر کارآمد بودن ،نياز فطری
شخص به آرامش و زﯾباﯾی را نيز برآورده سازد.
 اتاق کودکان برخالف اتاق پدر و مادر فقط اتاق خواب و استراحت نيستبلکه محل بازی ،انجام تکاليف درسی و به طور خالصه اتاق زندگی است.
اﯾن اتاق معموال ً مساحت کمتری نسبت به اتاق پدر و مادر ﯾا ساﯾر
بزرگترھای خانواده دارد .کوچک بودن اتاق ھمراه با خرده رﯾزھای فراوان
کودکان و نيز تماﯾل فطری بچهھا به شادی ،تمھيدات وﯾژهای را برای
ساماندھی فضای اتاق آنھا می طلبد.
بنابراﯾن برای مناسب سازی اتاق کودکان باﯾد عالﯾق و نکات مورد توجه آنھا
را شناخت و به آن )حداقل در اتاق خودشان( احترام گذاشت و از نظرات آنھا
استفاده کرد.
صرف نظر از سليقه ھای شخصی ،برخی از وﯾژگی ھا ميان کودکان مشترک است که از آنھا نيز می توان بھره برد:
 از ميان شکل  ،جنس و رنگ اشياء  ،کودکان بيش از ھمه به رنگ توجه دارند و فضاھای رنگی برای آنھا جذاب است. در طرح ھای رنگارنگ ،طرح ھاﯾی با لکه ھای بزرگ رنگی ﯾا زمينه ھای رنگی قوی بيش از طرح ھای رﯾز نقش و نامفھوم نظر کودکان را جلب میکند.
 رنگ ھای شاد با شدت باال مشتمل بر سه رنگ اصلی )زرد  ،قرمز  ،آبی( و رنگ ھای مکمل آنھا )سبز  ،نارنجی  ،بنفش( بيش از رنگ ھایترکيبی مورد توجه کودکان است.
 پس از رنگ  ،اشکالی که از ترکيب سه شکل خالص ھندسی )مربع  ،مثلث و داﯾره( اﯾجاد شده باشند بيشتر از شکل واقعی اشياء جذابيتدارند .فانتزی نمودن اشکال با استفاده از تقسيم آنھا به سه شکل ذکر شده موجب شادی کودکان می شود.
● برای استفاده ھر چه بھتر از فضای اتاق و نيز جلب رضاﯾت کودکان با توجه به موارد فوق می توان از اﯾن توصيه ھا بھره گرفت:

www.takbook.com

www.takbook.com
▪ از آنجا که به طور معمول ارتفاع لباس کودکان کمتر است می توان با توجه به سن و جنس فرزندان تقسيمات بيشتری را در ارتفاع کمدھای
دﯾواری انجام داد و از آنھا ﯾا به صورت طبقه و قفسه ﯾا کشو برای قرار دادن خرده رﯾزھای آنان استفاده کرد .ھرچه اتاق خواب کوچکتر باشد نياز به
کمد با طبقه بندی متنوع بيشتر است.
▪ ھنگام انتخاب تخت ،بھتر است تخت ھاﯾی انتخاب شوند که دارای کشوھای تحتانی باشند .در صورتی که تخت کنونی فرزندتان چنين نيست
می توان جعبه ھاﯾی با ارتفاع کوتاھتر از پاﯾه تخت ساخت )با رنگ آميزی ھای متن وع( و از آنھا برای خرده رﯾزھای بچه ھا استفاده کرد.
▪ برای کودکان باالی سه سال  ،می توان از تخت ھاﯾی با پاﯾه ھای بلند استفاده کرد؛ اﯾن تختخواب ھا به وﯾژه در اتاق ھای کوچکتر صرفه جوﯾی
مناسبی در فضا می کنند .کودکان نيز از زﯾر اﯾن تخت ھا استفادهھای گوناگون می کنند.
▪ در صورتی که ﯾک اتاق به طور مشترک متعلق به دو فرزند است بھتر است فضای اتاق به نحوی تقسيم شود که ھر ﯾک از فرزندان بخشی را
متعلق به خود بداند .اﯾن کار با استفاده از ﯾک پارتيشن مشبک چوبی به ارتفاع حداکثر ﯾک و نيم متر ،قفسهھای قابل انعطاف اسباببازی ھا و ﯾا
کتابخانه ی دو سوﯾه امکان پذﯾر است.
▪ اگر ھر ﯾک از دﯾوارھای اتاق به ﯾک رنگ درآﯾد فضاﯾی شاد و جذاب ،بدون نياز به تزﯾينات بسيار فراھم میآﯾد .رنگ ھای زرد و سبز در کنار رنگ
سفيد دﯾوارھا عالوه بر آنکه باعث جلوه ھرچه بيشتر وساﯾل اتاق میشود ،با روحيه بالندگی و سرزندگی کودکان نيز متناسب است.
▪ از ﯾک نوع پارچه طرحدار برای پرده و روتختی و ...استفاده کنيد .ھمان طرح پارچه برای آباژور اتاق کودکان و قاب عکس ھم می تواند استفاده
شود .اگر ھنگام تعوﯾض روتختی  ،پرده اتاق نيازی به تعوﯾض ندارد از پارچه جدﯾد به عنوان واالن پرده استفاده نماﯾيد و ﯾا آن را به صورت نواری پاﯾين
پرده بدوزﯾد؛ ﯾا طرح ھای آن را روی پرده تکه دوزی کنيد.
▪ پارچهھای ساده رنگی در کنار ﯾکدﯾگر نسبت به پارچهھای طرح دار جذاب تر به نظر می رسند.
▪ در صورتی که نقش و تصوﯾر خاصی در وساﯾل اتاق کودک وجود دارد آن نقش ﯾا تصوﯾر فانتزی را در ساﯾر قسمت ھای اتاق نظير کمد و روبالشی
نيز استفاده کنيد.
▪ رنگ آميزی مجدد قاب ،دستگيره کمدھا و قفسهھای قدﯾمی با چند رنگ شاد  ،راه کم ھزﯾنه ای برای اﯾجاد تنوع در فضای مختص کودکان است.
▪ بعد از خرﯾد وساﯾل اتاق کودک با استفاده از ھارمونی ھای تيره  -روشن  ،رنگ ھای وساﯾل در پرده ،روتختی و ...ترکيب و تنوع مجموعه را با
استفاده از ذوق خودتان غنی کنيد .اگر وساﯾل خرﯾداری شده رنگ ھای زنده و شاد ندارند ،خودتان رنگ ھای زرد  ،قرمز و سبز و ﯾا ساﯾر رنگ ھای
شاد و غير زننده را مبنای رنگ آميزی ساﯾر اجزای اتاق قرار دھيد.
▪ از ﯾک کاله حصيری به صورت وارونه می توان لوستر فانتزی و جالبی برای اتاق بچه ھا درست کرد.
▪ به جای پرده می توانيد از حصيرھای رﯾزبافت آفتابگير استفاده کنيد و سطح آن را نيز ھماھنگ با ساﯾر قسمت ھای اتاق نقاشی نماﯾيد.
▪ رنگ کردن کارتن ھای مقواﯾی در ابعاد مختلف و ﯾا روکش کردن آنھا با کاغذ کادو و ناﯾلون ھای فانتزی محل ھای مناسبی را برای خرده رﯾزھای
کودکان فراھم می کند.
▪ استفاده از رنگ ھای شاد در دﯾوارھای اتاق ھميشه مطلوب بچهھاست؛ شدت رنگ را با نظر کودکان تأمين کنيد.
▪ به جای قفسهھای چوبی می توانيد از قفسهھای فلزی پيش ساخته رنگی استفاده کنيد که قابل تغيير نيز ھستند و ﯾا چند مکعب چوبی را
جداگانه بسازﯾد و با رنگ ھای متنوع روی ھم قرار دھيد و ھرچه میخواھيد بسازﯾد .اﯾن مکعب ھا بھتر است از دو طرف خالی باشند.
مھندس فاطمه عارفيان
منبع P٣٠world :
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اتاق کودکان؛ از بازی تا تکليف

بسياری از ما برای اﯾنکه ﯾک فضای مناسب در اتاق فرزندانمان اﯾجاد کنيم،
دچار مشکل ھستيم .ھميشه به اﯾن فکر می کنيم که کدام وسيله و کدام
رنگ را برای اتاق کودکانمان در نظر بگيرﯾم تا آنھا در آن احساس آرامش کنند.
اتاق فرزندانمان فضای خصوصی آنھاست .وقتی فرزندمان کودک است،
مجاورت اتاق آنھا با اتاق بزرگترھا ﯾکی از ضرورت ھاست .اگر تعداد اتاق
ھای شما در خانه بيش از دو عدد است ،سعی کنيد اتاقی که نزدﯾکتر به
اتاق شماست را برای آنھا انتخاب کنيد .وقتی آنھا کمی بزرگتر شدند و شما
کمی آسوده خاطر شدﯾد ،می توانيد اتاقی که برای آنھا انتخاب کرده بودﯾد
را به اتاق کار ،انباری و ﯾا اتاق مطالعه تغيير دھيد .البته اﯾن تنھا برای خانه
ھاﯾی با بيش از دو اتاق خواب صادق است.مدرسه کودکان را با دنيای
دﯾگری آشنا می کند .آنھا را از نظر شخصيتی و مسؤوليت پذﯾری دچار تغيير و تحول می کند .در نتيجه اتاق آنھا ھم باﯾد در اﯾن تغيير شخصيتی
آنھا تغيير کند.
»قرار دادن ھر چيز در سر جاﯾش« اﯾن قانونی ممکن است که اگر جاﯾی مشخص برای ھر چيز وجود نداشته باشد ،تقرﯾباً ھرگز عملی نيست .پس
به ھنگام انتخاب اتاق خواب برای فرزندان ،طراحی فضاﯾی برای قرار دادن وساﯾل مشکل به ھم خوردگی اتاق را در آﯾنده حل خواھد کرد .به وجود
آوردن کشوھاﯾی زﯾر تخت و استفاده از فضای زﯾر تخت ،ھمچنين تقسيم بندی کمد لباس توسط ساخت چند کشو به آسانی اﯾن مشکل را حل
می کند.
● جای بازی
بچه ھای کوچک فضاھای کوچک و نقلی را دوست دارند .شما باﯾد در انتخاب جای بازی برای کودکانتان خوب دقت کنيد .درست کردن جاﯾی کوچک
زﯾر پنجره می تواند فضای دوست داشتنی را برای کودکان فراھم کند .اگر حتی اتاقی که برای کودکتان انتخاب کرده اﯾد فضای باز زﯾادی دارد ،آن را
تقسيم کنيد و فضای بازی کردن را در آنجا محدود کنيد .اتاق کودکان را سعی کنيد با وساﯾلی که مورد استفاده آنھا نيست ،شلوغ نکنيد .فراموش
نکنيد برای کودکان ،بازی کردن در جاﯾی که وساﯾل کمتر است ،لذت بخش تر است .سعی کنيد دور و بر آنھا را ھم با وساﯾل شکستنی پر نکنيد تا
با دخالت ھای شما برای جلوگيری از بازی کردن کودک با اﯾن وساﯾل ،موجب کاھش ھيجان آنھا شوﯾد.اگر تواناﯾی مالی دارﯾد ،می توانيد کف اتاق
کودکتان را با کفپوش ھای مخصوص کودکان بپوشانيد .در غير اﯾن صورت کفپوشی برای اتاق انتخاب کنيد که در صورت افتادن وسيله ﯾا خط افتادن
روی آن قابل برطرف شدن باشد .ﯾک راه حل ھم اﯾن است که شما کف محل بازی کودکتان را با پارچه و ﯾا تخته بپوشانيد تا برای کف پوش اصلی
اتاق اتفاقی رخ ندھد.
● کودکان و تکاليف مدرسه
برای کودکانی که به مدرسه رفته اند و ھر روز زمانی را برای انجام تکاليف و کارھای مدرسه اختصاص می دھند ھم نياز به فضاﯾی جداگانه است.
ھمانطور که برای محل کارتان ميز و صندلی مخصوصی انتخاب می کنيد ،برای اتاق کودکتان ھم باﯾد اﯾن کار را انجام دھيد .انتخاب ميز و صندلی
مناسب موجب کاھش خستگی ،به ھم خوردن کمتر حواس و تمرکز بيشتر در کار می شود.
▪ ميز :برای نوجوانان ميز تحرﯾر و درس خواندن باﯾد ارتفاعی معادل  ٧۶سانتی متر داشته باشد .اﯾن برای بچه ھا و نوجوانان بين  ٨تا  ١۵سال
است .اما ميز کامپيوتر برای افراد در ھمين سن باﯾد کمی کمتر از ميز تحرﯾر باشد .اندازه ميز کامپيوتر باﯾد چيزی حول و حوش  ۶۶سانتی متر در
نظر گرفته شود .در مورد ميز کامپيوتر اﯾن نکته را ھم باﯾد اضافه کنيم که ارتفاع آن در صورتی که کشوﯾی در پاﯾين آن برای کيبورد و موس وجود
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داشته باشد می تواند کمی از اﯾن بلندتر ھم باشد.
▪ جمع آوری :در اتاق فرزندانتان محلی ﯾا ظرفی را برای جمع آوری کاغذھا و برگه ھای کودکانتان درنظر بگيرﯾد .البته آنھاﯾی که بعداً موردنياز خواھد
شد .کابينت و کشوھای ميز جای مناسبی برای اﯾن کارند .ھمچنين می توانيد جعبه کفش خالی را بردارﯾد و اﯾن کاغذھا که نيازی فوری به آن
نيست را داخل آن بگذارﯾد .برای اﯾنکه اﯾن جعبه کفشھای خالی جای اضافه ھم اشغال نکنند می توانيد آنھا را زﯾر تختخواب قرار دھيد ،جاﯾی که
قبال ً ھم در مورد آن صحبت کرده بودﯾم.
▪ صندلی :صندلی ھاﯾی که شما در محل کار از آن استفاده می کنيد ،بھترﯾن صندلی است که شما می توانيد برای فرزندانتان که می خواھند
تکاليفشان را انجام دھند ﯾا اﯾنکه از کامپيوتر استفاده کنند تھيه کنيد .البته الزم نيست حتماً دست اول باشند .به سراغ مغازه ھا بروﯾد و ﯾکی از آن
دست دوم ھای سالم را بخرﯾد.
▪ نور :اکثر بچه ھا تکاليفشان را به ھنگام عصر و زمانی که ھوا تارﯾک شده است انجام می دھند .پس باﯾد در انتخاب درست و صحيح نور برای
جلوگيری از آسيب رسيدن به چشمان جداً دقت کنيد.
چراغ ھای مرکزی که به سقف آوﯾزان ھستند معموال ً روشناﯾی کاملی اﯾجاد می کند .برای اﯾنکه ساﯾه ھای اطراف ميز مطالعه و ميز تحرﯾر را کمتر
کنيد می توانيد از چراغ مطالعه ھم استفاده بکنيد .چراغ مطالعه باﯾد  ٣٠سانتيمتر از ميز تحرﯾر ارتفاع داشته باشد و المپی ھم که برای آن به کار
می گيرﯾد باﯾد حداقل  ۶٠و حداکثر صد وات باشد و نکته آخر اﯾنکه به فرزندانتان توصيه کنيد از خيره شدن طوالنی مدت به صفحه نماﯾش کامپيوتر
)مونيتور( جداً خودداری کنند.
منبع  :دوستان
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اتاق کودکم چگونه باشد

آماده کردن ﯾک اتاق برای کودک نورسيده ھميشه بخشی از لذت بچه دار
شدن و توسعه ﯾک خانواده است و تولد نوزاد ھمواره واقعه ای است که
دﯾگر اعضای خانواده چند ماه در انتظار آن بوده اند .والدﯾن اغلب با عشق و
عالقه فراوان اتاق اولين نوزاد خود را آماده می کنند و وساﯾل الزم برای
آساﯾش و راحتی او را تدارک می بينند .اما در حقيقت نوزادان برای آساﯾش
و زندگی راحت به وساﯾل و ابزار متعدد و بی شماری نياز ندارند و اغلب
نيازھای واقعی آنھا به چند وسيله ابتداﯾی محدود می شود.
در تھيه و تدارک اتاق نوزاد ﯾکی از مھم ترﯾن نکاتی را که باﯾد ھمواره به
خاطر داشته باشيم ،رشد و تغيير بسيار سرﯾع نوزادان و نيازھاﯾشان است.
از اﯾن رو ھنگام برنامه رﯾزی برای دکوراسيون اتاق کودک از رنگ آميزی و
پوشش دﯾوارھا و کف اتاق گرفته تا خرﯾد وساﯾلی مانند تخت و کمد و از اﯾن
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قبيل چيزھا ،باﯾد اﯾن واقعيت را در نظر داشته باشيم که اغلب وساﯾل
نوزادان پيش از آنکه فرسوده شوند بی استفاده می شوند و نوزاد به دليل رشد سرﯾع و تغييرات محسوس در زمانی کمتر از ﯾک سال قادر به
استفاده از بسياری از وساﯾل اوليه اش نخواھد بود .بنابراﯾن در انتخاب وساﯾل و رنگ آميزی اتاق نوزاد اﯾن سرعت را به خاطر داشته باشيد و از
رنگ ھاﯾی بھره بگيرﯾد که برای چند سال اوليه زندگی کودک مناسب باشند .ھمچنين وساﯾلی چون تخت و کمد را به گونه ای انتخاب کنيد که در
چند سال آتی نيز قابل استفاده باشند .بسياری از تختخواب ھاﯾی که برای نوزادان ساخته می شوند قابل تغيير بوده و به راحتی به طول تخت
خواب اضافه می شود ﯾا نرده ھای کنار تخت در اﯾن تختخواب ھا امکان جدا شدن داشته و می توان به راحتی آنھا را کنار گذاشت .به اﯾن ترتيب
تخت جوابگوی نياز کودک تا سنين  ۶-٨سالگی خواھد بود و والدﯾن مجبور به صرف ھزﯾنه مجدد برای تغيير تخت پس از  ٣سال اول زندگی نيستند
ﯾا کشوھاﯾی که از سطح روﯾشان می توان به عنوان جای تعوﯾض لباس و پوشک نوزاد استفاده کرد در ھمه سنين به عنوان کشوھاﯾی که لوازم
گوناگون کودک را در خود جای می دھند قابل استفاده ھستند.
ھنگام برنامه رﯾزی برای اتاق نوزاد به سيستم گرماﯾی و نورپردازی اتاق نيز توجه داشته باشيد .دمای اتاق نوزاد باﯾد ھمواره بين  ١٩تا  ٢٢درجه
سانتيگراد باشد .از اﯾن رو با توجه به امکانات منزل باﯾد راھی اﯾمن برای تامين اﯾن دما در اتاق کودک در نظر گرفته شود.
نور مستقيم و درخشان برای نوزادان مناسب نيست .به ھمين دليل برای تلطيف نور خورشيد در روز از پرده ھای نازکی که نور را از خود عبور داده
اما از تندی آن می کاھند برای پنجره ھای اتاق نوزاد استفاده کنيد و در شب برای تامين نور اتاق از چراغ ھاﯾی که نور را به سقف می تابانند برای
اﯾجاد نور غيرمستقيم و کافی بھره بگيرﯾد .نور اتاق کودک در طول شب نيز از اھميت وﯾژه ای برخوردار است چرا که نوزادان اغلب در طول شب نياز
به تغذﯾه دارند و اتاق نوزاد باﯾد در شب از ميزانی از نور بھره مند باشد تا ضمن آنکه مادر را به انجام امور معمولی چون تغذﯾه کودک ﯾا تعوﯾض
پوشک او قادر می سازد موجب بيداری کامل و ھوشيار شدن نوزاد نيز نشود .استفاده از کليدھای تاﯾمردار که مقدار نور را تنظيم می کنند ﯾکی از
بھترﯾن راه ھای پاسخگوﯾی بر اﯾن نياز است .در غير اﯾن صورت می توان از چراغ خواب ھای کوچک نيز برای تامين اﯾن مقدار نور سود برد.
برای پنجره ھای اتاق نوزاد بھتر است عالوه بر پرده اتاق ﯾک آستری ضخيم نيز در نظر بگيرﯾد تا در مواقع لزوم بتوانيد اتاق را در طول روز نيز تارﯾک
کنيد.
اگرچه اولين انتخابی که برای پوشش کف اتاق نوزاد به نظر می رسد ﯾک پوشش نرم و راحت است اما باﯾد اﯾن امر را نيز در نظر داشته باشيم که
ظرف چند ماه ،نوزاد ما تبدﯾل به کودک نوپاﯾی می شود که انواع ماﯾعات و نوشيدنی ھا و مواد غذاﯾی گوناگون را به دست گرفته و بر روی زمين
اتاق خواھد رﯾخت .بنابراﯾن پوشش کف اتاق را از نوعی در نظر بگيرﯾد که ضمن نرمی و لطافت به راحتی تميز شود.
نوزاد عالوه بر تختخواب اصلی ،اغلب به ﯾک تخت چرخدار متحرک و کوچک ﯾا ﯾک گھواره نيز نياز دارد که در ماه ھای اوليه تولد ،در کنار تخت مادر
قرار گرفته و اﯾن امکان را به مادر بدھد تا برای رسيدگی و مراقبت از نوزاد در طول شب مجبور به طی مسافت ميان اتاق ھا نباشد .پس از چند ماه
اول ،زمانی که دفعات بيدار شدن نوزاد در شب کاھش می ﯾابد و مادر نيز توان از دست رفته را باز می ﯾابد می توان نوزاد را به اتاق مخصوص و
تختخواب اصلی اش انتقال داد.
چنانچه اتاق کودک جای کافی داشته باشد ﯾک مبل ﯾا صندلی راحت برای مادر در اتاق نوزاد در نظر بگيرﯾد تا مادر جای راحتی برای نشستن
ھنگام شيردھی و مراقبت از نوزاد داشته باشد.
ضمن طراحی و برنامه رﯾزی برای دکوراسيون اتاق کودکان عالوه بر اموری که ذکر شد توجه به اﯾمنی نيز نباﯾد فراموش شود .ھمواره باﯾد به
وساﯾلی که در دسترس نوزاد ﯾا کودک نوپا قرار دارند از قبيل آنچه از درون تخت برای کودک قابل دسترسی است دقت و توجه داشت .ھمچنين
سطح کف اتاق نباﯾد از مواد ليز و لغزنده باشد و پرﯾزھای برق که در ارتفاع کم نصب شده اند باﯾد با استفاده از وساﯾل مخصوص موقتا مسدود
شوند.
منبع  :روزنامه مردم ساالری
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اتاق کودکم را چطور بچينم؟؟؟

▪ تزئين اتاق کودک
تزئين اتاق کودک باﯾد مھيج و فانتزی باشد .اولين چيزی که باﯾد در
دکوراسيون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشته باشيد ،اﯾن است که اﯾن
تزئينات باﯾد مطابق با سن و روحيه کودکان تان انجام گيرد .نباﯾد اتاق فرزند ٣
ساله تان را مثل اتاق دختر  ١٣ساله تان تزئين کنيد .البته منظور اﯾن نيست
که باﯾد ھر سال با باال رفتن سن فرزندتان تزئين اتاق او را به ھم بزنيد.
منظور اﯾن بود که باﯾد اتاق کودکان را با توجه به گروه سنی آنھا دکوربندی
کنيد.
▪ رنگ ھای متناسب برای اتاق کودک
ببينيد کودکتان به چه رنگی عالقه دارد .اگر ھنوز سنش به حدی نرسيده که بتواند به خوبی صحبت کند ،ﯾک جعبه مداد رنگی در جلوﯾش بگذارﯾد تا
خود ﯾکی از رنگ ھا را که دوست دارد انتخاب کند .کودکان بزرگتر خود می توانند به شما بگوﯾند که دوست دارند اتاق شان چه رنگی باشد .ﯾادتان
باشد که اولوﯾت با عالقه خود بچه ھاست.
سعی نکنيد مدل و رنگ دلخواه خودتان را به زور به بچه ھا تحميل کنيد .شخصيت آنھا از ھمين سنين شکل می گيرد و اتاق شان می تواند آﯾنه
خوبی برای نشان دادن شخصيت شان باشد .البته منظورم طرح و رنگ ھای غيرمعقول آنھا نيست .باﯾد محدودﯾت تعيين کنيد اما باز آنھا را در
انتخابشان آزاد بگذارﯾد.
▪ اتاق کودکتان را با ابتکار تزئين کنيد
از تخيل و ابتکارتان استفاده کنيد و از کودکتان نيز برای رنگ کردن اتاق ھا کمک بخواھيد .دﯾوارھای اتاق می تواند به طرز مبتکرانه ﯾی با نقاشی
ھای کودکتان تزئين شود .می توانيد از آلبوم ھا و عکس ھای وﯾژه در مجالت و اﯾنترنت در اﯾن زمينه کمک بگيرﯾد .دکوپاژ نيز برای خلق ﯾک اتاق
روﯾاﯾی و خاص برای کودکتان کار جالبی است.
▪ مبلمان اتاق کودک
با وجود طراحی ھای جالب و خاص برای مبلمان اتاق کودک موجود در بازار ،کار شما کمی ساده تر شده است .می توانيد اتاق دخترتان را مثل
اتاق پرنسس ھا صورتی و رمانتيک تزئين کنيد .می توانيد اتاق پسرتان را شکل قھرمانان ﯾا اتومبيل سواران طراحی کنيد که مثال ً تختخوابش به
شکل ماشين مسابقه باشد .ﯾا بسياری طرح ھای دﯾگر که مطابق با عالقه و روحيه کودکتان نيز باشد .دقت کنيد که بسياری از اثاثيه اتاق را
خودتان نيز می توانيد بسازﯾد .پس زﯾاد تو خرج نمی افتيد.
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اتاق ميھمان و امکانات آن

ما اﯾرانی ھا معموال ً از آمدن ميھمان ھميشه استقبال کرده اﯾم و آمدن
ميھمان و پذﯾراﯾی از آن را ﯾک اتفاق ميمون می دانيم .بعضی از ميھمان ھای
ما از شھرھای دﯾگر کشور ميھمان ما می شوند و طبيعتاً شب را ھم
ميھمان ما ھستند .اما ھميشه تدارک دﯾدن سفره چند رنگ و پذﯾراﯾی بدون
توقف نشانه ميھمان نوازی نيست .آماده کردن فضاﯾی برای استراحت
ميھمانان ما شاﯾد فضاﯾی راحت تر را برای ميھمانان ما فراھم کند.
شما اگر اتاق ﯾا بخشی از خانه را پيش از رسيدن ميھمان ھا آماده کنيد،
قطعاً پذﯾراﯾی از ميھمانان برای شما ھم ساده تر می شود .اما اﯾنکه چه
کارھاﯾی بکنيد تا به ھنگام آمدن ميھمان ،پذﯾراﯾی برای شما آسان شود .برای اﯾن کار ،شما می توانيد اتاق کار ،اتاق کودک و ﯾا گوشه ای از خانه
را به اﯾن امر اختصاص دھيد .راه ھای زﯾر ھم می تواند شما را بيشتر کمک کند.
 اضافه کردن ﯾک تخت مناسب :اضافه کردن تخت به معنی استفاده از تشک ﯾا تخت خواب است .معموال ً استفاده از صندلی ھای تخت شو ﯾاکاناپه ھای بزرگ برای استفاده در چنين مواردی بسيار نامناسب است.
 فضای مناسب :بعضی از افراد عادت دارند وساﯾل را از داخل چمدان خارج نکنند و از داخل ھمان استفاده کنند .اما بعضی دﯾگر معموال ً وساﯾل را ازداخل ساک و چمدان خارج می کنند .پس باﯾد کمد و ﯾا کشوﯾی مخصوص لباس ھا برای ميھمانان خالی کرد .سعی کنيد روی ميز اتاقی که در
اختيار ميھمانان قرار می دھيد را خالی کنيد تا وساﯾل شخصی را روی آن قرار دھند.
 جزئيات :قرار دادن بعضی وساﯾل از اتکای ميھمان به ميزبان جلوگيری می کند .به طور مثال قرار دادن ﯾک ساعت زنگ دار به ميھمان کمک میکند تا ھر ساعتی که الزم بود ،خودش بيدار شود .ھر ﯾک از وساﯾل زﯾر را ھم اگر اضافه دارﯾد در اختيار ميھمانان قرار دھيد .پنکه ،تلفن و تلوﯾزﯾون.
البته اگر در خانه از آن اضافه دارﯾد.
در مورد دستشوﯾی و حمام ھم اﯾن کار ﯾعنی احترام به ميھمان ھا .قرار دادن ﯾک صابون اضافی ،شامپو و حوله دست و صورت ،در صورتی که
ميھمان اﯾن وساﯾل را ھمراه نداشته باشد ،او را خوشحال خواھد کرد.
 حرﯾم شخصی برای ميھمان :مشکل اصلی ھمه ما اﯾن است که گمان می کنيم لحظه ای نباﯾد ميھمان را تنھا گذاشت و در تمام لحظات دراتاقی که به او اختصاص داده اﯾم کنارش باشيم .قبل از اﯾنکه او به شما بگوﯾد می خواھد مختصر استراحتی کند ،ﯾا کمی مطالعه کند ،شما
پيشنھاد بدھيد.
چند پيشنھاد زﯾر را ھم برای اﯾجاد ﯾک فضای خصوصی برای ميھمانان خود بخوانيد.
بعضی از درھا را ببندﯾد .اگر خانه خود را تغيير شکل داده ﯾا از ابتدا به شکلی بوده که بخش ھای مختلف آن به وسيله درھای زﯾاد به ھم متصل
می شوند ،بعضی از درھا را ببندﯾد .به طور مثال اگر حمام شما ھم از اتاق راه دارد و ھم از سمت سالن پذﯾراﯾی ،در سمت سالن را ببندﯾد.
 کليد اضافی :برای ميھمان ھاﯾی که چند روزی قصد اقامت دارند .پيشنھاد می شود کليد اضافی خانه را در اختيار آنھا قرار دھيد .به اﯾن ترتيب ھمشما به عنوان ميزبان و ھم ميھمان شما راحت خواھند بود.
 برای ميھمان خود وساﯾل آشپزخانه را دم دست و دسترسی به مواد نوشيدنی و خوردنی را در سھولت قرار دھيد .به اﯾن ترتيب ميھمان براینوشيدن ﯾا خوردن چيزی دچار رودرباﯾستی نمی شود.
 -وساﯾل شست وشوی لباس ھم در اختيار ميھمانان قرار دھيد .اﯾن کار به ميھمانان امکان شستن لباس ھاﯾشان را می دھد .اتو و ساﯾر وساﯾل
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مورد نياز را ھم در دسترس قرار دھيد .لباس ھای ميھمانان شما قطعاً در ساک ﯾا چمدان چروک شده است.
 اگر خانه شما دوبلکس است و در ھر دو طبقه امکان اسکان ميھمان خود را دارﯾد ،طبقه باال را برای ميھمان خود انتخاب کنيد .علت را باﯾد ازکارشناسان طراحی داخلی منزل بپرسيد ،چون تمام اﯾن مطالب پيشنھاد آنھاست.
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اتاق نشيمن

ھنگامی که لوازم اتاق نشيمن را ميچينيد ،ﯾک روش ساده ،انتخاب مرکز
توجه ﯾا نقطه تمرکز برای اتاق است .اﯾن نقطه ،در واقع مرکز ثقل اتاق
است و وساﯾل باﯾد درست در مقابل اﯾن قطعه مھم چيده شوند .به اﯾن
ترتيب شما باﯾد مراحل زﯾر را طی کنيد:
 (١نقطه تمرکز را انتخاب کنيد .شومينه ،پنجره ھای بزرگ ﯾا ميز تلوﯾزﯾون و
چيدمان وساﯾل و مبلمان را در اطراف آن انجام دھيد .اﯾن نقطه تمرکز باﯾد به
دﯾوار تکيه داشته باشد و مبلمان دور از دﯾوارھا چيده شوند تا فضاﯾی
خودمانی و گرم اﯾجاد شود.
 (٢صندليھا و مبلھا را بيش از حد از ﯾکدﯾگر دور نگذارﯾد تا مھمانان شما
بتوانند به راحتی با ﯾکدﯾگر صحبت کنند.
 (٣محل ميز را طوری انتخاب کنيد که در دسترس ھمه افراد باشد .در صورت امکان در نزدﯾکی ھر مجموعه مبل ،ﯾک چراغ پاﯾه دار ﯾا آوﯾز بلند قرار
دھيد.
 (۴بين ميز کوتاه قھوه خوری و کاناپه جای پای کافی در نظر بگيرﯾد .کافی است که اﯾن دو بين  ٣۵تا  ۴۵سانتيمتر با ﯾکدﯾگر فاصله داشته باشند.
 (۵ارتفاع ميزھای عسلی باﯾد حداکثر تا دسته صندلی ﯾا مبلی که در کنار آن قرار دارد ،باشد.
 (۶محلی برای رفت و آمد آسان در اطراف وساﯾل درنظر بگيرﯾد.
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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اتاق نشيمن

اتاق نشيمن شلوغ با رنگھای تند ،با ارائه طرحی جدﯾد بزرگتر و روشنتر
به نظر میرسد.
اتاق نشيمن که در تصوﯾر باال میبينيد ،مکانی شلوغ با لوازمی سنگين بود
و رنگ تيره ی دﯾوار سبب شده بود که نه تنھا اتاق کوچک به نظر برسد،
بلکه فضاﯾی تنشزا اﯾجاد گردد .اﯾن زوج میدانستند که تجدﯾد نظر در
طراحی اتاق شيوهای موثر خواھد بود و با تجدﯾد نظر در طراحی اتاق و
چيدمان جدﯾد چھرهای کامال ً متفاوت خواھد ﯾافت.
خانم خانه اﯾن گونه تعرﯾف میکند» :چون فضای اتاق نشيمن تنگ و کوچک
بود و جاﯾی برای بازی پسر دو سالهمان باقی نمانده بود .ﯾک مبل
تختخوابشو ھم برای اتاق خواب مھمان در طبقه ی باال خرﯾده بودﯾم که
نتوانستيم آن را از پلهھا باال ببرﯾم ،بنابراﯾن مبل را در ھمين اتاق نشيمن
طبقه ی پاﯾين گذاشتيم و اﯾن امر باعث شد اتاق تنگتر از قبل شود .اﯾن
شد که از ﯾک طراح داخلی مشاوره خواستيم .او ﯾک طرح جدﯾد ارائه داد ،و
ما برای پاﯾين آوردن ھزﯾنه ی خودمان آن طرح را اجرا کردﯾم«.
آنان پيش از ھر کاری لوازم قدﯾمی را حراج کردند و آنھا را به تدرﯾج فروختند .وقتی که اتاق خالی شد ،دﯾوارھا را کرم رنگ کردند .به گفته ی
صاحبان خانه ،فوراً حس روشنتر شدن فضا به وجود آمد .سپس ﯾک کاناپه چرمی کرمرنگ ،ھمين طور ﯾک مبل دستهدار راحتی چرمی به رنگ
مشکی خرﯾدند .اگر چه اﯾن کار اتاق را بازتر کرد ،ولی جای نشستن محدود بود .بنابراﯾن تصميم گرفتند در فرورفتگی زﯾر پنجرهھا صندوقی چوبی
برای اسباب بازیھای پسرشان بسازند .اﯾن کار انجام شد و روی آن نيز با ﯾک در لوالدار پوشانده شد .سپس تشکچهای چرمی برای آن تھيه شد
و با گذاشتن چند کوسن ھماھنگ با رنگ پردهھا ،جای راحتی برای نشستن دو نفر تدارک دﯾده شد.
ھمچنين پردهھای توری قدﯾمی تعوﯾض شد ،که اﯾن کار نيز در روشنتر شدن اتاق سھم بسزاﯾی داشت .پردهھای تا شونده به رنگ بادمجانی با
طراحی مدرن ،جاﯾگزﯾن پردهھای تور سفيد و قرمز قبلی شدند.
دﯾوار کنار شومينه نيز در ھر دو طرف دارای فرورفتگیھای عرﯾضی است که جای مناسبی برای دو کمد فراھم میآورد .کمد مخصوص لوازم صوتی
آماده خرﯾداری شد ،فقط از فروشنده خواستند که رنگ آن را تغيير دھد .ﯾک بوفه مفيد ھم توسط ﯾک نجار ساخته شد که در پاﯾين آن مجموعهای از
چند کشو وجود دارد و در باال قفسهای با در شيشهای برای چيدن ظروف تزﯾينی ،بدﯾن ترتيب اتاق نشيمن به مجموعهای زﯾبا و راحت تبدﯾل شد
که کارآﯾی آن نسبت به قبل ،تا حد زﯾادی افزاﯾش ﯾافت.
 (١به کار بردن رنگھای تأثيرگذار:
آن ھا با مشاوره گرفتن از طراح داخلی ،پردهھاﯾی به رنگ بادمجانی تيره با طرحی امروزی انتخاب کرند و ھمين رنگ را در قالب روﯾه کوسنھا نيز به
کار برند تا نماﯾی زﯾبا در اتاق روشن به وجود آورد.
 (٢کمدی برای لوازم صوتی و تصوﯾری:
اﯾن زوج توانستند کمدی متناسب با فضای خالی کنار شومينه پيدا کنند .البته رنگ آن را سفيد انتخاب کردند و به فروشنده سفارش دادند که رنگ
کمد را تغيير دھد .به اﯾن ترتيب لوازم صوتی در جاﯾی مرتب قرار میگيرند و از دسترس کودک خانواده نيز دور میمانند.
 (٣استفاده مناسب از تاقچه و فضای زﯾر پنجره:
در اﯾن اتاق نشيمن فرورفتگی دﯾوار زﯾر پنجره مکان کنار افتادهای بود که با نصب ﯾک صندوقچه با در لوالﯾی استفاده ی خوبی پيدا کرد و با چند
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کوسن زﯾبا تزﯾين شد .تاقچه لب پنجره نيز مانند ﯾک ميز ،جای خوبی برای گلدان گل طبيعی است.
 (۴حفظ تناسب مبلمان و لوازم:
اگر فضاﯾی که در اختيار دارﯾم بزرگ ھم باشد ،باز لوازم اضافی اتاق را شلوغ و کم جا میکنند .گرچه اﯾن طرف اتاق به حد کافی طوﯾل ھست که
بتوان ﯾک کاناپه سه نفره در آن جای داد ،اما چنين انتخابی بخش زﯾادی از فضا را اشغال میکند .از اﯾن رو ،ﯾک مبل دستهدار جمع و جور گزﯾنه ی
خوبی در اﯾن بخش از اتاق است.
 (۵حفظ شومينه:
شومينه را چنانچه نمیتوانيد روشن کنيد باز ھم حفظ نماﯾيد .با قرار دادن صفحهای مشبک و چندﯾن شمع روشن ،نوری ھمانند آتش درون
شومينه اﯾجاد کنيد .شمعھای بزرگ و با دوام در اندازهھای مختلف تھيه کنيد و آنھا را از کوتاه تا بلند در چند ردﯾف بچينيد .بدﯾن گونه سيمای زﯾبا و
دلپذﯾری به اتاق نشيمن میدھيد.
منبع P٣٠world :
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اتاق نشيمن

امروزه به دالﯾل گوناگون اتاق نشيمن با پذﯾراﯾی ادغام شده
عموماً

فضای

نشيمن

نوری

طبيعی

دارد

...تلوﯾزﯾون

در

آنجاست...شومينه...بعضی موارد کتابخانه...مبل راحتی.و............
ﯾک اتاق با توجه به مورد استفاده ھای که دارد آراﯾش شود اجزای استفاده
شده در اتاق باﯾد در فرد اشتياق و شادابی فرا ھم آورد تا باعث بی
حوصلگی او نشود.
ھارمونی و توازن در اجزای اتاق و اشيای به نماﯾش گذاشته شده در اتاق
جزو عوامل بسيار مھم محسوب ميشود.
اولين موضوع د ر طراحی دکور ﯾک اتاق نشيمن تعداد افراد استفاده کننده از
ان مکان است وه امکان وجود مھمان در ان فضا ....که اﯾن بستگی دارد به
موقعيت اجتماعی صاحب خانه...با توجه به اﯾن موضوع ميتوانيد از مبل مان
و فضای اتاق خود به نحو احسن استفاده کنيد.
اگر اتاق ﯾا فضای نشيمن شما دارای امکانات جذابی مثل شومينه ﯾا منظره
جالبی است ميتوانيد مبل مان و وساﯾل را دور ان بچينيد .
بعد از در نظر گرفتن مبل مان با توجه به رنگ ان شکل ان و جنسيت ميتوانيد پرده رنگ اتاق را انتخاب کنيد .در وھله آخر ميتوانيد از اشيای تزئينی
که نشان دھند سليقه شماست استفاده کنيد.
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به نظر من مھم ترﯾن مرحله در دکوراسيون اﯾن است بدانيم صاحب خانه ﯾا فردی که قرار است از فضا استفاده کند دارای چه رو حياتی ميباشد و از
نظر سنی در مرحله ای از زندگی قرار دارد.
رنگ مورد عالقه او چيست....وضعيت مالی وی به چه گونه است؟.....موقعيت اجتماعی؟
آﯾا رفت آمد در خانه او زﯾاد است؟......و........چون تمامی اﯾن عوامل و عوامل دﯾگری که در حال حاضر در ذھنم نيست می تواند به ما خيلی کمک
کند..
شاﯾد کار قشنگی نباشه ولی من ھر جا ميروم اول از ھمه به محيط زندگی فرد ﯾا محيط کارو ...توجه ميکنم و ميتوانم از روی انتخاب و سائل و
نحوه چيدمان به شخصيت وی پی ببرم.
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اتاق نشيمن را با رنگ و مدل ھای متفاوت بياراييم

ھنگامی که تصميم به انتخاب وساﯾلی برای خانه گرفته اﯾد از جمله
مھمترﯾن مسائلی که باﯾد در نظر بگيرﯾد ،انتخاب رنگ و مدل مناسب ،با
توجه به کاربرد و جاﯾگاه وساﯾل در ھر گوشه خانه است .مثال ً مبلمان برای
اتاق نشيمن با توجه به پارچه ،طرح و مدل مبل نسبت به کوچکی ﯾا بزرگی
فضا و تعداد نفرات خانواده انتخاب می شود .عالوه بر انتخاب مبلمان
مناسب و راحت ،پرده نيز فاصله ای بين وساﯾل داخل اتاق و فضای بيرون
است که باﯾد رنگ و طرح آن ،مناسب با وساﯾل خانه و رنگ دﯾوارھا باشد.
تمام وساﯾل ﯾک اتاق نشيمن باﯾد به صورتی بسيار راحت و به گونه ای
انتخاب شود که عالوه بر ھماھنگی و تناسب ،ترجيحاً از رنگ ھای آرامش
بخش و شادی آفرﯾن و متناسب با روحيات و سليقه افراد خانه باشد.
البته بسياری از مردم تصور می کنند که طرح ھای ساده آرامش بخش تر ھستند و ﯾا برای ﯾک سروﯾس مبلمان حتماً باﯾد از ﯾک نقش پارچه
استفاده شود و ﯾا با انتخاب چند مدل روﯾه و چند مدل پارچه با طرح ھای متفاوت ،خللی در نوع چينش دکور اتاق اﯾجاد می شود .در حالی که می
توان با استفاده از چندﯾن مدل پارچه و رومبلی ،با چينشی مناسب ھر وسيله را در کنار وساﯾل دﯾگر به بھترﯾن شکل جای داد .بدﯾن ترتيب با
استفاده از طرح ھای شلوغ با رنگ ھای ھماھنگ ،حتی می توان وساﯾل ﯾک اتاق را با انواع پارچه ،اما با رنگ ھای ھم طيف انتخاب کرد .از جمله
عوامل مھم دﯾگر که در چيدمان اتاق نشيمن مؤثر است نورپردازی است.
اتاق نشيمن محلی است که در تمام ساعات روز برای صرف غذا ،پذﯾراﯾی ميھمان ھای صميمی ،تماشای تلوﯾزﯾون و ...مورد استفاده قرار می
گيرد .نحوه نورپردازی ،احساس آرامش ﯾا عدم احساس امنيت ،شاد بودن ﯾا دلگير بودن را به حاضرﯾن القاء می کند .ھمچنين می توان با نورپردازی
مناسب ،عيب و نقص محيط را پوشانيد .البته با توجه به اﯾن که اتاق نشيمن در منزل محل تجمع خانواده است ،نحوه نورپردازی نيز باﯾد به صورتی
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باشد که آرامش به حاضران القاء شود.
ﯾک روش بسيار مناسب برای نورپردازی ﯾک اتاق ،استفاده از نورھای غيرمستقيم است که مستقيماً روی صورت افراد و اشياء ساﯾه ھای تند
اﯾجاد نکند .بدﯾن ترتيب با استفاده از ساﯾه ھای مالﯾم ،گرمی و صميميت خاص به فضا حاکم می شود.
برای زﯾباتر شدن و تکميل نورپردازی در اتاق ،می توان عالوه بر لوسترھا و المپ ھای سقفی از چراغ ھای کوچک تزئينی برای آذﯾن گوشه و کنار
اتاق ،با نورھای مالﯾم استفاده کرد.
منبع P٣٠world :
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اتاقخواب پسربچهھا؛ دنيای کوچک مردانه!

اتاقخواب پسربچهھا تفاوت كمی با اتاق خواب دختربچهھا دارد ،شيوه
دكوربندی آنھا تا حدودی متفاوت است و اﯾن تفاوت به تفاوتھای نسبی
شخصيتی دختر و پسربچهھا بازمیگردد .سعی كنيد اتاق خواب پسربچهھا
از فضای مناسبی برای جستوخيز و جنبوجوش خاص پسرانهشان
برخوردار باشد .پسربچهھا ذاتاً به جستوخيز عالقه دارند.
آنھا به كشتی گرفتن با ھمنوعان و ھمسنوساالن خود نيز عالقه زﯾاد دارند،
پس خوب است كه در صورت امكان سطح پوششی مناسبی برای اﯾن نوع
عالقهمندی آنھا در اتاقخوابشان فراھم كنيد .در نظر گرفتن كتابخانهای
كوچك با چندﯾن جلد كتاب آموزشی ،دانستنی و داستان اﯾن امكان خوب را
فراھم میكند تا ناخواسته عالقه آنھا به كتاب و كتابخوانی را افزاﯾش دھيد.
سعی كنيد در ھر روز حداقل دقاﯾقی را با آنھا برای خواندن كتاب ،بازی كردن
و صحبت كردن به زبان بچگانهشان صرف كنيد ،چه خوب است كه حتماً
سری به اتاق خوابشان بزنيد و با قرار گرفتن در دنيای كوچكشان ،خود را بيش از ھر زمان دﯾگری به آنھا نزدﯾك كنيد ،اﯾن وضعيتی است كه در
خصوص دختربچهھا ھم صدق میكند.
پسربچهھا ذاتاً به اسباببازیھاﯾی ھمچون آدمآھنی ،تفنگ و وساﯾل توپی عالقه زﯾاد دارند .پس با تھيه لوازمی از اﯾن دست و با تشرﯾح
قسمتھای مختلف آنھا عالوه بر سرگرم كردن پسربچه ھا ،اطالعات اوليه ذھنیشان را نيز درخصوص اﯾنگونه وساﯾل كه مدل كوچكی از طرحھای
بزرگ و اصلی ھستند ،افزاﯾش دھيد .در دكوربندی اتاق پسربچهھا از ھمفكری با آنھا درﯾغ نكنيد .با چنين كاری آنھا را برای نظردھی در شراﯾط
مھمتر زندگی آماده خواھيد كرد و قوای ابتكارورزی را در آنھا بيشتر و بيشتر خواھيد نمود .برای دكوربندی اتاق پسربچهھا ھمچون دختربچهھا زمان
كافی توأم با شادمانی صرف كنيد.
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منبع  :روزنامه تھران امروز
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اتاقی از آن خود

در مبحث مناسبسازی خانه  -چه بزرگ و چه کوچک  -باﯾد توجه داشت که
خانه فقط و فقط ﯾک سرپناه نيست بلکه الزم است نيازھای رفتاری ،روانی و
اجتماعی ساکنان خود را نيز پاسخگو باشد .به اﯾن ترتيب فضاھای
اختصاصی ھر ﯾک از افراد خانواده باﯾد متناسب با سن و سال ،چگونگی
فعاليتھا و روحيه افراد آراسته شود تا عالوه بر کارآمد بودن ،نياز فطری
شخص به آرامش و زﯾباﯾی را نيز برآورده سازد .اتاق کودکان برخالف اتاق پدر
و مادر فقط اتاق خواب و استراحت نيست؛ بلکه محل بازی ،انجام تکاليف
درسی و به طور خالصه اتاق زندگی است .اﯾن اتاق معموال مساحت
کمتری نسبت به اتاق پدر و مادر ﯾا ساﯾر بزرگترھای خانواده دارد .کوچک
بودن اتاق ھمراه با خردهرﯾزھای فراوان کودکان و نيز تماﯾل فطری بچهھا به
شادی ،تمھيدات وﯾژهای را برای ساماندھی فضای اتاق آنھا میطلبد.
بنابراﯾن برای مناسبسازی اتاق کودکان باﯾد عالﯾق و نکات مورد توجه آنھا
را شناخت و به آن )حداقل در اتاق خودشان( احترام گذاشت و از نظرات آنھا
استفاده کرد .صرفنظر از سليقهھای شخصی ،برخی از وﯾژگیھا ميان
کودکان مشترک است که از آنھا نيز میتوان بھره برد:
 از ميان شکل ،جنس و رنگ اشيا ،کودکان بيش از ھمه به رنگ توجه دارندو فضاھای رنگی برای آنھا جذاب است.
 در طرحھای رنگارنگ ،طرحھاﯾی با لکهھای بزرگ رنگی ﯾا زمينهھای رنگی قوی بيش از طرحھای رﯾزنقش و نامفھوم ،نظر کودکان را جلب میکند. رنگھای شاد با شدت باال مشتمل بر سه رنگ اصلی )زرد ،قرمز ،آبی( و رنگھای مکمل آنھا )سبز ،نارنجی ،بنفش( بيش از رنگھای ترکيبیمورد توجه کودکان است.
 پس از رنگ ،اشکالی که از ترکيب سه شکل خالص ھندسی )مربع ،مثلث و داﯾره( اﯾجاد شده باشند ،بيشتر از شکل واقعی اشيا جذابيت دارند.فانتزی کردن اشکال با استفاده از تقسيم آنھا به سه شکل ذکرشده موجب شادی کودکان میشود.
برای استفاده ھر چه بھتر از فضای اتاق و نيز جلب رضاﯾت کودکان با توجه به موارد فوق میتوان از اﯾن توصيهھا بھره گرفت:
 -از آنجا که به طور معمول ارتفاع لباس کودکان کمتر است ،میتوان با توجه به سن و جنس فرزندان تقسيمات بيشتری را در ارتفاع کمدھای
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دﯾواری انجام داد و از آنھا ﯾا به صورت طبقه و قفسه ﯾا کشو برای قراردادن خردهرﯾزھای آنان استفاده کرد .ھرچه اتاق خواب کوچکتر باشد ،نياز به
کمد با طبقهبندی متنوع بيشتر است.
 ھنگام انتخاب تخت ،بھتر است تختھاﯾی انتخاب شوند که دارای کشوھای تحتانی باشند .در صورتی که تخت کنونی فرزندتان چنين نيست،میتوان جعبهھاﯾی با ارتفاع کوتاهتر از پاﯾه تخت ساخت )با رنگآميزیھای متنوع ( و از آنھا برای خردهرﯾزھای بچهھا استفاده کرد.
 برای کودکان باالی سه سال ،میتوان از تختھاﯾی با پاﯾهھای بلند استفاده کرد؛ اﯾن تختخوابھا به وﯾژه در اتاقھای کوچکتر صرفهجوﯾیمناسبی در فضا میکنند .کودکان نيز از زﯾر اﯾن تختھا استفادهھای گوناگون میکنند.
 در صورتی که ﯾک اتاق به طور مشترک متعلق به دو فرزند است ،بھتر است فضای اتاق به نحوی تقسيم شود که ھر ﯾک از فرزندان بخشی رامتعلق به خود بداند .اﯾن کار با استفاده از ﯾک پارتيشن مشبک چوبی به ارتفاع حداکثر ﯾک و نيم متر ،قفسهھای قابل انعطاف اسباببازیھا ﯾا
کتابخانه دو سوﯾه امکانپذﯾر است.
 اگر ھر ﯾک از دﯾوارھای اتاق به ﯾک رنگ درآﯾد فضاﯾی شاد و جذاب ،بدون نياز به تزئينات بسيار فراھم میآﯾد .رنگھای زرد و سبز در کنار رنگسفيد دﯾوارھا عالوه بر آنکه باعث جلوه ھرچه بيشتر وساﯾل اتاق میشود ،با روحيه بالندگی و سرزندگی کودکان نيز متناسب است.

فاطمه عارفيان
منبع  :روزنامه کارگزاران
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اتاقی برای خيال پردازی

اتاق خواب ﯾک کودک اغلب فضاﯾی پر از رنگ و طرح ھای فانتزی و درخشان
است .اﯾن اتاق که کودک در آن رشد می کند و به سوی بزرگسالی حرکت
می کند بخشی از خاطرات کودکی او را به خود اختصاص خواھد داد.
با کم جمعيت شدن خانواده ھا در عصر ما معموال ً ھر کودک صاحب اتاق
اختصاصی خود است ﯾا دو کودک دارای اتاقی مشترک ھستند از اﯾن رو
اتاق خواب کودکان فضاﯾی خصوصی برای آنھا محسوب می شود که عالوه
بر جای خوابيدن در سال ھای کودکی به عنوان فضای بازی و مطالعه و
انجام تکاليف مورد استفاده قرار می گيرد و در نوجوانی پذﯾراﯾی از دوستان
ھم سن و سال نيز بر کارکردھای آن افزوده می شود.
بسياری از مردم معتقدند دکوراسيون اتاق ﯾک کودک حتی می تواند از
کاربردھای آموزشی و پرورشی برخوردار باشد .به عنوان مثال استفاده از
رنگ ھای درخشان و زنده و فرم ھای جذاب برای اتاق کودکان زﯾر دو سال
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می تواند محرک خوبی برای رشد و پرورش حواس مختلف کودک باشد.
اگرچه نباﯾد در به کارگيری اﯾن محرک ھا زﯾاده روی کرد،برخورداری از اتاق
اختصاصی برای ﯾک کودک ھمچنين می تواند امکان ابراز نظر و اعمال
سليقه را برای او فراھم سازد.
کودکان کوچک تر معموال ً با انتخاب رنگ دﯾوارھا ﯾا طرح کاغذ دﯾواری ،پرده و روتختی اتاقشان می توانند در طراحی دکوراسيون اﯾن اتاق سھيم
باشند .انتخاب رنگ و طرح متناسب با سن و سال و جنسيت کودک می تواند موجب رضاﯾت خاطر او شود .به طوری که از گذراندن اوقاتش در چنين
اتاقی لذت برده و احساس آرامش و راحتی داشته باشد .چنين فضاﯾی برای ﯾک کودک چھارساله دوستدار کارتون با تصاوﯾری از شخصيت ھای
جذاب فيلم ھای کارتونی مزﯾن شده و برای ﯾک دختر ٩ساله با صورتی ھا و طرح ھای گلدار زﯾبا آراسته شده است.
مطالعات نشان می دھند آوﯾختن نقاشی ھای کودکان از دﯾوارھا و به نماﯾش گذاشتن کاردستی ھای آنان در اﯾجاد اعتماد به نفس و باور
شخصيتی نسبت به تواناﯾی ھاﯾشان بسيار موثر است .بنابراﯾن با طراحی صحيح و حساب شده دکوراسيون اتاق ﯾک کودک می توان عالوه بر رفع
نيازھای روزمره مانند تامين جای خواب مناسب و فضای بازی و مطالعه به اھداف آموزشی و پرورشی موثری نيز دست ﯾافت .حتی اگر دو کودک از
ﯾک اتاق به صورت مشترک استفاده می کنند با استفاده از رنگ و طرح می توان فضای مخصوص به ھر ﯾک را مجزا و جدا کرد.
ھمچنان که بچه ھا رشد کرده و بزرگتر می شوند بر اھميت فضای اتاق خصوصی آنھا افزوده می ش ود چون در سنين نوجوانی و جوانی اﯾن اتاق
محلی برای مطالعه جدی تر درس ھا و رفت و آمد دوستان آنھا خواھد بود که نوجوان ھا ترجيح می دھند در اتاق خودشان از آنھا پذﯾراﯾی کنند .از
آنجا که بچه ھا به سرعت رشد می کنند و سليقه و نيازھاﯾشان نيز تغيير می کند اگر می خواھيد ھر  ٣-۴سال ﯾک بار مجبور به اﯾجاد تغييرات
اساسی در اتاق فرزندتان نباشيد از ابتدا با دقت و توجه بيشتری وساﯾل و لوازم اتاق او را خرﯾداری کنيد.
از انتخاب طرح ھا و رنگ ھای خيلی کودکانه برای بچه ھای دبستانی بپرھيزﯾد چون به سرعت از آن دلزده خواھند شد .بخش ھای مختلف اتاق
فرزندتان را به نوعی طراحی کنيد که بتوانيد با تغييرات جزﯾی ،حال و ھوای فضای اتاق او را تغيير دھيد.
به عنوان مثال به جای انتخاب ﯾک کاغذ دﯾواری با طرح ھای کارتونی بھتر است از کاغذدﯾواری ھاﯾی که زمينه معمولی تری دارند مثل ﯾک کاغذ
دﯾواری با طرح راه راه استفاده کنيد و سپس با نصب تصاوﯾر کارتونی ،بادبادک ھای رنگارنگ ﯾا ابرھای کوچک و بزرگ بر روی آن امکان جدا کردن طرح
ھا و تغيير آنھا را برای خود محفوظ نگاه دارﯾد ﯾا دﯾوارھا را با رنگ ساده مناسبی بپوشانيد و سپس با حاشيه ھای کاغذدﯾواری که طرح دلخواه
کودک را داشته باشند آنھا را بياراﯾيد .حاشيه ھای بارﯾک و پھن با طرح ھای بسيار متنوعی در بازار وجود دارند که می توانيد ھر زمان الزم بود آنھا
را از دﯾوار جدا کرده و طرح جدﯾدی را به جای آن نصب کنيد .ھمچنين برای پرده و روتختی اتاق ھم که به راحتی قابل تعوﯾض ھستند می توانيد از
طرح ھاﯾی مناسب با سن و سليقه کودک استفاده کنيد.
در اتاق کودک می توان از رنگ ھای شاد و درخشان که شاﯾد در ھيچ بخش دﯾگری از خانه قابل استفاده نباشند سود برد .با افزودن کوسن ھای
رنگارنگ ،کالھک آباژور و چيدن عروسک ھا و اسباب بازی ھای مختلف در گوشه و کنار اتاق ،رنگ و طرح ھای قابل تغيير بيشتری را به نمای اتاق
اضافه کنيد.
مبلمان و لوازم اتاق کودک را ھم می توانيد از انواعی که قابل تغيير ھستند انتخاب کنيد به عنوان مثال اﯾن روزھا تختخواب ھاﯾی در بازار عرضه می
شوند که از نوزادی تا نوجوانی قابل استفاده ھستند .اﯾن تختخواب ھا دارای نرده متحرک ھستند و قسمت پاﯾين تخت به نحوی طراحی شده که
امکان بلندتر کردن طول تخت را فراھم می سازد.
بعضی از وساﯾل مورد نياز کودکان را ھم می توانيد از طرﯾق بازسازی مبلمانی که در منزل دارﯾد تھيه کنيد .صندلی ھا و ميزھای قدﯾمی را با رنگ
ھای شاد و متناسب با وساﯾل دﯾگر کودک رنگ بزنيد و آن را با نقاشی ھای دستی ،طرح ھای استنسيل ﯾا مھر بياراﯾيد.
ﯾکی از مھم ترﯾن نيازھا در اتاق ﯾک کودک ،فضای کافی برای نگھداری از لوازم و وساﯾل متعدد و رﯾز و درشت اوست .ھمين امر تامين جای کافی و
مناسب برای اﯾن ھمه وسيله را به ﯾکی از مشکل ترﯾن مراحل طراحی اتاق کودک تبدﯾل می کند.
اغلب پدر و مادرھا اتاق کوچک تر را به کودک اختصاص می دھند حال اﯾنکه اﯾن اتاق کوچک باﯾد ھر روز وساﯾل بيشتری از قبيل اسباب بازی ھا،
کتاب ھا ،دﯾسک ھا و ده ھا وسيله دﯾگر را که ھر روز بر تعدادشان اضافه می شود در خود جای دھد .به ھمين دليل در اتاق ﯾک کودک عالوه بر
کمد دﯾواری طبقه بندی شده و ﯾک دراور چند کشو به فضاھای دﯾگری مثل کشوی زﯾر تخت ﯾا طبقات دﯾواری و جعبه ھا ﯾا کيسه ھای اسباب بازی
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ھم نياز دارﯾم .اگر فضای کافی برای نگھداری از وساﯾل متعدد و متنوع کودک در دسترس نباشد خيلی زود اتاق کودک نمای مرتب و منظم خود را از
دست داده و دچار به ھم رﯾختگی دائمی می شود.
اما اﯾن روزھا از آنجا که فضای خانه ھا عموماً کوچک تر شده است توليدکنندگان مبلمان و وساﯾل منزل ،روش ھای ابتکاری متعددی را برای
استفاده چندمنظوره از مبلمان و تعبيه کشوھا و گنجه ھاﯾی در زﯾر و کنار مبلمان مختلف ﯾافته اند .به عالوه از فضای موجود مثل فضای داخل ﯾک
کمد دﯾواری ھم با تقسيم بندی و قفسه بندی مناسب می توان به بھترﯾن نحو استفاده کرد .نصب طبقات چوبی روی دﯾوارھا می تواند فضای
مناسبی برای سروسامان دادن و ھمچنين به نماﯾش گذاشتن اسباب بازی ھای مورد عالقه کودک باشد .به طوری که جاﯾی ھم برای نگھداری از
آنھا فراھم می شود.
با ساخت قفسه ھای کوچک که خانه ھای متعددی دارند ھم می توانيد عروسک ھا و اسباب بازی ھای خيلی کوچکی را که نمای جذابی دارند و
اغلب در ميان اسباب بازی ھای بزرگتر کودک گم می شوند به صورت مجموعه ﯾا کلکسيونی نگھداری کنيد.
منبع  :روزنامه شرق
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اتاقی برای کوچولوھا

چيدمان اتاق کودک ﯾکی از دشوارترﯾن و مھمترﯾن مراحل چيدمان محيط
خانه است ،چون عزﯾزترﯾن عضو خانواده در آن زندگی می کند.
بنابراﯾن به سليقه ،دقت و دانش بسيار نياز دارد .ھمچنين کودک ما ھر روز
که بزرگتر می شود ،نيازھا و خواسته ھاﯾش نيز تغيير می کند ،در نتيجه
باﯾد چيدمان اتاق او براساس نيازش تنظيم شود.
● اتاق کودکان زﯾر پنج سال
اگر قرار است به زودی مسافر کوچکی پا به خانه شما بگذارد و در تقالی
آمادگی وساﯾل او ھستيد پيش از ھر اقدامی ،چند نکته اساسی را در اﯾن
زمينه به خاطر داشته باشيد.
نخست رنگ اتاق است؛ زﯾرا ھمه ما طبق پيش زمينه ذھنی خود برای دختر رنگ صورتی و برای پسر رنگ آبی را انتخاب می کنيم.
در حالی که می تواند ھميشه ھم اﯾن گونه نباشد .رنگھای ليموﯾی و سبز روشن ھم رنگھای مناسبی ھستند که فضای اتاق را روشن تر و وسيع
تر نشان می دھد.
ناگفته نماند ،بھترﯾن نوع رنگ برای اتاق کودک رنگ روغن قابل شستشو است در صورتی که قادر به تأمين اﯾن ھزﯾنه نيستيد حداقل به مقدار ﯾک
متر از ارتفاع آن را رنگ بزنيد؛ زﯾرا بارھا اتفاق می افتد که کودک نوپای شما با دستھای کثيف دﯾوار را نيز کثيف نماﯾد ﯾا روی آن نقاشی بکشد .پرده
ھای اتاق کودک نيز بھتر است کوتاه باشد تا او قادر به کشيدن آن نباشد.
از انباشت وساﯾل بخصوص کاالھای تجمالتی و غيرضروری بپرھيزﯾد؛ چون کودک ما نياز به فضاﯾی ساده ،سالم و البته شاداب دارد.
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بنابراﯾن انباشت وساﯾل بدون دقت در نظافت و گردگيری به موقع امکان بيماری را فراھم می کند.
ھمچنين ،به دليل عوارض و خطرات وساﯾل پالستيکی بھترﯾن محصوالت برای اتاق کودک محصوالت چوبی اند ،اما ھمواره به خاطر داشته باشيد
ھمين کاالھا اگر با دقت تھيه نشود ،آسيب زا خواھد بود .از تھيه وساﯾل نوک تيز ،مرتفع و ...بپرھيزﯾد.
گرچه شما عالقه مند به وساﯾل زﯾبا و جذاب برای کودک خود ھستيد ،اما ھمواره به خاطر داشته باشيد امنيت کودک مھمترﯾن اصل است.
نکته دﯾگر اﯾنکه ،کف پوش اتاق کودک باﯾد از نوع قابل شستشو باشد و چنانچه از پارکت استفاده می کنيد به ھنگام صدمه آن را به موقع تعمير
کنيد؛ زﯾرا اﯾن خرابی ضمن آنکه خاک را در خود نگه می دارد ،می تواند برای سالمت کودک نيز خطرناک باشد.
ھمچنين ،از آنجا که ھر چه محرکھای محيط کودک بيشتر باشد روند رشد او آسان تر انجام می شود ،می توان با نصب نقاشيھای رنگارنگ از
تصاوﯾر مختلف اﯾن فضا را مناسب بسازﯾد .در ھمين زمينه نيز عروسکھا و اسباب بازﯾھا می توانند نقش قابل توجھی داشته باشند.
نکته بعد اﯾنکه در تھيه وساﯾل کودک سن او را نيز در نظر بگيرﯾد .به ھر حال کودکان ما بسرعت در حال رشد ھستند .بنابراﯾن تخت ﯾا کمد او را به
گونه ای انتخاب کنيد که امکان استفاده بيشتر و حتی برای آﯾنده نيز باشد.
برای نمونه ،شما می توانيد با برداشتن حفاظ تخت کودک برای دوران نوجوانی ،کاناپه جذابی تھيه کنيد .به ھر حال زﯾباﯾی چيدمان مناسب منزل
به معنای صرف ھزﯾنه زﯾاد نيست ،بلکه استفاده بھتر از امکانات است.
ناگفته نماند ،کودکان از سه سالگی به طور جدی تر با محيط ارتباط برقرار می کنند.
بنابراﯾن فضای اطرافشان باﯾد ضمن جذابيت در تقوﯾت حس کنجکاوی آنھا مؤثر باشد.
● اتاق کودکان باالی پنج سال
بسياری از نکاتی که پيش از اﯾن خواندﯾد برای اﯾن سن ھم مؤثر است .اما چند نکته خاص نيز وجود دارد؛ چون کودکان در اﯾن دوره وساﯾل بيشتری
دارند و به کمدھا و قفسه ھای بيشتری نياز است .ھمچنين اگر دو کودک مشترک از اتاقی استفاده می کنند حرﯾم ھر کدام را مشخص کنيد تا
مشکلی در ارتباط آنان اﯾجاد نشود.
بھره مندی از تختھای دو طبقه نيز می تواند کارکرد مؤثری در افزاﯾش فضا داشته باشد حتی ھنگام تھيه تخت می توانيد نوعی را انتخاب کنيد که
دارای کشو باشد.
در صورتی که امکان خرﯾد تخت وجود ندارد ،می توان از قفسه ھای فلزی نيز برای سامان دادن وساﯾل فرزندان استفاده کرد.
ناگفته نماند ،برای جذابيت بيشتر اتاق می توان از رنگھای ھماھنگ استفاده نمود.
منبع  :روزنامه قدس
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اتاقی به سبک فنگشويی

ﯾکی از مھمترﯾن توصيهھای فنگشوﯾی بيرون کردن انباشتگیھا از محل کار
و زندگيمان است .به اطراف خود دقت کنيد و ببينيد چقدر چيزھای
غيرضروری دارﯾد .ممکن است در ظاھر چيزی نشان داده نشود و محل کار و
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زندگی شما مرتب به نظر برسد ولی من چند جا را به شما میگوﯾم تا
دوری در آنھا بزنيد و قدری بيشتر دقت کنيد :به داخل کشوھا و کمدھای
لباس خود نظری بيندازﯾد .ببينيد چقدر آشفتگی مشاھده میشود .اگر قرار
بوده که ﯾکی از کشوھا برای ﯾک تيپ لباس باشد ،چقدر آن را رعاﯾت کردﯾد؟
چقدر لباسھای خود را بینظم قرار دادهاﯾد؟ داشبورد ماشين خود را باز
کنيد.
چقدر کاستھای غيرضروری دارﯾد که مدتھا است آنھا را گوش نکردﯾد؟ چقدر قاب و قوطی اضافه ،رسيد برگھای جرﯾمه و اشيای بهدردنخور در
آن دارﯾد؟ به انباری خانه نگاھی بيندازﯾد .آنجا چه خبر است؟ اﯾن ﯾکی احتماال تعرﯾف کردن ندارد! اگر در خانه ميز تلوﯾزﯾون دارﯾد به آن دقت کنيد.
ممکن است روی آن دستگاه پخش وﯾدئو ،DVD ،ﯾا امثال آن باشد .چقدر در اطراف آن چيزھای بهدرد نخور و گرد و خاک مشاھده میکنيد؟
پشت و زﯾر آن را چند وقت است پاک نکردﯾد؟ زﯾر تختخوابتان چه خبر است؟ آﯾا شما شبھا روی تلی از آشغال و خرت و پرت میخوابيد؟ کيف
دستی خود را پشت و رو کنيد و تمام محتوﯾات آن را بيرون برﯾزﯾد .اﯾنجا چه خبر است؟ کشوی ميز کارتان را باز کنيد ،مخصوصا کشوھای پاﯾينی .به
درون آنھا نگاھی بيندازﯾد .اگر کامپيوتر دارﯾد به فاﯾلھای مختلف سری بزنيد .بھتر است اﯾن کار را از روی قسمت دراﯾوھا انجام دھيد .چقدر
فاﯾلھای بهدرد نخور ،عکسھای بیمصرف ،اسناد غيرضروری دارﯾد که میشود آنھا را پاک کرد؟
چقدر مواد غذاﯾی فاسد در ﯾخچال دارﯾد؟ مواد غذاﯾی ﯾا داروھاﯾی که فکر کردﯾد اگر در ﯾخچال بمانند روزی بهدرد میخورند ولی شاﯾد در حال حاضر
مصرف آنھا باعث شود به دکتر و بيمارستان نياز پيدا کنيد ،باﯾد خيلی زود دور رﯾخته شوند .اگر در دستشوﯾی خانه آﯾنهھاﯾی دارﯾد که در درون
کشوھا و پشت آنھا جاﯾی برای قرار دادن وساﯾل اصالح ،شانه و امثال آنھا وجود دارد ،بد نيست آن را ھم بررسی کنيد .اشيای غيرضروری میتواند
ھمه جا باشد .فنگشوﯾی به ما ﯾاد میدھد تا ارزش ھرچيزی که دارﯾم را درک کنيم .جمع کردن چيزھای بهدرد نخور در اطراف ما باعث میشود تا
عادت کنيم کمکم افراد بهدردنخور ،روابط آزاردھنده ،دوستان مزاحم و شرکای ناسازگار را در زندگی به دور خودمان جمع کنيم.
ھمين امروز شروع کنيد و قدری اطراف خود را سبک کنيد خواھيد دﯾد که کمکم زندگی در اطرافتان عوض میشود .میتوانيد از کيفدستی خود
شروع کنيد .بعد از بيرون کردن اشيای غيرضروری در فضای اتاق مقداری عود ﯾا اسپند دود کنيد و روی وساﯾل را با مقداری آب نمک رقيق پاک کنيد.
قرار دادن صحيح تخت ﯾا رختخواب امری مھم برای داشتن خواب مناسب است .در فنگشوﯾی توصيهھای فراوانی برای قرار دادن محل مناسب
جھت خوابيدن وجود دارد که در زﯾر به برخی از آنھا اشاره میکنم:
ھرگز به صورتی نخوابيد که پاھاﯾتان به سوی در ورودی اتاق باشد.
ھرگز در جاﯾی نخوابيد که باالی سرتان مقدار زﯾادی کتاب وجود داشته باشد .کتابھا باﯾد درون قفسه کتاب باشند و قفسه دارای در باشد.
زﯾر تخت خود را خالی کنيد .نگذارﯾد فضای خالی زﯾر تخت به انباری مبدل شود .شما شبھا روی ھمين وساﯾل میخوابيد و ھمين باعث میشود
تا خوابھای ناراحت داشته باشيد.
ملحفهھای خود را مرتب عوض کنيد .رنگ آنھا نيز مھم است .ملحفهھای آبی ﯾا تيره باعث سرد شدن بدن و داشتن خواب عميق میشود .اگر
برای بيدار شدن در صبح ،دردسر دارﯾد بھتر است از رنگھای روشن استفاده کنيد .به عالوه بعد از شستن ملحفهھا حتما آنھا را اطو کنيد .گرمای
اطو به آنھا انرژی میدھد و خوابيدن روی ملحفه تميز و صاف ارزش دادن به خواب است .اگر شما به اندازه متوسط بخوابيد ،حدود ﯾک سوم عمر
خود را در خواب سپری میکنيد .بنابراﯾن قسمت مھمی از عمر شما در خواب طی میشود.
اگر نزدﯾک پنجره میخوابيد دستکم نيم متر با آن فاصله بگيرﯾد و شبھا پرده اتاق را بيندازﯾد .مھم نيست شما در منطقه گرمسير ﯾا سردسير
زندگی میکنيد ،پنجره محل مکش انرژی اتاق به بيرون است و ھمين امر نيروی شما را در خواب ضعيف میکند.
ھيچوقت بعد از بلند شدن از خواب با لباس خواب در اتاق راه نروﯾد .لباسھاﯾی که با آنھا خوابيدﯾد ،انرژی خواب را به خود جذب کردهاند که انرژی
سرد و سکون است .شما بعد از بيدار شدن از خواب به حرکت در زندگی نياز دارﯾد .بنابراﯾن آنھا را عوض کنيد .بھتر است بعد از در آوردن لباسھای
خواب ،آنھا را برای مدت ﯾکربع روی بند لباس بيندازﯾد تا ھوا بخورند .اگر بتوانيد آنھا را آفتاب بدھيد که خيلی عالی است.
در اتاق خواب گل و گياه فراوان قرار ندھيد .گلھا و گياھان شبھا دیاکسيدکربن پس میدھند و شما را اذﯾت میکنند .اگر دوست دارﯾد حتما در
اتاق گياه داشته باشيد ،ﯾک گياه کوچک کافی است.
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اتاقی در مرکزيت جھان

در خلق ھر اثر ھنری ھدف ھنرمند اﯾن است که نتيجه مشاھدات و برداشت
ھای خود را از طبيعت و نيز تاثير اﯾن مشاھدات بر خودش را به بيننده منتقل
کند .درباره مقوله زﯾباﯾی و زﯾباشناسی نظرﯾات مختلفی وجود دارد .آﯾا
زﯾباﯾی فقط اﯾن است که از فرمی لذت ببرﯾم ؟ اﯾن لذت بردن ناشی از
چيست؟ آﯾا فقط ﯾک احساس خاص لذت و شادی است ﯾا فراتر از آن آﯾا فرم
و شکل باعث اﯾجاد تحول شده است ؟ از مجموع اﯾن سواالت می توان
نتيجه گرفت که ھر اثر ھنری تلفيق حس ،انگيزه ،فرم ،شکل ،رنگ و نور
است .اﯾن عوامل با ھم تداخل پيدا کرده تا ﯾک خصوصيت ذھنی ﯾا ﯾک نياز
بشری را به بيننده منتقل کنند .لذت بردن از آثار ھنری نسبی است و به تجربيات قبلی بيننده نيز بستگی دارد .به عبارت دﯾگر سليقه انسان در
نوع انتخابش از زﯾباﯾی به دليل تجربيات پيشين او متفاوت است.
در طراحی داخلی ساختمان نيز آنچه باعث می شود نماھا جلوه خاص تری پيدا کنند ،نوع نورپردازی و رنگ آميزی ساختمان است .به طور کلی ﯾک
طراح خوب کسی است که ھنگام طراحی در ھر زمينه ای ،برای ساخت و تھيه رنگ ھای مورد استفاده خود آﯾنده نگری داشته باشد .از آنجاﯾی
که معموال ً بين مرحله طراحی و مرحله زمان ساخت اشيا ﯾک فاصله زمانی وجود دارد ،طراح باﯾد ھميشه آﯾنده را در نظر بگيرد نه زمان حال را.
اطالع از فرھنگ و زمينه ھای فعاليت و عالﯾق مردم در نقاط مختلف دنيا می تواند ﯾک معيار مناسب برای ساخت وساﯾل و امکانات مورد عالقه آنھا
و در نتيجه روش بھتر باشد .با مراجعه به فرھنگ و آداب و رسوم خود ،می توانيم بافت ھا و فرم ھای زﯾباﯾی را بيابيم و از آنھا در زندگی روزمره خود
استفاده کنيم .وازارلی ﯾکی از ھنرمندان معروف که در زمينه رنگ کارھای باارزشی انجام داده ،می گوﯾد :من طبيعت را دﯾده و از آن الھام می گيرم
و سپس با منطق و استدالل و محاسبات ھندسی مشاھدات خود را در تابلوھا و فرم ھاﯾم به کار می گيرم و تصاوﯾر سه بعدی می سازم.
وازارلی با استفاده از ترکيبات رنگ ھا و سطوح ھندسی و تلفيق آنھا با ھم کارھای بی نظيری انجام داده که به عنوان کارھای تزئينی در ھمه جا
می توان از آنھا استفاده کرد .او در بعضی از اﯾن سطوح ھندسی ،به وسيله رنگ ھاﯾی که در سطوح باال و پاﯾين و جھت ھای دﯾگر زده اﯾجاد حرکت
کرده است .در بعضی از کارھای او بيننده تصور می کند تمام خطوط حرکت می کنند .رنگ ﯾکی از جالب ترﯾن جنبه ھای دکوراسيون است .طراحان
دکوراسيون امروزی تقرﯾباً ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از رنگ ھای گوناگون و ترکيب آنھا با ﯾکدﯾگر را در ھم شکسته اند و نتيجه آن شده
که ھر رنگی را می توان در دکوراسيون منزل به کار برد .دﯾگر مرزھا و محدودﯾت ھای گذشته در کاربرد رنگ ھا در دکوراسيون رعاﯾت نمی شوند و
شاﯾد به ھمين دليل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسيون ﯾک خانه مشکل تر شده باشد اما ھنوز راه ھاﯾی برای تشخيص مجموعه
رنگی مناسب برای ھر خانواده وجود دارد.
امروزه بيش از ھر چيز به سليقه و روحيات ساکنين خانه توجه می شود .ھر ﯾک از ما احتماال ً اﯾده ھاﯾی درباره رنگ ھای مورد عالقه خود دارﯾم و
انتخاب و سليقه ما اغلب بھترﯾن راھنما برای انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای محل زندگی و منزلمان است .اگر به ﯾک پارچه کنفی رنگ پرﯾده،
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ﯾک روميزی بنفش پررنگ ﯾا لباس ھاﯾی به رنگ ھای زنده و درخشان تماﯾل دارﯾد ،اﯾنھا می توانند راھنمای شما در انتخاب مجموعه رنگی مناسب
برای منزلتان باشند .در قدم اول کليه لوازمی که در منزل دارﯾد و آنھا را به خاطر رنگ شان دوست می دارﯾد ،در ﯾک جا جمع کنيد .اﯾن وساﯾل ممکن
است عبارت باشند از ﯾک روسری ،ﯾک سروﯾس بشقاب ،صابون ﯾا کارت تبرﯾک ﯾا ھر آنچه به واسطه رنگش مورد پسند شماست .فراموش نکنيد
عالوه بر اﯾن ،رنگ ھا بر واکنش ھای روانی و فيزﯾولوژﯾکی و پوست انسان تاثير بسزاﯾی دارند .استفاده از رنگ ھای مکمل توام با آگاھی ،قدرت
چيدمان را بيشتر کرده و باعث اﯾجاد جذابيت می شود .اصوال ً رنگ ھای سفيد نور را منعکس و رنگ ھای تيره آن را جذب می کند به عنوان مثال
رنگ قرمز تاثير زﯾادی روی متابوليسم بدن انسان می گذارد و باعث تشدﯾد گردش خون و ضربان قلب می شود .رنگ آبی مالﯾم است و عکس
العمل ھای رنگ قرمز را ندارد .آبی اﯾجاد آرامش می کند.
رنگ زرد کروماتيک،زردی است که بسيار روشن است و سرﯾع چشم را می گيرد .برای تشدﯾد حالت اﯾن رنگ از ﯾک سطح سياه استفاده می
شود .به عبارت دﯾگر وجود رنگ سياه در کنار رنگ زرد باعث تشدﯾد آن می شود .رنگ ھا در فرھنگ ھای مختلف معانی متفاوتی دارند مثال ً رنگ
سفيد در فرھنگ اﯾران سنبل آزادی و سبکبالی است اما ھمين رنگ در چين سنبل سوگواری است ﯾا رنگ سياه در بسياری از فرھنگ ھا سنبل
عزا و سوگواری است ،در حالی که در کشور مصر اﯾن رنگ به منزله تولد دوباره محسوب می شود و آن را مقدس می شمارند .انتخاب رنگ
مناسب برای پوشش دﯾوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق است .ﯾکی از فضاھای خانه که انتخاب پوشش رنگی مناسب
نقش فراوانی در زﯾباﯾی بصری و اﯾجاد آرامش درونی دارد ،اتاق خواب است که امروزه به دليل افزاﯾش مشغله ھای اجتماعی در برخی منازل اتاق
کار نيز محسوب می شود ولی به طور کلی اتاق خواب ،محلی است برای آرامش افراد ،استراحت کردن و به سر بردن اوقات بيکاری و خوشی در
آن محل و به ھمين دليل باﯾد از امکانات وﯾژه ای برخوردار باشد .از آنجا که اتاق خواب شخصی ترﯾن قلمرو فرد در خانه به شمار می رود ،در طراحی
دکوراسيون و انتخاب رنگ آن باﯾد پيش از ھر چيز سليقه و نيازھای شخصی صاحب آن را در نظر گرفت .با اﯾن وجود نباﯾد از اصول طراحی رنگ در
دکوراسيون و تاثيرات ناخودآگاھی که ھر ﯾک از خانواده ھای رنگی روی روح و روان ما به جا می گذارد ،غافل شد .ﯾک اتاق خواب باﯾد ھمواره
فضاﯾی آرامش بخش و راحت باشد که مکانی مناسب برای خواب و استراحت را فراھم آورد.
در طراحی ﯾک اتاق خواب آرام و رمانتيک بھترﯾن راه در نظر گرفتن روحيه و خواسته ھای فرد است که با پياده سازی آنھا می توان از آرامش خاصی
در محيط بھره برد .در به کارگيری اصول رنگ آميزی در اتاق خواب توجه به اﯾن نکته که استفاده از رنگ ھای درخشان با اﯾنکه تاثير فوق العاده ای در
زﯾباﯾی اتاق دارند ،ولی خسته کننده بوده ،در درازمدت باعث آزار فرد در زمان استراحت می شود ،از اھميت وﯾژه ای برخوردار است .بھترﯾن نوع
رنگ آميزی برای اتاق خواب ترکيب رنگ ھای زرد و سبز است .با اﯾن حال اﯾن نکته را نيز باﯾد به خاطر سپرد که غالب شدن رنگ سبز بر زرد در ﯾک
اتاق نشيمن بر جذابيت و زندگی در آن می افزاﯾد اما در ﯾک اتاق خواب اختصاصی قسمت اعظم فضا به رنگ زرد ،سادگی و آرامشی که الزمه ﯾک
اتاق خواب است به آن می بخشد ،حال آنکه غالب شدن رنگ سبز در اتاق خواب بيش از ميزان الزم به فضا شور و انرژی می بخشد .استفاده از
ترکيب رنگ ھای ھارمونيک که در چرخه رنگ در کنار ﯾکدﯾگر قرار گرفته اند نيز در دکوراسيون ﯾک اتاق خواب می تواند بسيار موفقيت آميز باشد به
عنوان مثال استفاده از تناليته ھای مختلف رنگ بنفش و سبز در کنار ﯾک رنگ روشن متضاد مانند کرم فضاﯾی زﯾبا می آفرﯾند .آنچه باﯾد در طراحی
رنگی دکوراسيون ﯾک اتاق خواب ھمواره در نظر گرفته شود ،اﯾن است که نه تنھا انتخاب مجموعه ای از رنگ ھا بلکه ميزان به کارگيری آنھا و
سطوحی که اشغال می کنند ،در مقاﯾسه با ھم نيز از اھميت بسزاﯾی برخوردار است .ھمچنين اﯾجاد رابطه ميان سطوح رنگی گوناگون با
استفاده از جزئياتی چون ﯾک قاب عکس ،حاشيه ھای کاغذ دﯾواری نصب شده به دﯾوار ،تکرار طرح خاصی روی ملحفه و روبالشی ھا ﯾا حتی قرار
دادن ﯾک جفت آباژور ﯾا گلدان روی پاتختی ھا ﯾا ميز آراﯾش می تواند به دکوراسيون ﯾک اتاق انسجام و ھماھنگی بيشتری ببخشد.
ھمانطور که گفته شد ،اعمال سليقه شخصی فرد در نحوه چيدمان و رنگ آميزی اتاق خواب حرف اول را می زند .بنابراﯾن بھترﯾن گزﯾنه ھای رنگ
برای اتاق خواب افرادی که به دنبال فضای گرم سنتی ھستند ،رنگ ھای گرمی چون طالﯾی ،نارنجی ،قرمز پرماﯾه و آجری است که عامل مھمی
در اﯾجاد نماﯾی باشکوه و گرم در ﯾک دکوراسيون شرقی به شمار می روند .عالوه بر به کارگيری اﯾن رنگ ھا در فضای اتاق استفاده از پارچه ھای
زﯾنتی شرقی ،پارچه ھای سوزن دوزی و قلم کار غنا و جذابيت اﯾن دکوراسيون را دوچندان می کنند .در مقابل دکوراسيون ھای سنتی،
دکوراسيون ھای تک رنگ قرار گرفته اند که با به کارگيری تناليته ھای مختلف ،فضاﯾی آرام و ﯾکنواخت را می آفرﯾنند .اتاق خوابی مشتمل بر رنگ
ھای روشن سفيد و زرد را عالوه بر اﯾنکه نماﯾی آفتابی و پرنشاط در برابر دﯾدگان بيننده قرار می دھد ،تاثير فوق العاده ای در برقراری آرامش در فضا
خواھد داشت .انتخاب رنگ در اتاق کودکان خود از قواعدی جداگانه برخوردار است .کودکان  ١٢تا  ١۶ساعت از وقت شان را در اتاق شان پر می
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کنند.
در حقيقت اتاق خواب کودکان ،قلمروی مخصوص به آنان است .آنجا برای آنان ھمچون جھان بزرگی تصور می شود که در آن بازی می کنند ،در
روﯾاھای خود فرو می روند و کتاب می خوانند .از آنجا که روحيه کودکان بسته به سن و جنس شان با ھم فرق دارد ،در نظر گرفتن روحيات آنھا در
چيدمان و رنگ آميزی اتاق برای اﯾجاد فضاﯾی مملو از آرامش و تخيالت کودکانه از اھميت وﯾژه ای برخوردار است .عالوه بر در نظر گرفتن اﯾن مساله
که فعاليت و بازی ،ﯾکی از ارکان اصلی رشد و ﯾادگيری ھر کودک است که در ارتباط با فضا و محيط ،رشد شخصيتی و اجتماعی او را شکل می
دھد و به ھمين دليل فضاھای مرتبط با فعاليت کودکان باﯾد دارای شراﯾط مناسب و مطلوب برای رشد فيزﯾکی ،ذھنی ،عاطفی و اجتماعی آنان
باشد ،اﯾن را نيز نباﯾد فراموش کرد که انتخاب رنگ اتاق کودک باﯾد در تناسب با مقطع سنی وی انجام گيرد .در طول سال اول زندگی رنگ ھای
مالﯾم برای اتاق کودکان بھترﯾن انتخاب ھستند ،چرا که نوزاد به نور و ساﯾه بيشتر توجه نشان می دھد تا تفاوت رنگ ھا.
از اﯾن رو اتاق خواب نوزادان باﯾد با رنگ ھای روشنی مانند سفيد و کرم ﯾا رنگ ھای زرد ،صورتی ،آبی ﯾا سبز روشن رنگ آميزی شود .ھرچه کودک
بزرگ تر می شود با به کارگيری رنگ ھای شاد و درخشان در اتاق می توان فضاﯾی جذاب و سرشار از انرژی و تحرک برای او فراھم آورد .کودکان
رنگ ھای تابناک و درخشنده را از آن جھت که تصور کودکانه آنھا را برمی انگيزد و آنان را به آفرﯾنش و خالقيت تشوﯾق می کند ،دوست دارند .اصوال ً
کودکان تا قبل از ھفت سالگی بسيار خيالپرداز بوده و دنيای تخيلی خاص خوﯾش را دارند .بسياری از آنان دنيا را آن طور که باﯾد باشد مجسم می
کنند ،نه آنگونه که ھست و ھمين امر باعث می شود ترجيح دھند به جای وقت گذراندن در ﯾک اتاق معمولی ،اوقات شان را در ﯾک سفينه فضاﯾی
ﯾا ﯾک قاﯾق بگذرانند .بنابراﯾن صحبت کردن با کودک و پرسيدن عالﯾق او و اﯾنکه دوست دارد محيط اش چگونه آراسته شود ،راه خوبی است که
طراحان برای ساخت ﯾک اتاق اﯾده آل برای کودکان که در آن بتوانند محيط خود را بيافرﯾنند و استعداد وجودی خود را کشف کنند ،پيشنھاد می
دھند .معموال ً دختران ،فضاﯾی رمانتيک و روﯾاﯾی و پسران ،اتاقی با رنگ ھای پرساﯾه و شاد با کنتراست نظير آبی و سبز را می پسندند .دختران
دکوراسيونی مملو از رنگ ھای صورتی ،سفيد و بنفش ،تور ،روبان و حرﯾر و فضاﯾی فانتزی و روﯾاگونه را ترجيح می دھند .از اﯾن رو توجه به جزئيات
رﯾز و کوچک در اتاق دختران اھميت بيشتری می ﯾابد .البته در دنيای امروز طراحان معتقدند باﯾد از محدود کردن انتخاب کودکان در رنگ دکوراسيون
اتاق شان پرھيز کرد و به خاطر داشت که الزاماً نباﯾد اتاق دختران صورتی و اتاق پسران آبی باشد .اگرچه استفاده از رنگ ھای روشن و طرح ھای
شاد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات تحرﯾک خالقيت آنھا را فراھم می آورند ،در اتاق کودکان توصيه می شود ،اما ھمواره باﯾد دقت کرد که
دکوراسيون اتاق کودکان در عين بشاشيت و شادی ،بيش از اندازه شلوغ نباشد تا موجب بيقراری و سلب آرامش کودک نشود.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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از آينه استفاده کنيم!

برای بسياری از افراد زمانيکه به دنبال راھھای جدﯾد برای دکوراسيون منزل
می باشند دکوراسيون اتاقھاﯾی که مستطيل نيستند سخت است .خوب ما
طراحان داخلی به خاطر ھمين اﯾنجا ھستيم!
استفاده از آﯾينه در دکوراسيون راه حلی ساده ،شيک و آسان برای افزودن
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فضا ،نور و زﯾباﯾی می باشد.
آﯾينه ھا فقط برای استفاده در حمام نمی باشند و من می خواھم به شما
بگوﯾم که چگونه با استفاده از آﯾينه اتاق نشيمن بزرگتری داشته باشيد.
بيشترﯾن استفاده ای که از آﯾينه می شود اﯾن است که خودمان را در آن
ببينيم .ھميشه ﯾک آﯾينه قدی در حمام و دستشوﯾی داشته باشيد ،در اﯾن
صورت با خطر گير کردن دامن توی زﯾرپوش و باز بودن زﯾپ شلوار مواجه نمی
شوﯾد)اﯾن بالﯾی است که ممکن است تقرﯾبا سر ھمه مان بياﯾد (.استفاده
از آﯾينه در کنار در ورودی نيز اﯾده کارآمدی است .می توانيد خودتان را برای
آخرﯾن بار قبل از خروج از خانه چک کنيد ،می تواند به نور و فضای ورودی ھا
و ھالھای کوچک بيفزاﯾد و از نظر فنگ شوﯾی جلوﯾی نيروھاﯾی که می
خواھند وارد خانه شوند را می گيرد.
عالوه بر تمام اﯾنھا چه راھھای جالب و کاربردی برای استفاده از آﯾينه وجود
دارد؟
ـ باالی شومينه ﯾا طاقچه آﯾينه آوﯾزان کنيد تا به مقدار بسيار زﯾادی به فضای اتاقتان افزوده شود .از ﯾک آﯾينه تراش خورده زﯾبا ،ﯾک طرح  funkyآرت
دکو ،ﯾا ھر سبکی که به اتاقتان بياﯾد استفاده کنيد .به جای استفاده از ھنر از آﯾينه استفاده کنيد .با اﯾن کار گرمای شومينه ھم به داخل اتاق
انعکاس می ﯾابد.
ـ تعدادی آﯾينه کوچک و جذاب بين فابھای عکس خانوادگی بر دﯾوار نصب کنيد اﯾن کار تاثير خود را بالفاصله نشان می دھد و غافل گير کننده است.
ـ اگر فاب خالی پيدا کردﯾد ولی تصوﯾر مناسبی برای داخل آن نيافتيد درون آن را آﯾينه بگذارﯾد .کافی است به ﯾک مغازه شيشه و آﯾينه ﯾا تابلو سازی
بروﯾد و آﯾينه به اندازه فرﯾم )فاب( خود سفارش دھيد و اگر الزم باشد ھمانجا براﯾتان آﯾينه را قاب می گيرند.
ـ ھر اتاق کودکی باﯾد ﯾک آﯾنه داشته باشد .از آﯾينه ھای رنگارنگ استفاده کنيد و چيزھای کوچک جذاب از قاب آن آوﯾزان کنيد ﯾا عکسھای
خانوادگی را به اطراف آن اضافه کنيد .آﯾينه وسيله ای آموزنده شگفت انگيزی برای کودکان است و می تواند ساعتھا آنھا را سرگرم کند.
ـ برای ارتفاع بخشيدن به اتاقھای کوتاه آﯾينه ای را محکم به سقف نصب کنيد و پنجره سقفی سبک خودتان را خلق کنيد.
ـ می توانيد آﯾينه ای باالی قفسه ھا و کابيتھای بلند نصب کنيد تا بتوانيد داخل آنرا ببينيد.
آوﯾزان کردن آﯾينه ميان دو پنجره عمق شگفت انگيزی به اتاق می دھد و آوﯾزان کردن ﯾک آﯾينه از کف تا سقف سرﯾعترﯾن راه برای خلق فضای وسيع
غير واقعی است .من ھميشه از جلوی ﯾک مغازه نوار فروشی بسيار بزرگ می گذشتم تا روزی که داخل مغازه شدم و متوجه شدم که ﯾکی از
دﯾوار ھای کنار ورودی آﯾينه است! اﯾنکار مغازه کوچک و بارﯾک را به فضای باز وسيعی تبدﯾل کرده بود و حداقل سه بار نگاه کردم تا متوجه شدم
چيزی که می بينم آﯾينه است.
آﯾينه ھا از نظر زﯾباﯾی اجسام مجلل و براقی ھستند و در شکلھای غير مستطيل کمتر استفاده شده اند.
برای ھمين دفعه بعد زمانيکه به مشکلی در طراحی می خورﯾد ﯾا در طراحی فضا مشکل دارﯾد از آﯾينه استفاده کنيد ،قبل از آنکه به فکر حذف کردن
آن دﯾوار اضافی بيفتيد!

الناز حيدری نژاد
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از اتاق نشيمن چه استفادهھايی میکنيد؟

به کاربرد اتاق نشيمن توجه کنيد و پيشبينی کنيد که باﯾد چه فضاﯾی
داشته باشد تا ھم کاربردی باشد و ھم زﯾبا .ﯾکی از حساسترﯾن قسمتھا
در مراحل اوليه ی تغيير دکور منزل اﯾن است که مراحل مختلف کار را
ﯾادداشت کنيد و نکات مھم را فھرستوار مقابل نظر داشته باشيد تا در
نھاﯾت ،موردی از قلم نيفتد .پاسخ به سواالت زﯾر ممکن است مسير درست
را به شما نشان دھد:
▪ چه افرادی از اتاق نشيمن استفاده میکنند؟
▪ آﯾا افراد خانواده در اﯾن اتاق مطالعه می کنند ﯾا سرگرمی خاصی انجام
میدھند؟
▪ آﯾا در اﯾن اتاق به ميز و صندلی ﯾا نورپردازی خاصی احتياج دارﯾد؟
▪ آﯾا در اﯾن اتاق تلوﯾزﯾون تماشا میکنيد؟
▪ مبلمان باﯾد در جای خاصی قرار بگيرد؟ نور چگونه و از چه سمت باﯾد به تلوﯾزﯾون بتابد؟ مبلھا و صندلیھا در کجای اتاق باﯾد قرار بگيرند؟
▪ ممکن است وساﯾل صوتی خاصی داشته باشيد که بخواھيد در اﯾن اتاق قرار بگيرد ،اگر اﯾن چنين است باﯾد ببينيد آﯾا جای کافی برای تلوﯾزﯾون و
وساﯾل صوتی وجود دارد ﯾا نه؟
▪ آﯾا گرمای اتاق مناسب است؟ از رادﯾاتور شوفاژ استفاده میکنيد ﯾا آتش بخاری گازی؟ ممکن است تماﯾل داشته باشيد به منظور اﯾجاد کانون
توجھی در اتاق از شومينه استفاده کنيد.
▪ آﯾا نورپردازی کافی است؟ در نظر بگيرﯾد آﯾا ھنگامی که دﯾگران تلوﯾزﯾون تماشا میکنند ﯾا بازی میکنند ،کسی تماﯾل به مطالعه کردن دارد؟
ممکن است در جاھای مختلف اتاق احتياج به انواع متفاوت نورپردازی داشته باشيد.
▪ آﯾا در اتاق نشيمن کتابخانه دارﯾد؟ شاﯾد برای کتابھا به جای بيشتری نياز دارﯾد .اﯾن موضوع را در نظر بگيرﯾد که دوست دارﯾد کتابھاﯾتان را کجا
قرار بدھيد .آﯾا میخواھيد در دﯾد باشد ﯾا دور از دﯾد؟
▪ آﯾا از اتاق نشيمن به عنوان اتاق غذاخوری ھم استفاده میشود؟ به اﯾجاد ﯾک فضای خاص ناھارخوری فکر کنيد .اﯾن فضا میتواند پوشش کف و
نورپردازی متفاوت داشته باشد و با ﯾک پرده ﯾا پارتيشن از اتاق نشيمن جدا شود .بستگی دارد به اﯾنگونه که بودجه شما برای عملی کردن اﯾن
کار چقدر است.
● در نظر گرفتن بودجه:
اساسیترﯾن بخش در ﯾادداشتبرداری اوليه ،مربوط به ھمين قسمت بودجه بندی و برآورد ھزﯾنهھاست:
▪ بھتر است قبل از اﯾنکه خرﯾد را شروع کنيد ١٠درصد بودجه را به ھزﯾنهھای پيشبينی نشده اختصاص دھيد .با توجه به سليقهتان ھزﯾنهھا را
الوﯾتبندی کنيد.
▪ ممکن است اگر بخواھيد پارکت چوبی گرانقيمتی انتخاب کنيد مجبور باشيد در ھزﯾنه نورپردازی و کاغذ دﯾواری صرفهجوﯾی کنيد .نگاه دﯾگری به
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ﯾادداشتھاﯾتان بيندازﯾد و تصميم بگيرﯾد کداميک از تغييرات براﯾتان از اھميت بيشتری برخ وردار است.
▪ ھنگامی که شروع به خرﯾد اسباب و اثاثيه میکنيد ،ابتدا نگاھی به قيمت ھر شیء بيندازﯾد و قبل از اﯾنکه پولی بپردازﯾد قيمتھا را محاسبه
کنيد ،با اﯾن روش میتوانيد مطمئن شوﯾد که مطابق بودجهتان خرج میکنيد.
● برآمدن از عھده مشکالت ساختمانی:
کاملترﯾن خانهھا ھم کمبودھاﯾی دارند .وسيلهای که مورد عالقه ﯾک نفر است شاﯾد مورد نفرت دﯾگری باشد .شاﯾد قادر به تغيير ساختمان اتاق
نشيمن نباشيد ،اما با تاکيد بر مواردی خاص و بيرون بردن وساﯾل اضافی ،میتوانيد در فضای اتاق دگرگونی اﯾجاد کنيد .در ذﯾل چند مشکل راﯾج و
راهحلھاﯾی برای آنھا ذکر شده است:
● سقف:
موقعی که به رنگآميزی سقف میرسيم ،گوﯾا افراد عالقه خود را به دکوراسيون منزل از دست میدھند .بعضی افراد ،وقت زﯾادی صرف
تصميمگيری در مورد دﯾوار ،پوشش کف اتاق و اثاثيه میکنند ،اما سقف را به سادگی دو غاب سفيد میزنند .شاﯾد اﯾن کار ھم مناسب باشد؛
ولی رنگ زدن سقف به شما کمک میکند آنچه واقعا میخواھيد اجرا کنيد ،به ترتيبی که ذکر خواھيم کرد.
▪ کوتاهتر جلوه دادن سقف:
اتاق نشيمن باﯾد فضاﯾی دنج و راحت باشد .اگر اتاق نشيمن شما نسبتا سرد و غيردوستانه به نظر میرسد ،شاﯾد علت آن بلند بودن سقف
باشد .سعی کنيد به طرﯾقی عمل کنيد که سقف کوتاهتر به نظر آﯾد و حس کنيد به شما نزدﯾکتر شده است .برای اﯾن منظور ،رنگ سقف را تيرهتر
و گرمتر از رنگ دﯾوارھا انتخاب کنيد .اگر احساس میکنيد فضای اتاق خالی است ،از کاغذ دﯾواریھای طرحدار استفاده کنيد.
▪ بلندتر جلوه دادن سقف:
خانهھای مدرن که سقف کوتاھی دارند ،معموال با مشکلی خالف مشکل باال مواجهاند .در اﯾن مورد ،بحث بر سر استفاده از رنگ سفيد برای دورتر
جلوه دادن سقف است.
رنگ سفيد برای سقف رنگی غيرجذاب است؛ در اﯾن صورت کمی ماجراجوﯾی کنيد .میتوانيد به جای سفيد خالص ،از رنگی که روشنتر از دﯾوار
باشد برای سقف استفاده کنيد تا سقف اتاقتان دورتر به نظر برسد.
حتی میتوانيد برای دستيابی به تاثيری که میخواھيد ،از طرحھای مختلف استفاده کنيد؛ نوارھای نقاشی شده عمودی از جنس پارچه که به
دﯾوار میچسبند ،ﯾا کاغذ دﯾواریھاﯾی با راهھای عمودی پھن و بارﯾک که ھم نماﯾی امروزی دارند ،ھم ارتفاع دﯾوار را بيشتر نشان میدھند و در
نتيجه سقف نشيمن بلندتر به نظر میآﯾد.
● بزرگتر نشان دادن اتاق نشيمن:
بيشتر افراد فکر میکنند که فضای کافی ندارند و اتاقشان بسيار کوچک است؛ اما شما میتوانيد چشم را فرﯾب دھيد و از راه کم و زﯾاد کردن
فاصله اسباب و اثاثيه اتاقکاری کنيد که ھمه اتاق را بزرگتر از اندازه واقعیاش تصور کنند .اگر میخواھيد اثاثيه بخرﯾد ،سعی کنيد اشيای کوچک را
انتخاب کنيد؛ مثال کاناپه راحتی کوچک دو نفره ،صندلی کوتاه ،ميز عسلی کوتاه ،تا به اﯾن ترتيب فضای ظاھری اتاق زﯾاد اشغال نشود .با اﯾجاد
ساﯾه روشنھای رنگی ،و تابلوھای عرﯾضی که به اتاق میآوﯾزﯾد ،بر عرض اتاق تاکيد کنيد؛ برای نمونه ،فرش ﯾا موکتی کامال به اندازه اتاق تھيه
کنيد تا حرکت چشم را به گوشهھا ھداﯾت کند .برای دکور از نور رنگی و طرحھای کوچک روی دﯾوار استفاده کنيد.
● عرﯾضتر نمودن اتاق نشيمن:
اگر اتاق نشيمنتان به گونهای است که دو اتاق با ھم تلفيق شده و اتاق نشيمن را به وجود آوردهاند ،ممکن است اتاقتان ظاھر ﯾک تونل را پيدا
کرده باشد ،بهخصوص اگر فقط دو پنجره در دو سر انتھاﯾی اتاق نشيمن وجود داشته باشد .در چنين حالتی ،برای عرﯾض نشان دادن اتاق باﯾد
فکری کنيد؛ به اﯾن ترتيب که در دو بخش انتھای اتاق رنگھای گرم به کار ببرﯾد ،بهوﯾژه برای پردهھا ،زﯾرا ھنگامی که پردهھا بسته ھستند محيط
اتاق را جمع و جور و گرم تر نشان میدھد .از ھمه مھمتر اﯾنکه ،از قرار دادن اثاثيه کنار دﯾوار خودداری کنيد .سعی کنيد با قرار دادن دو مبل راحتی
روبهروی ﯾکدﯾگر و استفاده از ميزھای کوچک ،تنگی محيط را بشکنيد و فضاﯾی جذاب اﯾجاد کنيد.
منبع  :تبيان
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از رنگ سفيد استفاده کنيم يا نه؟

● رنگ سفيد ھم جذابيتھای فراوانی دارد
سفيد ،بسيار بيشتر از آنچه تصور کنيد شخصيت دارد ،نور را افزاﯾش ميدھد
و فضا را جادار ،تميز ،آرام و اندﯾشمندانه نشان ميدھد.
نظر افراد نسبت به دﯾوارھای سفيد ﯾا کامال مثبت است ﯾا کامال منفی .از
آنجاﯾی که سفيد با ھر رنگی جور ميشود ،برای خانه ھاﯾی که به معرض
فروش گذاشته شده اند ﯾا آپارتمانھا ،رنگی بی ضرر ھستند .آنچه موجب
شھرت منفی رنگ سفيد به عنوان رنگی خسته کننده و خنثی شده است،
برخورد غير خالقانه با آن است.
سفيد ،نور را افزاﯾش ميدھد و فضا را جادار ،تميز ،آرام و اندﯾشمندانه نشان
ميدھد .اﯾن رنگ بھترﯾن زمينه را برای آثار ھنری متھورانه و مبلمان معاصر
فراھم می آورد )دليل سفيد بودن دﯾوار موزه ھای ھنر معاصر نيز ھمين
است(.
از طرفی ،سفيد ،بسيار بيشتر از آنچه تصور کنيد شخصيت دارد .کارخانه
ھای رنگ سازی معتبر مجموعه ای از رنگ سفيد توليد ميکنند که از سفيد قھوه ای گرفته تا سفيد صورتی و سبز در آن دﯾده ميشود .اﯾن رنگھا
پس از استفاده بر دﯾوار ،سفيد به نظر ميرسند اما ته رنگی سرد ﯾا گرم دارند .رنگ آميزی دربھا ،قاب دربھا ،حاشيه دﯾوارھا ﯾا ھر آراﯾه دﯾگری با
رنگی متضاد ،اﯾن ته رنگھا را به جلوه در خواھد آورد.
اگر برای اﯾن منظور از سفيد خالص استفاده شود ،دﯾوارھاﯾی با رنگ سفيد-بژ تيره تر به نظر رسيده و دﯾوارھاﯾی به رنگ سفيد سرد ،تر و تازه تر به
چشم می آﯾند .اما مراقب باشيد ،آراﯾه ھای سفيد ساده و براق ،با سفيد شکری ﯾا با ته رنگ کرم ،موجب ميشود که دﯾوارھا کثيف به نظر برسند.
حتما قبل از رنگ آميزی تمام دﯾوارھا ،ﯾک تکه بزرگ دﯾوار و حاشيه آن را با رنگھای انتخابی خود رنگ کرده و نتيجه را امتحان کنيد.
رنگھاﯾی چون عاجی ،شکری ،شيری و مانند اﯾنھا ھم از دسته رنگھای سفيد محسوب ميشوند و دارای حال و ھواﯾی رمانتيک ھستند.
● بافتھا و الﯾه ھای متعدد
دکوراسيون سفيد در سفيد ،حال و ھواﯾی طبيعی و خالص اﯾجاد ميکند که به خصوص برای فضاﯾی که مختص اسراحت و آرامش است ،بسيار
مناسب است .ھنگامی که تمام سطوح و جزئيات اتاق به رنگ سفيد باشند ،روشناﯾی و پاکی آن موجب ميشود که چشم بر بافت و شکل اشياء
متمرکز شده و حتی اشياء معمولی ھم مانند آثاری ھنری به نظر برسند.
ھر نوع بافت خاص ،از سطح صيقلی چينی گرفته تا گچ مات ،پارچه ھای ابرﯾشمی و نخی ،نور را به شکلی خاص منعکس ميکنند و تضادی که
چشم به دنبال آن است را به وجود می آورند .شما ميتوانيد از درجات مختلف سفيد ،مانند سفيد گرم-با ته رنگ نارنجی ،زرد ،بژ -و سفيد سرد -با
ته رنگ خاکستری ﯾا آبی -ھم استفاده کنيد .رنگھاﯾی چون عاجی ،شکری ،شيری و مانند اﯾنھا ھم از دسته رنگھای سفيد محسوب ميشوند و
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دارای حال و ھواﯾی رمانتيک ھستند.
واضح است که ھيچ اتاقی در واقعيت نميتواند صد در صد سفيد باشد .گياھان خانگی ،شومينه ،تابلوھای نقاشی و لوازم کوچک نه تنھا رنگ را به
اتاق می آورند ،بلکه حالت بيش از حد خنثی و درمانگاه مانند فضا را ھم از بين ميبرند .اﯾن تضادھا تنھا موجب افزاﯾش زﯾباﯾی اتاقھای تمام سفيد
ميشوند.
رنگھای خنثی شامل انواع قھوه ای ،بژ ،خاکستری ،سياه و ھمچنين زﯾتونی ،آبی خاکستری و خاکستری سبز ھستند.
● افزودن رنگھای خنثی
ﯾک اتاق سفيد کا وساﯾل سفيد پر شده باشد ،تا حد زﯾادی افراطی به نظر ميرسد ،اما اگر به اﯾن فضا بافتھاﯾی طبيعی و مقداری رنگ خنثی اضافه
شود ،سفيد به پس زمينه ای تميز و صاف برای اﯾجاد احساس آرامش و تمدد اعصاب مبدل ميشود .رنگ سفيد صحنه را برای اﯾجاد حال و ھواﯾی
امروزی و مدرن آماده ميکند ،از طرفی برای تزئين فضا به شکل ﯾيالقی ھم مناسب است.
برای رسيدن به اﯾن کيفيت ،ھنگام انتخاب مبلمان ،قاب عکس و خرده رﯾزھا از چوب در رنگھای مختلف آن ،استفاده کنيد .اگر کف اتاق پارکت است،
آنرا تا حد امکان خلوت نگه دارﯾد ،از قاليچه ھای کوچک ﯾا حصير استفاده کنيد .برای قرار دادن وساﯾل اضافه ،از سبدھای درشت بافت استفاده
کرده و اشيا فلزی زمخت و صيقل نيافته را ھم از ﯾاد نبرﯾد.
برای اﯾنکه حال و ھوای سفيد اتاق از بين نرود ،اﯾن اشارات رنگی را مختصر و پراکنده به کار ببرﯾد .رنگھای خنثی شامل انواع قھوه ای ،بژ،
خاکستری ،سياه و ھمچنين زﯾتونی ،آبی خاکستری و خاکستری سبز ھستند.
▪ نکته :آﯾا اصوال استفاده از رنگ سفيد عملی است؟ اگر رنگ سفيد را دوست دارﯾد اما به علت داشتن چند کودک در خانه ،به آن فکر نکرده اﯾد،
استفاده از آن را کنار نگذارﯾد .دﯾوارھاﯾی که با رنگ قابل شستشو ﯾا با رنگ کوره ای رنگ شده باشند ،به سادگی تميز ميشوند و روکش مبل از
کتان سفيد قابل شستشو ،نه تنھا فضا را خلوت و تميز نگه ميدارد ،بلکه شستشوی آنھا از روکشھای رنگين بسيار ساده تر است و در صورت لک
شدن،به سادگی با مواد سفيد کننده به شکل اول باز ميگردد.
● تغيير فضا با رنگ
اگر مدام دکوراسيون منزل را تغيير ميدھيد و عالقه دارﯾد با تغيير رنگ پرده ،روتختی و روکش مبلھا ،رنگ غالب بر منزل را تغيير دھيد ،سفيد ميتواند
انتخاب خوبی باشد .به اﯾن ترتيب شما با حفظ ھماھنگی کل منزل ميتوانيد با ھزﯾنه کمتر ،قطعاتی به رنگھای تازه را به اتاقھا بيافزاﯾيد.
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اسباب خانه

● زﯾباو كمجا
طراحی مبلمانھای جمعشو و کمجا ،الزمه زندگی مدرن در آپارتمانھای
چوب کبرﯾتی است .کاناپهھای تخت خوابشو که دو کاربری داشتند از اولين
نمونهھای اﯾن نوع مبلمان بودند .کاناپهھای تخت خوابشو با استقبال خوب
مشترﯾان روبهرو شدند و مدلھای مختلف آنھا روزانه وارد بازار میشود.
آخرﯾن مدل مبلمانھای جمعشو نيز ﯾک ست با چھار صندلی و ﯾک ميز
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کوچک است .اﯾن مجموعه وقتی جمع میشود از سطح زمين فضاﯾی حدود
ﯾک متر مربع اشغال میکند و قسمتھای مختلف آن روی ھم چيده
میشوند .در مجموع ھم تصوﯾر مدرن اما شکيلی را میسازند که به راحتی
میتوان در گوشه خانه گذاشت و در مواقع الزم از آن استفاده کرد .جنس
اﯾن مبلمان از حصير است؛ در نتيجه سبک است و جابهجاﯾی آن آسان خواھد بود.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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استفاده از نور برای بزرگتر جلوه دادن خانه

شاﯾد جالب باشد بدانيد تنھا با تغيير معماری درون خانه نيست که میتوان
فضاھا را بزرگتر و دلپذﯾرتر کرد اگر به نکتهای ھمچون تاثير نور و نورپردازی بر
تغيير فضاھا و کوچک ﯾا بزرگتر به نظر رسيدن خانه اعتقاد داشته باشيد
پس نباﯾد بیتفاوت از کار اﯾن موضوع ھم بگذرﯾد.
▪ چند پيشنھاد ابتکاری :معموال آوﯾزان کردن لوسترھای کوچک ﯾا بزرگ در
وسط فضا صورت میگيرد .حال چه اشکالی دارد که لوستر کوچکی در
گوشهای از اتاق و به فاصله تقرﯾبا  ۵/١تا  ٢متر از دو دﯾوار گوشه آوﯾزان
کنيد .چيدن ﯾک دست ميز و صندلی  ٢ﯾا  ٣نفره کوچک در زﯾر آن پدﯾدار کننده
اتاقی مجزا آن ھم بدون دﯾوارچينی است .نکته بعدی استفاده از نور طبيعی
خورشيد است .به خاطر داشته باشيد نور آفتاب در صورت تابش به درون
محيط اتاق موجب عميقتر به نظر رسيدن فضا شده و در نھاﯾت فضای
بزرگتری را احساس میکنيد .تابش نور خورشيد موجب روشنتر دﯾدن اشيا و دﯾوارھا میشود که اﯾن مساله از نظر تاثيرگذاری بر روان و فکر،
منتقل کننده احساسی از حضور در مقياس بزرگتر است.شما میتوانيد برای تاکيد ﯾا بيشتر به نظر رسيدن بخشی از منزل ﯾا اتاق ،امکانی را
فراھم آورﯾد تا نور بيشتری به آن نقطه بتابد .ترکيب بھرهگيری از نورھای روشن با چيدن وساﯾل و اشيا با رنگ روشن ھمچون سفيد و کرم موجب
دستيابی به فضاﯾی دلبازتر میشود .فراموش نکنيد که جنس پردهھا در راھيابی نور خورشيد به درون اتاق بسيار مھم است .ھميشه اﯾن توصيه
میشود که از پردهھاﯾی استفاده نشود که موجب خفه شدن نور خورشيد در پشت پردهھا شوند.
منبع  :بيرتک
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استفاده بھينه از خانهھای نقلی

اگر منزل شما کوچک است ،ھرگز ناراحت نباشيد چون ھر قدر که ابعاد محل
زندگيتان نقلی باشد باز ھم راهھاﯾی برای استفاده بھتر از فضاھای موجود
وجود دارد.
لباسھا ھميشه بخش قابل توجھی از اسباب و اثاثيه منزل را تشکيل
میدھند پس خوب است با توجه به فصل و شراﯾط آب و ھواﯾی ،آنھا را از
ھم جدا کرده و لباسھای فصل حاضر را نگه دارﯾد و مابقی را در کارتنی
جاسازی کرده و پس از گذاشتن در پالستيکی بزرگ در انبار نگه دارﯾد،
مطمئن باشيد ھرگز آسيب نخواھند دﯾد .گفتيم انباری! بسياری از منازل
کوچک دارای انباریھای کوچک ھم ھستند .استفاده از قفسه در تمامی
طول دﯾوار میتواند تا
 ۵٠درصد از فضای اشغال شده شما را که به واسطه چيده شدن اشيا بر روی ﯾکدﯾگر منظره بدی پيدا کرده آزاد کند.
نکته جالب و البته بيشتر روانشاختی بعدی ،استفاده از رنگھای روشن در دﯾوارھا و لوازم منزل است .استفاده از اﯾن نوع رنگھا موجب بازتر
بهنظر رسيدن محيط کوچک خانه و دلپذﯾرتر شدن آن میشود.
ھمچون انباری و البته در سطحی زﯾباتر ،میتوانيد در اتاقھا ھم برای چيدن اشيای کوچک و تزئينی از قفسهھای چوبی ﯾا طبقات چوبی که خود
ھم میتوانيد آنھا را بسازﯾد ،استفاده کنيد .مطمئن باشيد با خلوت شدن اطراف ،ذھنتان ھم آرامش بيشتری پيدا میکند .بهجای استفاده از
جالباسیھای پاﯾهدار که جاگير ھم ھستند حتماً از جارختیھای پشت دری استفاده کنيد .تجربه کنيد ،ضرر نخواھيد کرد!
منبع :گودھوس
منبع  :بيرتک
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استفاده بھينه از فضا

در ھر خانه ای اغلب جدا از فضاھای متداولی مانند كابينت ھای آشپزخانه و كمدھای دﯾواری
فضاھای بسياری وجود دارند كه می توان وساﯾل گوناگون را در آنھا جای داد بدون آنكه به
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نمای ظاھری خانه خدشه ای وارد شود .اﯾجاد فضای مناسب جھت نگھداری و جای دادن
وساﯾل مختلف چنانچه با تفكر و برنامه رﯾزی صحيح انجام گيرد عالوه بر فراھم كردن امكان
استفاده بھينه از فضا می تواند جنبه تزئينی نيز داشته باشد و به نمای ظاھری اتاق نيز زﯾنت
ببخشد .در آشپزخانه استفاده بھينه از فضا امری واجب و الزامی است و نيازھای ھر خانواده
و روش ھای پاسخگوﯾی به آنھا بسته به اﯾن است كه آشپزخانه منزل چه نوع آشپزخانه ای
است و از آن چه استفاده ھاﯾی به عمل می آﯾد .آشپزخانه ھاﯾی كه كليه وساﯾل آنھا اعم از
ﯾخچال و گاز و غيره در ميان كابينت ھا جای می گيرند امروز بيشتر موردپسند واقع می شوند
زﯾرا نسبت به سيستم ھای جدا از ھم جای كمتری اشغال می كنند .ھنگام تصميم گيری و
ساخت قفسه ھا و كمدھا ابتدا ميزان نياز خانواده به فضای الزم جھت نگھداری از وساﯾل گوناگون را تخمين بزنيد .در اﯾن راستا فضای الزم جھت
نگھداری از مواد غذاﯾی و وساﯾل پخت و پز را در نظر بگيرﯾد .محل نگھداری از اقالم نامبرده باﯾد به محل آماده سازی و پخت غذا نزدﯾك باشد .پس از
آنھا نوبت به ظروف چينی و بلوری و وساﯾل پذﯾراﯾی می رسد .اما آﯾا اﯾن ظروف باﯾد حتماً در آشپزخانه نگھداری شوند ﯾا اتاق غذاخوری برای اﯾن
امر مناسب تر است؟ چنانچه با كمبود در آشپزخانه مواجه ھستيد استفاده از اتاق غذاخوری برای اﯾن امر راھكاری مناسب خواھد بود .سپس
نوبت به مواد شوﯾنده ،روميزی ھا و دستمال ھای آشپزخانه و وساﯾلی از اﯾن قبيل می رسد كه باﯾد در نزدﯾكی محل مخصوص شست وشو در
آشپزخانه جای داده شوند .نكته مھم دﯾگر پس از نصب كابينت ھا بھره گيری صحيح از فضای داخل كابينت ھا است .با نصب طبقات اضافی ،كشو
و سبدھای سيمی در داخل كابينت ھا و گيره ھای آوﯾز ﯾا جای قاشق و چنگال به پشت در كابينت ھا و نيز نصب طبقات گردان در كابينت ھاﯾی كه
در زاوﯾه ميان دو دﯾوار قرار گرفته اند می توان بيشترﯾن بھره را از فضای موجود در كابينت ھا كسب كرد .در اتاق نشيمن افزاﯾش فضا در جھت جای
دادن لوازم سرگرم كننده از قبيل تلوﯾزﯾون و دﯾگر لوازم صوتی و تصوﯾری و احتماال ً وساﯾلی از قبيل كتاب و لوازم زﯾنتی است .پيش از ھر اقدامی باﯾد
با توجه به ابعاد و فرم اتاق تصميم بگيرﯾد كه طبقات و قفسه ھای الزم را به صورت توكار و ثابت و ﯾا از انواع قابل حمل و جابه جاﯾی در نظر بگيرﯾد.
چنانچه دﯾوارھا دارای فرورفتگی ھا و فضاھای غيرقابل استفاده ھستند می توانيد با نصب طبقات و قفسه ھاﯾی در اﯾن فرورفتگی ھا از آنھا به
صورتی شاﯾسته بھره ببرﯾد .اما اگر ابعاد اتاق به اندازه ای است كه امكان قرار دادن كتابخانه ،كمد و ميز تلوﯾزﯾون در آن وجود دارد می توانيد از انواع
قابل جابه جاﯾی آنھا سود ببرﯾد .در اتاق نشيمن به منظور استفاده بھينه از فضا حتی می توانيد ﯾك دﯾوار كامل را به نصب طبقات ،قفسه ھا و
كمدھای دﯾواری اختصاص دھيد به طوری كه كليه نيازھای موجود را مرتفع كند .در اﯾن صورت می توانيد كتاب ھا ،تلوﯾزﯾون و لوازم صوتی و
ھمچنين وساﯾل زﯾنتی را در فضای ساخته شده جای دھيد .اما به خاطر داشته باشيد كه در اتاق نشيمن زﯾباﯾی و نمای ظاھری اتاق به اندازه
كاراﯾی وساﯾل اھميت دارد .اتاق غذاخوری ھم اغلب بخشی از اتاق پذﯾراﯾی است .برای نگھداری از ظروف چينی و بلوری به خصوص ظروفی كه
فقط برای پذﯾراﯾی از ميھمانان مورد استفاده قرار می گيرند بھتر است كه در اﯾن اتاق جای داده شوند.
در اﯾن اتاق نيز با توجه به خصوصيات معماری اتاق و ابعاد آن و ھمچنين ميزان فضای الزم برای جای دادن ظروف مورد نظرمان می توانيم كمدھای
دﯾواری ،كمدھای در شيشه ای با طبقات نورپردازی شده و ﯾا گنجه ھاﯾی كوچك را برای اﯾن اتاق تدارك ببينيم .در اتاق خواب ھا نيز به فضاﯾی
جھت نگھداری از لباس ھا و لوازم شخصی نياز دارﯾم .در اﯾنجا ساخت كمدھای دﯾواری بھترﯾن راھكار است .در اتاق خواب كودكان به فضای كافی
برای جای دادن اسباب بازی ھا نيز نياز دارﯾم و الزم است از كليه فضاھای موجود در اتاق و حتی فضای زﯾر تختخواب كودك نيز بھره ببرﯾم .ھمچنين
با نصب طبقات دﯾواری متعدد می توانيم فضای قابل استفاده به منظور نگھداری از اسباب بازی ھای كودك را تا حد قابل مالحظه ای افزاﯾش دھيم.
جز موارد نامبرده فضاھای كوچك و بزرگ متعددی در ھر خانه وجود دارد كه به ظاھر غيرقابل استفاده ھستند اما با كمی تفكر و ابتكار می توان از
آنھا به عنوان جاﯾی برای نگھداری از لوازم و وساﯾل ساكنين خانه بھره برد و به عالوه ﯾك وﯾژگی كه ممكن است نقصی برای دﯾوار محسوب شود
به ﯾك فضای كاربردی با نماﯾی زﯾبا و منحصر به فرد تبدﯾل كرد.
منبع  :روزنامه شرق
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استفاده کردن پرده بلند برای پنجره ھای کوتاه

ما ھمواره تصور می کنيم که در اندازه گيری جھت دوخت پرده ھای خانه
مان حتماً ارتفاع پرده می باﯾست با حداکثر  ١٠تا٢٠سانتيمتری با ارتفاع
پنجره در نظرگرفته شود ،زﯾرا گمان می کنيم با آوﯾختن پرده ھای بلند برای
پنجره ھای کوتاه خانه مان به دليل خالی ماندن فاصله دو تکيه پرده کنار زده
شده ،دﯾگر نمی توانيم پرده را به گوشه ﯾی جمع کرده و از نور بيشتر و ﯾا
حتی در صورتی وجود فضای زﯾبای بيرون از منظره خارج از پنجره نيز لذت
ببرﯾم.
ولی ما به شما خواھيم گفت که با وجود داشتن پنجره ھای کوتاه در
صورتی که شراﯾط پنجره خانه تان اﯾجاب می کند و ﯾا حتی اگر خودتان
بيشتر به پرده ھای بلند و قدی عالقه مند ھستيد ،با خيال راحت آنھا را تھيه
کنيد .ما به شما راھکار تزﯾين فاصله ميان دوتکه پرده کنارزده خانه تان را اراﯾه خواھيم داد.
ھمانطور که در تصاوﯾر مالحظه می کنيد با کمی ابتکار و سليقه و با استفاده از لوازم موجود در خانه اﯾن فاصله خالی به صورتھای مختلفی قابل
تزﯾين است.
البته در بيشتر خانه ھا سازندگان از فضای پاﯾينی پنجره ھای کوتاه برای قراردادن رادﯾاتورھای خانه استفاده می کنند ولی در غير اﯾن صورت می
توانيم از اﯾن مکان برای قراردادن گلدانھای گل و گياه طبيعی استفاده کنيم.
▪ اﯾن کار دارای دو مزﯾت است.
 (١چشم انداز بسيار زﯾباﯾی را از پنجره خانه مان نماﯾان می سازد.
 ( ٢به دليل آنکه گياھان به نور احتياج دارند و پشت پنجره نيز مکان خوبی برای پرورش آنھاست ،بخوبی رشد کرده و محيط خانه را نيز با صفا و با
طراوت می سازد.
حال تصميم با شماست که اﯾن فضا را با گذاشتن ميز ،چھار پاﯾه و غيره تزﯾين کنيد و ﯾا گلدانی صندوقی شکل مناسب با آن فضا سفارش داده تا
به صورت ثابت براساس فصول مختلف از گلھا و گياھان متناسب با آن فصل بکارﯾد.
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استنسيل؛ تزئين سريع ديوار

ﯾکی از روش ھای بسيار ساده و مقرون به صرفه برای آراستن دﯾوارھای
منزل استفاده از طرح ھای استنسيل است .با اﯾن روش نه تنھا دﯾوارھا
بلکه سطوح دﯾگری مانند درھای ورودی ،کمدھای دﯾواری ،کابينت ھای
آشپزخانه ،کاشی ھای حمام و دستشوﯾی و کف ھای چوبی و حتی ميزھا
و برخی دﯾگر از اشيای منزل را نيز می توان زﯾنت بخشيد.
امروزه طرح ھای استنسيل متنوعی به صورت آماده قابل خرﯾداری و تھيه
ھستند اما برﯾدن طرح ھای خاص دلخواه ﯾا طرح ھای برگرفته از طرح مبلمان
و پرده ھای اتاق نيز عملی و آسان است و شما می توانيد به راحتی طرح
مورد نظر خود را به صورت استنسيل برﯾده و آماده کنيد .اگر طرح مورد
پسندتان را در ميان استنسيل ھای آماده پيدا نکردﯾد ﯾا قصد دارﯾد طرح
خاصی را از ميان طرح ھا و اشکال به کار رفته در مبلمان اتاق روی دﯾوار اجرا
کنيد ،می توانيد به وسيله ﯾک کاتر تيز و ﯾک قطعه طلق استنسيل آن را
بسازﯾد .برای اﯾن کار به ﯾک کاتر تيز ،ﯾک قطعه طلق روغنی ،ﯾک قطعه کاغذ کاربنی و مقداری کاغذ الگوی شفاف نياز دارﯾد.
ابتدا طرح مورد نظر را روی کاغذ الگو کپی کنيد .سپس آن را روی طلق قرار داده کاغذ کاربنی را در ميان طلق و کاغذ الگو بگذارﯾد .بھتر است گوشه
ھای کاغذ الگوی حامل طرح را با چسب نواری روی طلق بچسبانيد تا ھنگام انتقال طرح به طلق کاغذ حرکت نکند و طرح جابه جا نشود .با کشيدن
ﯾک مداد ﯾا خودکار روی خطوط ،طرح آن را به طلق منتقل کنيد .طرح ھاﯾی که برای استنسيل در نظر می گيرﯾد باﯾد به شکلی باشند که ھميشه
فاصله کافی در ميان قسمت ھای برﯾده شده استنسيل باقی بماند.پس از انتقال طرح روی طلق با استفاده از کاتر با دقت قسمت ھاﯾی از طرح
باﯾد رنگ زده شوند را برﯾده و از صفحه طلق جدا کنيد.
ابتدا قسمت ھای کوچک تر و ظرﯾف تر طرح را ببرﯾد و سپس روی قسمت ھای بزرگتر طرح که باﯾد برﯾده شوند کار کنيد ،در گوشه ھا و زواﯾای طرح
به جای چرخاندن کاتر ،طلق را بچرخانيد و دقت کنيد فواصل ميان بخش ھاﯾی که خالی می کنيد برﯾده نشوند .اگر طرح مورد نظر شما از چند رنگ
تشکيل شده ،برای ھر ﯾک از رنگ ھا ﯾک استنسيل جداگانه آماده کنيد.
به اﯾن ترتيب که به تعداد رنگ ھای به کار رفته در طرح خود صفحات طلق در نظر بگيرﯾد و طرح مورد نظر را بر روی آنھا منتقل کنيد سپس در ھر ﯾک
فقط بخش ھاﯾی که با ﯾک رنگ خاص رنگ آميزی می شوند را برﯾده و جدا کنيد .ابتدا ﯾکی از بخش ھای طرح را که با ﯾک رنگ ،رنگ آميزی می
شود بر روی دﯾوار استنسيل کنيد و پس از خشک شدن آن ﯾک بار دﯾگر و با طلق دﯾگر بخش ھای بعدی طرح را با رنگ دوم رنگ کنيد و به ھمين
ترتيب ادامه دھيد تا طرح کامل شود و تمام رنگ ھای آن روی دﯾوار منتقل شده باشد.
برای اجرای ﯾک حاشيه از طرح ھای استنسيل روی دﯾوار پس از آماده شدن طلق ابتدا جای مورد نظر برای اجرای طرح را روی دﯾوار مشخص و
عالمت گذاری کنيد تا حاشيه در ﯾک خط کامال ً صاف و افقی و موازی با خطوط اتصال دﯾوارھا با سقف و زمين باشد .از ﯾک گوشه دﯾوار شروع کنيد و
با استفاده از چسب ھای نواری کاغذی که به رنگ زمينه دﯾوار آسيب نمی رسانند طلق را در امتداد مسير عالمت گذاری شده روی دﯾوار
بچسبانيد.
بھترﯾن و مناسب ترﯾن رنگ برای استنسيل ،رنگ ھای التکس ھستند .مقداری از رنگ را در ﯾک بشقاب کوچک برﯾزﯾد و سپس سر قلم موی
استنسيل را که قلمی با سر گرد و مدور است در رنگ فرو ببرﯾد .ابتدا با قلم مو چند ضربه روی ﯾک قطعه کاغذ باطله بزنيد تا رنگ اضافی قلم گرفته
شود و سپس با قلم مو قسمت ھای خالی شده در طلق را رنگ کنيد.
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پس از رنگ کردن تمام قسمت ھای خالی شده طلق آن را با دقت و به آرامی از دﯾوار جدا کنيد .دو طرف طلق را با ﯾک قطعه دستمال پارچه ای تميز
کنيد تا رنگ ھای اضافی که روی طلق مانده پاک شوند و سپس دوباره آن را در امتداد قسمت ھای رنگ شده به دﯾوار بچسبانيد و به ھمان ترتيب
بخش ھای خالی شده طلق را رنگ کنيد.
حاشيه ھای استنسيل را می توانيد در قسمت ھای مختلفی از دﯾوار اجرا کنيد؛ در قسمت باالی دﯾوار بالفاصله زﯾر محل تالقی دﯾوار با سقف
حدود  ٣٠سانتی متر پاﯾين تر از سقف در وسط ﯾا ﯾک سوم ارتفاع دﯾوار ﯾا در قسمت پاﯾين دﯾوار بالفاصله قبل از محل تالقی دﯾوار با زمين .ھمچنين
از اﯾن حاشيه ھا برای تزئين دور شومينه و قاب پنجره ھا و درھا نيز می توان سود برد.
برای تزئين درھا ،کابينت ھا و مبلمان چوبی با طرح ھای استنسيل روش کار مانند اجرای استنسيل روی دﯾوار است اما به جای رنگ ھای التکس
از رنگ ھای آکرﯾليک استفاده می شود .برای تسرﯾع کار می توانيد از رنگ ھای اسپری نيز استفاده کنيد ،اما نتيجه کار با قلم مو معموال ً تميزتر و
زﯾباتر است.
منبع  :روزنامه شرق
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اسرار داشتن اتاقی دنج و راحت

آﯾا تا کنون پيش آمده که برای اولين بار به منزل کسی بروﯾد ،اما در اتاق
نشيمن آنھا احساس راحتی و خودمانی بودن کنيد؟ آﯾا در منزل خود اتاقی
دارﯾد که به نظرتان کم مورد استفاده قرار ميگيرد؟
فراموش نکنيد که ﯾک خانه ،در درجه اول باﯾد جاﯾی باشد که ساکنان آن ،در
آنجا احساس راحتی و آساﯾش داشته باشند و نباﯾد آنرا با لوازم و مبلمان
رسمی و ناراحتی پر کرد که تنھا برای فراری دادن مھمان مناسب باشد! اگر
منزل شما به اندازه کافی جادار است ،ميتوانيد بخشی را به اتاق پذﯾراﯾی و
بخشی را به اتاق نشيمن اختصاص دھيد .اتاقی که ھمراه با اعضای
خانواده در آن به استراحت و گفتگو پرداخته و از ساعات حضور در منزل لذت
ببرﯾد .اگر ھم منزلتان کوچک است ،قيد مبلھای رسمی و سنگين را بزنيد و
فضا را برای حضور "خودتان" آماده کنيد.
برای داشتن اتاقی گرم و راحت  ،لزوما نيازی به مخارج سنگين و متخصصين
دکوراسيون نيست .شما با دانستن نکات مھم و به کار بردن ذوق و سليقه
شخصی خود ميتوانيد فضاﯾی سرد و سنگين را به مکانی تبدﯾل کنيد که
ھيچ عالقه ای به ترک کردن آن نداشته باشيد.
صرف نظر از سبک دکوراسيون شما ،عناصری وجود دارند که استفاده از آنھا
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بدون شک ميتواند اتاق مورد نظرتان را بيش از پيش خوشاﯾند کند.
● کوسنھای تزئينی:
با افزودن کوسنھای بزرگ و نرم به کاناپه و مبلھا ،آنھا را از حالت چھارگوش و خشک خارج کنيد .برای روکش کوسنھااز رنگھاﯾی استفاده کنيد که در
مقابل پارچه مبل جلوه داشته باشند .اگر از پارچه ھای بدون طرح استفاده ميکنيد ،بھتر است جنس آنھا نرم و از جنس مخمل ،ابرﯾشم ﯾا
مخملھای کبرﯾتی باشد.
● پيراھن مبل:
پيراھن مبل ،به خصوص اگر اندکی گشاد و ساده و از جنس پارچه ھای محکمی چون متقال باشد ،فضای ھر اتاقی را خودمانی تر ميکند.
پيراھنھای مبلی ھم به بازار آمده که کشی ھستند و ميتوان آنھا را تقرﯾبا برای ھر مبلی استفاده کرد.
● پنجره:
با وجود اﯾنکه کرکره و ساﯾبانھای کشوﯾی بسيار کارامد و مفيد ھستند ،اما چندان ظاھر دوستانه ای نداشته و حتی کمی اداری به نظر ميرسند.
اگر دوست ندارﯾد فقط از پرده استفاده کنيد و ميخواھيد کرکره ھا را ھمچنان نگه دارﯾد ،بدنيست که آنھا را با ﯾک واالن )نيم پرده( ﯾا انواع تزئينات
دﯾگر پارچه ای که امروزه به اشکال و انواع بسيار متنوعی موجود است ،بياراﯾيد.
● تشکچه:
ﯾک صندلی تک ﯾا نيمکت چوبی ،ميتواند کمی راحت تر و گرد و قلنبه تر شود .با استفاده از ﯾک پارچه جذاب و خوش طرح و رنگ که در ھيج جای
دﯾگر اتاق به کار نرفته باشد ،ﯾک بالشتک به اندازه آن تھيه کنيد.
● پتو ﯾا شال:
ﯾک پتوی پشمی نازک و گره دار ﯾا بافتنی برای زمستان و شالی کتانی و رنگين برای تابستان ،که بر روی پشتی ﯾا دسته کاناپه افکنده شده
باشد ،حال و ھواﯾی بسيار خوشاﯾند به اتاق ميدھد.
● پاراوان:
در اتاقھای بزرگ ﯾا اندکی بدقواره ،پاراوان ميتواند بھترﯾن وسيله برای تقسيم بندی و خودمانی کردن فضا باشد و حس امنيت بيشتری به افراد
ميدھد .در اتاقھاﯾی که وساﯾل و لوازميتيره ﯾا سنگين دارد ،وجود ﯾک پاراوان با روکش پارچه ای ميتواند بسيار گرمابخش و خوشاﯾند باشد.
● قالی:
قاليچه ھای کوچک به جدا کردن بخشھای مختلف اتاق نشيمن بسيار کمک ميکنند و رنگ و بافت زﯾباﯾی به اتاق ميبخشند .گل و گياه :از عناصر
طبيعی غافل نشوﯾد اگر گياھان در اتاق شاداب و سرسبز باقی بمانندف شما نيز در آن اتاق احساس سرزندگی خواھيد کرد.
ھيچ چيزمانند عکسھای خانوادگی به ﯾک اتاق شخصيت نميدھد .برای اجتناب از شلوغ شدن روی ميزھا ،چند عکس محبوب خود را انتخاب کرده و
با قرار دادن آنھا در قاب ﯾکسان ،عکسھا را به عنصری تزئينی تبدﯾل کنيد.
● نورپردازی غيرمستقيم:
نور شدﯾد از چراغ سقفی ،تمام جذابيت اتاق را از بين ميبرد .به جای ﯾک چراغ آوﯾز غير قابل تنظيم و پر نور ،از نورھای قابل تنظيم و/ﯾا وساﯾل
روشناﯾی متعدد استفاده کنيد .استفاده از چندﯾن چراغ و آباژور که با المپھای متوسط و ضعيف مجھز شده باشند نه تنھا امکان نورپردازی متنوع
برای اتاق را فراھم ميکند ،بلکه گوشه و کنار اتاق را نيز در مرکز توجه قرار ميدھد.
● گروه بندی:
به چيدمان قطعات اصلی مبلمان خود توجه کنيد.افرادی که در اتاق گردھم می آﯾند باﯾد بتوانند به راحتی با اطرافيان خود صحبت کنند .برای اﯾن
منظور ،مبلھا را از دﯾوار دور کرده و به ﯾکدﯾگر نزدﯾک کنيد ،به طوری که مبلھا و کاناپه رو بروی ﯾکدﯾگر قرار بگيرند .کاری کنيد که ھر محل نشستن در
نزدﯾکی خود ميزی کوچک داشته باشد.
منبع  :ساﯾت فرﯾا
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اسرار نقاشی ديوار

چگونه ميتوانيم با رنگ آميزی صحيح دﯾوارھا ،مشکالت دکوراسيون را حل
کنيم و ابعاد ﯾک اتاق را بيش از آنچه ھست نماﯾش دھيم؟
در مرحله اول ،طبعا شما رنگی را انتخاب خواھيد کرد که با آنچه در ذھن
دارﯾد مطابقت داشته باشد .مھم اﯾن است که حتا اگر رنگ مورد نظر شما
سفيد باشد ،تمام اتاقھا را باﯾد با نوع رنگ سفيد رنگ کنيد تا نتيجه ،رنگی
ﯾک دست باشد .اﯾن ده توصيه ،در مراحل بعدی رنگ آميزی و چيدمان
ميتواند مفيد باشد:
 (١برای اﯾجاد جذابيت در ﯾک اتاق ،از وساﯾلی که درست ھمرنگ دﯾوار باشد
استفاده نکنيد .برای انتخاب رنگ دﯾوار ،لوازم منزل خود را در نظر بگيرﯾد و با
توجه به رنگھای موجود در آن ،رنگی مناسب را انتخاب کنيد .به ﯾاد داشته باشيد که ترکيبات متنوع ،فضاﯾی پوﯾا و نيرو بخش اﯾجاد ميکند.
 (٢اگر برای ھر اتاق رنگی مجزا در نظر دارﯾد ،فضاھای بين اتاقھا مانند راھرو ،ورودی و راه پله را به رنگ خاکستری مالﯾمی با ته رنگی از رنگ دﯾوار
درآورﯾد تا تبدﯾل رنگھا به ﯾکدﯾگر زﯾباتر شود.
 (٣رنگی را برای خانه خود در نظر بگيرﯾد و آنرا در حجمھای متفاوت در اتاقھا به کار ببرﯾد .اﯾن رنگ ميتواند در ﯾک اتاق رنگ غالب ،در اتاقی رنگ چند
وسيله و در اتاق سوم تنھا به عنوان چاشنيھاﯾی در گوشه و کنار به کار ببرﯾد .چنين روشی ،ھماھنگی را در تمام خانه برقرار خواھد کرد.
 (۴رنگھای روشن ،با روح و متماﯾل به گستردگی ھستند و در نتيجه اتاق را بزرگتر و روشنتر از آنچه ھست نشان ميدھند .رنگھای تيره گرم و
فرﯾبنده ھستند و اتاقھای بسيار بزرگ ،حالتی خودمانی و دوستانه ميدھند.
 (۵اگر قصد دارﯾد دﯾوارھاﯾی را به رنگ تيره ﯾا بسيار درخشان درآورﯾد ،بتونه کاری و آستری آن را ھم از ھمان رنگ بزنيد.
 (۶نقصھای معماری را با استفاده از رنگھای خنثی در دﯾوار ،سقف و کف اتاق به طوری که حالتی ﯾکپارچه به خود بگيرند ،برطرف نماﯾيد.
 (٧برای بلند تر جلوه کردن دﯾوارھا ،رنگ آھا را تا سقف به طور ﯾک نواخت ادامه دھيد و در نزدﯾکی سقف رنگ را با نوارھای تزئينی و مانند آن قطع
نکنيد .اگر سقف دارای حاشيه تزئينی ﯾا لبه برجسته است ،ميتوانيد اﯾن حاشيه را نيز به رنگ دﯾوار درآورﯾد .رنگ روشن سقف را بلندتر جلوه
ميدھد.
 (٨برای کوتاه نشان دادن سقفھای بسيار بلند و ﯾا تشدﯾد حالت خودمانی ﯾک اتاق ،رنگ دﯾوار را از  ٢٠تا  ٣٠سانتی متر مانده به سقف قطع کنيد
و باقی آنرا به رنگ سقف رنگ آميزی کرده ﯾا با نوارھای تزئينی بپوشانيد .تيره کردن سقف ھم ميتواند چنين حالتی را اﯾجاد کند.
 (٩با رنگ آميزی دﯾوارھای کوتاھتر )کم عرض تر( به رنگی تيره تر از دﯾوارھای بلندتر ميتوانيد ﯾک اتاق کشيده و بارﯾک را عرﯾض تر جلوه دھيد.
 (١٠اگر برای سقف اتاقی رنگ سفيد را در نظر گرفته اﯾد ،برای ھماھنگ کردن رنگ اتاق با سقف ،اندکی از رنگ دﯾوار را به رنگ سفيد اضافه کنيد.
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اشتباھات رايج در دکوراسيون

با استفاده از ذوق و سليقه فردی و امکانات موجود می توانيد طرح زﯾباﯾی
به منزل خود ببخشيد فقط در اﯾن بين اشتباھات راﯾجی وجود دارد که باﯾد
سعی کنيد از انھا دور بمانيد
در ادامه به تعدادی از اﯾن اشتباھات و نحوه جلوگيری از بروزشان اشاره می
کنيم
 انتخاب مبلمان غير متناسب با اندازه فضاشما ھيچ گاه لباس بسيار گشاد ﯾا تنگ تر از ساﯾز خود را به تن نمی کنيد
پس چرا گاھی مبلمانی نامتناسب با بزرگی سالن خود انتخاب می نماﯾيد؟
ھميشه قبل از خرﯾد مبل  ،فضای سالن خود را تخمين زده و در نظر بياورﯾد
که در کدام قسمت ھا ماﯾل به قرار دادن مبلمان ھستيد .
 استفاده از الگوھای مختلفھر وسيله ﯾا طرحی که دوست دارﯾد را انتخاب نکنيد بلکه به ھمانھگی وساﯾل نيز توجه داشته باشيد  .ﯾک رنگ زمينه اصلی برای فضا در نظر
بگيرﯾد و طرحی را مجسم کنيد سپس وساﯾل متناسب را خرﯾداری نماﯾيد .
 پھن کردن ﯾک فرش در وسط اتاقاشيای داخل اتاق باﯾد با ھم ھمبستگی داشته باشند  .فرش روی زمين باﯾد تناسبی بين اسباب اتاق برقرار نماﯾد  .فرش باﯾد در کنار و ﯾا امتداد
پاﯾه ھای مبل  ،کاناپه ﯾا ميز باشد .
 قرار دادن ھمه وساﯾل به صورت چسبيده به دﯾوارممکن است فکر کنيد اگر وسط اتاق خالی باشد فضا بزرگتر به نظر می رسد  .اما حقيقت بر عکس اﯾن موضوع است و به جز برای مھمانی ھای
خاص دارای مجالس رقص مبلمان را به صورت گروھی در وسط و اطراف اتاق قرار دھيد .
کاناپه و ميز جلوی آن را با فاصله از دﯾوار قرار دھيد و پشت انھا را با المپھا و وسائل تزﯾينی بياراﯾيد.
 قرار دادن تمام وسائل در معرض دﯾدالزم نيست تمام وسائل خود را به ھر قيمتی رد معرض دﯾد قرار دھيد  .سعی کنيد زﯾباترﯾن ھا و بارازش ترﯾن ھا را انتخاب کنيد .
 اراستن منزل با وسائل ارثيه بدون وجود عالقھالزم نيست سليقه شما ھم تابع سليقه پدر و مادرتان باشد  .اگر سبک انھا را دوست ندارﯾد الزمنيست از ھمه وسائل ﯾادگاری انھا استفاده کنيد انتخاب ﯾک ﯾا دو تکه کافی است .
منبع P٣٠world :
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اصل نورپردازی در خانه

ﯾکی از عناصر مھم در خانه آراﯾی ،نحوه نورپردازی است .نورپردازی در ﯾک
اتاق نه تنھا در اﯾجاد آرامش بلکه در کوچک ﯾا بزرگ نشان دادن فضای خانه
نيز تاثير می گذارد .ھرچه فضای ﯾک اتاق کم نور باشد کوچکتر و ھرچه پرنور
و روشن باشد ،بزرگتر جلوه می کند .نورپردازی در اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی
که محل تجمع افراد خانواده در بيشتر ساعات شبانه روز است از اھميت
وﯾژه ای برخوردار است .از آنجا که اصلی ترﯾن منبع ورود نور و روشناﯾی
خانه ،پنجره است برای استفاده از نور طبيعی نصب پرده ھای تور و حرﯾر
مناسب تر است .در شب نيز بھترﯾن راه روشناﯾی منزل استفاده از لوستر،
آباژور و چراغ ھای متناسب با ارتفاع سقف و رنگ دﯾوار است .در نورپردازی
اتاق نشيمن توجه داشته باشيد که آرامش ،آساﯾش و انرژی را به اھل خانه
القا کند ،بدﯾن منظور بھتر است چراغ ھای دﯾواری و سقفی )ھالوژن( که نور مالﯾم دارند و با انعکاس نور از سقف به فضا گرمی خاصی به اتاق
می بخشند ،به کار ببرﯾد .در عوض ،برای اتاق پذﯾراﯾی که باﯾد بسيار پرنور و درخشان باشد از لوستر ھای کمی بزرگتر و طرح دار استفاده کنيد که
عالوه بر نور ،زﯾباﯾی خاصی به اتاق می دھد .آشپزخانه نيز به لحاظ اﯾنکه محل کار کدبانوی خانه است باﯾد پر نور و روشن باشد .استفاده از چراغ
ھالوژن و لوستر ھای تک چراغی تاثير خوبی در اﯾن ھدف خواھد داشت.برای اتاق خواب نيز بھتر است از آباژور و المپ ھای کم نور استفاده کرد.
اگر اتاق خوابتان محل کارتان نيز ھست ،المپ ھای رنگی که در اﯾجاد آرامش مؤثرند به کار ببرﯾد .ضمناً در انتخاب لوستر به ھماھنگی آن با دﯾگر
وساﯾل خانه توجه کنيد.
منبع  :بيرتک
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به کمک فنگشوﯾی فضای داخلی خانه را اصالح کنيد و انرژیھای مثبت را
به جرﯾان اندازﯾد .خانه شما از اﯾن پس مظھر آساﯾش ،آرامش و نشاط
خواھد بود.
فنگشوﯾی )در لغت به معنای باد و آب( ھنر چيدمان محيط برای اﯾجاد تعادل
و ھماھنگی بھتر ميان انرژی ھاﯾی است که ما را احاطه کرده اند .اصول
فنگشوﯾی از چند ھزار سال پيش بارھا مورد تجربه قرار گرفته و ھنوز با
زندگیھای پراضطراب و خانه ھای مدرن ما مطابقت دارد .از نظر فنگشوﯾی
با اﯾجاد تعادل ميان پنج عنصر بنيادی )چوب ،آتش ،خاک ،آھن و آب( می
توان نظم الزم برای تغيير انرژی ﯾک مکان را اﯾجاد کرد و با تقوﯾت انرژی
حياتی مکانھا )چی( ،مانع از نشر انرژیھای منفی و امواج مخرب شد.
زمانی که تودهھای انرژی راکد را آزاد ميکنيم و به آنھا جھت می دھيم تا
بدون محصورشدن جرﯾان ﯾابند ،درمیﯾابيم که احساس آرامش ،آسودگی و
ھمچنين اعتماد به نفس بيشتری دارﯾم.
فنگشوﯾی ھمچنين برای دو نيروی متضاد و در عين حال مکمل »ﯾين و ﯾانگ« نقش اساسی قائل است .از نظر فنگشوﯾی اﯾن دو اصل مبدأ انرژی
حياتی ھستند که در محيط و ھمچنين در وجود ما جرﯾان دارند .ھمانگونه که طب سوزنی جرﯾان انرژی را در بدن بھبود می بخشد ،فنگشوﯾی ھم
ھمين عمل را در محيط پيرامون ما انجام میدھد .بنابراﯾن شاﯾد بھتر است دکوراسيون خانه خود را به روشی اصالح کنيم که انرژیھای مثبت
راحتتر جرﯾان ﯾابند.
ممکن است شما از طراحی و نظم در خانه خود کامال ً راضی باشيد اما می توانيد برای اصالح و بھبود جزئيات از فنگشوﯾی استفاده کرده و به
نتاﯾج مطلوبتری دست ﯾابيد .در اﯾن نوشتار سعی بر اﯾن است که بدون نياز به وارد شدن به پيچ و خمھا و اصول پيچيده فنگشوﯾی ،با ارائه
راھکارھای عملی ،دکوراسيون داخلی خانه را ساماندھی کرده و با جاری ساختن انرژیھای مثبت ،خانه را به مکان سالمت جسم و روح تبدﯾل
سازﯾم .مراقب باشيد که در به کارگيری اصول فنگشوﯾی با صبر و حوصله عمل کنيد و پس از انجام ھر تغيير در فنگشوﯾی خانه ،اثر آن را ارزﯾابی و
سپس تغيير دﯾگری را شروع کنيد .به قول چينیھا مانند جادوگری که تازه به چوب جادو رسيده است عمل نکنيد .پنج اصل کلی فنگشوﯾی در اﯾن
زمينه عبارتند از:
( ١فنگشوﯾی توصيه نمی کند که قواعد آن موبهمو اجرا شـود .اﯾن اصـول را فقط در اتاق ھاﯾی به کار برﯾد که فکر می کنيد الزم است.
 (٢به کارگيری فنگشوﯾی ،اضافه کردن اشيای ساخت چين به لوازم خانه نيست.
 (٣ھر وسيله شکسته ،خراب و بی استفاده را بازبينی کنيد و شھامت دور نرﯾختن ﯾا تعمير مجدد آن را داشته باشيد.
 (۴ھداﯾا و وساﯾلی را که از آنھا خوشتان نمی آﯾد ،در کمدھاﯾتان انبار نکنيد .کمترﯾن ضرری که دارند اﯾن است که بيھوده جای شما را اشغال می
کنند.
 (۵از بی نظمی بپرھيزﯾد ،ھوا را تھوﯾه کنيد و به طور مرتب خانه را نظافت کنيد تا انرژی مثبت آزادانه جرﯾان ﯾابد.
و باالخره ﯾک بار دﯾگر ﯾادآوری می شود که فنگشوﯾی پيروی از خرافات و موھوم پرستیھای چين باستان نيست ،مدﯾتيشن و تمرﯾن روحی
نيست ،روشی زودگذر و دورهای نيست ،جادو ھم نيست ،بلکه ھنری است ساده ،انعطافپذﯾر و ملموس برای افزاﯾش نشاط ،آرامش و تعادل در
زندگی روزمره که با انواع سبک ھای دکوراسيون سازگاری دارد.
●ورودی خانه
ورودی ،فضای ارتباطی بين دنيای بيرون و آشيانه گرم شما است .در اﯾن مکان است که افراد و انرژیھا داخل و خارج میشوند .از نظر فنگشوﯾی،
در ورودی ،دھانه خانه است زﯾرا انرژی »چی« )انرژی حياتی مکانھا( پس از ورود از در ،بالفاصله در تمام اتاقھا پراکنده شده و در زندگی اشخاص
جرﯾان میﯾابد.
●توصيه ھای مفيد
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توجه وﯾژه به ورودی اصلی ھر خانه و مجتمع مسکونی الزامی است .ورودی اصلی خانه را نباﯾد به انبار و محل نگھداری اشيای اضافی تبدﯾل کرد.
آسانسور ،راه پلهھا و راھروی ساختمان باﯾد روشن و از عرض کافی برخوردار باشند .دقت در کيفيت پوشش کف راھروھا ،پوشش دﯾوارھا و نوع
روشناﯾی آنھا بسيار مھم است.
ورودی داخلی نيز باﯾد تا حد امکان وسيع ،روشن و خلوت باشد تا انرژی »چی« بتواند بدون محصورشدن وارد شود و آزادانه حرکت کند .بنابراﯾن از
گذاردن رختآوﯾز برای آوﯾزان کردن لباس در اﯾن فضا خودداری کنيد مگر اﯾنکه آنھا را داخل کمد ﯾا گنجه مخصوص اﯾن کار جای دھيد.
کفشھا نيز به ھمين ترتيب در جاکفشی چيده شوند .اگر ورودی شما کوچک و تارﯾک است ،انرژی »چی« برای داخل شدن به بخش ھای مختلف
خانه دچار مشکل خواھد شد.
زﯾرا اﯾن مکان باﯾد از روشناﯾی کافی برخوردار باشد .در صورت امکان نصب ﯾک لوستر با کرﯾستالھای کوچک باعث افزاﯾش »چی« مثبت و مفيد
میشود اما اگر اﯾن کار با سبک دکوراسيون شما سازگاری ندارد ،از المپھای ھالوژن ﯾا نورافکنھای کوچک چندجھته استفاده کرده و نور را در
چھارگوشه ورودی پخش کنيد.
بھتر است شب ھا به وﯾژه در زمستان چراغ ھا روشن باشند.برای اﯾنکه ورودی بزرگتر و روشنتر به نظر برسد ،رنگ روشن و درخشانی برای
دﯾوارھای مکان استقبال انتخاب کنيد و باز ھم توجه داشته باشيد که ھرچه اثاثيه کمتر باشد ،اﯾن فضا آزادتر و بازتر میشود .اگر ورودی کوچک
است ،ﯾک آﯾنه بزرگ در اﯾن مکان نصب کنيد ولی مراقب باشيد که آﯾنه را جلوی در ورودی قرار ندھيد زﯾرا از نظر فنـگشـوﯾی اﯾن کار انرژی ھای
مثبت را بازپس می فرستد.
در سروﯾس ھای بھداشتی نباﯾد روبهروی در ورودی قرار گيرند ،زﯾرا »چی« وارد آنجا شده و تحليل خواھد رفت .اتاق خواب و آشپزخانه نيز نباﯾد
روبهروی در ورودی باشند .اگر اتاق خواب شما روبهروی در ورودی است ،در اﯾن صورت ناخودآگاه احساس امنيت نخواھيد کرد ،زﯾرا اتاق شما بسيار
در معرض دﯾد است.
در مورد آشپزخانه نيز ممکن است مدام احساس گرسنگی کنيد .در عوض بھتر است اتاق نشيمن روبهروی در ورودی باشد .توصيه می شود
مقابل در ورودی فرش نرمی پھن شود و در صورت امکان گذاردن ﯾک کنسول و گلدان طرحدار روی آن مناسب خواھد بود .دﯾوار روبهروی در ورودی
محل مناسبی برای نصب دعاھا و نمادھای مذھبی است.
منبع  :نوآوران فناوری اطالعات
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اصول دکوراسيون آشپزخانه

آشپزخانهھا را میتوان مرکز زندگی ناميد .جاﯾی که ھمه اعضای خانواده در
آن جمع میشوند تا بپزند ،بخورند ،حرف بزنند و دور ھم باشند .آشپزخانه را
میتوان مکانی برای مشارکت افراد خانواده در استفاده از امکانات کل خانه
تلقی کرد .شاﯾد به ھمين خاطر است که برای دکوراسيون آشپزخانه باﯾد
خيلی از نکات را در نظر بگيرﯾد.
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نکته اصلی که در دکوراسيون آشپزخانهھای اپن باﯾد رعاﯾت شود اﯾن است
که باﯾد دکور آن مطابق با کل خانه و ﯾا اتاق مجاور آن باشد.
در تصوﯾر فوق ،کابينتھای دﯾواری دارای درھای شيشهای ھستند .درھای
شيشهای باعث وسيعتر شدن فضای داخلی آشپزخانه میشوند .به
کابينتھای پاﯾينی پيشخوان نيز دقت کنيد که پوششی از درھای شيشهای دارند .قرار دادن ظروف تزﯾينی در داخل آنھا ،فضاﯾی دلپذﯾر را برای
اتاق و آشپزخانه به وجود میآورد.
به پرده اﯾن آشپزخانه نگاه کنيد .برای اﯾنکه نور کافی از بيرون به درون آشپزخانه بتابد ،تنھا قسمت باالﯾی پنجره با پردهای بسيار کوتاه پوشش
داده شده و به عالوه ،شيشهھا نيز از نوع مات انتخاب نشدهاند .طرح پرده نيز ترکيبی از رنگ آبی و سفيد است که ھماھنگ با کاشیھای دﯾوار
آشپزخانه است.
استفاده از کابينتھاﯾی به رنگ روشن باعث میشود نور تابيده شده از پنجره و چراغ ،تشدﯾد شود .ھالوژنھای سقفی که در تصوﯾر دﯾده
میشوند ،نورھای موضعی اﯾجاد میکنند .چينش اﯾن ھالوژنھا به گونهای است که نوری مساوی و دلپذﯾر بر تمامی پيشخوانھا تابيده میشود.
وجود نور کافی در آشپزخانه ،از خستگی ،جلوگيری میکند.
نکته دﯾگر اﯾن است که وساﯾل تزﯾينیای که باعث شلوغی بصری شود ،در آشپزخانه به کار گرفته نشده است .با اﯾنکه فضای کافی برای تزﯾين
وجود دارد ولی طراح ،آرامش را بر شلوغیھای بصری ترجيح داده است .با پرھيز از شلوغیھای بصری در محيط میتوانيد به آرامش روحی
بيشتری دست پيدا کنيد .وجود وساﯾل تزﯾينی متعدد روی پيشخوانھا ،پس از مدتی تاثير نامطلوبی بر آرامش اعضای خانواده میگذارد.
منبع  :روزنامه سالمت
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اصول دکوراسيون حمام

حمام ﯾكی از مھمترﯾن عناصر معماری ھر خانهای است .در گذشته حمام نه
فقط محلی برای استحمام ،بلكه جاﯾی برای انبار كردن لوازم و وساﯾل كھنه
بود .اﯾنروزھا دﯾگر حمام محل آراﯾش و پيراﯾش جسم و روح تلقی میشود،
حتی گاھی استراحت فردی از ھمين نقطه شروع میشود .بعضی از
حمامھای امروزی كاربریھای تجملی و رفاھی زﯾادی نيز دارند :استخرھای
كوچك ،سونا و جكوزی برای تفرﯾح و سالمت اعضای خانواده در اﯾن فضا قرار
داده میشود .بعضی دﯾگر از حمامھای امروزی كه در آپارتمانھای كوچك
وجود دارند ،از ابعاد كوچكتری برخوردارند .كاربری اﯾن دسته از حمامھا برای
رفع خستگی روزانه و سالمت و پاكيزگی جسم ھستند .مھم نيست كه
ابعاد حمام شما بزرگ ﯾا كوچك است بلكه مھم اﯾن است كه از اﯾن فضا
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بھترﯾن استفاده را برای آرامش جسم و روح به وجود آورﯾد.
عناصر مھمی كه در خلق ﯾك حمام زﯾبا و بی نقص وجود دارد ،عبارت است
از :كفپوش مناسب ،پوشش دﯾواری ،استفاده از ھواكشی با قدرت مناسب برای تخليه بخار ،كابينتھاﯾی برای قراردادن حولهھا و دﯾگر لوازم
جانبی ،انواع بافتھا و رنگھا .با انتخابی صحيح ،از تمامی اﯾن مجموعه به فضای دلخواه كه آرامش شما را برقرار كند ،دست میﯾابيد.
● انتخاب دكوراسيون مناسب برای حمام
به ھنگام انتخاب كفپوش مناسب برای حمام ،نكاتی مانند كيفيت ،ساﯾز ،رنگ ،الگو ،طرح و بافت را باﯾد در نظر داشتهباشيد .بھترﯾن انتخاب زمانی
صورت میگيرد كه قسمتی از كف حمام را كه بسيار توی چشم است با آن كفپوش مورد عالقه دكور كنيد) ﯾعنی در ابتدا آن را نصب نكنيد  (.سپس
اگر نوع ،طرح و رنگ را پسندﯾدﯾد ،آن را برای نصب در كل حمام انتخاب كنيد .تنھا با ﯾك امتحان كوچك اﯾن امكان برای شما به وجود میآﯾد كه از
انتخابی كه كردﯾد ،ناراضی و پشيمان نشوﯾد.
از بھترﯾن گزﯾنهھای انتخابی برای كفپوش حمام ،سراميك است چرا كه به راحتی تميز میشود ،در برابر آب مقاوم و از لحاظ طرح و رنگ ھم بسيار
متنوع است .استفاده از سراميكھای شياردار در اطراف وان بسيار توصيه میشود چرا كه به ھنگام خيس بودن كفحمام ،اﯾن دسته از سراميكھا
امنيت باالتری را فراھم میكنند ،ﯾعنی ميزان سرخوردگی را كمتر میكنند .بھتر است برای داشتن حمامی با اﯾمنی باال ،در اطراف وان و زﯾر سينك
روشوﯾی از كفپوشھای دوالﯾه حاوی التكس استفاده كنيد.
اﯾن كفپوشھا توسط التكس زﯾرﯾن به كف حمام نصب میشود و الﯾه بيرونی كه دارای بافت ناھموار است ميزان سرخوردگی را كاھش میدھد .با
رعاﯾت اﯾن چند نكته می توانيد شاھد آن باشيد كه ميزان آسيبدﯾدگی در حمام به صورت چشمگيری كاھش پيدا می كند .در حمامھاﯾیكه كف آن
شيب زﯾادی دارد بھتر است موزاﯾيكھاﯾی با ساﯾز كوچك نصب كنيد تا ھم شيب كمتر به نظر رسد و ھم شكستگی و آسيب دﯾدگی در بين
موزاﯾيكھا به وجود نياﯾد.
میتوانيد ردﯾف و ﯾا ردﯾفھاﯾی از اﯾن موزاﯾيكھا را طرح دار انتخاب كنيد تا دكور حمام شما دارای بافت و رنگ باشد .بھتر است اﯾن ردﯾفھا رنگی
متضاد و متفاوت نسبت به رنگ زمينه داشتهباشد .اگر كفپوش از سراميكھای سفيد و روشن پوشيده شده است ،بھتر است كه رنگ قرمز ،زرد و
آبی را برای ردﯾفھا انتخاب كنيد .توجه داشته باشيد كه رنگ زمينه اگر سفيد باشد ،حمام را به فضاﯾی نورانی و وسيع مبدل میسازد.
در سبك وﯾكتورﯾن ،استفاده از سراميكھای طرح دار و گلدار بسيار راﯾج است .استفاده از سراميكھاﯾی با طرح گل میتواند فضاﯾی آرامشبخش و
شاعرانه خلق كند .در اﯾن سبك معموال از رنگھای آبی روشن ،سبز روشن و صورتی كمرنگ استفاده میشود.
در سبك مدرن ،استفاده از سراميكھاﯾی به رنگ سفيد و با ادغامی از رنگھای تند و گرم بسيار راﯾج است .رنگ سراميك برای آرامش بخشيدن به
شما و برقراری محيطی سرشار از انرژی بسيار مھم است ،پس بھتراست رنگی را انتخاب كنيد كه ھم روشن باشد و ھم با روحيات شما و اعضای
خانواده سازگاری داشته باشد .استفاده از رنگھای مورد عالقه در حمام باعث میشود كه عالوه بر آرامش بخشيدن به شما ،روزی تازه و پر انرژی
را شروع كنيد.
اگر سبكھای شلوغ را می پسندﯾد ،به شما پيشنھاد میكنم كه از رنگھای ھلوﯾی و زرد درخشان استفاده كنيد .اﯾن رنگ ھا فضا را شلوغتر و پر
اثاثيهتر نماﯾان میكنند .اگر می خواھيد كه حمام شما بزرگتر از آنچه ھست نماﯾان شود ،بھتر است از رنگھای طبيعی برای سراميكھا استفاده
كنيد .بھترﯾن توصيه دكوراتورھا استفاده از سراميكھاﯾی به رنگ سفيد و بژ و گاھی زرد و كرم بسيار روشن است كه به خوبی نور را منعكس
میكند و فضا را بزرگتر جلوه میدھد.
اگر حمامی بزرگ و عرﯾض دارﯾد ،بھتراست از رنگھای تيره استفاده كنيد تا كوچكتر و گرمتر به نظر رسد ،استفاده از لوازم جانبی مانند تابلوھای
تزئينی و دكورھای چوبی در اﯾن حمامھا باعث میشود كه فضا كوچكتر و گرمتر جلوه كند .استفاده از حولهھای طرحدار و پوششدﯾواری نقشدار،
محيط حمام را به جاﯾی دنج و گرم تبدﯾل میسازد.
استفاده از آﯾنه در ھر مكانی ،باعث نورانی شدن و بزرگ جلوه داده شدن آن فضا میشود .بنابراﯾن استفاده از آﯾنه در حمام بسيار توصيه میشود
و ھمچنين باعث تميزتر جلوه دادن اﯾن فضا میشود.
بنابر سبك دكور حمام ،میتوانيد انواع آﯾنه را ھماھنگ با آن سبك انتخاب كنيد .برای مثال ،اگر كف حمام سراميك است و سبك مدرن دارد بھتر
است از آﯾنهھای مدرن كه دور آنھا قابھای فلزی به رنگ استيل و برنز است ،استفاده كنيد .اگر كفپوش حمام به رنگ چوب است و كابينتھای
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استفاده شده در آن از نوع چوبی ھستند ،بھتر است آﯾنهای را انتخاب كنيد كه قاب چوبی داشته باشد تا سبكی ھماھنگ را خلق كند .در نظر
داشته باشيد كه استفاده از كابينتھای چوبی آن ھم به رنگ تيره ،حس القای گرمای حمام را بيشتر میكند.
منبع  :روزنامه سالمت
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اصول دکوراسيون در اتاق خواب

●  ٢۴اﯾده برای بھتر ساختن اتاق خواب و تبدﯾل آن به محيطی آرام و دنج
سؤالی که در ابتدای کار ممکن است برای شما پيش بياﯾد اﯾن است که
چطور می توان اﯾن کار را به درستی انجام داد .خيلی راحت  ،فقط کافی
است که روش ھای توصيه شده را اجرا کنيد.
 (١کشف مدل ھای مورد نظر:
زمانی که برای خرﯾد وسائل به فروشگاه می روﯾد مطمئناً ھر آنچه را که
دوست دارﯾد تھيه می کنيد  ،اما اغلب طراحان و مھندسين معمار رنگ ھا و
طرح ھاﯾی را توصيه می کنند که در حين ورود به اتاق خواب شما را تحت
تأثير قرار می دھد.
 (٢تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھيد:
از طرح ھا و مدل ھاﯾی استفاده کنيد که توجه ھمگان را به خود جلب کند و
تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھيد.
 (٣اضافه کردن و بلند کردن ارتفاع تخت:
ارتفاع تخت خواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً cm ۴٠می باشد .اگر تخت خواب شما خيلی کوتاه است می توانيد از پله ھای عمودی
برای افزاﯾش ارتفاع تخت استفاده کنيد.
 (۴تشک روﯾی تخت:
بھتر است برای اﯾن منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنيد که ھم ظاھر زﯾباﯾی دارند ھم بسيار نرم و مناسب ھستند.
 (۵نصب ﯾک ساﯾبان:
با استفاده از ﯾک تکه پارچه ﯾا پرده ،ھمچنين با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توانيد ساﯾبانی برای تختتان بسازﯾد .به اﯾن ترتيب که چوب
ھا را به دﯾوار نصب کرده و فضاﯾی را اﯾجاد کنيد که اطراف آن توسط پارچه ﯾا پرده محصور شده باشد.
 (۶استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:
"صورتی" ﯾکی از رنگ ھاﯾی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زﯾباتر کردن اتاق استفاده می کنند .اما رنگ رؤﯾاﯾی که می توان
از آن استفاده کرد قرمز ﯾا عنابی روشن است.
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 (٧اتاق خواب خود را به صورت محلی عجيب اما قابل توجه درآورﯾد:
شما به راحتی می توانيد اتاق خواب خود را با استفاده از وساﯾل عجيب و غرﯾب اما زﯾبا که ھر کدام به نحوی نيز می توانند تک باشند تزئين کرده
و اتاقی جذاب و زﯾبا بسازﯾد.
 (٨ساختن اتاق خواب رؤﯾاﯾی:
شما می توانيد با استفاده از طرح ھا و مدل ھاﯾی خاص  ،ھمچنين با چينش صحيح وسائل و در نھاﯾت با استفاده از رنگ سفيد خالص و ﯾا حتی
استفاده از رنگ ھای روشن ،اتاق خوابی رؤﯾاﯾی برای خود خلق کنيد.
 (٩استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک:
می توانيد برای تزئين تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھاﯾی به شکل ھای مختلف استفاده کنيد ؛ به اﯾن ترتيب که آنھا را بر روی تخت قرار داده
و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای متفاوت می توانيد منظره ھای مختلفی اﯾجاد کنيد.
 (١٠ساختن ﯾک جاﯾگاه نشيمن در کنار پنجره:
شما می توانيد در زﯾر پنجره ،محلی را اﯾجاد کنيد که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن قرار داد و ھم بر روی آن نشست .اگر قصد دارﯾد از اﯾن
محل به عنوان جاﯾگاھی برای نشستن استفاده کنيد می توانيد از ﯾک بالش بزرگ برای اﯾن منظور استفاده کنيد.
 (١١اﯾجاد محلی پنھانی برای تلوﯾزﯾون:
شما می توانيد محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دﯾد ھم نباشد و فقط در ھنگام استفاده قابل رؤﯾت باشد برای اﯾن منظور در
نظر بگيرﯾد که می تواند ﯾک صندوق و ﯾا حتی ﯾک سکو باشد.
 (١٢تزئين اتاق خواب با استفاده از انواع المپ ھا:
اگر از اﯾن اصل که " سودمندی بر زﯾباﯾی ارجحيت دارد" صرف نظر کنيم می توانيم با استفاده از انواع المپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئين کنيم.
 (١٣مرتب کردن شلوغی ھا:
با کنترل کردن وسائل اتاقمان ،به راحتی می توانيم اتاقی مرتب و منظم داشته باشيم  .مثال ً مرتب کردن سی دی ھای درھم و برھم ،مرتب کردن
کامپيوتر ،منظم کردن بالش ھا و انواع آن.
 (١۴اﯾجاد ﯾک ميز به عنوان جاﯾگاھی برای برخی وسائل:
اﯾن کار می تواند ﯾک مدل جالب برای اتاق خواب باشد .ميزی برای قراردادن انواع لباس ھا و ﯾا ميزی برای آثار نقاشی و غيره.
 (١۵اھميت دادن به اﯾجاد ﯾک فضای آرام و خلوت:
شما می توانيد با داشتن ﯾک اتاق مرتب و تميز و البته زﯾبا ،محلی آرام و خلوت و ھمچنين صميمی برای خود و دﯾگران اﯾجاد کنيد.
 (١۶استفاده از شمع:
شما می توانيد با استفاده از تعدادی شمع معطر بر زﯾباﯾی اتاق خود بيفزائيد و محيطی با ن وری رؤﯾاﯾی را خلق کنيد.
 (١٧استفاده از گل ھای تازه برای تزئين:
استفاده از گل نيز می تواند راھی برای زﯾباتر کردن اتاق خواب باشد ؛ با توجه به اﯾن نکته که برخی از افراد طرفدار گل ھای خشک ھستند و
برخی دﯾگر طرفدار گل ھای تازه که اﯾن کار با توجه به سليقه و عالﯾق شخصی انجام می گيرد.
 (١٨وجود پنجره:
وجود حتی ﯾک پنجره در اتاق خواب می تواند ﯾک فضای دل انگيز را اﯾجاد کند.
 (١٩برای آراستن اتاق خواب انتخاب رنگ مناسب ،نوع پارچه ای که برای روﯾه تشک استفاده می ش ود و تعيين نوع فرش مؤثر است.
به عنوان مثال ،اﯾن که از چه نوع پارچه ای برای تشک و ﯾا بالش ھا استفاده می کنيم ) ترمه ،مخمل و غيره ( مھم است.
 (٢٠استفاده از سيستم ھای صوتی:
بھره بردن از ﯾک سيستم صوتی امکان لذت بردن از انواع موسيقی ھا را به ما می دھد و محيطی جذاب را خلق می کند.
 (٢١استفاده از وسائل معطر:
عالوه بر استفاده از شمع ھای معطر  ،می توانيم از وساﯾل معطر دﯾگری نيز استفاده کنيم .مثال ً می توانيم کاغذھاﯾمان را قبل از استفاده آغشته
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به عطر مورد عالقه مان بکنيم و برای معطر شدن فضا آن را آوﯾزان کنيم.
 (٢٢اﯾجاد ﯾک فضا برای نشستن:
با استفاده از تعدادی صندلی ،نيمکت و انواع آن می توان به راحتی فضاﯾی را برای نشستن اﯾجاد کرد.
 (٢٣استفاده از وسائل و اﯾده ھای شخصی:
برخی از افراد مجموعه ای از برخی وسائل را در اختيار دارند مانند مجموعه ای از عروسک ھا ،کتاب ھا و ...که با استفاده از اﯾن مجموعه ھا طرح
ھای زﯾباﯾی را می توانند در اتاقشان اﯾجاد کنند.
 (٢۴ساختن ﯾک شومينه ﯾا بخاری:
در نظر گرفتن فضاﯾی برای قراردادن شومينه ﯾا بخاری نيز می تواند بسيار مھم باشد .تنھا با نصب ﯾک بخاری و ﯾا اﯾجاد ﯾک شومينه می توانيد
باعث اﯾجاد تغيير در اتاق خوابتان شوﯾد و طرحی جدﯾد را اﯾجاد کنيد
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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اصول ششگانه تغيير دکوراسيون اتاق

در صورتی که قصد دارﯾد دکوراسيون خانه خود را تغيير دھيد به شما توصيه
میکنيم که به اﯾن شش نکته نيز توجه کنيد...
 (١تغيير نحوه چيدمان اثاثيه اتاق :تا حد امکان وساﯾل را با فاصله از دﯾوار
بچينيد و آنھا را در زواﯾای مناسب قرار دھيد .به عنوان مثال قرار دادن ﯾک
کاناپه در عرض اتاقی نسبتا بارﯾک ،سبب میشود اتاق عرﯾضتر به نظر
برسد.
 (٢رنگزدن ﯾک دﯾوار :ﯾکی از دﯾوارھای اتاق مربوطه را به رنگ مورد عالقهتان
درآورده و از آن به عنوان ﯾک ناحيه مرکزی استفاده کنيد .در نظر داشته
باشيد که رنگ مورد نظر تا حدودی با اشيای دﯾگر اتاق مثل روميزی ،پرده
و ...مطابقت داشته باشد .تابلوھا و وساﯾل زﯾنتی دﯾگر را روی ھمين دﯾوار
آوﯾزان کنيد و تکهای از زﯾباترﯾن اثاثيهتان را مقابل آن قرار دھيد.
 (٣استفاده از گياھان :گياھان سبز ھميشه جان تازهای به فضای اتاق
میبخشند .گياھی مناسب با فضای اتاقتان را انتخاب کرده ،آن را در ﯾکی از
گوشهھای اتاق قرار دھيد.
 (۴پھنکردن قاليچه در کف اتاق :استفاده از قاليچه روش بسيار مناسبی
جھت گرمتر کردن فضا و اﯾجاد محيطی صميمیاست .بھتر است قاليچه را
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به صورت زاوﯾه دار در زﯾر ميز اتاق پھن کنيد.
 (۵آوﯾختن تابلو ﯾا آﯾنه به دﯾوار :تصاوﯾری را که به نوعی بازتابی از شخصيت شما میباشند در قابھای مزﯾن روی دﯾوار نصب کنيد .اگر از آﯾنه
استفاده میکنيد ،نھاﯾت سعی خود را به کار بگيرﯾد تا آن را در محلی مناسب که منعکس کننده چشم اندازی قابل توجه ازعناصر موجود در اتاق
است ،آوﯾزان نماﯾيد.
 (۶دستهبندی کردن اشيا :تعدادی مجسمه و اشيای تزﯾينی مورد عالقهتان را جمعآوری کنيد و جاﯾی را مخصوص چيدن آنھا در اتاق در نظر بگيرﯾد.
آنھا را به سه ﯾا پنج دسته تقسيم کنيد و مجسمهھای مشابه را در ﯾک دسته کنار ھمدﯾگر بچينيد .سعی کنيد اشکال متفاوتی را برای چيدن
انتخاب کنيد.
منبع  :روزنامه سالمت
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اصول کلی چيدن وسايل در خانه ھای امروزی

تعيين محل وساﯾل و مبلمان منزل ﯾکی از مرعوب کننده ترﯾن و مھمترﯾن
تصميمات در طراحی دکوراسيون منزل است .به خصوص اگر فضای کوچکی
در اختيار داشته باشيم ،باﯾد برای چيدن وساﯾل بيش از پيش ظرافت به خرج
دھيم تا قطعات مبلمان و وساﯾل دﯾگر ،راه رفت و آمد را مسدود نکنند.
سه موقعيت زﯾر از جمله حالتھای معمول در منازل ھستند که ميتوان
تعدادی از اصول اوليه دکوراسيون را بر اساس آنھا شرح داد.
● اتاق نشيمين :
ھنگامی که لوازم اتاق نشيمن را ميچينيد ،ﯾک روش ساده انتخاب مرکز
توجه ﯾا نقطه تمرکز برای اتاق است .اﯾن نقطه ،در واقع مرکز ثقل اتاق
است و وساﯾل باﯾد درست در مقابل اﯾن قطعه مھم چيده شوند .به اﯾن
ترتيب شما باﯾد مراحل زﯾر را طی کنيد.
 (١نقطه تمرکز را انتخاب کنيد .شومينه ،پنجره ھای بزرگ ﯾا ميز تلوﯾزﯾون و
چيدمان وساﯾل و مبلمان را در اطراف آن انجام دھيد .اﯾن نقطه تمرکز باﯾد به
دﯾوار تکيه داشته باشد و مبلمان دور از دﯾوارھا چيده شوند تا فضاﯾی
خودمانی و گرم اﯾجاد شود.
 (٢صندليھا و مبلھا را بيش از حد از ﯾکدﯾگر دور نگذارﯾد تا مھمانان شما بتوانند به راحتی با ﯾکدﯾگر صحبت کنند.
 (٣محل ميز را طوری انتخاب کنيد که در دسترس تمام نشستگان باشد .در صورت امکان در نزدﯾکی ھر مجموعه مبل ،ﯾک چراغ پاﯾه دار ﯾا آوﯾز بلند
قرار دھيد.
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 (۴بين ميز کوتاه قھوه خوری و کاناپه جای پای کافی در نظر بگيرﯾد .کافی است که اﯾن دو بين  ٣۵تا  ۴۵سانتيمتر با ﯾکدﯾگر فاصله داشته باشند
 (۵ارتفاع ميزھای عسلی باﯾد حداکثر تا دسته صندلی ﯾا مبلی که در کنار آن قرار دارد ،باشد.
 (۶محلی برای رفت و آمد آسان و به عرض چند دسيمتر در اطراف وساﯾل درنظر بگيرﯾد.
● اتاقھای چند منظوره:
چيدن وساﯾل در اتاقھای بزرگ ﯾا ناھارخوری و نشيمنھای ﯾکسره در آپارتمانھای امروزی کار نسبتا مشکلی است .زﯾرا نه تنھا باﯾد بدانيم از کجا
شروع کنيم ،بلکه باﯾد کاربردھای مختلفی را در ﯾک چھارچوب واحد بگنجانيم.
 (١شما در ﯾک اتاق چند منظوره باﯾد برای ھر بخش از فضا ،ﯾک وﯾژگی غالب در نظر بگيرﯾد .برای مثال بخش غذاخوری را بر روی ﯾک وﯾترﯾن ﯾا
قفسه ظروف زﯾبا و بخش نشيمن را بر روی ميز تلوﯾزﯾون متمرکز کنيد .در صورت امکان اﯾن دو بخش را در نقطه مقابل ھم قرار دھيد تا وزن ترکيب
بندی اتاق متعادل بماند.
 (٢با قرار دادن ماھرانه مبلمان ،دﯾواری طبيعی ميان دو بخش اتاق اﯾجاد کنيد .با قرار دادن کاناپه ﯾا ﯾک جفت صندلی به طوری که پشت به محل
غذا خوری باشد ﯾا قرار دادن ﯾک پاراوان ميتوانيد دو بخش اتاق را از ﯾکدﯾگر جدا کنيد.
 (٣ھماھنگی و توازن را فراموش نکنيد .با قرار دادن دو ﯾا چند شیء کوچک در مقابل اشياء بزرگ و کنار ھم قرار دادن صندليھا و ساختن مجموعه
ھاﯾی از لوازم تزئينی ميتوانيد به نتيجه دلخواه برسيد.
 (۴برای مشخص و جدا کردن ھر قسمت از قاليچه ھای کوچک مناسب با فضا استفاده کنيد.
 (۵توجه کنيد که دور ميز غذا خوری فضای کافی برای عقب کشيدن صندلی و نشستن داشته باشد .اﯾن فضا از ھر طرف باﯾد حداقل  ٩٠سانتی
متر باشد.
 (۶مبلھا باﯾد طوری قرار بگيرند که رسيدن و نشستن بر روی آنھا به سادگی امکان پذﯾر باشد و محل عبور و مرور برای مھمانان و ميزبان موجود
باشد.
● اتاق خواب :
اگر از شکل قرﯾنه ای که در اکثر اتاقھای خواب با ﯾک تخت و دو ميز عسلی اﯾجاد ميشود ،خسته شده اﯾد ،کمی از ابتکار خود بھره گرفته و اﯾن فضا
را به محلی آرام بخش و شادی آور تبدﯾل کنيد.
 (١تخت را طوری قرار دھيد که در اطراف آن فضای کافی برای عبور وجود داشته باشد .تخت ،نقطه تمرکز چيدمان اتاق خواب است .اگر تخت تا حد
امکان از کمد فاصله داشته باشد ،استفاده از اﯾن دو فضا ساده تر خواھد بود.
 (٢برای گرم و راحت کردن فضا از قاليچه ھای نرم و کوچک در کنار تخت استفاده کنيد.
 (٣انتخاب و چيدمان لوازم تزئينی شخصی ،گلدان کوچک با گلھای طبيعی و چراغ خواب ميتواند دو عسلی را به دو فضای متفاوت تبدﯾل کند.
 (۴ﯾک تابلو آرامش بخش که عرض آن الاقل ﯾک سوم عرض تخت باشد ،در باالی تخت نصب کنيد .به طوری که بيشتر به تخت نزدﯾک باشد تا
سقف.
 (۵اگر در پاﯾين تخت فضای کافی وجود دارد ،ﯾک نيمکت ﯾا صندوق زﯾبا در اﯾن قسمت قرار دھيد ﯾا ﯾک ميز کوچک و مبل راحتی در گوشه مقابل
تخت قرار دھيد.
 (۶نور موضعی در اتاق خواب بھتر از نور ﯾک چراغ سقفی است .در صورت تماﯾل ميتوانيد از ھردو استفاده کنيد .چراغھای پاﯾه دار ﯾا آباژورھای آوﯾز
با سيم بلند که در گوشه اتاق نصب ميشوند نيز به اﯾجاد فضاﯾی مناسب برای استراحت کمک ميکنند.
منبع P٣٠World Forums :
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اگر در حال اسبابکشی ھستيد

در اﯾن ستون اﯾن بار نکاتی را به شما گوشزد خواھيم کرد که اگر در حال
اسبابکشی کردن ﯾا تعميرات اساسی در منزلتان ھستيد حتماً به کار شما
خواھد آمد.
حاال که دارﯾد ﯾک تغيير اساسی در محل زندگیتان میدھيد میتوانيد
بسياری از وساﯾلی را که نگه داشتهاﯾد تا شاﯾد ﯾک روز به کارتان بياﯾد دور
بيندازﯾد ﯾا به کسانی ببخشيد که به آنھا احتياج دارند .چيدن ﯾک خانه تازه با
وساﯾل کمتر راحتتر و زﯾباتر خواھد بود.
ھرگز سعی نکنيد در تزئين منزل به کمال مطلق دست بيابيد .خانه شما
باﯾد زنده به نظر برسد و اﯾن به معنی کمی به ھم رﯾختگی است .بنا براﯾن
ھمه چيز نباﯾد ھميشه درست در جای خود باشد.
اگر در حال انجام تغييرات اساسی در منزل ھستيد قبل از ھر کار جنس
موادی را که استفاده میکنيد مورد بررسی قرار دھيد .کف پوش مرمر در
تابستان بسيار خنک و عالی است اما در زمستان به طور آزاردھندهای سرد
است .کفپوشھای غير از فرش و موکت ھم به سرو صدای محيط اضافه میکنند .اول اﯾن نکته را در نظر داشته باشيد که خانواده شما کم
جمعيت ﯾا پرجمعيت ھستند و بعد نوع کفپوش را انتخاب کنيد .کف چوبی از ھر نظر عالی است ،فقط باﯾد مخارج نگھداری آن را در نظر داشته
باشيد.
جزئيات کوچکی را که تفاوت فراوان اﯾجاد میکنند از ﯾاد نبرﯾد .روميزی ،بشقابھا ،ليوانھا ،زﯾربشقابیھا ،گل و دﯾگر لوازم روی ميز .اﯾن رنگھا و
رﯾزه کاری ھا ممکن است به نظر دست و پا گير بياﯾند اما آنقدر موثرند که ارزش زحمت را دارند.
از آنجاﯾی که آثار ھنری موجود در منزل معرف شخصيت شماست ،لوازم خانه را طوری انتخاب کنيد که بر زﯾباﯾی تابلوھا و آثار ھنری دﯾگر موجود در
خانه بيفزاﯾد .وساﯾل خانه را طوری نچينيد که توجه را از آثار ھنری به خود جلب کنند.
پاراوانھای تاشو و پاﯾه دار بھترﯾن وسيله برای تقسيم فضا در ﯾک اتاق ھستند  -مثال برای جدا کردن ميز کار از اتاق نشيمن -و بخصوص در
فضاھای کوچکتر کاربرد دارند .با استفاده از پاراوانھای کوتاھی که نقش ﯾا تزئين روی آن از ھر دو طرف دﯾده شود ھم شلوغی ميز کار را
میپوشانيد و ھم فضای خانگی تری به اتاق نشيمن میبخشيد .اتاقھای خود را پر از وسيله نکنيد .ھرچيز خوبی با افراط به سوی بدی متماﯾل
میشود .کمی از اﯾن و کمی از آن کافی است .مراقب باشيد که اتاق را با رنگ ﯾکنواخت ،ظروف فلزی کوچک و بزرگ ،اشيای چوبی کاغذ دﯾواری و
برگھای طالﯾی پرنکنيد .سعی کنيد در ﯾک اتاق ساده و خلوت غافلگيریھای خالقانه ترتيب دھيد .طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحيح
است با چاشنیھاﯾی از تزئينات زﯾباﯾی که دوستشان دارﯾد.
▪ تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد:
مبلمان را از کنار دﯾوار برداشته و سعی کنيد آنھا در زواﯾای جدﯾدتر و گيراتر بچينيد .مثال ً قرار دادن کاناپه به صورت مورب در ﯾک اتاق نشيمن بارﯾک
باعث میشود که اتاق وسيع تر نشان دھد.
▪ از گل و گياه استفاده کنيد:
گل و گياه میتواند حال و ھوای تازهای به خانه بياورد .اگر عالقهای به رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد ،میتوانيد از گلھا و درختچهھای مصنوعی
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استفاده کنيد .کيفيت گلھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی میتوان آنھا را از گل طبيعی تشخيص داد.
▪ ﯾک قاليچه محلی در نقطهای بيندازﯾد:
قاليچهھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاقھای گفتوگو و نشيمن به شمار میرود .قاليچهای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد
و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد.
▪ تابلوھا و آﯾنه را از دﯾوارھا آوﯾزان کنيد:
تابلوھاﯾی آوﯾزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند .سعی کنيد از قابھای تزئينیتر و زﯾباتر استفاده کنيد .ھنگام آوﯾزان کردن دقت
کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا باشد.
▪ المپھا و لوسترھا را عوض کنيد:
لوسترھا و المپھا جزو وساﯾلی ھستند که خيلی زود بر بيننده آشکار میکنند که سبک چيدمان خانهتان قدﯾمی است ﯾا جدﯾد .به دنبال
لوسترھاﯾی باشيد که جدﯾدتر و فانتزی باشند و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانهتان نيز ھماھنگ باشند.
▪ لوازم اضافی را از جلوی دﯾد بردارﯾد:
وساﯾل و لوازم اضافی باعث از بين رفتن جلوه اتاق میشود .برای برگهھا ،اسباب بازیھای بچهھا و ساﯾر اسباب و وساﯾلی که شکل اتاق را بر
ھم میزند ،جای مخصوصی تدارک ببينيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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انرژی فنگشويی

فنگشوﯾی علمی است از چين باستان که برای زندگی بھتر
انسانھا به ﯾادگار باقی مانده است .اﯾن دانش به دليل سادگی
اجرا و کارکردھای شگفت انگيزش تاثير زﯾادی بر مردم داشته
است چون با دقت در انتخاب لوازم منزل و قرار دادن آنھا در مکان
مناسبشان در خانه میتوانيد موجب تعادل در نيروھای ناپيدای
آنھا شده ،در نتيجه فضاﯾی سالم و سرشار از انرژی مثبت را به
خانهمان ھدﯾه بدھيم .در فنگشوﯾی اﯾجاد ھماھنگی بين رنگھا
ھم اھميت به سزاﯾی دارد.
ترگل شعبانخانی از محققين اﯾرانی در جلد دوم کتاب پزشکی مکمل و درمانھای موازی اشاره کردهاند که انسان آگاھانه ﯾا ناآگاھانه تحت تاثير
رنگآميزی محيط اطراف ،مبلمان اتاقھا و محل کار ،لباس و حتی غذاﯾی که میخورد ،است.
بعضی رنگھا به او انرژی میدھد و برخی آن را به ھدر میدھد .برای ھمين فنگشوﯾی میتواند تعادل و ھماھنگی را به خانه ما به ارمغان
بياورد.از ھمين الگو میشود در دﯾگر ابعاد زندگی ھم استفاده کرد حتی در بدن خودمان تا با توجه به غذاﯾی که میخورﯾم و لباسی که میپوشيم
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انرژی فعال بدنمان را متعادل و ھماھنگ کنيم.
)فرانک اﯾکرمن( مدرس و کارورز ﯾکی از روشھای فنگشوﯾی است.او چنين اظھار دارد که دانشش را مدﯾون سرچشمه و مبدا آن است که بر
اساس غيبگوﯾی در سيستمھای باستانی شکل گرفته است .او میگوﯾد که اﯾن سيستمھا رﯾشه در دوران آتالنتيس دارند.
فرانک و شاگردش )پاترﯾشيا بنکه( بھترﯾن راه را برای اﯾن که چيزی در رابطه با اﯾن روش ﯾاد بگيرﯾم اجرای عملی آن دانست و پيشنھاد کرد که در
دفتر مرکزی نشرﯾه کيندرد اسپيرﯾت آن را اجرا کند .او در ﯾک بعدازظھر روز جمعه که دفتر خيلی شلوغ بود از راه رسيد .با وجود حضور ما و
فعاليتھاﯾی که درمحل داشتيم ،او انسداد انرژی را در مناطقی از ساختمان تشخيص داد .تشخيص او کامال منطبق بر درﯾافتھاﯾی بود که ما نيز
در آن مکانھا حس میکردﯾم .پاترﯾشيا تفاوت اﯾن سيستم را با دﯾگر سيستمھای فنگشوﯾی در حين اجرا توضيح داد):اگرچه فنگشوﯾی به ظاھر
ﯾک ھنر برای اﯾجاد ھماھنگی در درون و بيرون فضای ساختمان به نظر میرسد ،اما در اصل اﯾن ھماھنگی به انرژی فنگشوﯾی)که گاھی روح
فنگشوﯾی نيز ناميده میشود( ،ﯾعنی سرچشمه و مبدا و منبع اﯾن سنت مربوط است .آن چه که اﯾن روش را از دﯾگر فنگشوﯾیھا جدا میکند
اﯾن حقيقت است که در اﯾن نوع ،سيستمھای نافذ انرژی در ﯾک فضا مستقيما در ھمان سطح انرژی متعادل میشود.
در اﯾن نوع انرژی فنگشوﯾی نيازی به جابهجاﯾی مبلھا نيست و ﯾا اﯾنکه به دﯾوارھا ضربه زده شود و ﯾا اشيای اضافی در منزل قرار داده شود .اﯾن
روش از ﯾک الگوی ثابت و ﯾا استفاده از اشکال ھندسی خاصی پيروی نمیکند.
در واقع اجرای اﯾن نوع فنگ شوﯾی به سادگی ﯾک درخواست و ﯾا نيت است که کارورز درک میکند و تشخيص میدھد که فضا چگونه است و
افرادی که در آنجا زندگی ﯾا کار میکنند به چه چيزی نياز دارند .کليد انجام کار اﯾن است که کارورز به طرﯾق بخصوصی نگاه کند و سيستمھای
انرژی موجود در فضا را ببيند و تشخيص بدھد که آﯾا جاﯾی وجود دارد که در آن ،انرژی مسدود و ﯾا شدﯾدا قطبی شده باشد و براساس اﯾن تشخيص
سيستم انرژی را با کمترﯾن دستکاری و ﯾا دخالت تغيير دھد.
وقتی ما راجع به اﯾن موضوع با فرانک اﯾکرمن  -بنيانگذار اﯾن سيستم -صحبت کردﯾم او راجع به اشکاالتی که سيستمھای فنگشوﯾی میتوانند
برای زندگی اﯾجاد کنند اﯾن چنين گفت) :اغلب اﯾن سيستمھا نمیتوانند با موقعيتھا ھماھنگ شوند .تئوریھاﯾی ھستند که گراﯾش به تکيه
کردن به ﯾک قانون خاص را دارند اما زندگی خيلی به ندرت شراﯾط خاص مورد نظر آن تئوری را به وجود میآورد .شخصی که برای سالھا در مکانی
زندگی ميکند ،ناخودآگاه انرژیھای آن مکان را تغيير ميدھد.
اﯾن چيزی است که الزم است در نظر گرفته شود ،بنابراﯾن حتی اگر سيستم صحيح و درست باشد با اﯾن حال ممکن است بازتاب الزم در زندگی را
موجب نشود (.پاترﯾشيا توضيح داد که اﯾن سيستم از ﯾک سری قوانين ثابت و قطعی پيروی نمیکند) :چيزی که من برای بيشترﯾن بھره در نظر
میگيرم اﯾن است که از طرﯾق جاری شدن صحيح انرژی ،انرژیھاﯾی که در فضای کاری ﯾا زندگی افرادی که در آنجا ھستند ،تغيير کند.
نتاﯾج تغييراتی که به وجود میآﯾند،در ھر زمانی متفاوت است ،زﯾرا برای ھر کسی اﯾن تغييرات میتواند و ﯾا الزم است متفاوت باشد .اﯾن نمونه
فنگشوﯾی چنين وعدهای نمیدھد که به محض درخواست کسی ،به عنوان مثال درخواست افزاﯾش پ ول از ﯾک فنگشوکار ،پولش به شکلی
جادوﯾی زﯾاد شود ،ﯾا تمام مشکالتش حل شود.
ولی چيزی که اﯾن روش تضمين میکند اﯾن است که تغييرات انرژی حاصله درجاﯾی که الزم است ،حماﯾتش کند و البته در مراحل بعدی نياز به
تغيير انرژی در خود فرد است .ارزﯾابی و مشاھده پاترﯾشيا در مکان ھا به سرعت و با دقت باالﯾی انجام شد.
او توضيح داد که درﯾافتن سيستم انرژی ابتدا ضعيفترﯾن مکان را جستجو میکند .اﯾن مکان ممکن است در ﯾک اتاق باشد ،ﯾا در کل خانه و ﯾا در
باغچه و محيط اطراف .سپس او مناطق ضعيف را از نو متعادل میکند تا سيستم انرژی تغيير ﯾافته را در آن مناطق به جرﯾان بيندازد .قاعده کلی اﯾن
است که ابتدا انسدادھاﯾی که در انرژی وجود دارد ،برطرف شود ،انرژیھای اضافی بيرون بروند ،سپس سطح انرژی مثبت باال برود .الزم است
آھنگ و ارتعاشات ھماھنگ با آن فضا را پيدا کرد تا فھميد که چه چيزی برای افرادی که در آنجا زندگی ﯾا کار میکنند ،اﯾدهآل است.
پاترﯾشيا ،بعد از شناساﯾی مناطقی که مشکل داشتند ،نمادھای سادهای را برروی برگهھاﯾی نقاشی کرد و آنھا را در مکانھای مناسب بر روی
دﯾوارھا ،زمين و سقفھا چسباند .او توضيح داد که میخواھد موقعيت نمادھا را مشخص کند و ظرفيت اتاق را افزاﯾش بدھد چون احساس تنگی
جا میکند و بعد او در ھر ﯾک از مناطقی که انتخاب میکرد ﯾک کبرﯾت آتش زد و آن را در طول آن نماد به حرکت درآورد .اساسا اﯾن روش ﯾک شيوه
کامال در دسترس است ،تئوریھای چندانی ندارد و بيشتر تمرﯾنی است .پاترﯾشيا در مورد نمادھاﯾی که عالمتشان فرق دارد توضيح داد که تفاوت
اﯾن نمادھا ،در ﯾک فضای خاص جرﯾان انرژی ،کيفيت و مسير آن را از راهھای مختلفی تحت تاثير قرار میدھد.
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به عنوان مثال ،ﯾک نماد برای شناساﯾی انرژی در سطوح عمودی ﯾک مکان است ،ﯾکی برای سطوح افقی )مثال برای شناساﯾی اختالالت
الکترﯾکی زﯾرزمينی ﯾا آبراھهھا مناسب است( ،ﯾکی برای راندن انرژی نامطلوب به بيرون از آن مکان و دﯾگری برای دعوت کردن انرژی خوب به داخل
مکان .فرانک اﯾن روش را برای تغيير و ﯾا تبدﯾل انرژی در انسان با طب سوزنی ادغام کرده است و از طرﯾق آن تشخيص میدھد که قطبھای مثبت
و منفی احتياج به توجه دارند.
شناختن اﯾن که کدام قطب باﯾد به کار رود ،چيزی است که اﯾن سيستم را شفابخش کرده است ،دقيقا ھمين امر در ساختمانھا نيز به کار
میرود .شناختن اﯾن که کدام قسمت ساختمان منطقه حياتی آن است .کبرﯾت مثل ﯾک کليد آتشسوزی است که نمادھا را روشن میکند و
باعث به کار افتادن آنھا میشود .من و چند تن از دوستانم که شاھد عمليات پاترﯾشيا بودﯾم به وضوح تغييراتی که به وجود میآمد را لمس کردﯾم،
عجيب اﯾن بود که ھمه اﯾن تغييرات قابل توجه تنھا حاصل ھمان کارھای سادھای بودند که پاترﯾشيا انجام داد.
● انرژی ازاشيای منزل
اﯾن دانش به دليل سادگی اجرا و کارکردھای شگفتانگيزش تاثير زﯾادی بر مردم داشته است ،چون با دقت در روش چيدمان اتاق نشيمن،
آشپزخانه ،حمام و دستشوﯾی و انتخاب لوازم منزل و قرار دادن آنھا در مکان مناسبشان در خانه میتوانيم موجب تعادل در نيروھای ناپيدای آنھا
شده ،موقعيتھای زندگیمان را بھبود ببخشيم و در نتيجه فضاﯾی سالم و سرشار از انرژی مثبت را به خانهمان ھدﯾه بدھيم.
از نظر علم معماری کھن چينی ،ھمه قسمتھای ﯾک خانه با عناصر چھارگانه ﯾا ھمان آب ،باد ،خاک و آتش در ارتباط مستقيم ھستند.
اتاق نشيمن ھم عنصر فلز دارد ،عنصری سنگين و بسيار مرتبط با احوال روزانه شما که با وجود ساعتھای بزرگ دﯾواری ،تلوﯾزﯾونھای صفحه
بزرگ ،وساﯾل تھوﯾه ،رادﯾاتور شوفاژ ،ضبط صوت و دیویدی ،که در اغلب اتاقھای نشيمن پيدا میشوند ،سنگينتر ھم میشود.
چينیھا و البته اﯾرانیھاﯾی که جدﯾدا به اﯾن علم قدﯾمی و جالب عالقهمند شدهاند ،برای نجات اتاق نشيمن و قابل تحمل کردن آن پيشنھادات
بامزهای دارند ،مثال داشتن ساعتی گرد به رنگ طالﯾی در اتاق ،آن ھم رو به روی در برای اﯾن که انرژی منفی اتاق را مھار کند،ﯾا استفاده از
تابلوھای نقاشی مثل نقش ماھی که چينیھا معتقدند طول عمر میآورد ﯾا تصاوﯾر زﯾباﯾی غير آن منظرهھای بیرﯾخت غروب که دلسردی میآورد
و تصاوﯾر عجيب ببرھاﯾی که توی کوبلنفروشیھا میبينيم و بینھاﯾت ترسناک و پر از خشونت ھستند.
مھندسين عالقهمند به فنگشوﯾی در طراحی دکوراسيون اتاق نشيمن عالوه بر محدود کردن تصاوﯾر ،به رنگھا ھم میپردازند ،مثال رنگ قرمز را
برای اتاق شما ممنوع میکنند ،چون که روحيه تند و خشن و پرخاشگر که مشخصه رنگ قرمز است ،احوال خانواده شما را که در اﯾن اتاق امن گرد
ھم آمدهاند به ھم خواھد رﯾخت.
بعد ھم پيشنھاد میکنند که برای اتاقتان از رنگھای مخصوص جنگل مانند سبز و قھوهای و آبی و زرد استفاده کنيد و با پارچه خوشرنگ و مبل
ساده و نرم و حتی پشتیھاﯾی که فضای گرم و خودمانی شبيه کلبه جنگلی اﯾجاد میکنند ،فضای اتاقتان را کامال امن و دوست داشتنی کنيد.
عالوه بر ھمه اﯾنھا اگر میخواھيد اتاقی که در آن دور ھم جمع میشوﯾد اتاقی بدون دلنگرانیھای معمول باشد ،عکس ھمه افراد خانواده و
ھمه کسانی که دوست دارﯾد را در قابھای کوچک بر در و دﯾوار آن آوﯾزان کنيد ،تا ھميشه به ﯾادشان باشيد.
اتاق نشيمن شما جاﯾی است که در آن روزنامه میخوانيد ،عصرانه میخورﯾد ،با بقيه افراد خانواده گپ میزنيد ،تلوﯾزﯾون تماشا میکنيد و حتی
گاھی چرت میزنيد! آﯾا اﯾن اتاق پر از شادی ارزش ندارد که با روشھاﯾی ساده ،ھرچند غيرمعمول ،دوست داشتنیتر شود؟ پس اگر ﯾک لحظه،
فقط ﯾک لحظه با علوم عجيب شرقی ھمراه شدﯾد ،ﯾعنی فقط عالقهمند شدﯾد بدانيد )اﯾن وﯾانگ( ،ﯾعنی دو عنصر مثبت و منفی متعادلکننده
انرژی از نظر چينیھا ،ژاپنیھا ،ھندیھا و ھمه شرقیھا در اتاق نشيمن شما به ﯾک اندازه وجود دارد،کافی است که امروز در تنھاﯾی ،بدون
حضور کسی ،در اتاق خلوت کنيد ،روی صندلی راحتی بنشينيد و چشمھاﯾتان را ببندﯾد.
اگر ذھنتان به ھزار جا رفت ،اگر دلشوره داشتيد ،اگر احساس امنيت و آرامش نداشتيد ،اگر جرﯾان ھوای کاذبی را احساس میکردﯾد ،اگر قالی
اتاقتان ناراحت و گل و گياه گوشه اتاق براﯾتان غيرقابل تحمل بود ،اگر صداھاﯾی در اطراف میشنيدﯾد و دلتان میخواست پاھاﯾتان را باال بگيرﯾد و
خودتان را نجات دھيد ،اگر سرتان مثل ﯾک دﯾگ که با چکش بر آن بکوبند صدا داد ،اگر ﯾاد بدھکاریھا ،غذاھای مانده توی ﯾخچال ،مھمانھای
سرزده ،رﯾيس بداخالق ،ھمساﯾهھای دوست نداشتنی ،خاله خرسھای آشنا و ھمه اتفاقات و جرﯾاناتی که ھر روز مثل ميخ توی پاﯾتان فرو
میرود افتادﯾد ،اگر دلتان نخواست پاھاﯾتان را دراز کنيد ،چند دقيقه تلوﯾزﯾون نگاه کنيد ﯾا کتاب بخوانيد و اگر خنکی کولر و ﯾک دانه زردآلود
خوشحالتان نکرد ،نترسيد!
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انرژی مثبت را به زندگی خود بياوريد

شما با تغذﯾه مناسب مراقب سالمت خود ھستيد .برای رفع
نگرانی از وضعيت جسمیتان به پزشک مراجعه میکنيد اما
خوب است بدانيد برای داشتن جسم و روح سالم ،موارد بسيار
دﯾگری ھم دست به دست ھم میدھند و به ما برای رسيدن به
سالمتی کمک میکنند .ﯾکی از عواملی که شاﯾد خيلی ھم به
آن توجه نمیکنيم ،نوع دکوراسيون محل کار و زندگیمان است.
ميزان انرژی موجود در اﯾن دو مکان کامال میتواند بر سالمت
جسمی و روحی ما موثر باشد .ھمانطور که میدانيم انرژی
حياتی در تمام موجودات ،اجسام و در ھمه جا وجود دارد ولی در بعضی نقاط انتشار انرژی ،بيشتر از جاھای دﯾگر است.
اصوال نقاط مرتفع مثل مناطق کوھستانی و جنگلھای انبوه که دارای درختان کھنسال بلند ھستند و معابد ،مساجد ،کليساھا ﯾا مکانھاﯾی که
مقبره بزرگواری است؛ ھر جا که انسان در آن به عبادت خدا میپردازد و با فکر او تمرکز میکند و او را در قلب خود حس میکند ،به افزاﯾش انرژی
درونی انسان و شفای او کمک میکند.
● دکوراسيون انرژی
به عقيده چينیھای باستان ،موقعيت و جھت پدﯾدهھا در فضا از اھميت به سزاﯾی برخوردار بوده و محل سکونت ،کار ،نحوه قرارگيری اشيا ،ميز،
مبلمان ،کتابخانه و ساﯾر ماﯾملک انسان که او را از ھر سو احاطه کردهاند ،قادر به تاثيرگذاری بر سالمت رفتار و روان او ھستند .براساس
فنگشوﯾی اشکال ھندسی ،خطوط و استقرار صحيح اشيا در محيطھای مناسب موجب ھمسوﯾی نيروھای آسمانی با انسان و اشيا شده،
سالمتی و موفقيت را به ارمغان میآورند.
اﯾن تاثيرات ،رفتار و شخصيت انسان را در جھت مثبت ﯾا منفی و موزون ﯾا ناموزون تعيين ميکنند .بدﯾھی است که اصلیترﯾن عصاره دکوراسيون
انرژی ﯾا فنگشوﯾی ،توجه به ھماھنگی موجود در طبيعت بوده و کشف رموز طبيعت که ھمواره در حال سخن گفتن با بشر ھستند و استفاده از
آنھا در زندگی شخصی .برای تبدﯾل محيط اطراف خود به چنين اماکنی چه باﯾد بکنيم؟ راھکار اجراﯾی برای بھرهمندی از فضاﯾی مثبت چيست؟
● پاک کردن انرژیھای منفی
احتماال میتوانيد برخی از اﯾن مکانھا را در اطراف خود مثال بزنيد ،اماکنی که ارتعاشات منفی آنھا باالست .بسياری از ما تجربه کردهاﯾم که ھنگام
مراجعه به بعضی جاھا حال خوب ما ،بد میشود مثل جاھای گرفته ،بدون گردش و تھوﯾه ھوا ،بدون نور و زندگی .علت اصلی آن باال بودن
ارتعاشات منفی در اﯾن اماکن است.
راھھا و شيوهھای متعددی وجود دارد که میتوان با آن فضاھا ﯾا اماکن را از ارتعاشات منفی پاک و ارتعاشات مثبت و شفابخش را جاﯾگزﯾن آن کرد.
اﯾن عمل به خصوص در مکانھای عمومی مانند ھتلھا ﯾا کوپه قطار بسيار مفيد واقع میشود اما میتوان آن را به منظور پاکسازی و تقدﯾس
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منزل ،محل کار ﯾا اتومبيل خود نيز استفاده کرد ،اغلب افراد پس از اﯾن عمل ،احساس خوبی را تجربه میکنند.
● راهکارھای موثر
▪ فرض کنيد که ﯾک درمانگر بخواھد به شفای بيمار بپردازد .کار کردن درمانگران در اتاقی که از انرژیھای منفی پاکسازی شده باشد ،بسيار
اھميت دارد .بھتر است در صورت امکان اتاقی انتخاب شود که در معرض نور آفتاب بوده و به فضای باز و ھوای تازه دسترسی داشته باشد.
پس آفتاب ﯾکی از عوامل دفع انرژیھای منفی است ٢- .عالوه بر اﯾن میتوان با دود کردن مرﯾمگلی و سرو آزاد ﯾا ھر گياه خوشبو و
ضدعفونیکننده دﯾگر ،اتاق را پاکيزه نگاه داشت .پيش از برخاستن دود باﯾد ﯾکی از درھای خانه را باز گذاشت تا دود ،انرژی مرده و منفی را جذب
کرده ،آن را از در اتاق خارج کند ٣- .قرار دادن تکهھای جواھر مناسب در اتاق نيز انرژی منفی را جذب میکند.
● چند توصيه ساده
حاال چند توصيه ساده برای اﯾنکه محيط اطراف خود را سرشار از انرژی مثبت کنيد:
 (١ھرگز به طور مداوم در اتاق بدون تھوﯾه ﯾا زﯾرنور چراغھای فلورسنت )مھتابی( کار نکنيد .اﯾن نور فرکانسی توليد میکند که با ارتعاشات ھاله
تداخل کرده ،موجب بروز فرکانس ضربهای در حوزه انرژی میشود .دامنه فرکانسی اﯾن نورھا برای تندرستی زﯾانآور ھستند.
 (٢وجود گياھان ،مولد انرژی و شفابخش ھستند .میتوانيد در اتاق خود از حضور زنده گياھان بھرهمند شوﯾد و زندگی را در کنار گياھان تجربه کنيد.
 (٣استفاده از رنگھای شاداب و انرژیبخش نيز میتواند بسيار موثر باشد.
 (۴پخش موسيقی موزون برای از بين بردن انرژیھای منفی در فضا و دفع امواج منفی مفيد است .کاری کنيد که نور و ھوای زنده و تازه به
زندگیتان جاری شود .با خواندن نام خداوند میتوانيد اتاق خود را به مکانی پاکيزه و سرشار از انرژی مثبت تبدﯾل کنيد.
منبع  :اﯾرانيان انگلستان
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انطباق کف پـوش خـانـه با آب و ھوا

در فضاھای بسته طرح و رنگ کفو سقف از اھميت وﯾژهای برخوردار است.
بسياری از وساﯾل از جمله ،فرش ،مبلمان ،ميزھا و کمدھا را میتوان با رنگ
کفخانه ھماھنگ کرد .در مطلب حاضر به معرفی چند نوع کفپوشھای
متداول میپردازﯾم:
● کفپوشھای چوب پنبهای
اﯾن نوع کفپوش از چوب پنبه حقيقی ساخته شده و از پوست درخت بلوط
گرفته میشود که اغلب در مناطق مدﯾترانهای مخصوصاً در کشور پرتغال
بسيار ﯾافت میشود .به دليل اﯾنکه برای توليد اﯾن کفپوش احتياج به
پوست درخت بلوط دارﯾم ،لذا توليد آن برای اکوسيستم مخرب نيست.
از اﯾن نوع کفپوش در مکانھاﯾی استفاده میشوند که انعکاس صدا در آنجا

www.takbook.com

www.takbook.com
مھم است و میخواھند محيطی آرام داشته باشند مانند استودﯾوھا .چوب
پنبه رنگی گرم دارد و به دکوراسيون خانه و ﯾا اتاق حالتی بسيار زﯾبا و
طبيعی میبخشد.
اﯾن کفپوش معروف است به اﯾنکه جزو راحتترﯾن نوع کفپوشھا برای پا
محسوب میشود و ھمچنين عاﯾق صدای مناسبی نيز ھست.
کفپوش چوبپنبهای در تمام نقاط خانه مانند آشپزخانه و حتی کتابخانه
کفپوش مناسبی است.
مانند کفپوشھای چوبی ،کفپوش چوب پنبهای نيز میتواند به وسيله واکس و ﯾا پلييورﯾتن براق شود.
راﯾج ترﯾن نوع براق کردن استفاده از واکس است که به کفپوشھا جالی بسيار زﯾباﯾی میبخشد و الزم است حداقل سالی ﯾک بار واکس زده
شوند.
اما برای کفپوشھای استفاده شده در آشپزخانه بھتر است از براق کننده پلييورﯾتن استفاده شود زﯾرا احتياج به مراقبت کمتری دارد و ھمچنين
استحکام بيشتری دارد.
به دليل اﯾنکه اﯾن نوع کفپوش جاذب آب است ،باﯾد کامال ً مراقب بود و ھر زمان که آب ﯾا ماﯾع دﯾگری بر روی آن رﯾخت باﯾد سرﯾعاً توسط پارچه پاک
و تميز شود چون اﯾن نوع کفپوش به راحتی منبسط و منقبض میشود.
کفپوشھای چوبپنبهای ھم وجود دارد که از پالستيک ساخته میشوند.
● کفپوشھای لينوليوم:
اﯾن نوع کفپوش ﯾک مخلوط طبيعی ساخته شده از روغن تخم کتان اکسيد شده ،خاک اره ،سنگ آھک پودر شده ،صمغ کاج و رنگدانهھای
مختلف است.
اﯾن مخلوط اولين بار در سال  ١٨۶٣توسط ﯾک شخص انگليسی به نام فدرﯾک دالتون ساخته شد.
اﯾن مواد بسيار مستحکم ھستند و مدتھا به صورت وسيعی در تمامی فضاھا مانند آپارتمانھا و حتی مناطق صنعتی استفاده میشد تا اﯾنکه
کفپوشھای پالستيکی در سال  ١٩۴٠در دسترس مردم قرار گرفت.
کفپوشھای پالستيکی مصنوعی در مقاﯾسه با اﯾن نوع کفپوش از نظر نگھداری بسيار راحت تر بوده و به طور چشمگيری بازار فروش لينوليوم را
کساد کرد.
اﯾن روزھا در بعضی مواقع مردم اﯾن دو نوع کفپوش )لينوليوم و کفپوش مصنوعی( را با ﯾکدﯾگر اشتباه میکنند؛ در صورتی که مواد تشکيل دھنده
آن دو کامال ً با ﯾکدﯾگر متفاوت ھستند.
تنوع رنگ در کفپوشھای لينوليوم بسيار زﯾاد است و آنھا به صورت ورقهای در بازار موجودند.
● کاشیھای کف چرمی
اﯾن نوع از کاشیھا نيز در رنگھا و ساﯾزھای مختلفی وجود دارد .آنھا میتوانند خيلی زﯾبا و شيک باشند و عاﯾقھای بسيار خوبی برای صدا
محسوب میشوند.
در زﯾر پا خيلی نرم و لطيف احساس میشوند و ظاھری بسيار لوکس و گرانقيمت دارند.
در طول زمان شکل چرم عوض میشود رنگ و جنس آن تغيير میکند و ھميشه دست نخورده و تازه به نظر نمیآﯾد .استفاده از کفپوشھای
چرمیزﯾاد مقرون به صرفه نيست اما بسيار زﯾبا و فرﯾبنده است.
اﯾن نوع کاشیھای کف با طراحی مد روز و ﯾا حتی مدلھای قدﯾمیو سنتی برای کتابخانهھا بسيار مناسباند.
بھتر است از کاشیھای چرمیدر محيطھاﯾی با آب و ھوای خشک ﯾا در رطوبت زﯾاد استفاده نشود .کاشیھای کف چرمیحداقل  ٢بار در سال
باﯾد واکس بخورد و بدﯾنمنظور باﯾد با فروشنده ،نصاب و ﯾا توزﯾع کننده آنھا قبال ً مشورت کنيم.
● موزاﯾيک
اﯾن نوع کف ﯾک طرح ﯾا تصوﯾر مجازی از قطعات کوچک است.
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اﯾن قطعات کوچک شامل مرمر و ﯾا شيشه ھستند .روميان چيزی را که ما امروزه موزاﯾيک میناميم ،توسعه دادند و آن را بر روی کف و دﯾوار
استفاده میکردند .کليساھای وابسته به روم شرقی نمونه بسيار خوبی از استفاده از موزاﯾيکھای بسيار رنگارنگ و شگفتانگيز است که در آنھا
قطعات کوچکی از طال نيز دﯾده میشود.
برای اﯾنکه ثابت کنيم اﯾدهھای بزرگ و قدﯾمیاز بين نمیروند ،در طراحیھای جدﯾد نيز به صورت گستردهای از موزاﯾيک استفاده میشود.
نمونهھا و طرحھای قدﯾمیموزاﯾيک را میتوان در شھر پمپئی)ﯾکی از شھرھای اﯾتاليا( مشاھده کرد و نمونهھای مدرن و امروزی آن را که دارای
رنگھای بسيار شفاف و زندهای ھستند ،در حمام ،آشپزخانه و ﯾا اتاق اصلی خانه استفاده میکنند.
● پوششھای ارتجاعی
کف اﯾن پوششھا ساخته شده از موادی است که شکل خود را حفظ میکند .اﯾن نوع کف شامل موادی مانند چوب پنبه ،لينوليوم )ﯾک نوع
مشمع کف( ،الستيک و کفپوش پالستيکی است.
آنھا از سنگ سراميک ،کفھای سيمانی و حتی از کفپوشھای چوبی نرمترند.
اﯾن بدﯾن معنی است که آنھا در زﯾر پا بسيار راحت ھستند و شما میتوانيد برای مدت طوالنی روی آنھا باﯾستيد.
کفپوشھای ارتجاعی ھمچنين عاﯾقھای ضد صدای بسيار مناسبی ھستند و از آنجا که آنھا از انواع دﯾگـر کــفپوشھا نــرمترند ،به راحــتی
خــراش پيدا میکنند و نبـاﯾد با اجــسام سخت شست وشو شوند.
پوششھای ارتجاعی کف به راحتی منقبض و منبسط میشوند که اﯾن مسأله بستگی به رطوبت و درجه ھوا دارد.
پــس قبل از نصب اﯾن نوع کفپوش ابتدا اجازه دھيد تا اﯾن کفپوشھا خود را با محيط و نوع آب و ھوا تطبيق دھند و سپس آنھا را بر روی زمين نصب
کنيد.
منبع  :نوآوران فناوری اطالعات
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اول برنامهريزی سپس خريد

● عجله نکنيد اول برنامهرﯾزی ،سپس خرﯾد
ھنگامی که قصد خرﯾد کاالﯾی را دارﯾد شاﯾد در آن لحظه تنوع موجود در
جنس ،فرم و دﯾگر خصوصيات ظاھری ،کاربرد و بسياری نکات دﯾگر راجع به
آن را مدنظر قرار نداده ولی پس از مراجعه به فروشگاه ھای مربوطه به ﯾک
باره با انبوه متنوعی از آن کاال مواجه می شوﯾد که ممکن است تصميم
گيری شما را سخت کرده و ﯾا با توجه به محدودﯾت زمانی باقی مانده و
شلوغی خيابان ھا در اﯾن روزھای پاﯾانی سال ،مجبور به انتخابی عجوالنه
شوﯾد که در نھاﯾت به پشيمانی بينجامد .حال تصور کنيد حاصل اﯾن تصميم
ناگھانی و نادرست ﯾکی از لوازم دکوراسيونی -کاربردی مانند سروﯾس

www.takbook.com

www.takbook.com
مبلمان باشد در اﯾن صورت چقدر مشکل ساز خواھد شد ،زﯾرا با وجود
نامناسب بودن اﯾن قبيل لوازم به ھر دليل معموال ً امکان تعوﯾض و ﯾا پس
دادن وجود نداشته و به طور کلی به جھت بزرگ بودن ابعاد آنھا چندان ھم
راحت نيست؛ لذا مجبور خواھيد شد آن را با تمام مشکالتش در فضای خانه تان تحمل کنيد .در ھمين راستا اگر شما نيز در اﯾن روزھای پاﯾانی
اسفندماه قصد خرﯾد سروﯾس مبلمانی را برای خانه تان دارﯾد ،ھنگام تنظيم اﯾن ليست مذکور به نکات زﯾر نيز توجه کنيد:
در مراحل تصميم گيری و انتخاب ،وﯾژگی ھای محيط تان را نيز در نظر بگيرﯾد :شراﯾط فضاﯾی که در فکر خرﯾد مبلمانی برای آن ھستيد ،مانند وسعت
و نور ،نقش موثری در انتخاب رنگ ،طرح پارچه ،ابعاد ،مدل ،سبک و دﯾگر مشخصات ﯾک سروﯾس مبلمان مناسب آن محيط دارا است که به پاره ای
از آنھا به اجمال اشاره خواھيم کرد:
الف ( تاثير وﯾژگی ھای مکان در انتخاب رنگ مبلمان :به طور کلی ﯾک مبل از ﯾک اسکلت اصلی چوبی ﯾا فلزی و مقداری پارچه تشکيل شده است
که با توجه به مدل آن ،ميزان کاربرد ھر ﯾک از اﯾن دو نسبت به ھم متفاوت بوده و در نتيجه شما شاھد نمای بيشتری از چوب ﯾا فلز و ﯾا حتی
پارچه )در مبلمان تمام پارچه( خواھيد بود ولی به ھر حال رنگ غالب موجود چه در پارچه چه در چوب ﯾا فلز ،می باﯾست با توجه به شراﯾط ﯾاد شده
مکان موردنظر انتخاب شود .به عنوان مثال در صورتی که نور موجود در فضا کم باشد شما با محدودﯾت در انتخاب رنگ پارچه و ﯾا چوب و فلز مواجه
خواھيد بود .به اﯾن ترتيب که برای فضاھای کم نور انتخاب مبلمانی با پارچه و ﯾا اسکلت تيره رنگ ،نه تنھا محيط را تارﯾکتر می کند بلکه به لحاظ
دﯾداری از وسعت آن نيز می کاھد .حال آنکه برعکس اگر در چنين محيطی مبلمانی به رنگ روشن چيده شود ،نور موجود در فضا افزاﯾش ﯾافته و
مکان نيز بزرگتر جلوه خواھد کرد .حال در مورد فضاھاﯾی که از نور کافی بھره مند ھستند تنھا عاملی که می تواند مانع انتخاب رنگ ھای تيره شود،
کم بودن وسعت فضا است ﯾعنی با وجود آنکه ﯾک محيط از نور زﯾادی ھم بھره مند باشد ولی از آنجاﯾی که رنگ ھای تيره عالوه بر جذب نور خاصيت
کوچک کردن فضا به لحاظ دﯾداری را نيز دارا ھستند ،کاربرد مبلمان تيره در فضای کوچک و حتی پرنور نيز جاﯾز نيست .حال ذکر اﯾن نکته ضروری
است که در مقاﯾسه ميان دو وﯾژگی نور و وسعت ﯾک فضا ،اھميت وسعت بيشتر است .زﯾرا مشکل کمبود نور تنھا به اوقات روز اختصاص داشته که
آن ھم در صورت تماﯾل با کمک نورپردازی مصنوعی قابل جبران است .بنابراﯾن اگر فضای مورد نظر شما نيز با وجود وسعت زﯾاد از نور کافی به
ھنگام روز برخوردار نيست ،در صورت تماﯾل می توانيد مبلمانی با رنگ تيره در محيط بچينيد به شرط آنکه نورپردازی مناسب ھم در روز و ھم در
شب انجام پذﯾرد.
ب ( نقش محيط در انتخاب طرح پارچه مبلمان :ھمان وﯾژگی ھای فضا که در انتخاب رنگ مبلمان تاثير می گذارند )وسعت و نور( ،در انتخاب طرح
پارچه آن نيز موثر ھستند .در ﯾک مبلمان بيشترﯾن سطح امکان پذﯾر برای کاربرد طرح و نقش ،پارچه آن است لذا پارچه انتخابی به لحاظ طرح ھم
میباﯾست با اسکلت مبلمان )در مبل ھای ترکيب چوب و پارچه ﯾا فلز و پارچه( به لحاظ مدل ،سبک و رنگ ھماھنگ باشد و ھم با توجه به شراﯾط
محيط انتخاب شود .به عنوان مثال انتخاب پارچه ای برای مبلمان تمام پارچه که دارای طرح ھای پر و فشرده و رنگھای تند و تيره است ھم فضاﯾی
شلوغ و درھم اﯾجاد می کند و ھم از نور و وسعت ظاھری محيط موجود میکاھد در صورتی که طرح ھای خلوت و رنگ ھای مالﯾم برای فضای
کوچک عکس نتاﯾج فوق را خواھد داشت و در ضمن محيطی آرام و دلپذﯾر را سبب می شود ولی اﯾن موضوع به اﯾن معنا نيست که ھرگز از
طرحھای شلوغ در فضای نه چندان بزرگ و حتی کوچک استفاده نشود بلکه به کارگيری ھمان طرحھا برای حداقل ﯾکی از اجزای سروﯾس ،مانند
کاناپه و ﯾا دو مبل تکی اصلی ،در کنار بقيه اجزا با پارچه ساده ،عاملی برای اﯾجاد تنوع و ترکيبی زﯾبا و متفاوت خواھد بود .در واقع شما مجبور
نيستيد که برای ھمه اجزای ﯾک سروﯾس مبلمان تنھا از ﯾک و ﯾا حتی دو پارچه و طرح استفاده کنيد بلکه شما می توانيد از پارچه ھای مختلف با
طرح ھا ،رنگ ھا و حتی جنس ھای گوناگون ولی ھماھنگ با ھم و با محيط انتخاب کنيد .اﯾن امکان برای استفاده از پارچه ای با طرحھای متنوع،
حتی در اجزای ﯾک مبل نيز وجود دارد .به عنوان مثال شما می توانيد پارچه تشک کف را طرحدار و بقيه بدنه را ساده انتخاب کنيد البته ﯾکسان بودن
جنس پارچه و ھماھنگی طرح و رنگ آن برای اﯾن منظور ضروری است.
منبع P٣٠world :
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اول محل تابلو را انتخاب کنيد بعد ميخ بکوبيد

اگر تابلوﯾی خرﯾده باشيد و بخواھيد آن را به دﯾوار خانه نصب کنيد ممکن
است اﯾن سؤال براﯾتان پيش بياﯾد که تابلو را باﯾد در چه ارتفاعی نصب کنيد
تا بھتر دﯾده شود .شاﯾد شنيده باشيد که بھترﯾن راه برای تنظيم ارتفاع
تابلوھا اﯾن است که مرکز تابلو ھمتراز با چشمان تان باشد .در اﯾنجا ممکن
است اﯾن سؤال پيش بياﯾد که در خانواده ای که ﯾکی از اعضای آن ١۴٠
سانتيمتر و دﯾگری  ١٨٠سانتيمتر قد دارد ،ارتفاع تابلو باﯾد با چشم چه
کسی تنظيم شود ! اگر به جای ﯾک تابلو بخواھيد چند قاب عکس کوچک
نصب کنيد چطور باﯾد ارتفاع مناسب را پيدا کنيد آﯾا ارتفاع تابلوﯾی که باالی
ﯾک مبل قرار دارد با تابلوﯾی که بر ﯾک دﯾوار خالی نصب شده ،ﯾکسان است
قاعده کلی اﯾن است که مرکز ھر تابلو باﯾد حدود  ١۵٢سانتيمتر با سطح
زمين فاصله داشته باشد.ﯾک تابلو با توجه به ھمه اشيای اطرافش سنجيده
می شود .تابلوﯾی که باالی مبل نصب می کنيد ﯾا روی دﯾوار راه پله ﯾا در
ھال ،ھر ﯾک شراﯾط وﯾژه خود را دارند که بر ارتفاع مناسب برای نصب آنھا
تأثير می گذارد.
اگر تابلو در محلی نصب می شود که معموال ً در آنجا می اﯾستيد ،مانند
راھروھا ﯾا نزدﯾک در ورودی ،بھتر است تابلو را کمی باالتر از ارتفاع  ١۵٢تا  ١۶۵سانتيمتر نصب کنيد ،بوﯾژه اگر سقف کمی بلند باشد.
در اتاقی که معموال ً در آن می نشينيد مانند اتاق پذﯾراﯾی ﯾا دفتر کار ،تابلوھا را کمی پائين تر از ارتفاع  ١۵٢تا  ١۶۵سانتيمتر نصب کنيد تا بھتر به
چشم بياﯾند .می توانيد خودتان روی صندلی بنشينيد و از کسی بخواھيد تابلو را در ھمان محدوده کمی باال و پائين کند تا بتوانيد با توجه به ارتفاع
مبل ھا ﯾا صندلی ھا ،تابلو را در مکانی مناسب نصب کنيد.اگر می خواھيد تابلوﯾی را باالی مبل نصب کنيد آن را آنقدر باال قرار ندھيد که جدا از
مبلمان و ساﯾر مبلمان منزل به نظر بياﯾد .در اﯾن شراﯾط لبه پائينی تابلو باﯾد  ١۵تا  ٣٠سانتيمتر با مبل فاصله داشته باشد .به ﯾاد داشته باشيد که
تابلوھا ﯾا قاب عکس ھای کوچک برای نصب در باالی مبل چندان مناسب نيستند.
اگر می خواھيد چند تابلوی کوچک را کنار ھم نصب کنيد ،آنھا را به صورت ﯾک گروه در نظر بگيرﯾد .مرکز تابلوی وسطی را مشخص کنيد و از روشی
که برای پيدا کردن ارتفاع مناسب برای تابلوھای بزرگ گفته شد ،استفاده کنيد.
برای تابلوھای عمودی و مستطيل شکل ،ارتفاعی مناسب است که ﯾک سوم باالی تابلو به طور تقرﯾبی ھمتراز با چشمان تان باشد .البته باز ھم
بھتر است فرد دﯾگری در فاصله دورتری باﯾستد ﯾا بنشيند و شما تابلو را روی دﯾوار جابه جا کنيد زﯾرا طول تابلو می تواند بر ارتفاع مناسب برای
نصب آن تأثير بگذارد.
نصب کردن ﯾک گروه از تابلوھا ﯾا قاب عکس ھای کوچک روی ﯾک دﯾوار بزرگ چندان زﯾبا به نظر نمی رسد .بھتر است آنھا را به صورت عمودی و بر
روی دﯾوارھای کوچک مانند راھروھا ،دﯾوار ،راه پله ھا ﯾا دﯾوار بين دو پنجره نصب کنيد.البته ارتفاع ھای ذکر شده فقط قوانينی کلی است و اندازه
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تابلو ،دﯾوار و ساﯾر وساﯾل اتاق می تواند بر تعيين محل نصب تابلو تأثيرگذار باشد ،پس بھتر است قبل از کوبيدن ميخ ،تابلو را کمی روی دﯾوار جابه
جا کنيد تا بھترﯾن ارتفاع برای نصب را بدست آورﯾد.

] نسيبه ربيعی [
منبع  :روزنامه اﯾران
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اھميت نور

● نگاھی متفاوت به تاثيرات نور در دکوراسيون
طلوع خورشيد با پراکنده شدن اشعه ھاﯾی ھمراه است که مجموع آنھا نور
ناميده می شود .نور از جمله مھم ترﯾن مواھب الھی است که در زندگی
بشر از ارزش بسزاﯾی برخوردار است .در واقع ھيچ عنصری در دنيا بدون
وجود نور ھوﯾت دﯾداری ندارد .نور واسطه ای ميان چشمان بيننده و محيط
اطراف اوست ﯾعنی در صورتی که نوری به چشم ما نرسد تصوﯾری در
شبکيه تشکيل نشده و در نتيجه حس بيناﯾی معنا و مفھوم کاربردی
نخواھد داشت .ارزش واقعی نور ھنگام تارﯾکی نماﯾان می شود .اﯾن تارﯾکی
ﯾا حاصل از غروب خورشيد و تابش آن بر عرصه دﯾگری از گيتی است و ﯾا در
نتيجه خاموش کردن کليدی از ﯾک نورپرداز و ﯾا سيستم نورپردازی است.
الزم به ذکر است در ﯾک تقسيم بندی کلی نور خورشيد را نور طبيعی و نور
حاصل از نورپردازی ھای دﯾگر را نور مصنوعی می ناميم.
در نورپردازی طبيعی تنھا ﯾک وسيله نورزا وجود دارد که آن ھم خورشيد
است و نور طبيعی در واقع ھمان نور خورشيد است که گذشته از اﯾجاد روشناﯾی در زمين ،مزاﯾای بسيار دﯾگری نيز دارد .زندگی ھمه موجودات و
ابسته به اﯾن منبع پرانرژی است و ھمه ھستی از نور خورشيد ھوﯾت می گيرند .تحقيقات دانشمندان نشان داده است که شش درصد از مردمی
که در مناطق شمالی اﯾن کره خاکی زندگی می کنند و از نور خورشيد به ميزان کافی و طوالنی مدت بھره مند نيستند ،از ناراحتی ھای روحی
شبيه به افسردگی رنج می برند .دانشمندان ثابت کرده اند تغييرات تابش نور که در نتيجه تغييرات فصلی به وجود می آﯾند نيز بر روحيه افراد تاثير
می گذارند .آنھا بر اﯾن عقيده اند که قرار گرفتن در معرض نور خورشيد از توليد ھورمون مالتونين ) (melatoninدر خون جلوگيری به عمل می آورد و
به ھمين جھت است که افرادی که به سندرم افسردگی فصلی ﯾا ھمان )(Seasonal Affective Disorderمبتال ھستند ،در فصول سرد ميزان قابل
توجھی از سطح ھورمون مالتونين خون شان که رابطه مستقيمی با وضعيت روحی و اﯾجاد اضطراب در آنھا دارد باال می رود .لذا برای درمان آن،
بيماران را در معرض نورھای شدﯾد مصنوعی و تقرﯾباً  ١٠برابر بيشتر از آنچه به طور معمول در مجاورت آن قرار می گيرند مواجه می سازند.
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از دﯾگر مزاﯾای بسيار مھم نور خورشيد ،کاربرد آن در صنعت و نقش آن در صرفه جوﯾی انرژی ھای پاﯾان پذﯾر است.
ساخت چراغ ھا و اتومبيل ھای خورشيدی از جمله آنھا است .در اﯾن قبيل لوازم انرژی حاصل از نور خورشيد سبب شارژ باتری ھای مخصوص شده
و سپس به انرژی ھای دﯾگر تبدﯾل می شود که اﯾن انرژی تبدﯾل شده در چراغ ھای خورشيدی به صورت نور نماﯾان می شود ﯾعنی اﯾن چراغ ھا در
تمام طول روز انرژی خورشيد را جذب کرده و به محض غروب آفتاب ،آن را در قالب نوری مصنوعی بر فضا پراکنده می سازند .فارغ از اﯾن تبدﯾل ھا و
ھمچنين مزاﯾای اشاره شده از اﯾن منبع بی بدﯾل نوری )خورشيد( ،موضوع مھم دﯾگر نياز به وجود منابع نورزای دﯾگری است که به ھنگام تارﯾک
شدن ھوا و پاﯾان اﯾن نور پرارزش طبيعی ،نوری را از خود ساطع می سازند که آن را نور مصنوعی می نامند .البته در ھنگام روز نيز برخی از فضاھا
دارای شراﯾطی ھستند که با وجود تابش نور خورشيد به نورپرداز دﯾگری به عنوان تنھا منبع ن ورزا ﯾا نورپرداز مکمل نيازمندند.
نور مصنوعی به زبان ساده نوری است که از خورشيد تابيده نشده و منابع دﯾگری عامل پدﯾد آمدن آن ھستند .اغلب اﯾن منابع صرف نظر از آتش و
منابع محدودی که انرژی خود را از گاز ،نفت و ﯾا مانند اﯾنھا تامين می کنند ،دارای سيستمی الکترﯾکی ھستند.

http://vista.ir/?view=article&id=89837

ای آينه مرا پرنورکن

داشتن خانهای زﯾبا آرزوی ھر کسی است.
حتما شما ھم تا به حال مجالت دکوراسيون را ورق زدهاﯾد و شاﯾد ھم
حسرت خوردهاﯾد که چرا شما نباﯾد چنين خانه زﯾباﯾی داشته باشيد .باﯾد
بدانيد مھم ترﯾن نکته در زﯾبا بودن ﯾک خانه خرﯾد وساﯾل گرانقيمت نيست
بلکه راز زﯾباﯾی در اﯾن است که چگونه وساﯾل خانه را بچينيم و ﯾا چه
وساﯾلی را بخرﯾم که خانهمان را زﯾباتر نشان بدھند.
اﯾن ستون به شما میگوﯾد که چگونه میتوانيد با تغيير جای وساﯾل
خانهتان ،آن را زﯾباتر و بھتر نشان بدھيد .ھمه ما حداقل روزی ﯾک بار در آﯾنه
نگاه میکنيم و بدون نگاه کردن در آن از خانه خارج نمیشوﯾم اما شاﯾد تا به
حال کمتر پيش آمده باشد که به نقش آﯾنه در دکوراسيون منزل توجه کرده
باشيم .درحالی که آﯾنه در برخی از فضاھای ساختمان مانند سروﯾسھای
بھداشتی و اتاق خواب ،به عنوان ﯾکی از لوازم دکوری ،کاربرد فراوانی ﯾافته
است .از آﯾنه در دﯾگر فضاھای خانه نيز برای تزئين استفاده میشود .مثال
آﯾنهای را در قابی زﯾبا روی دﯾوار نصب کنيد و ﯾا آن را روی کنسول ھماھنگ با دﯾگر لوازم محيط قرار دھيد .ﯾکی دﯾگر از جاھاﯾی که میتوانيد از آﯾنه
برای دکوربندی استفاده کنيد ،دﯾوار باالی شومينه است .در کنار ھمه اﯾنھا ،آﯾنه عنصر کاربردی مناسبی در ساخت بسياری از لوازم دکوری مدرن
است .توجه داشته باشيد با نصب درست ﯾک آﯾنه میتوان ھمزمان به چند ھدف دست ﯾافت.
اول اﯾنکه آﯾنه به افزاﯾش نور محيط کمک میکند .به اﯾن ترتيب در فضاھاﯾی که از نور چندان برخوردار نيستند ،با نصب آﯾنه بزرگی روی دﯾوار مقابل
پنجره ،میتوان به افزاﯾش روشناﯾی اتاق کمک کرد .دومين کاربرد آﯾنه در فضاھای کوچک و کم وسعت است .آﯾنهھا با انعکاس تصوﯾر فضای
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مقابلشان ،اﯾن تصور را در ذھن اﯾجاد میکنند که دﯾواری که به آﯾنه اختصاص ﯾافته ،ادامهای از فضای خانه است .البته در نصب آﯾنه با ھدف
بزرگنماﯾی خانه باﯾد به نکتهای توجه شود و آن ،اﯾنکه ممکن است ﯾک اتاق به لحاظ عرض و ﯾا طول کموسعت باشد که برای ھرکدام محل نصب
آﯾنه متفاوت خواھد بود .در حقيقت آﯾنه میباﯾست روی دﯾواری نصب شود که فضای مقابل آن کموسعت است.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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ايجاد فضايی مردانه در خانه

ھنگامی که ﯾک زوج وظيفه تغيير چيدمان و تغيير مدل منزل را بر عھده
ميگيرند ،معموال نبرد بين دو جنس مخالف به دنبال تصميم گيری درباره نما و
چيدمان داخلی رخ ميدھد.
ﯾک نوع مصالحه و توافق ميتواند اﯾن باشد که ال اقل ﯾک اتاق خانه اتاقی
"مردانه" باشد! فضاﯾی که مشخصا به شوھر تعلق داشته باشد.
چنين اتاقی معموال در گوشه ای از خانه! در زﯾر زمين ﯾا بخشی پارکينگ ھم
ميتواند باشد .جاﯾی که استراحت ،سيگار کشيدن و ﯾا مطالعه بدون دردسر
او اختصاص داشته باشد) .در آپارتمانھای کم اتاق ميتوان بخشی از اتاق
نشيمن را به مرد خانه اختصاص داد ،ھرچند آنقدرھا خصوصی نيست اما از
ھيچ بھتر است( .در ھر صورت کاربرد و محل اﯾن فضا ھرچه باشد ،آنقدر که
شکل و شماﯾل آن اھميت دارد ،مھم نيست.
چند عنصر مھم تزئينی در فضاھای مردانه در اﯾنجا معرفی شده اند که
رنگھای گرم ،مبلمان راحت و قابل "لميدن" ھم باﯾد در آنھا اتخاذ شود.
● رنگ ،تزئينات و چوب
▪ رنگھا و نقوش:
رنگھای پرماﯾه ،خالص و زمينی .اگر رنگھای قھوه ای ،سرمه ای ،شرابی ،سبز تيره و حتی مقدار معينی سياه اتاقی را در بر بگيرند ،به وضوح
اعالم ميکنند که اﯾنجا فضاﯾی مناسب برای آساﯾش و امنيت است .مبلمان چنين اتاقی ﯾا باﯾد فاقد نقش و نگار و ﯾا دارای کمترﯾن نقوش ھندسی
مانند راه راه ﯾا چھارخانه باشد.
▪ چوب:
چوب تيره ،محکم و زﯾبا دارای شخصيتی قدرتمند ،استوار و مردانه است .ھر اتاقی ميتواند با تخته پوش کردن دﯾوار ،الوارھای بيرون زده سقف،
تخته ھای ناھموار کف و ﯾا وجو قطعات چوبی ضخيم و بزرگ در مبلمان )دسته و پاﯾه چوبی( دارای چنين حال و ھواﯾی شود .اﯾن تزئينات چوبی
باﯾد دارای کمترﯾن تزئينات بوده و ﯾا کامال ساده باشند.
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▪ تزئينات:
سطوح ساده و بدون اشياء اضافه بھترﯾن حالت ممکن است .دﯾوارھا ،قفسه ھا و ميزھا را تا حد امکان از اشياء رﯾز و خرده رﯾزھای صرفا تزئينی
خالی نگھدارﯾد .بسياری از مردان به بالشتکھای ظرﯾف تزئينی ،مجسمه و از اﯾن قبيل اشيا که کاربردی ندارند ،توجھی ندارند.
▪ کاربردی فکر کنيد:
دﯾوار محل آوﯾختن ساعت و قفسه ھا جای قرار گرفتن کتاب ھستند .ﯾک ميز کوچک برای گذاشتن چند کتاب دم دستی ،فنجان قھوه ،روزنامه و
مجله و حتی "پا" است .روی اﯾن اتاق را ميتوان با ﯾادگارﯾھای شخصی و نشانھاﯾی چون جواﯾز ،مدارک ،عکسھاﯾی از مسافرتھا و جشنھا و
کلکسيونھا شخصی تزئين نمود.
● مبلمان ،شومينه و لوازم الکترونيکی
▪ مبلمان:
مبلھای بزرگ و راحت مانند ﯾک مبل راحتی چرمی و نيمکتی راحت که بتوان دقاﯾقی روی آن دراز کشيد و چرتی زد ،ميتوانند از لوازمی باشند که
کامال کافی بوده ،نه تنھا مردانه به نظر ميرسند ،بلکه از چندﯾن قطعه اسباب و اثاثيه ظرﯾف و شکننده کاربردی تر ھستند.
▪ شومينه:
حتی اگر اﯾن شومينه واقعی نباشد و ﯾا با آجرھای نسوز ھيزم شکل کار کند ،باز ھم وجود آن در اتاق مردانه بسياز جذاب است) .اگر بخشی از
اتاق نشيمن را به شوھرتان اختصاص ميدھيد ،بد نيست که سمت "شومينه دار" باشد(.
▪ لوازم الکترونيکی:
لوازم الکترونيکی را پنھان نکنيد .اﯾن ابزار چه ﯾک تلوﯾزﯾون و ﯾا ﯾک دستگاه پخش صوت DVD ،و ﯾا کامپيوتر باشد ،در کل لوازم الکترونيکی باﯾد در
دسترس و قابل روﯾت باشند .بيھوده کوشش نکنيد که تلوﯾزﯾون را در داخل ﯾک کمد سرتاسری پنھان کرده ﯾا کامپيوتر را در ﯾک ميز کشوﯾی قرار
دھيد.
اجازه دھيد که ﯾک دﯾوار به وساﯾل سرگرمی صوتی /تصوﯾری اختصاص ﯾابد ﯾا بخشی از فضای اتاق با ﯾک ميز تحرﯾر به شکل دفتر کار کوچکی
دربياﯾد .و ﯾک نکته که شاﯾد مھمترﯾن آنھا باشد ،ھر کاری انجام ميدھيد ،کنترل از راه دور اﯾن وساﯾل را در جاﯾی پنھان نکرده و آنھا را در دسترس
قرار دھيد.
منبع  :ساﯾت فرﯾا
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ايده ای متفاوت برای اتاق نشيمن

ھرگاه صحبت از دکوراسيون و طراحی داخلی خانه می شود ،بی گمان
ذھن بسياری از ما متوجه ھزﯾنه ھای زﯾاد برای خرﯾد بوفه و وﯾترﯾن ھای
شيشه ای و مجسمه ھای چينی می شود .اما برخالف تصور ھمگان ،تغيير
دکوراسيون به معنی خرﯾد تجھيزات تزئينی بزرگ و جاگير نيست ،بلکه
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استفاده مناسب از فضا و ساخت ﯾا خرﯾد اسبابی است که در عين شيک
بودن بسيار ساده و کارآمد ھستند و نقش مھمی در چيدمان منزل اﯾفا می
کنند.ﯾکی از اﯾده ھاﯾی که معموال ً خانم ھا برای جداسازی اتاق نشيمن و
پذﯾراﯾی در خانه پياده می کنند استفاده از پاراوان ھای چوبی است.گرچه
اﯾن پاراوان ھا به دليل حکاکی و خراطی ھای زﯾباﯾی که بر روﯾشان شده
بسيار شکيل ھستند ولی برای آپارتمان ھای کوچک اصال ً مناسب نيستند.
زﯾرا به دليل رنگ تيره ای که دارند موجب کوچک جلوه کردن اتاق می شوند
و فضا را تارﯾک و بسته نشان می دھند.بھترﯾن راه برای جداسازی اتاق
نشيمن از پذﯾراﯾی در آپارتمان ھای نقلی ،به کار گرفتن اﯾده ھای ھنرمندانه
است.شما می توانيد به جای قرار دادن پاراوان ھای چوبی و شيشه ای که
برای خرﯾدشان ھزﯾنه گزافی را باﯾد متحمل شوﯾد ،ﯾک وﯾترﯾن چوبی ساده
نظير ھمان که در تصوﯾر می بينيد ،سفارش دھيد .عرض و طول و ارتفاع اﯾن
وﯾترﯾن  ٩٠ ، ۴۵و  ٢٢۴است که البته شما می توانيد اﯾن اعداد را متناسب
با متراژ منزل تغيير دھيد .اﯾن وﯾترﯾن  ۶طبقه دوسوﯾه که به صورت ھاللی
ساخته شده ،می تواند ھم محل مناسبی برای گذاشتن وساﯾل زﯾنتی
نظير قاب عکس ،گلدان و ظروف قيمتی و عتيقه باشد و ھم وسيله ای که اتاق ھای منزل را به گ ونه ای ساده و شيک از ھم جدا سازد.
منبع  :بيرتک
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ايده ھايی برای جايگزينی لوازم قديمی در منزل

اگر به کاربرد لوازم قدﯾمی در خانه تان عالقه مندﯾد و برای اتاق خوابتان نيز
تختی قدﯾمی با فرم لوله ای شکل در تاج و پاﯾين تخت انتخاب کرده اﯾد به
طور قطع می دانيد که معموال ً اﯾن قبيل تختخواب ھا پاتختی ندارند ،بنابراﯾن
باﯾد الاقل برای ﯾک طرف تخت به فکر جاﯾگزﯾنی مناسب برای پاتختی
باشيد؛ زﯾرا وجود پاتختی در کنار تختخواب گذشته از موضوع زﯾباﯾی ظاھری
دارای دو مزﯾت اصلی است ،اول آنکه با توجه به اﯾنکه معموال ً پاتختی ھا
دارای محفظه ای دربسته به شکل کشوﯾی ﯾا دردار ھستند ،شما می
توانيد از فضای داخل آنھا برای قرار دادن بسياری از وساﯾل و خرده رﯾزھاﯾتان
استفاده کنيد و دوم آنکه سطح روی پاتختی کنار تخت محل مناسبی برای قرار دادن لوازمی ھمچ ون ساعت ،کتابی که پيش از خواب آن را مطالعه
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می کنيد ،چراغ مطالعه ،ليوان آب )برای آن دسته از افرادی که عادت دارند در نيمه ھای شب آب بنوشند( ،لوازم شخصی مانند عينک ،ساعت
مچی ،زﯾورآالت خانم ھا و باالخره لوازم تزئينی مانند قاب عکس  ،شمعدان و گلدان است ولی حاال که تختخواب شما فاقد چنين امکاناتی است
چه باﯾد کرد؟
برای اﯾن منظور راھکارھای بسياری وجود دارد ولی پيش از آن باﯾد توجه کرد که برای اتاق خوابی که تختخواب آن از نوع قدﯾمی انتخاب شده
پاتختی ای تھيه شود که آن نيز متعلق به ھمان دوران بوده ﯾا الاقل به لحاظ سبک و شکل ظاھری با تختخواب متناسب و ھماھنگ باشد.
پيشنھاد ما برای اﯾن منظور قرار دادن ﯾک صندوقچه قدﯾمی است که احتماال ً جزء لوازم مورد عالقه تان نيز ھست ولی از آنجا که تختخواب ھای
فلزی قدﯾمی معموال ً از ارتفاع بيشتری نسبت به تخت ھای معمولی برخوردار ھستند و در ضمن برای دسترسی به لوازم داخل آن صندوقچه در آن
باﯾد مرتب باز و بسته شود ،قرار دادن صندوقچه بر روی زمين اگرچه کاراﯾی الزم را برای جای دادن لوازم و خرده رﯾزھا در فضای داخل آن دارد ولی
استفاده از سطح روی آن برای اھداف ذکر شده امکان پذﯾر نيست.
بنابراﯾن کافی است طبقه ای به عرض  ٢۵الی  ٣٠سانتی متر و طولی متناسب با فاصله تختخواب با دﯾوار ﯾا حداکثر  ۶٠الی  ٧٠سانتی متر و در
ارتفاعی کاربردی بر روی دﯾوار کنار تختخواب نصب کنيد.به اﯾن ترتيب جا برای قرار دادن لوازم مورد نظر بر روی آن نيز فراھم می شود.نکته؛ به
ھنگام نصب طبقه فاصله الزم برای باز و بسته کردن در صندوقچه و دسترسی به لوازم داخل آن را در نظر داشته باشيد تا احتمال برخورد با طبقه و
لوازم روی آن وجود نداشته باشد.
در ضمن شما می توانيد به ھنگام خواب ،پس از تا کردن روتختی به جای قرار دادن در گوشه ای از اتاق از سطح روی صندوقچه به عنوان جاﯾگاھی
برای روتختی تا شده استفاده کنيد.
توضيح؛ با توجه به اﯾنکه ساليان سال است که از عمر اﯾن قبيل تختخواب ھا گذشته در صورت نياز به رنگ آن را به رنگی متفاوت با پس زمينه اش
ﯾعنی دﯾوار رنگ آميزی کنيد .به عنوان مثال ھمان طور که در تصوﯾر می بينيد رنگ تختخواب ،قاب و طبقه سفيد انتخاب شده است و برای اﯾجاد
جلوه بيشتر برای تختخواب ،دﯾوار را به رنگ زرد رنگ آميزی کرده اند که البته برای حفظ اﯾن ارتباط رنگی و ھرچه جذاب تر شدن اﯾن دکوراسيون باﯾد
از سروﯾس ملحفه و روتختی ای استفاده کنيد که ھر دو رنگ را داشته باشند.
منبع  :روزنامه شرق
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ايده ھايی برای طراحی دکوراسيون اتاق خواب

اتاق خواب ﯾکی از مھم ترﯾن نقاط منزل است زﯾرا شما بسياری از وقت خود
را در اﯾن مکان می گذرانيد  .اتاق خواب باﯾد مطابق سليقه شخصی شما
چيده شود و حتی می تواند خانه کوچک دﯾگری درون خانه شما باشد .
اتاق خواب جاﯾی بسيار خاص و محل کسب ارامش و استراحت کردن است
.
طرح ھای مختلفی ھست که می توانيد در تنظيم دکوراسيون ﯾا تغيير
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دکوراسيون اتاق خوابتان از انھا بھره مند شوﯾد  .اما قبل از خواندن نکات
دکوراسيونی مربوط به اتاق خواب و اشناﯾی با اناوع طراحی ھا و سبک
ھای اﯾن قسمت از منزل به اﯾده ھا و سليقه خود دقت نماﯾيد .
در ابتدا سبک خاصی را انتخاب نماﯾيد  .انواع سبک ھای مختلف دکوراسيونی که رواج زﯾادی نيز دارند که تعدادی از انھا به شرح زﯾر می باشند .
▪ سبک مصری :
رنگ طالﯾی در لوازم مصری بسيار محبوب می باشد و به نوعی ﯾادآور شکوه درونی اھرام است  .ھمچنين در اﯾجاد اﯾن سبک می توانيد از نقاشی
ھا و پاپيروس ھای ھندی که در اھرام و مقبره ھای زﯾبا متدوال بوده است استفاده کنيد.
▪ سبک ﯾونانی و رومی :
اﯾن دو سبک تقرﯾبا مشابه می باشند و گفته می شود که رومی ھا بعضی از ھنرھای ﯾونانی ھا را پذﯾرفته و توسعه دادند که از جمله انھا
معماری بوده است  .در ھر دو سبک تاکيد خاصی بر اﯾجاد ستون ھای تزئينی می شود و اگر اتاق خواب شما به اندازه کافی بزرگ است استفاده
از اﯾن سبک ھا اﯾده خوبی است .
▪ سبک گوتيک :
اگر به رنگ سياه  ،تصاوﯾر و مجسمه ھای عجيب و کال چيدمانی غير عادی عالقه دارﯾد به سراغ اﯾن سبک بروﯾد  .اگر می خواھيد اتاق خواب شما
نماﯾی منحصر و خيره کننده داشته باشد اﯾن سبک مناسب شماست .
▪ سبک ھای مشرقی و مدرن :
معروف ترﯾن سبک شرقی در حقيقت ھمان اتاق خواب ھای ژاپنی است اما می تواند شامل ساﯾر نقاط اسياﯾی مثل کشور خودمان اﯾران و به
کمک صناﯾع دستی خاص آن باشد  .سبک مدرن ھم که می تواند اصال ماﯾه ای از شرق نداشته باشد  .در طراحی مدرن باﯾد از لوازم صنعتی جدﯾد
و لوازم ساده و کوچک بھره جست .
پس در ابتدا دقت کنيد که سبک مورد نظرتان چيست و بعد انواع و اقسام اﯾده ھا به سوی شما خواھد امد .
● اتاق خواب خود را منحصر به فرد کنيد
شما می توانيد اتاق خواب خود را بدون کمک از مجالت و کتب دکوراسيونی نيز طراحی نماﯾيد  .تنھا کافيست به طرح فعلی اتاق خود و لوازمتان
نگاه کنيد و بعد طرح بدھيد .
نکته مھم شروع به کار با توجه به عالﯾقتان است  .از چيزھای ساده مثل رنگ ﯾا طرح ﯾا سمبل مورد عالقه تان شروع کنيد و از محيط خود اﯾده
بگيرﯾد .
منبع P٣٠world :
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ايدهھای بزرگ برای فضاھای کوچک

آﯾا منزل شما کوچک است؟ برای ھمه وساﯾلتان جای کافی
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ندارﯾد؟ آﯾا به دليل انبار شدن وساﯾل متعدد در اتاق ھا ھيچ وقت
مرتب به نظر نمی رسند؟ چاره چيست؟ ما به شما راه ھای
استفاده بھينه از حداقل فضا را نشان می دھيم و روش ھاﯾی
برای به کارگيری رنگ و تامين فضای انباری در اتاق ھای کوچک
به شما پيشنھاد می کنيم.
انتخاب دقيق و ھوشمندانه مبلمان برای چنين فضاھاﯾی ﯾکی از
بھترﯾن راھکارھای طراحی دکوراسيون موفق در خانه ای کوچک
است .تا حد امکان از مبلمان چندمنظوره برای اﯾن اتاق ھا بھره
بگيرﯾد .به عنوان مثال از کاناپه ھای تخت خوابشو می توانيد به خوبی سود ببرﯾد ﯾا با قرار دادن چند کوسن بر روی تخت خواب ﯾک نفره ای که در
کنار دﯾوار قرار دارد از آن به عنوان کاناپه نيز استفاده کنيد .اندازه گيری قاب پنجره به منظور ساختن ﯾک کمد زمينی که از سطح روی آن نيز بتوان به
عنوان نشيمن استفاده کرد ﯾکی از راه ھای ساخت ﯾک انباری پنھان است.
اگر پنجره اتاق در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته باشد ،می توانيد صندوقی چوبی به ابعاد متناسب با عرض و طول فرورفتگی دﯾوار بسازﯾد که از جلو ﯾا
باال باز شود و از آن برای جا دادن لوازم رﯾز و درشت استفاده کنيد ضمن آنکه با قرار دادن چند تشکچه کوچک و تعدادی کوسن از آن به عنوان
فضاﯾی برای نشستن نيز بھره می برﯾد.
اﯾن صندوقچه ھای چندکاره ضمن اﯾفای نقش ﯾک انباری کوچک پنھان می توانند کاربردھای دﯾگری نيز داشته باشند مانند ميز وسط اتاق و ﯾا
ميزھای کنار مبل .جعبه ھای چوبی را می توان در ابعاد مختلفی ساخت مثال ً ﯾک جعبه کوچک با ارتفاع بلند ،طول برابر با عرض تخت خوابی دونفره
و عرض حدود  ٣٠سانتی متر می تواند به جای تاج تخت مورد استفاده قرار گيرد و اگر از دو طرف در داشته باشد جای مناسبی برای نگھداری
ملحفه ھا خواھد بود.
سطح روی آن نيز برای قرار دادن آباژور ،چيدن کتاب و ﯾا لوازم تزئينی قابل استفاده خواھد بود .خرﯾد مبل ھاﯾی که فضای داخل قسمت نشيمن آنھا
خالی است و به صورت کشوﯾی ﯾا لوالﯾی باز می شوند می تواند کمک بزرگی به افزاﯾش فضای انباری در اتاق ھای کوچک باشد.
زﯾر آماده سازی فضاھاﯾی در اتاق ھای کوچک برای پنھان کردن خرده رﯾزھای روزمره رازی است که در به وجود آوردن انباری ھا نھفته است.
از فرورفتگی ھا و وﯾژگی ھای معماری اتاق نيز تا حد امکان سود ببرﯾد .نصب طبقات در فرورفتگی دﯾوار می تواند فضای مفيدی را در اختيار شما
قرار دھد که قابل استفاده برای جای دادن تلوﯾزﯾون ،ساﯾر لوازم صوتی و ﯾا حتی کامپيوتر و ملزومات آن باشد.
اﯾن طبقات برای چيدن کتاب ﯾا لوازم دکوری نيز مناسب ھستند .چنانچه امکان داشته باشد می توان با نصب درھای لوالﯾی ﯾا کشوﯾی ﯾا حتی ﯾک
پرده پارچه ای متناسب با طرح و رنگ دکوراسيون اتاق آن را محصور و از نظرھا پنھان کرد .فرورفتگی دﯾوار و ﯾا وجود ﯾک ستون که بخشی از دﯾوار را
مجزا می کند ھرقدر کم عرض باشد ھنوز قابل استفاده است و نباﯾد از آن چشم پوشی کرد .ﯾک کمد دﯾواری حتی می تواند به ﯾک اتاق کار
کوچک برای شما تبدﯾل شود.
در فضاھای کوچک حتماً در مورد رنگ و نور دقت کنيد .اتاق ھای کوچک اغلب کم نور ھستند اما رنگ کردن دﯾوارھا با سفيد ﯾا کرم استخوانی تنھا
راه حل پاسخگو نيست .ساﯾه روشن ھاﯾی مثل آبی کم رنگ و ﯾاسی ﯾا سبز روشن و کرم می توانند ﯾک اتاق را بزرگتر از آنچه ھست نشان دھند.
اتاق ھای کوچک را خوب نورپردازی کنيد .نور کافی مانع دلتنگ به نظر رسيدن اتاق می شود .پرده ھای کرکره ای ﯾکی از بھترﯾن انتخاب ھا برای
پنجره ھا در اتاق ھای کوچک ھستند زﯾرا با چنين پرده ھاﯾی شما می توانيد ميزان نور مورد نياز خود در اتاق تنظيم کنيد.
ضمن آنکه پرده ھای مدل دار برای فضای کوچک شلوغ بوده و مناسب نيستند .استفاده از ﯾک آباژور پاﯾه دار ھم برای تامين نور مصنوعی کافی
بسيار مفيد است .آباژور پاﯾه دار را می توانيد در زمان مورد نياز به نزدﯾک ميز آراﯾشی ،کمد دﯾواری ﯾا محل مطالعه انتقال دھيد و در ھر زمان نور
کافی برای کار را تامين نماﯾيد.
نصب آﯾنه در اتاق ھای کوچک می تواند تاثير بسزاﯾی در بازتاب نور در اتاق داشته باشد.
آﯾنه ھای قدی فضا را بزرگ تر نشان می دھند و آﯾنه ھای کوچک تر نيز با بازتاب نور موجب انتشار بھتر آن در فضا می شوند .در بسياری از آﯾين
ھای دکوراسيونی مانند فنگ شوﯾی آﯾنه به دليل بازتاب انرژی ھای مثبت عنصری مفيد محسوب می شود.
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در دستشوﯾی و حمام نيز اگر جای کافی برای نصب ﯾک کابينت در زﯾر کاسه دستشوﯾی داشته باشيد فضای مناسب برای نگھداری از وساﯾلی از
قبيل حوله ،صابون ،شامپو و ساﯾر وساﯾل مخصوص شست وشو فراھم خواھد شد.
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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با اين کمدھا خانه شما بزرگ تر به نظر می رسد

افزاﯾش دائم جمعيت شھرنشين و تراکم بافت شھری ،ھمراه با تغيير الگوی
سکونت از چند خانواری به تک خانواری  ،ناگزﯾر انبوه سازی و کوچک شدن
الگوی مسکن را به دنبال داشته است؛ به نحوی که در حال حاضر الگوی
مسکن در شھرھای بزرگ نظير اصفھان و تھران  ٧۵متر مربع و در ساﯾر
شھرھا  ١٠٠متر مربع است .اگرچه طی ساليان اخير با رواج آپارتمان
نشينی بسياری از رفتارھای اجتماعی و فرھنگی نيز تغيير کرده  ،ولی
بسياری از نيازھای روزمره زندگی ھمچنان در خانه برطرف میشود .به اﯾن
ترتيب استفاده بھينه از فضاھای خانه ضروری است و ھنگامی ميسر می
گردد که سطح و ارتفاع فضا تواماً به کار گرفته شود و گوشه ھا و کنج ھای
خالی برحسب نياز مورد استفاده قرار گيرد.
کمدھا در بھره مندی ھرچه بھتر و بيشتر از فضای خانه نقش مھم و مؤثری
دارند .در حال حاضر کمدھا با تقسيم بندی مشخص در ارتفاع و طول در اتاق
ھا جانماﯾی می شوند و ھمواره بخشی از فضای آنھا چه در طول و چه در
ارتفاع بدون استفاده می ماند .اﯾن در حالی است که با اندکی دقت در
نيازھای خانواده و امکانات فضاﯾی کمدھا می توان ھم بيشترﯾن استفاده را
از فضا کرد و ھم جذابيت دکوراسيون و معماری داخلی خانه را افزاﯾش داد.
● آنچه در پی می آﯾد راھکارھاﯾی است برای دستيابی به اﯾن ھدف.
 افزاﯾش تعداد طبقات در ارتفاع کمد سطح استفاده از آن را افزاﯾش می دھد ،ارتفاع )قد( لباس ھا و حجم و تعداد آنھا را باﯾد برای اﯾن کار در نظرگرفت .بلندترﯾن لباس  ،مانتوی خانمھاست و حداکثر به  ۵/١متر طول برای آن در کمد نياز است .بقيه فضای کمد در طول و ارتفاع می تواند مجدداً
طبقه بندی شود.
 در تقسيم بندی مجدد کمد برای وساﯾل مختلف نظير کفش ھای خارج از فصل ،چمدان و اشيای غير ضروری ارتفاع ھای متنوع در نظر بگيرﯾد. بھتر است برخی از طبقات به صورت کشوﯾی در نظر گرفته شوند .اﯾن کشوھا استفاده مطلوبی برای خردهرﯾزھای خياطی  ،لباس ھای خارج ازفصل و ...دارند.
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 کمدی به طول ﯾک متر و عمق  ٩٠سانتيمتر برای رختخواب ھای اضافی ﯾک خانواده کافی است. نياز به کمدھای مناسب با کوچکتر شدن خانه بيشتر می شود.کوچک شدن محل زندگی نباﯾد به بھای از دست دادن کمدھا در آن تمام شود .اگراتاق کوچک است و بدون کمد ،می توان کمدی به عمق  ۵٠سانتيمتر در آن تعبيه کرد .الزاماً نباﯾد تمام طول دﯾوار را به کمد اختصاص داد .از بقيه
سطح دﯾوار می توان برای قرار دادن ميز آراﯾش ،ميز تحرﯾر ﯾا تختخواب استفاده کرد.
 اگر اتاق ھای خواب به اندازه کافی کمد دارند ،اما باز ھم برای خرده رﯾزھا ،وساﯾل خانه و رختخواب ھا فضا کم است ،می توان بخشی از سالن رابرای اﯾن کار در نظر گرفت؛ در اﯾن موقعيت با استفاده از عمق ھای متفاوت در قسمت ھای مختلف کمد  ،می توان آن را با ميز تلوﯾزﯾون ،بوفه ،
دکور و ...ترکيب کرد .تغيير دادن ابعاد درھای کمد ھمراه با قاب بندی آن و رنگ آميزی باعث می شود که وجود کمد نه تنھا مزاحمتی برای
دکوراسيون و جذابيت سالن اﯾجاد نکند بلکه آن را تکميل نماﯾد .فراموش نکنيم که کاستن حدود  ۶٠سانتيمتر از عمق سالن تأثيرات حسی و روحی
کمتری را نسبت به کاستن ھمين ميزان از اتاق خواب اﯾجاد می کند.
گوشهھا و کنج ھای قناس در منزل محل مناسبی برای تعبيه کمد ،بوفه و قفسه بندی در عمق ھای مختلف )بيش از  ٢٠سانتيمتر( است .اﯾن
راھکار به ترميم تناسبات درون فضا نيز کمک می کند.
 در صورتی که امکان نصب کمد ثابت در اتاق ﯾا سالن وجود ندارد ،از کمدھای قابل حرکت چند تکه در ابعاد گوناگون استفاده کنيد .تقرﯾباً در ھرفضاﯾی می توان ترکيب مناسب را پيدا کرد.
 ترکيب کمد با بوفه ﯾا کتابخانه فرزندان ،اﯾجاد تنوع در رنگ قاب و دستگيره کمد نسبت به درھای آن ،در نظر گرفتن آﯾينه با قاب بندی مناسب دربخش ثابت کمد و تغيير بافت و تناسب درھای  ،آن راھکارھاﯾی است که از کمد ﯾک عنصر تزﯾينی می سازد.
 اگر فضای سالن خانه نيز کوچک است ،می توان تمام درھا و قسمت ھای ثابت کمد را با قاب بندی نسبتاً ضخيم چوبی و آﯾينه ھای سراسریداخل آنھا در نظر گرفت و از اﯾن طرﯾق فضای حسی سالن را افزاﯾش داد.
منبع P٣٠world :
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با پارچهھای اضافه

شما میتوانيد با روشی ساده و ارزان با استفاده از پارچهھا و ملحفهھای
اضافهای که در خانه دارﯾد برای روی مبل و روی تخت کوسنھای جالبی
تھيه کنيد.
ابتدا پارچه اضافی را به شکل مورد نظر برش بزنيد و داخل آن را با ابر ﯾا
تکهھای پارچه پر کنيد ،البته درز آن را قبل از پر کردن بدوزﯾد .بعد از ھمان
پارچه بندﯾنکھاﯾی درست کنيد و در فواصل مختلف آن را گره بزنيد ،تا زﯾباتر
شود.
شما میتوانيد پارچهھا را ھماھنگ با رنگ پرده اتاق ﯾا دﯾگر وساﯾلتان
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انتخاب کنيد .توجه داشته باشيد که وقتی روتختی و کوسنھای شما رنگی
و گلدار ھستند بھتر است از پردهھای ساده استفاده کنيد و برعکس .از
پارچهھای کوسنی میتوانيد برای روميزی ھم استفاده کنيد تا ھماھنگی
آن بيشتر شود ،با قرار دادن چند شاخه گل طبيعی روی ميز میتوانيد
مجموعهای بسيار زﯾبا درست و محيط خانوادگیتان را دلپذﯾرتر کنيد.

منبع  :روزنامه تھران امروز
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با تغيير فضای داخلی خانه ديوارھا را کنار بزنيد

اگر شاغل باشيم و در شھرھای بزرگ زندگی كنيم كه در اﯾن صورت
مجبورﯾم برای رسيدن از محل كار تا خانه ساعتھا ترافيك و مسافت را
تحمل كنيم .اﯾن ساعتھای كوتاه در خانه بودن ما را غافل كرده از اﯾن
چھاردﯾواری كه اﯾن روزھا خيلی كوچك شده و برای داشتن آن باﯾد از
سدھای فوالدﯾنی گذشت؛ چھاردﯾواریای كه خواسته و ناخواسته برای ما
حكم ﯾك خوابگاه را پيدا كرده است اما چگونه میتوان ﯾك خانه را فراموش
كرد .ﯾك خانه ھر چند نقلی و خيلی كوچك ،وقتی خانوادهای اﯾرانی قرار
است در آن زندگی كنند ،خانوادهای كه عادت كردهاند به در كنار ھم
نشستن و طعم چای و لقمه پنير را با ھم تجربهای دوباره كردن! خانوادهای
كه زن اﯾرانیاش ھنوز مادر گلدانھای بسياری است و مادربزرگش اگر نوری
در چشمانش مانده باشد با دستھای پيرش دندانموشیھا را ردﯾف میكند كنار داﯾره سفيد روميزی و پدربزرگ به شاخهھای درخت پرگيالس
فكر میكند ،آن وقت است كه اﯾن خانه ،خانه نقلی و كوچك فراتر از ﯾك خوابگاه صرف میشود .خانهای كه با ابعاد كوچكی كه دارد روح بزرگ
زندگی در گوشه گوشهاش به چشم میآﯾد.
برای پی بردن به اھميت كار طراحان داخلی )دكوراتورھا( كافی است اﯾن گفتوگوی كوتاه را در ذھنتان مرور كنيد .گفتوگوﯾی كه اصوال در بدو ورود
به اﯾن خانه جدﯾد بين افراد در میگيرد:
▪ فكر كنم نزدﯾك به  ٨٠متر ھست!
▪ نه اشتباه می كنی اگر  ٩٠نباشد  ٨٧متر ھست.
اﯾنجا بيشتر از  ۶٠متر نيست.
▪ نه!
بله و دقيقا اﯾنجا  ۵٨متر است ﯾعنی حدود  ٣٠متر كمتر از آن چيزی كه به ذھن شما میرسد .البته گناه از ضعف رﯾاضيات و حساب و كتابھای
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شما نيست بلكه كار ،كار دكوراتورھای حرفهای است كه از فضا به بھترﯾن شكل استفاده میكنند و باعث میشوند در بيننده اﯾن تصور اﯾجاد شود
كه فضا از آنچه ھست بزرگتر به نظر بياﯾد.
اولين نكتهای كه البته اﯾن روزھا فاش شده مربوط به رنگھاست .رنگھاﯾی كه بر دﯾوارھا مینشيند .رنگھاﯾی كه اگر سفيد )و ﯾا جزو خانواده اﯾن
رنگ باشد( خنثی و ﯾا كمماﯾه باشد نور را منعكس میكند و دﯾوارھا را از لحاظ بصری به عقب میبرد .البته میتوان بر شدت عقبروی اﯾن دﯾوارھا
با رﯾزهكاریھاﯾی از رنگھای تيره كه باعث اﯾجاد تضاد فضا میشود افزود و ھم فضا را بزرگتر از آنچه ھست ،كرد و ھم اﯾنكه خانه را از حالت
ﯾكنواختی و بیروحی بيرون آورد .فراموش نكنيد ھر چقدر رنگھا از درخشندگی و شفافيت بيشتری برخوردار باشند به دليل انعكاس بيشتر نور،
فضا زندهتر و بزرگتر به نظر میآﯾد .ﯾكی از اﯾن رنگھا استخوانی روشن است كه عالوه بر داشتن شفافيت و روشنی میتواند ھمخوانی بسياری
با رنگھای وساﯾل خانه داشته باشد.
بعد از دﯾوارھا نوبت به كفپوشھا میرسد .كفپوشھاﯾی كه امروز انواع مختلفی دارند از انواع سراميك گرفته تا پاركتھای طرح چوب تا انواع و
اقسام موكتھا.
درباره كفپوش ھم باﯾد بدانيد اگر از رنگھای تيره استفاده كنيد فضا را فشردهتر و اگر از رنگھای روشن استفاده كنيد مثل سفيد فضا را بزرگتر
نشان میدھيد .بنابراﯾن اگر ﯾك فضای بزرگ )مثل اتاق نشيمن( دارﯾد كه نمیخواھيد با وساﯾل زﯾاد آن را پركنيد ،استفاده از كفپوشھای تيره و
رنگ چوب مناسب است و اگر میخواھيد فضای بزرگ داشته باشيد )تصوﯾر فضای بزرگ منظور است( كفپوشھای روشن استفاده كنيد اما ﯾك
مشكل در اﯾن زمينه شما را دنبال میكند و آن ھم اﯾنكه دﯾوارھا و كف زمين با ھم ﯾكی میشوند و خانه حالت ﯾكنواخت میگيرد .برای حل كردن
اﯾن مشكل میتوانيد از قاليچهھای كوچك استفاده كنيد كه زﯾر مبلھا و روی زمين قرار میگيرند.
از دﯾوار و كف زمين كه بگذرﯾم میرسيم به مبلمان و نحوه قرارگيری وساﯾل در خانه كه مھمترﯾن نقش را در اﯾن زمينه اﯾفا میكنند .انتخاب رنگ
مبل اختياری است اما اگر رنگھای روشن مثل سفيد و كرم را انتخاب كنيد فضا زندهتر و بزرگتر به نظر میآﯾد .مبلمان ھم ھر چقدر به دﯾوارھا
نزدﯾكتر باشند و تركيب منحنی داشته باشد ،باعث میشود فضا ھدر نرود.
نكته مھم دﯾگر در انتخاب مبلھا میتواند طرح آنھا باشد ،دقت كنيد طرح مبلمان شما ھر چقدر سادهتر باشد و طرح و رنگھای شلوغ و مختلف
نداشته باشد در اﯾجاد تصور فضای بيشتر به شما كمك میكند .اگر ھم فكر میكنيد با اﯾن كار باعث میشوﯾد خانهتان خالی از ھرگونه طرح و رنگ
شود و میخواھيد با انتخاب مبلمان با طرحھای درشت و رنگی از اﯾن موضوع جلوگيری كنيد باﯾد بدانيد به جای اﯾن كار میتوانيد از پارچه و رنگ
مورد عالقه خود كوسنھای كوچك و رنگين تھيه كنيد تا از اﯾن راه ھم به فضا رنگ ببخشيد و ھم جای زﯾادی را اشغال نكنيد.
ھر چند امروز تھيه و خرﯾد پرده ھزﯾنه زﯾادی میبرد و شما برای اﯾنكه ھزﯾنه پرده را كم كنيد چوب پردهھا را در ارتفاع پاﯾينتری از سطح زمين
میزنيد اما اﯾن صرفهجوﯾی باعث میشود سقف كوتاهتر و فضای خانه به نظر دلگير بياﯾد .اگر ھم گيره مخصوص بستن پرده را با فاصله بيشتری از
كنار پنجره قرار دھيد تا ھنگام كنار زدن پرده ،شيشهھا نماﯾان نور بيشتری وارد شود و شما باز ھم فضا را چند سانتيمتری تخيلی میكنيد.بھتر
است كمی ھم درباره نصب تابلوھا تجدﯾدنظر كنيد و به جای اﯾنكه سعی كنيد دقيقا تابلو را وسط دﯾوارھا نصب كنيد خالف اﯾن كار را انجام دھيد و
تابلوھا را كمی با فاصله از وسط دﯾوار نصب كنيد با اﯾن كار ناخودآگاه توجه بيننده را از اندازهگيری دﯾوارھا پرت میكنيد.
در انتخاب تابلوھای عمودی و افقی ھم بھتر است نوع عمودی را به نوع افقی ترجيح دھيد چرا كه تابلو به صورت عمودی حس بلندی سقف را به
بيننده القا میكند.
درباره طرح اﯾن تابلوھا ھم سعی كنيد طرحھای شلوغ را به حداقل برسانيد و اگر ھم طرح شلوغی را انتخاب كردﯾد براﯾش حاشيهای عرﯾض و
سفيد و قابی بارﯾك در نظر بگيرﯾد تا اﯾن طرح شلوغ در كادری آرام بسته شود و فضا را بيش از آنچه ھست تنگ و شلوغ نكند .شاﯾد بارھا و بارھا،
وقتی وارد خانهای شدهاﯾد به اشتباه خواستهاﯾد وارد اﯾن فضاھای مجازی شوﯾد ،فضاھاﯾی كه به وسيله نصب آﯾنهھا در نقاط مختلف خانه اﯾجاد
شدهاند و با انعكاس تصوﯾر و نور ،فضا را بزرگتر نشان میدھند .ھرچند ما اﯾن آﯾنهھا را در سالنھای پذﯾراﯾی و نزدﯾك در ورودی دﯾدهاﯾم اما اگر
شما آشپزخانهای بارﯾك و كوچك دارﯾد میتوانيد با استفاده از ﯾك آﯾنه بزرگ در انتھای آن عمق بيشتر به فضا بدھيد.
از دﯾگر مكانھاﯾی كه میتوانيد به خوبی از وجود آﯾنه استفاده كنيد پشت قفسه وﯾترﯾن و كتابخانه است.
برداشتن درھای زﯾادی داخل خانه و استفاده از درھای شيشهای ھم میتواند محيط كوچك خانهھای ما را بزرگ كند و از طرفی امكان رفت و آمد
آسانتری را برای شما اﯾجاد كند.
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اصال چه اھميتی دارد كه فضای خانه ما چه اندازه به نظر برسد؟ چه اھميتی دارد كه اتاق نشيمن ما چگونه است؟ رنگ پردهھا و دﯾوارھا مناسب
انتخاب شده ﯾا نه؟ چرا باﯾد خانهھاﯾی زﯾبا داشته باشيم! چرا بعضیھا حتی به دكوراسيون حمام و سروﯾس بھداشتی خود اھميت میدھند؟ و
اگر بدانيم انرژی ما در بدو ورود به خانه میتواند دو برابر شود و ﯾا كال از بين برود اﯾن سوالھا را نمیپرسيم.
به عقيده طراحان داخلی ﯾكی از مھمترﯾن عواملی كه باعث نگرانی و پرﯾشانی حال ما پس از گذراندن ﯾك روز كاری میشود ،حضور در فضاﯾی
است كه ھيچگونه ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگآميزی آن دﯾده نمیشود.
اگرچه ممكن است به نظر بیاھميت بياﯾد اما تناسب رنگھا میتوانند در شادی و سرزندگی ما اھميت بسزاﯾی داشته باشند .آدمھای سرد و
بیحال اگر دقت كنيد حتی محيط زندگی شبيه خودشان دارند .چيدمان خانه ﯾك چيدمان تكراری و از پيش تعيين شده است كه ممكن است طی
ساليان سال ھيچگونه تغييری نكنند ،وساﯾل رنگ ندارند و ﯾا ھمگی رنگھای سرد و بی روحی ھستند كه نشانی از گرما در آن خانهھا نمیتوان
ﯾافت .اﯾن خانه را مقاﯾسه كنيد با خانه افرادی كه شاد و سرزنده ھستند .ھرچند ممكن است خانه اﯾن گروه به قول معروف رﯾخت و پاش باشد اما
میتوان از رنگھا و نوع وساﯾل به روحيه افراد خانواده پی برد.
داشتن ﯾك خانه زﯾبا و حتی عالقهمند بودن به داشتن ﯾك خانه كوچك اما پرروح و گرم میتواند نشانه سالمت روحی ما و اميد به زندگی باشد در
حالی كه اگر ھيچ عالقهای به نوع محيط زندگی خود نداشته باشيم میتوانيم پی به نوعی ﯾأس درون خودمان ببرﯾم .ﯾأسی كه شاﯾد نشانگر
عدم عالقهمندی ما به زندگی با افراد دﯾگر خانواده است!
▪ كليدھای طالﯾی؛ خانه زﯾبا
كمد لباس اتاقھا را از نوع دو لنگه و مرتفع انتخاب كنيد.
در اتاق نشيمن به تركيبی كه بر اثر با ھم آراﯾی رنگھا و اشيا اﯾجاد میشود دقت كنيد و در صورت امكان از چرخه رنگھا استفاده كنيد تا در
انتخاب رنگھا اشتباه نشود.
اگر در خانه شما اغلب رنگھا خنثی و بیروح ھستند ﯾكی از اشيای بزرگ خانه مثل كاناپه را از رنگھای تند انتخاب كنيد تا تركيب كامل شود.
پھن كردن گليم ﯾا قاليچه با طرح سنتی در اتاق خواب باعث اﯾجاد روحيه صميميت و گرمی در ھر بيننده میشود.
دو طرح رنگی صورتی -آبی ﯾا زرد در حمام تاثير فوقالعادهای بر روحيه دارد.
پارچهھای زرد روشن و سبك در آشپزخانه نماد روحيه صميمی است و به زمان صرف غذای شما حال و ھوای دﯾگری میدھد.
منبع  :بيرتک
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با چرخه رنگ آشنا شويم

از آنجا كه رنگ در اﯾجاد كيفيت ھای گوناگون در
دكوراسيون تاثير بسزاﯾی دارد آشناﯾی با چرخه رنگ
برای ﯾك دكوراتور ﯾا كسی كه قصد دارد دكوراسيون
فضاﯾی مانند ﯾك منزل را طراحی كند از ارزش و اھميت
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فراوان برخوردار است .چرخه رنگ به طور كلی به سه
بخش تقسيم می شود كه عبارتند از رنگ ھای اوليه
ﯾا اصلی ،رنگ ھای ثانوﯾه و رنگ ھای ميانی.رنگ ھای
اصلی ﯾا اوليه رنگ ھاﯾی ھستند كه از تركيب رنگ
ھای دﯾگر ساخته نمی شوند و نمی توان اﯾن رنگ ھا
را با مخلوط كردن رنگ ھای دﯾگر به دست آورد و
عبارتند از زرد ،آبی و قرمز .رنگ ھای ثانوﯾه رنگ ھاﯾی
ھستند كه از تركيب رنگ ھای اصلی و اوليه در چرخه
رنگ به دست می آﯾند .مانند سبز كه از تركيب زرد و
آبی به دست می آﯾد ،بنفش كه از تركيب آبی و قرمز ساخته می شود و نارنجی كه از تركيب قرمز و زرد حاصل می شود.رنگ ھای ميانی رنگ
ھای بی شماری ھستند كه در ميان رنگ ھای ثانوﯾه وجود دارند و از تركيب ميزان ھای مختلف از رنگ ھای ثانوﯾه با ﯾكدﯾگر ساخته می شوند.پس
از آشناﯾی با رنگ ھای موجود در چرخه رنگ مفاھيم مربوط به رنگ برای ما روشن می شوند .رنگ ھای ھارمونيك و ﯾا ھم خانواده رنگ ھاﯾی
ھستند كه دارای ﯾك رﯾشه رنگی ھستند .مانند رنگ ھای سبزآبی ،آبی بنفش و بنفش كه ھمه در رﯾشه اصلی كه رنگ آبی باشد با ھم مشترك
ھستند .رنگ ھای ھارمونيك و ھم خانواده در چرخه رنگ در كنار ﯾكدﯾگر قرار دارند .رنگ ھای ھارمونيك ھميشه به خوبی و زﯾباﯾی در تركيب ھای
دكوراسيونی در كنار ھم قرار می گيرند و آرامش را به بيننده القا می كنند .رنگ ھای متضاد رنگ ھاﯾی ھستند كه در چرخه رنگ در برابر ﯾكدﯾگر قرار
گرفته اند .متضادترﯾن رنگ ھا رنگ ھاﯾی ھستند كه دقيقاً در مقابل ﯾكدﯾگر واقع شده اند مانند سبز و نارنجی و ﯾا زرد و بنفش ،اگر قصد دارﯾد از رنگ
ھای متضاد در دكوراسيون ﯾك اتاق استفاده كنيد دقت كنيد كه ﯾكی از رنگ ھا به صورت محسوس نسبت به دﯾگری غالب باشد .در غير اﯾن صورت
كنتراست و تضاد حاصل چشم آزار خواھد بود.رنگ ھای چرخه رنگ از ﯾك جنبه دﯾگر قابل تقسيم و طبقه بندی ھستند :رنگ ھای گرم و رنگ ھای
سرد .رنگ ھای گرم در نيمه باالی چرخه رنگ قرار دارند و شامل قرمزھا ،زردھا ،صورتی ھا و نارنجی ھا می شوند .اﯾن رنگ ھا به فضا صميميت
می بخشند.رنگ ھای سرد رنگ ھای نيمه پاﯾين چرخه رنگ ھستند كه آرامش بخش بوده و موجب می شوند دكوراسيون ﯾك اتاق رسمی تر به
نظر برسد و عبارتند از آبی ھا ،بنفش ھا و سبزھا .ھنگامی كه اجرای دكوراسيون مورد نظر شما به اتمام رسيد گاھی به نظر می رسد با وجود
استفاده از رنگ ھاﯾی از ﯾك خانواده و ﯾا رنگ ھاﯾی در كنار ھم از تناسب و تعادل الزم برخوردار نيست .در چنين مواقعی با استفاده از رنگ متضاد
رنگ ھای به كار رفته در دكوراسيون می توان بر جذابيت و شادابی آن افزود .اﯾن رنگ متضاد را می توان از ميان رنگ ھای مقابل رنگ به كار رفته در
اتاق از چرخه رنگ انتخاب كرد .استفاده از رنگ ھای متضاد در سطوح كوچك در دكوراسيون ھاﯾی كه از رنگ ھاﯾی ھم خانواده و ﯾا پرده ھای تيره و
روشن ﯾك رنگ تشكيل شده نقش تاكيدی دارد و به چنين فضاھاﯾی جذابيت و زندگی می بخشد .نيازی نيست كه رنگ متضاد به صورت ﯾك سطح
پارچه ای ﯾا پوشش ﯾك دﯾوار باشد بلكه ﯾك آباژور ،ﯾك تابلو ﯾا حتی تعدادی كوسن می توانند منظور شما را كامال ً تامين كنند.
به عنوان مثال در اتاقی كه دكوراسيون از پرده ھای گوناگون رنگ گلبھی و نارنجی پوشيده شده است استفاده از رنگ سبز در سطوح كوچك می
تواند جذابيت اتاق را دوچندان كند .اﯾن امر را می توان با افزودن ﯾك جفت كوسن سبزرنگ بر روی مبل و قرار دادن ﯾك گلدان گل سبز آپارتمانی در
گوشه مقابل اتاق برای اﯾجاد تعادل فراھم آورد و ﯾا در اتاق خوابی كه با رنگ ھای آبی مالﯾم طراحی شده است می توان با قرار دادن ﯾك گلدان
صورتی بر روی ميز در گوشه اتاق و ﯾا ﯾك جفت آباژور صورتی رنگ بر روی پا تختی ھا گرما و لطف بيشتری به اتاق بخشيد .حال كه شما با روش
استفاده از رنگ ھای متضاد در دكوراسيون آشنا شده اﯾد می توانيد به راحتی با نگاه كردن به كتاب ھا و مجالت دكوراسيونی اﯾن شيوه كار را در
بسياری از دكوراسيون ھای مطلوب و چشمگير شناساﯾی كنيد.

سپيده سليمی
منبع  :روزنامه شرق
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با چند روش ساده فضای خانه را دلنشين تر کنيم

گاھی به كارگيری برخی از شيوه ھا ،آرامش و زﯾباﯾی و راحتی بيشتری به
خانه و محيط زندگی شما ھدﯾه می كند .در زﯾر با ھر شماره قادر به انجام
ﯾك تغيير كوچك در فضای خانه خواھيد بود.
● فضاسازی در اتاق ھای كوچك
برای شروع در ﯾك كاسه شيشه ای ميوه ھای كاج ،دانه ھای گياھان ،گل
ھای خشك و رنگی را مخلوط كنيد و در گوشه ای از اتاق ﯾا روی ميز قرار
دھيد.
 (١جاﯾی برای ميز تحرﯾر ندارﯾد؟ ﯾك قطعه چوب مثلث شكل را به كنج دﯾوار
متصل كنيد ،ﯾك صندلی جلوی آن بگذارﯾد ،حاال ﯾك ميز تحرﯾر دارﯾد.
 (٢گوشه ای از اتاق را از كف تا سقف ،قفسه بزنيد ،حاال فضای زﯾادی برای
كتاب ھا و تزﯾين دارﯾد.
 (٣از خرﯾد مبلمان بزرگ ،سنگين و تيره رنگ خودداری كنيد .مبلمان چوبی
روشن و سبك بی تردﯾد بھتر و زﯾباتر است.
 (۴ﯾك تابلوی بزرگ در اتاق نشيمن بسيار زﯾباتر از چندﯾن تابلوی كوچك است.
 (۵از بافت پارچه ھای مختلف برای اﯾجاد فضای روشن و سبك و راحت بھتر می توان استفاده كرد تا از رنگ آنھا.
 (۶از كمدھاﯾی استفاده كنيد كه تعداد كشوی زﯾاد دارند .فضای كشوھا را ھم می توانيد تقسيم كنيد.
 (٧گاھی ﯾك مبل راحتی با طرح متفاوت در گوشه ای از اتاق می تواند نقطه دنجی برای شما باشد.
 (٨ھنگام خرﯾد تختخواب سعی كنيد ،آن را به گونه ای انتخاب كنيد كه در زﯾر ،كشو و فضای اضافی داشته باشد .شاﯾد بتوان برای ميزھای قدﯾمی
خانه ،كشو ساخت.
 (٩اتاق بچه ھا را با ﯾك ستاره دنباله دار كاغذی تزﯾين كنيد.
 (١٠تختخواب ھا را با روتختی ھای رنگی ،بافته شده و طرح دار زﯾبا كنيد.
 (١١ﯾك چراغ قدﯾمی ،ساعت ﯾا مجسمه كه از مادربزرگ به ﯾادگار مانده چھره آشناﯾی به خانه خواھد داد.
 (١٢گلدان ھای سفالی خود را با نقوش مختلف رنگ آميزی و تزﯾين كنيد.
 (١٣فضاھای كناری دستشوﯾی و توالت ،محل مناسبی برای نگھداری گياھان سبز است.
 (١۴مخلوط صابون ھای رنگی و گل ھا در شيشه ھای خالی سس و مربا ،رنگ ھای زﯾباﯾی می سازد.
 (١۵ﯾك فرش ﯾا نمد رنگی جلوی در ﯾا زﯾر ميز آشپزخانه بيندازﯾد.
 (١۶احتياجات روزمره آشپزخانه را تا حد امكان درون ﯾك سبد حصيری قرار دھيد .ھم در دسترس است و ھم می تواند زﯾبا باشد.
 (١٧شيشه اسانس ليمو ،پرتقال ﯾا كاج را درون حمام قرار دھيد.
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 (١٨پنجره حمام را با ﯾك پرده توری كه نوارھای تك رنگی داشته باشد تزﯾين كنيد .دو پرده برای حمام در نظر بگيرﯾد :پرده زﯾر الستيك و پرده رو به
رنگ روشن ﯾا سفيد باشد.
 (١٩شيشه ھای مربا و سس را دور نيندازﯾد ،برچسب روی آنھا را بكنيد و آنھا را تميز نماﯾيد .ميخ ھا و پيچ ھا را درون آن بگذارﯾد.
 (٢٠جا كم دارﯾد؟ تاقچه كوچك كنار پنجره می تواند جای مناسبی برای وساﯾل باشد .ھمچنين سبدھا و وساﯾلی را كه امكان دارد ،از سقف آوﯾزان
كنيد.
 (٢١وساﯾل زﯾبای آشپزخانه را پنھان نكنيد ،ظروف و ليوان ھاﯾی را كه دوست دارﯾد در سينی چوبی ﯾا فلزی ،گوشه ای از آشپزخانه قرار دھيد و از
قفسه ھای چوبی ﯾا فلزی بر روی دﯾوار استفاده كنيد.
 (٢٢روی ميز آشپزخانه را با دستمال سفره ھای زﯾبا تزﯾين كنيد.
 (٢٣باالی تختخواب ،بر روی دﯾوار ،قرار دادن قاب ھای كوچك عكس ﯾا نقاشی زﯾباست.
 (٢۴ﯾك شجره نامه ھمراه با عكسی از خانواده تھيه كنيد و به دﯾوار بزنيد.

سيما پارسا
منبع  :روزنامه جوان
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با رنگ ھای زنده بيشتر آشنا شويم

رنگ ھای زنده ھمواره رنگ ھاﯾی دوست داشتنی ھستند .اﯾن رنگ ھا به
نحوی اغراق آميز جاذب نگاه و توجه بيننده ھستند و ھرگز از نظر بيننده دور
نمی مانند .رنگ ھای زنده ای که انرژی و ھيجان در فضا می پراکنند و برای
افرادی که دوست دارند ھر روز صبح در فضاﯾی پر انرژی و سرزنده چشم
بگشاﯾند و روزشان را با ھيجان و سرزندگی آغاز کنند اﯾده آل ھستند.
از آنجا که اغلب ما بيشتر با رنگ ھای خاموش و خنثی در محيط زندگی
مأنوس ھستيم به کارگيری اﯾن رنگ ھا نيازمند جسارت است .اما چنانچه
اﯾن رنگ ھا را در ترکيبی مناسب به کار گيرﯾد اﯾن جسارت بی پاداش
نخواھد ماند و نتيجه فضاﯾی درخشان ،زﯾبا و فوق العاده جذاب خواھد بود.
پيش از انتخاب چنين پالت رنگی برای فضای منزلتان به سليقه خود نيز
توجه کنيد زﯾرا برای بسياری از مردم زندگی در چنين فضاھای رنگينی برای
مدت طوالنی ممکن است آزار دھنده باشد.
ﯾکی از روش ھای ارزﯾابی سليقه واقعی شما در انتخاب رنگ دقت در کمد
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لباس ھای شماست .اگر لباس ھای کمد شما از رنگ ھای بـِژ ،کرم ،قھوه
ای و سياه و سفيد است و ﯾا از ساﯾر رنگ ھای خنثی و مالﯾم تشکيل شده
است در فکر استفاده از رنگ ھای زنده در فضای منزلتان نباشيد .چون
خيلی زود از آنھا خسته می شوﯾد اما اگر در ميان لباس ھاﯾتان رنگ ھای شادی مثل قرمز ،نارنجی و بنفش زﯾاد به چشم می خورند احتماال ً از
زندگی در فضاﯾی با دکوراسيون برگرفته از رنگ ھای زنده لذت خواھيد برد.
از نگاه طراحان دکوراسيون داخلی  ،رنگ ھای زنده دارای وﯾژگی ھای فوق العاده ای ھستند که می تواند وﯾژگی ھای حاکم بر ﯾک فضا را تنھا با
چند قوطی رنگ تغيير دھد.
پس از آن که از تماﯾل و عالقه خود نسبت به اﯾن پالت رنگی مطمئن شدﯾد نوبت به انتخاب رنگ ھای خاصی می رسد که در اﯾن گروه می
پسندﯾد .ھنگام انتخاب پالت رنگ ھای زنده باﯾد به خاطر داشته باشيد که انتخاب اﯾن گروه به معنی به کارگيری اﯾن رنگ ھا در سطوح بزرگ مثل
دﯾوارھاست که بالفاصله کاراکتر و حالت ﯾک اتاق را دستخوش تغييری چشمگير می سازد و نه تنھا به معنی استفاده از ﯾک کاناپه قرمز ﯾا قفسه
سبز در گوشه ای از ﯾک اتاق نيست بلکه احاطه شدن در فضاﯾی آکنده از رنگ ھای زنده و شاد در کليه جوانب ﯾک اتاق است.
فضاھاﯾی که با رنگ ھای زنده آراسته می شوند نياز به نور فراوان دارند ،به وﯾژه نور طبيعی .در شب نيز نور چراغ ھای ھالوژن برای چنين فضاھاﯾی
مناسب تر است .ممکن است تصور کنيد که پالت رنگ ھای زنده فقط برای اتاق ھای بزرگ مناسب است در اﯾن صورت در اشتباه ھستيد .ﯾک اتاق
بسيار کوچک نيز می تواند با رنگ ھای زنده از نماﯾی وﯾژه برخوردار شود حتی اگر اﯾن رنگ ھا رنگ ھاﯾی تيره باشند مثل آبی نيلی ﯾا حتی سياه.
نکته جالب توجه دﯾگر درباره پالت رنگ ھای زنده اﯾن است که شما می توانيد اﯾن رنگ ھا را در دکوراسيونی کامال ً مدرن و ﯾا در دکوراسيون ھای
سنتی و قدﯾمی با موفقيت به کار بگيرﯾد.
از آنجا که قدرت و وﯾژگی رنگ ھای زنده در سطوح رنگی بزرگ و ساده است ھنگام کار با اﯾن پالت رنگی نيازی به استفاده از بافت اضافی بر روی
دﯾوارھا ﯾا باقی سطوح وجود ندارد.
در حقيقت در چنين دکوراسيونی ھرچه سطح صاف تر و ﯾک دست تر باشد نمای زﯾباتری خواھد داشت دﯾوارھاﯾی که با رنگ ھای زنده پوشانده
می شوند باﯾد از زﯾرسازی بسيار خوبی برخوردار باشند ھمه چيز در اتاق پيرو رنگ دﯾوارھاست و در طراحی ﯾک دکوراسيون با اﯾن مجموعه رنگی
دﯾوارھا نقطه شروع ھستند و سپس باﯾد اﯾن رنگ ھا در ساﯾر اجزای اتاق تکرار شوند .تکرار اﯾن رنگ ھا در اجزای دکوراسيونی ،اﯾن رنگ ھا را
تکميل می کند و به حداکثر ميزان خود می رساند .در گروه رنگ ھای زنده  ،تضاد رنگی و کنتراست ھای شدﯾد نقشی اساسی اﯾفا می کنند و
نتيجه ای جذاب و چشمگير می آفرﯾنند چنان که تيره ترﯾن سياه در کنار درخشان ترﯾن رنگ سفيد ﯾکی از ترکيب ھای وﯾژه اﯾن گروه است .ھمچنين
اتاق ھاﯾی که با اﯾن رنگ ھا تزﯾين می شوند باﯾد متشکل از دکوراسيونی ساده با اجزاﯾی معدود باشند .شلوغ کردن چنين فضاﯾی با وساﯾل
تزﯾينی متعدد از تأثير مورد نظر رنگی خواھد کاست.
رنگ ھای زنده گرم جذاب ترﯾن رنگ ھا در اﯾن گروه ھستند .سرخابی ،نارنجی تند و زرد درخشان از گرم ترﯾن رنگ ھای اﯾن پالت رنگی ھستند که
در کنار ﯾکدﯾگر ﯾا ھر ﯾک به تنھاﯾی ھمراه با سياه چنان پرانرژی ھستند که احساس واقعی از ھيجان را در بيننده زنده می کنند.
جالب است بدانيد اﯾن رنگ ھا حتی رنگ سياه را نيز تحت الشعاع قرار می دھند و سياه در واقع ھمچون قابی اﯾن رنگ ھا را که از خودش قوی تر
ھستند در برمی گيرد چنان که در کمتر رنگی چنين وﯾژگی وجود دارد .اﯾن رنگ ھای گرم و تند در کنار سفيد خالص نيز جذاب و زﯾبا خواھند بود آن
ھم با نماﯾی تميز که حس پاکی و طراوت را به بيننده القا می کند .در حالی که کمی رنگ طالﯾی جذابيت اﯾن ترکيب را دوچندان خواھد کرد .به
کارگيری تزﯾينات فلزی طالﯾی و نقره ای بر درخشش و زﯾباﯾی رنگ ھای اﯾن پالت می افزاﯾد.
رنگ قرمز در اﯾن گروه رنگی درخشان و برجسته است که از بارزترﯾن وﯾژگی ھای اﯾن گروه رنگی است .بسياری از مردم از به کارگيری اﯾن رنگ در
دکوراسيون پرھيز دارند اما کمتر رنگی می تواند ھيجانی برابر با تأثير اﯾن رنگ اﯾجاد کند .تأثيرات اﯾن رنگ چنان چشمگير و قوی ھستند که حتی
نيازی به در برگرفتن سطوح بزرگی مثل دﯾوارھا نيست .تنھا به کارگيری آن در بخش ھاﯾی از دکوراسيون ﯾک اتاق تأثير به سزاﯾی در نمای آن
خواھد داشت.
استفاده از رنگ قرمز در قالب اجزای دکوراسيونی مانند گل ھا ،فرش و ﯾا انواع قاب عکس و از اﯾن قبيل  ،روشی مناسب برای معرفی اﯾن رنگ
قوی در ﯾک دکوراسيون است.

www.takbook.com

www.takbook.com
قرمز در کنار سياه ﯾا خاکستری نماﯾی جذاب می ﯾابد و ھمراه با سبز و کمی نقره ای نيز تأثيری خاموش تر خواھد داشت اما اﯾن رنگ چنان قوی و
تأثيرگذار است که ھمواره بيشترﯾن اثر را بر بيننده دارد .آگاھی از تأثيرھای رنگ قرمز بر روی فضای ﯾک اتاق می تواند سودمند باشد .به عنوان مثال
رنگ قرمز در واقع مقداری از نور محيط را جذب می کند از اﯾن رو باﯾد اتاق مورد نظر برای دکوراسيونی با اﯾن رنگ از نور کافی برخوردار باشد.
ھمچنين دﯾوارھاﯾی به رنگ قرمز جلوتر از فاصله واقعی خود به نظر می رسند و موجب می شوند اتاق کوچک تر به نظر برسد به ھمين دليل
استفاده از اﯾن رنگ برای دﯾوارھای اتاقی با ابعاد کوچک مناسب نيست بلکه در چنين فضاھاﯾی اگر به جای رنگ آميزی دﯾوارھا با رنگ قرمز از اﯾن
رنگ در سطوح کوچک تری مثل قاب پنجره ھا و درھای اتاق بھره بگيرﯾم نتيجه بھتری در بر خواھد داشت و به اﯾن ترتيب بدون قربانی کردن فضا  ،از
تأثيرھای مثبت اﯾن رنگ بھره مند خواھيد شد.
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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با کمترين ھزينه يک دفتر کار کوچک در خانه داشته باشيد

شما میتوانيد از مزاﯾای ﯾك دفترخانگی بھرهمند شوﯾد .ھنوز راهھاﯾی وجود
دارند كه گوشه ﯾكی از اتاقھا را به ﯾك دفتر كار كوچك اما كارآمد تبدﯾل كنيد.
كامپيوتر را بیشك میتوان جزو الﯾنفك زندگی در عصر حاضر دانست چرا كه
اﯾن دستگاه مفيد را میتوان در اغلب خانهھا ﯾافت .چه به منظور انجام
كارھای جدی و چه به دليل حفظ ارتباط با دنيای اﯾنترنت و استفادهھای
آموزشی .كامپيوتر ،امروز در ليست وساﯾل متداول در خانهھا جای گرفته
است .از اﯾن رو نياز جدﯾدی در خانهھای آپارتمانی و كوچك برای ﯾافتن
مكانی مناسب جھت جای دادن ﯾك دستگاه كامپيوتر و وساﯾل و لوازم
جانبی آن شكل گرفته است .در خانهھای كوچك با تعداد محدود اتاق
خوابھا اغلب امكان اختصاص دادن ﯾك اتاق به اتاق كار برای قرار دادن ميز
تحرﯾر و ﯾا ميز كامپيوتر و اﯾجاد ﯾك دفتر كار خانگی وجود ندارد و به ناچار باﯾد
از بخشی از فضای ﯾكی از اتاقھا اعم از اتاق خواب ﯾا اتاق پذﯾراﯾی و
نشيمن برای اﯾن منظور استفاده كنيم اما جای دادن اﯾن وسيله در ﯾكی از
اتاقھا باﯾد به گونهای باشد كه به دكوراسيون و زﯾباﯾی ظاھری اتاق خدشه
وارد نكند .اگر نمیتوانيد از مزاﯾای ﯾك دفترخانگی بھرهمند شوﯾد ،ھنوز
راهھاﯾی وجود دارند كه گوشه ﯾكی از اتاقھا را به ﯾك دفتر كار كوچك اما
كارآمد تبدﯾل كنيد ،بدون آنكه به نمای ظاھری اتاق صدمه بزنيد .زمانی كه
قصد دارﯾد گوشهای از ﯾك اتاق را برای ساخت دفتر كار كوچكتان انتخاب كنيد
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و چنانچه ماﯾليد در اﯾن دفتر كار به پروژهھای نيمهتمام كاری و ﯾا امور جدی بپردازﯾد سعی كنيد خلوتترﯾن اتاق را برای اﯾن منظور در نظر بگيرﯾد.
بهخصوص اگر در منزل كودكی دارﯾد ،كم رفتوآمدترﯾن اتاق خانه را انتخاب كنيد تا ھنگام كار از سكوت و آرامش كافی برخوردار باشيد.
فضاﯾی در منزل را در نظر بگيرﯾد كه از نور كافی و متعادل برخوردار باشد .اگر اتاقی كه میخواھيد دفتر كار كوچكتان را در آن بسازﯾد كه از نور
مستقيم شدﯾدی در طول روز برخوردار است ،بھتر است برای پنجرهھای آن پردهھای مناسبی تھيه كنيد تا در مواقع الزم ميزان نوری كه به درون
اتاق میتابد قابل كنترل باشد.
در اولين گام برای ساخت اﯾن دفتر كار كوچك فضای مورد نيازتان را محاسبه كنيد ،از قبيل سطوح كافی برای جای دادن كليه لوازم جانبی و آنچه
ماﯾليد در اﯾن فضا در دسترس باشد .غير از لوازم ضروری مورد نياز در اﯾن فضا جاﯾی نيز برای برخی اشيای مورد عالقه مانند ﯾك قاب عكس ﯾا ﯾك
گلدان كوچك در نظر بگيرﯾد .افزودن اﯾن اشيای كوچك به دفتر كار خانگی در اﯾجاد شادی و آرامش در روحيه شما تاثير بسزاﯾی دارد .داشتن فضای
كافی برای نگھداری از وساﯾل مورد نياز ،كليد رسيدن به ﯾك دفتر كار مرتب و منظم است .از اﯾن رو از ميزھای كشودار استفاده كنيد و در فكر نصب
طبقات كوچك برای قرار دادن كتابھا و ساﯾر وساﯾل مورد نياز باشيد .پس از انتخاب مكان قرارگيری دفتر كار در گوشهای از خانه و محاسبه سطح
كار مورد نياز باﯾد در فكر راھی برای پنھان كردن آن در مواقعی كه مورد استفاده قرار نمیگيرد باشيد .چرا كه نمای اﯾن دفتر كار كوچك با ميزی مملو
از خردهرﯾزھای گوناگون ،مانيتور ،صفحه كليد و دﯾگر لوازم كامپيوتر در گوشهای از پذﯾراﯾی ﯾا اتاق خواب چندان زﯾبا نيست .از اﯾن رو بھتر است
ھنگام انتخاب ميز كامپيوتر از ميزھاﯾی كه به صورت كمدھای دردار و به اﯾن منظور ساخته میشوند ،بھره بگيرﯾد .خوشبختانه اﯾن نوع ميز
كامپيوترھای كابينتی در كشور ما نيز ساخته میشوند و ابعاد و تعداد طبقات آنھا متناسب با اندازه مانيتور و دﯾگر قسمتھا و لوازم جانبی مانند
پرﯾنتر طراحی شده است .ﯾك تخته كشوﯾی نيز در اﯾن ميزھا به عنوان جای صفحه كليد تعبيه میشود .اﯾن نوع ميزھای دردار به شما اﯾن امكان را
میدھند كه پس از پاﯾان كار كليه وساﯾل كارتان را از نظرھا پنھان كنيد و از دفتر كار شلوغ شما تنھا نمای ﯾك كمد مرتب و كوچك در كنار اتاق باقی
بماند .در اﯾن صورت تنھا صندلی شما باقی میماند كه بھتر است دارای پاﯾهھای چرخدار بوده تا به راحتی قابل جابهجاﯾی باشد .پس از بستن
درھای كابينت میتوان صندلی را در كنار آن ﯾا در گوشه مناسبی از اتاق قرار داد .گاه ممكن است شما در ﯾكی از اتاقھای منزل مثل اتاق خوابتان
كمدھای دﯾواری داشته باشيد كه از نظر اندازه و عمق قابل تبدﯾل به ﯾك دفتر كار كوچك و جای مناسبی برای قرار دادن كامپيوتر و ساﯾر وساﯾل
جانبی آن باشد .در اﯾن صورت كافيست با نصب طبقات مناسب و در صورت امكان چند كشوی كوچك در اﯾن كمد دﯾواری ،مكان مناسبی برای قرار
دادن كامپيوترتان بسازﯾد .عالوه بر ساختن طبقات ،الزم است با نصب چراغھای سقفی در داخل كمد ،نور كافی جھت كار در اﯾن فضا تامين شود
كه اﯾن امر نيز با ﯾك سيمكشی تميز روكار به راحتی قابل اجرا خواھد بود .چنانچه امكان خرﯾد ميز كامپيوتر دردار و ﯾا تبدﯾل كمد دﯾواری به جای
مناسبی برای قراردادن كامپيوتر و وساﯾل آن ندارﯾد ،میتوانيد به روشھای سادهتر و كمھزﯾنهتری نيز جای مجزاﯾی برای كامپيوترتان بسازﯾد.
در گوشهای از اتاق ﯾك ميز كامپيوتر كوچك دو طبقه قرار دھيد .ميزتان را از نوعی انتخاب كنيد كه ضمن آنكه ابعاد كوچكی دارد با استفاده بھينه از
فضای عمومی در زﯾر ميز از طبقات و كشوھای متعدد برخوردار باشد تا بتوانيد جھت جای دادن لوازم و وساﯾل كارتان از فضاﯾی كه ميز اشغال
میكند ،بيشترﯾن بھره را ببرﯾد .درست در باالی ميز و با فاصله كافی از آن برای ارتفاع مانيتور ﯾك ﯾا دو تخته به صورت طبقات كوچك نصب كنيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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باز کن پنجره را
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ميزان بھرهمندی ﯾک فضا از نور طبيعی از جمله مھمترﯾن مواردی است که
در انتخاب مکان باﯾد مورد توجه قرار گيرد.
اگرچه اﯾن روزھا با وجود تنوع موجود در توليد منابع نورزای مصنوعی نور
کافی برای انجام امور مختلف در فضا فراھم شده ولی کيفيت آن با کيفيت و
تاثيرات حاصل از نور طبيعی قابل مقاﯾسه نيست .در ضمن با کاھش مصرف
نور مصنوعی در مواقعی که بتوان از نور طبيعی استفاده کرد ،گامی مھم
برای صرفهجوﯾی در انرژی نيز برداشته میشود.
بنابراﯾن در انتخاب ساختمان محيط زندگی خود به تعداد ،ابعاد و موقعيت
جغرافياﯾی پنجرهھا در نقشه توجه الزم را داشته باشيد.
واضح است ھر چه تعداد پنجرهھا بيشتر بوده و ابعاد آنھا بزرگتر باشد اﯾن
اشعهھای شفابخش طبيعی بھتر و بيشتر به داخل محيط خانه وارد
میشوند ولی اھميت موقعيت جغرافياﯾی پنجرهھا را نيز نباﯾد نادﯾده شمرد
زﯾرا با توجه به تغيير فصل پنجرهھا نيز گذرگاه متغيری برای ورود نور خورشيد
به داخل ھستند ﯾعنی ممکن است اشعه نور خورشيد در فصلی از سال از
پنجرهای عبور کرده و در فصل دﯾگر مرز ورود آنھا تنھا تا لبه بيرونی ھمان
پنجره باشد.
بهطور کلی در انتخاب فضاﯾی مناسب به جھت موقعيت پنجرهھا داشتن
پنجرهھاﯾی رو به جنوب از جمله اولوﯾتھای ﯾک ساختمان است.
اﯾن پنجرهھا مدخل خوبی برای ورود نور خورشيد به داخل آن ھم در فصول
سرد سال ھستند در حالی که در موقعيتھای دﯾگر ممکن است زمانی از نور شدﯾد و مستقيم آفتاب در فضای خانه بھره مند باشيد که وجود آن
نه تنھا خوشاﯾند نبوده ،بلکه آزاردھنده و گاھی طاقت فرسا نيز ھست.
پنجرهھای رو به غرب دارای چنين شراﯾطی در گرمترﯾن ساعات فصل تابستان ھستند؛ پنجرهھای رو به شمال و شرق نيز معموال ً معابر خاص و
تاثيرگذاری برای تابش نور خورشيد به داخل به حساب نمیآﯾند و وجود آنھا تنھا به لحاظ بھره مندی از نور و روشنی حاصله از خورشيد ارزشمند
است.
حال با تمام اﯾن تفاسير در صورتی که ميزان نورگيری فضای خانه شما به جھت موقعيت پنجرهھا ،تغيير فصل و ﯾا ھر عامل ساختاری دﯾگری
وضعيت نامطلوبی را ،حتی بهطور موقتی در سال دارد ،میتوانيد با استفاده از راھکارھای متعدد ،نور موجود در محيط را افزاﯾش دھيد:
 (١کاربرد رنگھای روشن:
از آنجا که رنگھای روشن ھمواره انعکاس دھندهھای خوبی برای نور و رنگھای تيره جذب کنندهھای مناسبی برای آن ھستند ،در نظر گرفتن اﯾن
اصل میتواند شما را برای ﯾافتن راهھاﯾی جھت استفاده بھينه از نور موجود در فضا ﯾاری دھد .در ھمين راستا الزم است برای پوشش دﯾوارھا،
سقفھا و حتی کفھا از رنگھای روشن استفاده کنيد.
عالوه بر اﯾنھا در انتخاب لوازم دکوراسيونی اصلی و بزرگ نيز کاربرد رنگھای روشن را از ﯾاد نبرﯾد .البته در اﯾن گونه لوازم ،تنھا رنگ عامل موثر
محسوب نمیشود بلکه طرح و حتی بافت نيز جاﯾگاه وﯾژهای دارند .طرحھای شلوغ و بافتھای خشن و پيچيده نيز تا حدودی ھمان تاثير رنگھای
تيره را در جذب نور خواھند داشت.
در حالی که طرحھای خلوت و بافتھای صاف و صيقلی در انعکاس نور خورشيد ،نتيجهای معکوس دارند.اﯾن موضوع در مورد کفپوشھا و پوشش
دﯾوارھای فضاھاﯾی مانند آشپزخانه و سروﯾسھای بھداشتی نيز به وضوح دﯾده میشود .پوششھای سنگ و سراميک گذشته از موضوع رنگ به
جھت سطح صيقلی شان به مراتب بيشتر از انواع دﯾگر حتی با وجود رنگ روشن ،نور را منعکس میکند.
 (٢تغيير شيشهھا:
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با توجه به سيستم آپارتمان نشينی و اشراف ساکنين آپارتمانھا به داخل فضاھای ﯾکدﯾگر از طرﯾق پنجرهھا ،کاربرد شيشهھای مشبک و به
خصوص شيشهھای رفلکس در ساختمان سازی رواج بسياری دارد .شيشهھای رفلکس با وجود آنکه دارای مزﯾت ناپيدا بودن فضای داخل از بيرون
در روز ھستند ولی درصد زﯾادی از نور را به خود جذب کرده و مانع ورود آن به داخل میشوند.
لذا برای حل اﯾن مشکل شما میتوانيد در صورت امکان شيشهھای معمولی را جاﯾگزﯾن کرده و از پرده به عنوان حافظی برای استقالل فردی و
خانوادگی در محيط خانه استفاده کنيد .پردهھای توری نازک نيز در ھنگام روز بدون وجود نورپردازی مصنوعی روشن در داخل ،مانع اشراف بوده و در
ھنگام شب نيز اﯾن ترکيب را میتوان با پردهای ضخيم کامل کرد.
 (٣نقش آﯾنه در انعکاس نور:
با نصب آﯾنه در مکانھاﯾی از خانه که امکان انعکاس نور توسط آﯾنه از طرﯾق پنجره وجود داشته باشد ،نور موجود را افزاﯾش دھيد .البته اﯾن موضوع
رابطه مستقيمی با مکان نصب آﯾنه ،زاوﯾه آن و ھمچنين فاصله آﯾنه از پنجره دارد.
صرف نظر از افزاﯾش نور توسط آﯾنه از آن به عنوان ھادی و انتقال دھنده نور نيز میتوان استفاده کرد به اﯾن معنا که شما میتوانيد با نصب مناسب
آﯾنهای در فضاﯾی با نور کافی ،مقداری از نور را به فضای مجاور کم نور ﯾا بدون نور آن نيز منتقل کنيد.
 (۴تغيير پرده ھا:
اگر برای پنجرهھا تنھا از پردهای ضخيم در ھنگام روز و شب استفاده میکنيد آوﯾختن پردهای نازک از جنس تور و ﯾا حرﯾر در رو و ﯾا زﯾر پرده ضخيم
توصيه میشود .در ميان پردهھای نازک نيز ھر چه ضخامت کمتر باشد ،نور بيشتری را از خود عبور میدھد.
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مبلمان و لوازم منزل به مرور زمان دچار فرسودگی می شوند و به خصوص
رنگ آنھا دچار خدشه شده و نمای اوليه را از دست می دھد .اما به غير از
خرﯾد لوازم و وساﯾل جدﯾد راھکارھای دﯾگری نيز برای نونوار کردن مبلمان
منزل وجود دارد که از آن جمله باﯾد به رنگ زدن مجدد اﯾن وساﯾل ﯾا استفاده
از تکنيک ھای بازسازی دﯾگر اشاره کرد.
رنگ زدن دوباره وساﯾلی مثل ﯾک ميز ﯾا دراور اگرچه به آن نماﯾی نو می
بخشد اما مستلزم صرف وقت و انرژی زﯾاد و در ضمن مھارت در رنگ برداری
و رنگ زدن مجدد آن است .از اﯾن رو چنانچه به دنبال راھکارھای ساده تری
باشيد می توانيد از روکش کردن مبلمان و لوازم مورد نظرتان سود ببرﯾد.
ﯾکی از روش ھای روکش کردن اشيای مختلف دکوپاژ است .در اﯾن تکنيک
شما با تصاوﯾر مورد عالقه خودتان سطح روی اشيا را می پوشانيد .دکوپاژ
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راه حلی آسان و سرﯾع است که نتيجه ای جذاب دارد .در اﯾنجا ﯾک دراور ۴
کشوﯾی کوچک را مشاھده می کنيد که با تصاوﯾر مختلف به طور کامل
پوشانده شده است.
اﯾن تصاوﯾر ممکن است از ميان صفحات مجالت برﯾده شده ﯾا از مجموعه ای
کاغذ کادوﯾی ﯾا حتی عکس ھای محبوب خودتان که فتوکپی رنگی از آنھا
تھيه کرده اﯾد انتخاب شده باشند.
بدﯾھی است تصاوﯾری که برای دکوپاژ روی ﯾک وسيله خاص انتخاب می کنيد بھتر است از لحاظ رنگ و موضوع با سبک دکوراسيون فضاﯾی که در
آن قرار خواھد گرفت متناسب باشد .وساﯾل و لوازمی که برای دکوپاژ بر روی لوازم خانه مورد نياز ھستند عبارتند از؛
کاغذ سنباده ،قلم موی  ۵سانتی متری مخصوص نقاشی ساختمان ،مجموعه ای از تصاوﯾر مورد عالقه شما ،خط کش فلزی ،کاتر ،نوار چسب
کاغذی،چسب چوب ،وارﯾنش
پيش از ھر کار باﯾد سطح روی وسيله ای که قرار است با دکوپاژ روکش شود را آماده کنيد .رنگ سطح روی وساﯾل فلزی ﯾا چوبی ابتدا باﯾد سنباده
کشيده شود تا چنانچه بر اثر آسيب رنگ ناھموار شده باشد دوباره صاف و ھموار شود.
پس از انتخاب مجموعه ھماھنگی از تصاوﯾر مورد پسندتان از آنھا فتوکپی رنگی تھيه کنيد .حين تھيه فتوکپی می توانيد اﯾن تصاوﯾر را به اندازه مورد
نظرتان بزرگ ﯾا کوچک کنيد به نحوی که مساحت تصاوﯾر در مجموع با اندازه سطحی که باﯾد پوشش بدھند برابر باشد.
با استفاده از خط کش فلزی و کاتر لبه ھای سفيد دور فتوکپی ھا را برﯾده و جدا کنيد .سپس ترتيب دلخواه برای قرار گرفتن تصاوﯾر روی دراور را
تعيين کنيد .برای اﯾن منظور عکس ھا را با قطعات کوچک نوارچسب کاغذی روی دراور بچسبانيد و آنقدر جابه جا کنيد تا به ترتيب دلخواھتان برسيد.
سپس مقداری چسب چوب را در ظرف کوچکی برﯾزﯾد و کمی آب به آن اضافه کرده چسب را اندکی رقيق کنيد.
با قلم موی  ۵سانتی متری کمی چسب را به صورت الﯾه ای نازک روی سطح پشت تصاوﯾر بزنيد و آنھا را در جای خود بچسبانيد .در اﯾن مرحله
دقت کنيد حباب ھای ھوا زﯾر تصاوﯾر باقی نماند ﯾا کاغذ حين چسباندن چين نخورد .تصاوﯾر کاغذی را در اندازه ھاﯾی در نظر بگيرﯾد که به شما امکان
بدھند در لبه ھا کاغذ را به طرف داخل و زﯾر لبه تا بزنيد.
پس از اﯾنکه تمام سطح دراور با تصاوﯾر کاغذی پوشانده شد برای محافظت از آن چندالﯾه وارﯾنش روی سطح کار بزنيد.
با استفاده از قلم مو ﯾک الﯾه وارﯾنش روی تمام سطح دکوپاژ شده بزنيد .صبر کنيد تا وارﯾنش کامال ً خشک شود سپس الﯾه دوم وارﯾنش را با قلم
روی دراور بزنيد .پس از خشک شدن الﯾه دوم در صورت تماﯾل می توانيد ﯾک ﯾا دوبار دﯾگر اﯾن کار را تکرار کنيد تا پوشش کاغذی کامال ً محفوظ و
سالم باقی بماند.
سپيده سليمی
منبع  :روزنامه شرق
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بازی رنگھا در اتاق خواب

www.takbook.com

www.takbook.com
اتاق خواب ،خصوصیترﯾن فضا در ھر خانه است ،پس در طراحی دكوراسيون
و انتخاب رنگ آن باﯾد پيش از ھر چيز سليقه و نيازھای شخصی صاحب آن را
در نظر گرفت ،با اﯾن وجود نباﯾد از اصول طراحی رنگ در دكوراسيون و تاثيرات
ناخودآگاھی كه ھر ﯾك از خانوادهھای رنگی بر روح و روان ما بهجا میگذارد،
غافل شد .اتاق خواب باﯾد فضاﯾی آرامشبخش و راحت باشد.اگر به دنبال
اتاق خوابی با فضای گرم سنتی و اندكی تجملی ھستيد ،استفاده از
رنگھای بهكار رفته در صناﯾعدستی شرقی ،راهحلی مناسب برای
دستيابی به چنين فضاﯾی است .رنگھای گرمی چون طالﯾی ،نارنجیھا،
قرمزھای پرماﯾه و آجریھای بهكار رفته در طرحھای سنتی شرقی عاملی
مھم در اﯾجاد نماﯾی باشكوه و گرم در دكوراسيون ھستند .عالوه بر
بهكارگيری اﯾن رنگھا در فضای اتاق ،استفاده از پارچهھای ابرﯾشمی و كتان طرحدار ،تابلوھا ،مجسمهھای زﯾنتی شرقی و پارچهھای سوزندوزی
جذابيت اﯾن دكوراسيون را دوچندان میكند.
ھمچنين آوﯾزھای پارچهای در قسمت باال و پشت تخت ،فضاﯾی رمانتيك و خاص به اتاق میبخشد .در مقابل دكوراسيون سنتی ،دكوراسيون
تكرنگ قرار گرفتهاند كه با بهكارگيری طيفھای مختلف ﯾك رنگ ،فضاﯾی آرام و ﯾكنواخت را پدﯾد میآورند .رنگھای روشن ،نمای آفتابی و پرنشاط و
در ھمان حال ساده و آرامشبخش را در برابر دﯾدگان بيننده قرار میدھند.تركيب رنگھای زرد و سبز از آنجا كه سبز ﯾكی از رنگھای مشتق شده از
زرد است ،در فضای اتاق خواب بسيار موفق و مناسب خواھد بود
استفاده از تركيب رنگھای ھارمونيك كه در چرخه رنگ در كنار ﯾكدﯾگر قرار گرفتهاند نيز در دكوراسيون ﯾك اتاق خواب میتواند بسيار موفقيتآميز
باشد.به عنوان مثال استفاده از طيفھای مختلف رنگ بنفش و سبز در كنار ﯾك رنگ روشن متضاد مانند كرم ،فضاﯾی زﯾبا میآفرﯾند .آنچه باﯾد در
طراحی رنگی دكوراسيون ﯾك اتاق خواب ھمواره در نظر داشته باشيم اﯾن است كه نه تنھا انتخاب مجموعهای از رنگھا بلكه ميزان به كارگيری
آنھا و سطوحی كه اشغال میكنند در مقاﯾسه با ھم نيز از اھميت بهسزاﯾی برخوردار است.
ھمچنين اﯾجاد رابطه ميان سطوح رنگی گوناگون با استفاده از جزئياتی چون ﯾك قاب عكس ،حاشيهھای كاغذ دﯾواری نصب شده به دﯾوار ،تكرار
طرح خاصی روی ملحفه و روبالشیھا و ﯾا حتی قرار دادن ﯾك جفت آباژور ﯾا گلدان روی پاتختیھا ﯾا ميز آراﯾش میتواند به دكوراسيون ﯾك اتاق
انسجام و ھماھنگی بيشتری ببخشد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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باغچه سيار کنار پنجره

ھيچ گاه تصور نکنيد که چون نمای زﯾبای ﯾک جنگل ،چمن زار و ﯾا حتی ﯾک
باغ کوچک پر از گل را بيرون از پنجره خانه خود ندارﯾد ،نمی توانيد زﯾباﯾی و
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راﯾحه گل ھا را به فضای خانه خود بياورﯾد .ﯾکی از سرﯾع ترﯾن و راحت ترﯾن
راه ھا برای پرکردن فضای خانه از راﯾحه گل ھای مختلف ،نصب جعبه ھای پر
از گل در بيرون پنجره خانه ھاست ،با انتخاب درست گل ھا و گياھان می
توانيد رنگ ھای مختلف و زﯾباﯾی را به خانه خود بياورﯾد .اما از آنجا که ھيچ
چيز بدون زحمت به دست نمی آﯾد شما باﯾد مراحل مختلفی را طی کنيد تا
بتوانيد با درست کردن گلدان ھای متفاوت گل ھا را ميھمان خودکنيد.
ابتدا باﯾد اندازه پنجره ای را که می خواھيد برای آن جعبه گل و گياه نصب
کنيد ،بگيرﯾد .اﯾن جعبه ھا در ابعاد مختلف موجود ھستند و می توان آنھا را
به صورت آماده خرﯾد .در صورتی که وقت بيشتری دارﯾد و مھارت کارکردن با
اره برقی و چوب را دارﯾد خودتان می توانيد جعبه مورد عالقه خود را بسازﯾد
و می توانيد از طرح ھای مختلفی که در بازار برای ساختن اﯾن جعبه ھا
وجود دارد نيز کمک بگيرﯾد .فراموش نکنيد که برای ساختن چنين جعبه
ھاﯾی ابزارھای زﯾر را الزم دارﯾد .قلم موی رنگ ،دستکش کار ،بتونه ،ميخ،
چند قطعه چوب ،سمباده ،متر.
ابتدا طول پنجره را اندازه بگيرﯾد تا ابعاد جعبه خود را دقيقا متناسب با پنجره تان بسازﯾد .در مورد خانه ھای قدﯾمی باﯾد دقت بيشتری به خرج دھيد
چون ابعاد پنجره ھا گرچه به ظاھر ﯾکی است ،اما با ھم کمی فرق دارند.
برای اطمينان طول جعبه خود را تا جاﯾی که می توانيد طوالنی فرض کنيد .تمام درزھا و شکاف ھا را با سيليکون و بتونه بگيرﯾد .اﯾن عمل استحکام
جعبه شما را نيز بيشتر می کند .اگر در جعبه ای که انتخاب کرده اﯾد ھيچ سوراخ زھکشی وجود ندارد ،از ھر دو طرف ﯾک تا دو سوراخ در سطح آن
اﯾجاد کنيد .بدون اﯾن منافذ گياھان زﯾبای شما زود می پوسند.
اگر قصد دارﯾد آن را رنگ کنيد ابتدا از بتونه استفاده کنيد ،چون جعبه شما در معرض مواردی چون باران و نور آفتاب و باد قرار می گيرد بتونه کمک
خواھد کرد تا عالوه بر طول عمر بيشتر بھتر بتوان روی چوب نقاشی کرد .ھنگامی که بتونه خشک شد ،رنگ مورد نظر خود را بزنيد .بھتر است
رنگی را انتخاب کنيد که با لوازم خانه تان ھماھنگ باشد .تمام قوه تخيل خود را برای رنگ آميزی جعبه به کار بگيرﯾد.
ﯾکی از مزاﯾای ساختن جعبه ھا اﯾن است که مطابق سليقه خود به آن مدل دھيد و ساﯾز آن را دقيقا مطابق با پنجره انتخاب کنيد .طرح ھای بسيار
زﯾادی برای ساختن اﯾن جعبه ھا وجود دارد که به صورت راﯾگان در اﯾنترنت قابل دسترسی است .سعی کنيد الوارھای خود را از چوب درخت سرو،
انتخاب کنيد.
مزﯾت استفاده از چنين الوارھاﯾی اﯾن است که ھنگام تماس با خاک مرطوب و ﯾا ھر رطوبتی ،مقاومت خود را حفظ می کند و ھنگام نصب بر پنجره
ترک نمی خورد.
پس از انجام تمامی اﯾن مراحل می توانيد جعبه را با استفاده از زنجير به پنجره وصل کنيد و ﯾا حتی با جوش دادن  ٢پاﯾه فلزی در زﯾر پنجره جعبه
تان را روی آنھا و درست مقابل پنجره قرار دھيد.
در مرحله بعد ،مقداری کود گياھی را با خاک مخلوط کنيد .کودھای مختلف خاک شما را ھميشه مربوط نگه می دارد و دﯾگر نيازی به آب دادن دائم
آن نخواھيد داشت .مقداری سنگ نيز در سوراخ ھای ته جعبه خود برﯾزﯾد تا ھنگام آب دادن ،خاک ھا شسته نشوند و بيرون نرﯾزند.
پس از اضافه کردن خاک به داخل جعبه ،گل ھا و گياھان مورد نظر خود را در آن بکارﯾد .چنين گلدان ھاﯾی ھم زﯾباﯾی را وارد اتاق شما می کند و ھم
به چشم نواز شدن نمای خارجی منزلتان کمک می کند.
با گسترش اﯾن اﯾده شما حتی می توانيد در باغچه منزل خود سبزﯾجات ،درختان ميوه ،گوجه فرنگی و رﯾحان بکارﯾد و زﯾباﯾی مکان زندگی خود را
دو چندان کنيد.
منبع  :روزنامه کارگزاران
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باغچه ھای سيار

بسياری از ما در خانه ھای آپارتمانی زندگی می كنيم و به ھمين سبب از
داشتن حياط و باغچه محروم ھستيم و ﯾا در خانه ھای اجاره ای زندگی می
كنيم كه باﯾد ھر سال ﯾا ھر دو سال ﯾك بار از آنھا نقل مكان كنيم در نتيجه
نمی توانيم ھر بار كه به خانه ای جدﯾد می روﯾم برای ساخت باغچه مورد
نظرمان ھزﯾنه كنيم .با توجه به شراﯾط زندگی امروز گياھان گلدانی محبوب
تر شده اند چرا كه می توانيم گل ھا و گياھانی را كه دوست دارﯾم در گلدان
ھای مختلف با اندازه ھا و فرم ھای گوناگون بكارﯾم و ھر زمان الزم شد آنھا
را به جاﯾی دﯾگر انتقال دھيم .عالوه بر اﯾن مزﯾت ،گلكاری در گلدان را می
توان ﯾك ھنر دانست زﯾرا خالقيت ما را تحرﯾك می كند .اﯾن روش به ما آزادی تركيب گل ھاﯾی با رنگ و شكل متنوع و ھمچنين انتخاب گلدان ھاﯾی
متناسب با فضای مورد نظرمان را می دھد.
در اﯾن روش باغبانی توجه به اصول زﯾباشناسی در كنار امكانات عملی می تواند ضامن موفقيت ما باشد .گلكاری در گلدان ھای متعدد را شاﯾد
بتوان بيشتر شبيه به گل آراﯾی دانست تا باغبانی .ھنر تركيب گل ھای گوناگون در گلدان ھای مناسب و چيدمانی زﯾبا بسيار شبيه به كار ﯾك
متخصص گل آراﯾی است كه قصد دارد سبد گلی زﯾبا را با استفاده از گل ھا و برگ ھای مختلف بياراﯾد با اﯾن تفاوت كه ھنگام كاشتن مجموعه ای
از گل ھا در گلدان باﯾد نسبت به ميزان رشد آنھا و نماﯾی كه در چند ماه آﯾنده خواھند داشت نيز توجه داشته باشيم.
ﯾكی دﯾگر از مزاﯾای نگھداری از گل ھا در گلدان قابليت حمل و انتقال آنھا به قسمت ھای مناسب خانه در فصول مختلف سال است .به اﯾن ترتيب
می توان گياھان را بنا به طبيعتشان در ھر زمان از سال در قسمت ھای گرم تر ،خنك تر ،آفتابی تر ﯾا پرساﯾه تر انتقال داد و از وزش باد و باران و ﯾا
ﯾخبندان در امان داشت.گياھانی كه در گلدان نگاه می دارﯾد نيز مانند گياھان ﯾك باغچه به ھرس كردن ،كود دادن ،آفت كشی و سمپاشی نياز
دارند .چنانچه مراقبت ھاﯾی مطابق نياز گياه از آن به عمل آورﯾد تقرﯾبا ھر گل ﯾا گياھی را می توان در گلدان پرورش داد .بنابراﯾن شما می توانيد
تركيب ھای مختلفی از گياھان گوناگون با ﯾكدﯾگر را تجربه كنيد ،از تركيب ھای رسمی گرفته تا مجموعه ھای طبيعی و شلوغ .ھنگام ساخت ﯾك
مجموعه گلدان توجه به نكات زﯾر می تواند تاثير بسزاﯾی در موفقيت شما داشته باشد.
● رنگ
اولين عاملی كه باﯾد ھنگام انتخاب گياھان باغچه سيارتان در نظر بگيرﯾد رنگ است .گياھان گلدانی در فاصله كمی از ﯾكدﯾگر قرار می گيرند از اﯾن
رو تاثير زﯾادی بر نمای ﯾكدﯾگر دارند .از تركيب ھای رنگی مورد عالقه خود بھره بگيرﯾد و ﯾا از تصاوﯾر ،نقاشی ھا و عكس ھاﯾی كه در مجالت و كتاب
ھا می بينيد الھام بگيرﯾد .بعضی از تركيب ھای رنگی نيز وجود دارند كه حس خاصی را به بيننده القا می كنند.
▪ رنگ سفيد ،به عنوان مثال ،ﯾكی از پرطرفدارترﯾن رنگ ھا است كه با ھمه رنگ ھای دﯾگر به خوبی ھمراه می شود اما در كنار ھر رنگ می تواند
حالت وﯾژه ای را القا كند:
با سبز تازگی و طراوت
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با زرد و سبز خنكی و سرزندگی
با صورتی و آبی فضاﯾی رمانتيك
▪ رنگ بنفش نيز در بسياری از تركيب ھا زﯾبا است .اﯾن رنگ در كنار رنگ ھای دﯾگر مفاھيم گوناگونی را تداعی می كند:
با خاكستری و صورتی عمق و پيچيدگی
با زرد و نارنجی شاد و سرزنده
با قھوه ای سنگينی و وقار
با سرخابی شاداب و شرقی
با سفيد خنك و باطراوت
برای نيل به موفقيت در طراحی ﯾك چيدمان بھتر است خود را به دو ﯾا حداكثر سه رنگ محدود كنيد.
● بافت
از گياھانی كه برگ ھاﯾی با بافت متفاوت دارند استفاده كنيد .كنتراست در ميان بافت ھای مختلف به مجموعه شما جذابيت می بخشد.
● اندازه و تناسب
اﯾن دو عامل در طراحی ھر دكوراسيونی نقشی حياتی دارند و شما به عنوان طراح اﯾن مجموعه باﯾد اﯾن چالش را نيز پشت سر بگذارﯾد .طراح نباﯾد
قادر باشد فرم كلی مجموعه را در نظر بگيرد و با اطالعات كافی درباره سرعت رشد گياھان بتواند نسبت رشد آنھا در ماه ھای آﯾنده را نيز تصور كند
زﯾرا گياھان موجوداتی زنده و در حال رشد ھستند و اﯾن امر باﯾد ھنگام قرار دادن آنھا در فضای محدود ﯾك گلدان در نظر گرفته شود .با گذر زمان فرم
و شكل كلی مجموعه دچار تغيير خواھد شد.
در شكل اﯾده آل ارتفاع گياه شما باﯾد در حدود ﯾك تا ﯾك و نيم برابر ارتفاع گلدان باشد و مجموعه گلدان ھای شما بھتر است فرمی مثلثی شكل را
بيافرﯾنند .البته اﯾنھا اصولی غيرقابل تغيير نيستند اما می توانند راھنماﯾی برای شما باشند.اگر ماﯾليد مجموعه ای با نماﯾی سنتی داشته باشيد
ﯾك گياه بلند را در مركز گلدان بكارﯾد و در اطراف آن برای آنكه مجموعه گلدانی شما مدت طوالنی تری فرم طراحی شده را حفظ كند از گياھانی كه
رشدی كند دارند استفاده كنيد.گياھانی كه پاﯾه بارﯾك و شاخه ھای گسترده دارند در گلدان ھاﯾی با قاعده بزرگتر از دھانه بكارﯾد تا احساس ثبات و
اﯾستاﯾی را در بيننده به وجود آورند .گياھان بارﯾك و بلند را در گلدان ھای بلند و استوانه ای بكارﯾد به طوری كه ارتفاع گياه تا حدود  ٢برابر ارتفاع
گلدان باشد.
●فرم
فرم نيز ﯾكی از عواملی است كه به مجموعه شما جذابيت و تنوع می بخشد .انتخاب گياھی با برگ ھای بزرگ و پھن ﯾا گياھی با برگ ھای بارﯾك
و علفی ھر ﯾك تاثيری متفاوت بر مجموعه شما می گذارد .گياھانی كه فرم زﯾباﯾی خاصی دارند بھتر است به تنھاﯾی در ﯾك گلدان جداگانه به
نماﯾش گذاشته شوند.
●تكرار
تكرار و تقارن عواملی پاﯾه ای ھستند كه در طراحی باغ ھا و باغچه ھا و ھمچنين گل آراﯾی نقش چشمگيری دارند .اﯾن عوامل را می توان در
مجموعه ھای گلدانی نيز به كار گفت و از اﯾن طرﯾق احساس تعادل را به بيننده القا كرد.
با استفاده از عواملی كه از آنھا ﯾاد شد گياھانتان را دسته بندی كنيد .در گذر زمان با رشد گياھانی كه در گلدان ھای مختلف كاشته اﯾد چيدمان
گلدان ھا را تغيير دھيد و ﯾا در صورت لزوم با بلندتر كردن ارتفاع گلدان با استفاده از چند آجر كه در زﯾر آن قرار می دھيد به فرم جدﯾد چيدمانتان
تناسب و تعادل ببخشيد.
منبع  :روزنامه ھمشھری
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بايد ھوای پنجرهھا را داشت

استفاده از روشناﯾی طبيعی ﯾا ھمان نور روز ارتباط زﯾادی با معماری
ساختمان دارد و پس از ساخت آن ،ممکن است بگوﯾيم کار زﯾادی از دست
ما بر نمیآﯾد .اما به ﯾاد داشته باشيد که اگر ھر کسی تنھا  ۵٠درصد از
روشناﯾی منزلش را با نور طبيعی روزتأمين کند ،اثر مثبتی بر ميزان مصرف
انرژی در کشور باقی خواھد گذاشت .تا پيش از توليد برق و اختراع المپ،
معماری ساختمانھا طوری بود که از نور خورشيد برای روشن کردن داخل آن
نھاﯾت استفاده را میبردند .شاﯾد بتوان از معابد عظيم کارناک که چھار ھزار
سال پيش در مصر ساخته شدهاند ،از شاھکارھای تأمين روشناﯾی داخل آن
با نور روز نام برد ،به طوری که شاﯾد با بھترﯾن نورپردازیھای مصنوعی نيز
نتوان چنين روشناﯾی مطلوبی در اﯾن معابد تأمين کرد.
کارشناسان بھداشت میگوﯾند ﯾکی از مھمترﯾن عوامل در حفظ سالمت انسان ،نور خورشيد است .عالوه بر سالمت جسمانی ،علت بروز برخی
اختالالت روانی مانند افسردگی نيز میتواند کمبود نور خورشيد باشد .در کشورھای سردسير با زمستانھای طوالنی ،افسردگی از اختالالت
شاﯾع در ميان مردم است .کمبود نورخورشيد به کاھش وﯾتامين  Dدر بدن و نيز برخی ھورمونھا که با نور خورشيد در ارتباطاند منجر خواھد شد.
عالوه بر اﯾن ،ھمانطور که نور خورشيد ممکن است مشکالتی برای پوست اﯾجاد کند ،بسياری از امراض پوستی را نيز درمان میکند.
تحقيقات بسياری نشان داده است کسانی که برای ساعتھای طوالنی از روشناﯾی طبيعی بی بھره باشند ،دچار نوعی احساس ناآشناﯾی و
بیخبری نسبت به محيط اطراف خود میشوند.
● استفاده از نور طبيعی در خانه
خيلی از ما به نور مصنوعی عادت کردهاﯾم و به ھمين دليل کمتر به سراغ پنجرهھا میروﯾم و پردهھای آن را کنار میزنيم تا نور روز وارد خانه شود.
اغلب ما زمانی به ﯾاد پنجرهھای خانهمان میافتيم که احساس میکنيم ھوای داخل اتاق ﯾا پذﯾراﯾی سنگين شده و ﯾا بخواھيم بيرون را تماشا
کنيم .بيشتر مردم از اﯾنکه داخل منزلشان بهوسيله دﯾگران دﯾده شود ،ناراحت میشوند که اﯾن امر ،با توجه به فرھنگ و دﯾدگاهھای مذھبی ما
موضوعی طبيعی است .به ھمين دليل کمتر پردهھای اتاقھا ﯾا پذﯾراﯾی را کنار میزنند .اما بھتر است به اﯾن مطلب اشاره شود که در ھنگام روز
اگر پرده تور و نازکی جلوی شيشهھا قرار گرفته باشد ،داخل خانه دﯾده نمیشود و با کنار زدن پردهھای ضخيم و تنھا استفاده کردن از پرده نازک،
نور بيشتری وارد محيط خانه میشود .اﯾن نور عالوه بر تأمين مقدار زﯾادی از روشناﯾی ،میتواند موجب ضدعفونی کردن ،خشک کردن رطوبت
داخل خانه و به طور کلی سالمت بيشتر شما و خانوادهتان شود.
● شيشهھای رفلکس ،زﯾبا اما نامناسب
کاربرد شيشهھای رفلکس در پنجره ساختمانھای مسکونی ،ﯾکی دﯾگر از اشتباھات معماری امروز است .اﯾن شيشهھا که حتی کاربرد آن در
ھمه جای ساختمانھای اداری اشتباه است ،با اشتباھی بزرگتر وارد ساختمانھای مسکونی نيز شده است .در حقيقت ،استفاده از اﯾن
شيشهھا برای پنجره مکانھاﯾی که به روشناﯾی مطلوبی نياز دارند ،صحيح نيست .اﯾن شيشهھا جلوی ورود مقدار زﯾادی از نور خورشيد را
میگيرند و مصرف آنھا زمانی درست است که بخواھيم ﯾک مکان در طول روز از بيرون دﯾده نشود اما بتوان از داخل بيرون را تماشا کرد.
● از روشناﯾی مصنوعی تا افسردگی
اجازه بدھيد المپھا فقط شبھا روشن باشند .شما با اﯾن کار ،گذشته از صرفه جوﯾی در مصرف برق و ھزﯾنهھای مربوط به آن ،به سالمت خود و
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افراد خانوادهتان کمک زﯾادی میکنيد .تحقيقات نشان میدھند که کسانی که بهطور مرتب زﯾر المپھای فلوئورسنت قرار میگيرند ،دچار
خستگی ،افسردگی و بیقراری میشوند .به ھمين علت توصيه میشود کمتر زﯾر نورھای مصنوعی قرار بگيرﯾد و به خصوص شبھا ھنگام خواب
چراغھا را خاموش کنيد و در روشناﯾی مصنوعی المپنخوابيد.
● المپھای فلوئورسنت و ميگرن
»انجمن اقدام عليه ميگرن« در برﯾتانيا اعالم کرد ،شمار زﯾادی از بيماران عضو ﯾا مراجعهکننده به اﯾن موسسه معتقدند که استفاده از المپھای
فلورسنت سبب افزاﯾش سردردھای شدﯾد و ميگرنی آنان شده است.
اﯾن انجمن از دولت انگلستان خواسته است تا بر اساس گزارش تھيه شده از سوی اﯾن موسسه ،تصميم برای گسترش فروش المپھای
فلورسنت و ممنوعيت فروش المپھای معمولی را به تاخير اندازد .پيش از اﯾن نيز برخی موسسات علمیو خيرﯾه بيماری صرع در برﯾتانيا از احتمال
افزاﯾش خطر ابتال به اﯾن بيماری ﯾا شدت گرفتن مشکل مبتالﯾان در صورت قرار گرفتن در معرض تابش نور المپھای کم مصرف فلورسنت خبر داده
بودند.
منبع  :روزنامه سالمت
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بدون اثاثيه ھرگز

ﯾک اتاق بزرگ خالی می تواند خيلی سرد و ماﯾوس کننده به نظر برسد و در
مقابل ﯾک اتاق ،ھر چند بزرگ ،خوب چيده شده می تواند جذاب و خيره
کننده به نظر برسد .کارھای زﯾادی ھست که می توانيد برای قشنگ تر
شدن اتاق بزرگ تان انجام بدھيد.
اگر بودجه اش را دارﯾد و می خواھيد برای پرکردن آن جا پول خرج کنيد،
خرﯾدن لوستر و آوﯾز بزرگ برای سقف پيشنھاد مناسبی به نظر می رسد،
اﯾنطوری عالوه بر احساس عظمت و بزرگ بودن با نور چراغ ھای ﯾک لوستر
فضای گرم تری را در اتاق تجربه خواھيد کرد.
آﯾنه شمعدان و آباژور و اصوال ً نورھاﯾی که روميزی و پاﯾه دار ھستند ھم
ھمان کارکرد را دارند و اگر کمی آنتيک و قدﯾمی باشند ،با شخصيت سنتی
شان فضا را گرم تر می کنند ،تازه اﯾنطوری نور اتاق ھم شکل خاص و قابل توجھی پيدا می کند.
دﯾوارھا را ھم فراموش نکنيد به جای اﯾن که بگذارﯾد ھمان طور لخت و عور به نظر بياﯾند از فرش ھای دﯾوار و قاب شده استفاده کنيد .نمونه ھای
سنتی مثل گبه که دﯾگر معرکه اند ،ﯾک تابلوی فرش با طرح و نقشی زﯾبا قطعاً مھمانان شما را مجذوب خود می کند ،پرده و آوﯾزھای پارچه ای ھم
که جای خودشان را دارند.
با استفاده از پرده و مبل ھای بزرگ و ﯾکی دو تا مجسمه تزﯾينی نمای دﯾوارھاﯾی که پنجره دارند قشنگ تر می شود و قطعاً نشستن روی آنھا
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وقتی آفتاب مالﯾم از بيرون می تابد خيلی مزه می دھد.
تابلوھای نقاشی و عکس ھای ﯾادگاری را ھم فراموش نکنيد ،با استفاده از آنھا شما می توانيد ذوق و قرﯾحه ھنری تان را ھم به نماﯾش بگذارﯾد و
مطمئن باشيد که تمام اﯾن جزﯾيات کوچک به اتاق شما شخصيت وﯾژه ای خواھند داد.
رنگ دﯾوارھای اتاق ھم خيلی مھم ھستند ،لحن رنگ ھا و گرمی و سردی آنھا در ھماھنگی با مبلمان ،گل ھای آپارتمانی شما و ساﯾر تزﯾينانی
که استفاده می کنيد ،در واقع لحن خانه شما خواھد شد ،گرم مثل قرمز ،آرام مثل آبی و پرطراوت مثل سبز ،تازه کلی رنگ دﯾگر ھم ھست...
اما فراموش نکنيد قبل از اﯾن که شروع کنيد به ﯾک برنامه رﯾزی دقيق احتياج دارﯾد اول ﯾک تم اصلی برای رنگ و فضای اتاق پيدا کنيد .شما به رنگی
احتياج دارﯾد که عالوه بر زﯾباﯾی و ھارمونی موردپسند خودتان به عنوان ساکن خانه باشد و در قدم بعد حواستان باشد اﯾن رنگ با رنگ وساﯾل تان
در تضاد و اصطالحاً جيغ نباشد.
بعد از اﯾن که تم اصلی را انتخاب کردﯾد ،به اﯾن فکر کنيد که می خواھيد فضای خانه چه شکلی باشد؟ سنتی ،مدرن ،ﯾادآور فرھنگ و موضوعی
خاص ،مثال ً اگر عشق فيلم و سينما ھستيد فکر کردﯾد که چقدر جالب است که دکور و فضای خانه اﯾن عالقه شما را نشان بدھد ،مثال ً با فيلم ھای
برﯾده برﯾده به جای پرده ،جالب است نه؟
فقط حواستان باشد آن جا را اﯾنقدر شلوغ نکنيد که بعدازظھر وقتی به خانه برمی گردﯾد احساس راحتی نکنيد و فضای شلوغ خانه آزارتان بدھد.
خب تم و فضای برنامه مشخص شد ،حاال رنگ ھای ھمسان و متناسب را انتخاب کنيد و وقتی ھمه اﯾنھا تمام شد ،نقاشی آن جا را آغاز کنيد.
ھمه چيز باﯾد طبق نقشه پيش برود .در چيدمان وساﯾل و مبلمان ھم دقت کنيد فقط ﯾک قطعه ناجور ممکن است ھارمونی فضا را به ھم برﯾزد و
شما را از ھدف تان دور کند.
آخر سر ھم ﯾادتان باشد باﯾد برای اتاق بزرگ تان ﯾک فضای کانونی و اصلی تعرﯾف کنيد .ﯾک ش ومينه اﯾده مناسبی به نظر می رسد ،اگر امکانش
نيست به ﯾک گلخانه کوچک فکر کنيد ﯾا ﯾک چيز دﯾگر ،ﯾک آکوارﯾوم خوشگل و بزرگ چطور است؟ فقط حواستان باشد به بقيه فضای اتاق بخورد.
دﯾدﯾد پرکردن ﯾک اتاق بزرگ آنقدرھا ھم که فکر می کردﯾد پرخرج و سخت نيست؟ فقط کمی سليقه الزم دارد که شما قطعاً دارﯾد ...پس دست به
کار شوﯾد
منبع P٣٠world :
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براق ،شيک ،رنگارنگ کفپوش مناسب خانه شما کدام است؟

خانه جاﯾی است كه باﯾد در آن احساس آرامش و راحتی داشته باشيد،
بنابراﯾن مھم است كه چيدمان منزلتان را طوری ترتيب دھيد تا كامال ً مطابق
ميل و سليقهتان باشد و از بودن در اﯾن محيط لذت ببرﯾد .اگر شما آدم
سربهزﯾری ھستيد كفپوش خانهتان بيشتر به چشمتان میآﯾد .حتی اگر
سر به زﯾر ھم نيستيد ،در انتخاب كفپوشھای خانه به اندازه كافی دقت
كنيد ،چون ممكن است گزﯾنه انتخابی شما چندان با شيوه زندگیتان
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منطبق نباشد و در نتيجه دچار مشكل شوﯾد.
طی ساليان اخير پوشش كف خانهھا تغييرات زﯾادی كرده است .در حقيقت
بيشتر مردم دﯾگر ماﯾل نيستند كه تمام كف منزلشان را با فرش و موكت
بپوشانند و كاربرد كفپوشھای چوبی ،سراميكی و ...رونق خوبی دارد .به
ھر حال تنوع در جنس ،طرح و رنگ پوششھای غيرفرشی باعث شده
مردمی كه به مراكز خرﯾد مراجعه میكنند ،در اشكال متنوع و جدﯾدی غرق شوند و گستره وسيعی از انتخابھا را پيش روی خود ببينند .پس اگر
شما ھم جزو افرادی ھستيد كه قصد خرﯾد دارﯾد ،باﯾد شراﯾط و امكانات خود و خانوادهتان را در نظر بگيرﯾد تا از خرﯾد خود و شكل جدﯾد منزلتان
بيشترﯾن رضاﯾت را داشته باشيد.
● ترسيم طرح خانه
پيش از اﯾنكه برای خرﯾد راھی بازار شوﯾد ،باﯾد مواردی را در نظر بگيرﯾد كه ﯾكی از آنھا ترسيم طرح خانه است .سپس اتاقھا را بهطور دقيق و با
دقت متر كنيد تا بدانيد مساحت سطح مورد نظر شما چقدر است .در كنار آن موارد باﯾد اﯾن نكته را ھم مد نظر قرار دھيد كه دوست دارﯾد اتاقھا و
خانه شما چهطور به نظر آﯾد؛ اگر میخواھيد كف منزل براق و درخشنده باشد ،بھتر است از سراميك استفاده كنيد .اگر ھم فردی ھستيد كه
ماﯾليد خانه شما رسمی و كالسيك به نظر آﯾد ،كفپوشھای چوبی را بهكار ببرﯾد .به ھر حال اﯾن به ميل و سليقه شما بستگی دارد ،اما نكته مھم
اﯾنجاست كه طرحی از آنچه میخواھيد در ذھن و بر روی كاغذ داشته باشيد .میتوانيد در طرح خود رنگ دﯾوارھا ،پرده و مبلمان را ھم مشخص
كنيد .اﯾن كار به شما كمك میكند كه انتخاب طرح و رنگ دلخواه براﯾتان سادهتر باشد.
● روش انتخاب كفپوش مناسب
در ابتدا باﯾد اﯾن سؤال را در ذھن خود داشته باشيد كه چند نفر در منزل شما زندگی میكنند و بهطور كلی تردد در منزل شما كم ﯾا زﯾاد است؟
بهطور مثال اگر فردی معاشرتی ھستيد و روزانه رفت و آمد زﯾادی در منزل شما صورت میگيرد ،باﯾد جنس مقاوم و بادوامی را انتخاب كنيد .در
مرحله بعد الزم است كاربری اتاقھا را در نظر بگيرﯾد .مثال ً اتاقی كه به منظورگذران اوقات فراغت ،استراحت و مطالعه تعيين شده ،رفت و آمد كمی
دارد و در نتيجه كفپوشھای آن كمتر آسيب میبيند .در نتيجه میتوانيد برای اﯾن اتاق از كفپوشھای ظرﯾف و زﯾبا ھم استفاده كنيد.
حيوانات خانگی را فراموش نكنيد .باﯾد بدانيد كه معموال ً حيوانات عادت دارند قلمرو خود را مشخص كنند و برای اﯾن منظور گاھی اوقات با
پنجهھاﯾشان زمين را میخراشند كه اﯾن كار باعث آسيب به كف اتاق بهوﯾژه كفپوشھای چوبی میشود .به كودكان و تعدادشان توجه كنيد .چون
اغلب بازیھای پرسروصدای كودكان با نابودی كفپوشھای منزل ھمراه است .بنابراﯾن ھر چقدر كه تردد و بازی كودكان در منزل بيشتر باشد،
احتمال آسيبدﯾدگی ھم بيشتر میشود .انتخاب رنگ دلخواه ھم از جمله مواردی است كه اھميت دارد ،اما به ﯾاد داشته باشيد كه انتخاب
رنگھای روشنتر اتاق شما را بزرگتر جلوه میدھد .شاﯾد بخواھيد فضای خانه شما گرم و مطبوع باشد .در اﯾن صورت انتخاب چوبھای قھوهای
گزﯾنه مناسبی برای دستيابی به چنين فضاﯾی است؛ چون قھوهای جزو رنگھای گرم محسوب میشود و كاربرد چوب ھم كماكان در چيدمان
منازل راﯾج است .از سوی دﯾگر باﯾد به اﯾن موضوع فكر كنيد كه دلتان میخواھد كفپوشھای اتاقھا چقدر ماندگار باشد .اگر تا ساليان سال قصد
تعوﯾض آنھا را ندارﯾد ،بھتر است به دنبال كفپوشھای بادوام و ماندگار باشيد .صرف نظر از ھمه اﯾن موارد ،قيمت كفپوش ھم عامل تعيينكننده
دﯾگری است كه شاﯾد انتخابھای شما را تحت تأثير قرار دھد .با تمام اﯾن حرفھا با كمی جستجو میتوانيد از بين صدھا رنگ و مدل متفاوت
كفپوش مناسب و اﯾدهآل خود را بيابيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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برای زيباتر کردن دکوراسيون منزل از چه رنگھايی استفاده کنيم؟

رنگ ﯾکی از جالب ترﯾن جنبه ھای دکوراسيون است .طراحان دکوراسيون
امروزی تقرﯾباً ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از رنگ ھای گوناگون و
ترکيب آنھا با ﯾکدﯾگر را در ھم شکسته اند و امروز ھر رنگی را می توان در
دکوراسيون منزل به کار برد .دﯾگر مرزھا و محدوﯾت ھای گذشته در کاربرد
رنگ ھا در دکوراسيون رعاﯾت نمی شوند و شاﯾد به ھمين دليل انتخاب
مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسيون ﯾک خانه مشکل تر شده باشد .اما
ھنوز راه ھاﯾی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب برای ھر خانواده وجود
دارد .امروزه بيش از ھر چيز به سليقه و روحيات ساکنين خانه توجه می
شود .ھر ﯾک از ما احتماال ً اﯾده ھاﯾی درباره رنگ ھای مورد عالقه خود دارﯾم
و انتخاب و سليقه ما اغلب بھترﯾن راھنما برای انتخاب مجموعه رنگی
مناسب برای محل زندگی و منزلمان است .اگر به ﯾک پارچه کنفی رنگ پرﯾده ،ﯾک روميزی بنفش پررنگ و ﯾا لباس ھاﯾی به رنگ ھای زنده و
درخشان تماﯾل دارﯾد اﯾنھا می توانند راھنمای شما در انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای منزلتان باشند .در قدم اول کليه لوازمی که در منزل
دارﯾد و آنھا را به خاطر رنگشان دوست می دارﯾد در ﯾک جا جمع کنيد .اﯾن وساﯾل ممکن است عبارت باشند از ﯾک روسری ،ﯾک سروﯾس بشقاب،
صابون ﯾا کارت تبرﯾک و ﯾا ھر آنچه به واسطه رنگش مورد پسند شما است .کتاب ھا و مجله ھاﯾی که در رابطه با ترکيب رنگ ھستند ،تھيه کنيد و
با مطالعه آنھا اطالعات کافی در رابطه با اﯾجاد ارتباط ميان رنگ ھای گوناگون کسب کنيد.
رنگ ھاﯾی که شما می پسندﯾد ،ترکيب آنھا با ﯾکدﯾگر در ﯾک مجموعه واحد  ،و تأثير نور موجود در فضا بر آنھا عواملی ھستند که نتيجه کار را تحت
تأثير قرار می دھند.
ھنگامی که رنگ ھای مورد پسندتان را انتخاب کردﯾد با استفاده از مداد رنگی ،مداد شمعی ،آبرنگ و ﯾا ھر وسيله رنگ آميزی دﯾگری که در اختيار
دارﯾد آنھا را در کنار ھم بر روی ﯾک قطعه کاغذ سفيد آزماﯾش کنيد .اندازه سطوح رنگی مختلف را تغيير دھيد و به آنھا کمی سفيد برای روشن تر
شدن اضافه کنيد .به چرخه رنگ مراجعه کنيد و با استفاده از آن رنگ مورد نظرتان را ﯾافته در کنار آن امتحان کنيد .به خاطر داشته باشيد که رنگ
ھای منتخب شما وقتی بر روی سطح دﯾوارھای اتاق اجرا شوند تاثيری بسيار قوی تر از نمای آنھا بر روی ﯾک قطعه کاغذ خواھند داشت .وقتی به
ﯾک ترکيب رنگی رضاﯾت بخش رسيدﯾد توجه داشته باشيد که تأثير نور موجود در محيط و شراﯾط منزل خود را نيز در نظر بگيرﯾد  .به عنوان مثال
دﯾوارھای زرد درخشان برای ﯾک خانه آفتاب گير در منطقه ای با آب و ھوای گرم و آفتابی  ،بسيار زﯾبا به نظر می رسند؛ اما ھمين رنگ بر روی
دﯾوارھای ﯾک اتاق شمالی که از نور طبيعی کمی بھره مند است نازﯾبا و کسل کننده خواھد بود .در چنين اتاقی استفاده از رنگ زرد خردلی نتيجه
ای بسيار مناسب تر خواھد داشت .نور چه از نوع طبيعی و چه مصنوعی باشد تأثيرات مختلفی بر رنگ خواھد داشت و آگاھی از اﯾن امر ھنگام
طراحی رنگ ﯾک فضا ضروری است .دقت کنيد که در چه زمانی از روز و به چه ميزان نور طبيعی به ھر ﯾک از اتاق ھای شما می تابد و رنگ مورد
نظرتان برای ھر ﯾک از اتاق ھا را در نور ھمان اتاق بيازماﯾيد.
انتخاب رنگِ مناسب برای پوشش دﯾوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق است ؛ اما شاﯾد ﯾافتن رنگ ھای متناسب با آن
برای دﯾگر اجزای دکوراسيون کمی مشکل تر به نظر برسد .استفاده از چرخه رنگ ،روشی مطمئن برای ﯾافتن رنگ ھای متناسب با رنگ مورد نظر
ماست .چرخه رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز ،زرد و آبی در آن رنگ ھای اوليه و رنگ ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ھای ثانوﯾه
شناخته می شوند .ھر رنگ در اﯾن چرخه می تواند با رنگ ھای کناری خود که رنگ ھای ھم خانواده اش محسوب می شوند و ھمچنين رنگ
مقابلش که رنگ مکمل آن است به خوبی ترکيب شده نتيجه ای زﯾبا و موزون بيافرﯾند .استفاده از رنگ ھای ھم خانواده که در چرخه رنگ در کنار
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ھم قرار گرفته و به اصطالح ھمساﯾه ھستند ترکيبی مالﯾم و ھماھنگ را اﯾجاد می کند که نگاه بيننده را به راحتی از ﯾکی به دﯾگری رھنمون می
شود .استفاده از ﯾک رنگ با ميزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازه ھای صحيح صورت گرفته باشد نتيجه ای درخشان و
چشمگير می آفرﯾند و بر جذابيت مجموعه رنگی حاضر می افزاﯾد و مانع غالب شدن کامل ﯾک رنگ بر فضای اتاق می شود.
● در اﯾن جا به برخی از اصطالحات متداول طراحان دکوراسيون در ارتباط با رنگ اشاره می کنيم:
▪ رنگ ھای آکسان :رنگ ھای تند و درخشانی که برای زنده کردن و انرژی بخشيدن به ﯾک مجموعه رنگی به آن اضافه می شوند ،مانند رنگ
صورتی تند چند کوسن و ﯾک جفت شمع در ﯾک اتاق نشيمن که با خانواده رنگ کرم رنگ آميزی شده است.
▪ رنگ زمينه :رنگ زمينه رنگی است که در بزرگ ترﯾن سطوح و به بيشترﯾن ميزان در ﯾک فضا مورد استفاده قرار گرفته است مانند رنگ دﯾوارھای
ﯾک اتاق .رنگ زمينه  ،اغلب به عنوان پس زمينه ای برای ساﯾر رنگ ھای به کار رفته در اتاق مورد استفاده قرار می گيرد و ساﯾر رنگ ھا مانند رنگ
ھای آکسان ﯾا متضاد را در خود جای می دھد.
▪ رنگ ھای متضاد :اﯾن رنگ ھا در کنار ھم تاثيری چشمگير بر بيننده باقی می گذارند چنان که حتی پس از بستن چشم ھا اﯾن تاثير تا مدت
کوتاھی در ذھن بيننده باقی می ماند.
▪ رنگ ھای سرد :اﯾن رنگ ھا حاوی مقدار زﯾادی رنگ آبی ھستند ،به عنوان مثال خاکستری ھاﯾی که شامل مقداری رنگ آبی باشند احساس
سردی و سرما را در شما اﯾجاد می کنند در حالی که خاکستری حاوی قرمز ﯾا بنفش قرمز حس گرما را در بيننده القا می کنند و وﯾژگی دﯾگری
خواھند داشت.
▪ رنگ ھای مکمل :اﯾن رنگ ھا که در چرخه رنگ در برابر ﯾکدﯾگر قرار دارند در کنار ھم نماﯾی چشمگير و متعادل می آفرﯾنند .اﯾن رنگ ھا ھرگز از ﯾک
خانواده نيستند و حداکثر تفاوت را با ﯾکدﯾگر دارند .به عنوان مثال می توان چند کوسن نارنجی تند را در زمينه ای از رنگ آبی نمونه بارزی از اﯾن
ترکيب در نظر گرفت.
▪ رنگ ھای غالب :رنگ غالب ھميشه رنگی که در بزرگترﯾن سطوح و به بيشترﯾن ميزان در مجموعه ای به کار رفته  ،نيست بلکه رنگی است که
بيش از بقيه رنگ ھا نظر را به خود جلب می کند.
▪ ﯾک خانواده رنگی :شامل مجموعه ای از رنگ ھا می شود که به نوعی با ﯾکدﯾگر مرتبط ھستند برای مثال خانواده آبی شامل مجموعه ای از
رنگ ھای آبی است که از ﯾک سو با آبی سبزھا شروع می شود و از سوی دﯾگر به رنگ ھای آبی بنفش ختم می شود .خانواده قھوه ای از رنگ
قھوه ای و قھوه ای خاکستری تا پرده ھای نارنجی و قرمز را شامل می شود.
▪ رنگ ھای گرم :اﯾن رنگ ھا محتوی مقدار قابل مالحظه ای قرمز ھستند .حتی برخی از آبی ھا نيز ممکن است به واسطه وجود مقداری قرمز در
آنھا در اﯾن مجموعه جای بگيرند.
▪ رنگ ھای ھم پرده :اﯾنھا رنگ ھاﯾی ھستند مانند رنگ زرد پررنگ و آبی پررنگ  ،اﯾن رنگ ھا لزوماً از ﯾک خانواده نيستند بلکه ھر دو دارای ميزان
مساوی از رنگ قرمز ﯾا آبی ھستند و ھيچ ﯾک بر دﯾگری غلبه نمی ﯾابند.
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در فصل پاﯾيز و زمستان ،به علت سرمای ھوا ،در منازل از وساﯾل گرماﯾشی
اسفتاده می شود و از جمله اﯾن مبلمان تأثير گذار در دکوراسيون خانه،
شومينه است .شومينه درخانه ھا جدای از گرمادھی ،محلی ھم برای دور
ھم نشستن خانواده ھاست .در اﯾن ستون  ،مواردی برای زﯾبا وجذاب تر
نمودن شومينه شما ارائه می کنيم.
اﯾن اﯾده ھا می تواند الھام بخش شما برای خلق دکوراسيون شومينه با
سليقه شخصی تان باشد .برای زﯾبا تر ساختن شومينه بھتر است اﯾده
ھاﯾی برای تاقچه آن بدھيم ،زﯾرا تغيير در کليت آن مستلزم صرف ھزﯾنه زﯾاد
است.
برای تزﯾين تاقچه شومينه ،می توان از اجزا و عناصر متنوع و متفاوتی که در
منزل ﯾافت می شود استفاده کرد که در متنوع ساختن دکوراسيون منزل
بسيار تأثير گذار است .اگر شما عالقه خاصی به شاخه و برگ درختان دارﯾد،
می توانيد از آنھا برای دکوراسيون استفاده کنيد و ھمين طور با قرار دادن
شمع وعناصر تزئينی دﯾگر در البه الی شاخه و برگ ھا آن را تزﯾين کنيد .ھمين طور می توانيد شمع ھا را از طرح ھا و رنگ ھای متنوع مطابق با
رنگ ساﯾر اجزای دکوراسيون استفاده کنيد و از نشستن در کنار شومينه خانه در فصل سرد لذت ببرﯾد.
اما چرا از اشيای قيمتی موجود در خانه برای تزﯾين منزل استفاده نمی کنيد؟ می توان به واسطه قرار دادن اشيای قيمتی و قدﯾمی خانه روی
تاقچه شومينه تنوعی را در دکوراسيون منزل اﯾجاد کرد .از اشياﯾی مانند کتابھای قدﯾمی ،ظروف آنتيک و  ...می شود استفاده کرد .ھمين طور
تابلوھای قدﯾمی را می توان بر دﯾوار باالی شومينه نصب کرد ،تا با اشيای روی تاقچه ھماھنگی داشته باشد.
از ﯾک پارچه ابرﯾشمی قرمز ﯾا ﯾک پارچه پشمی با رنگ دلخواه برای پس زمينه دکوراسيون اشياﯾی که روی تاقچه شومينه قرار می دھيد ،استفاده
کنيد .چين خوردن و جمع شدن پارچه مورد نظر باعث زﯾباﯾی و جذابيت بيشتری برای دکوراسيون تزئينات و در کل شومينه می شود.
روی پارچه شمع ھای استوانه ای ،کتابھای قدﯾمی ،ظروف قدﯾمی ،ميوه ھای خشک و گلھا و شاخه و برگ ،و  ...می توان قرار داد.
اما اﯾده دﯾگر استفاده کردن از کدوھاﯾی است که می توان داخل آنھا را خالی کرد و درون آنھا مشع روشن کرد ،که اﯾده ای جالب و کم ھزﯾنه
است .اگر اطراف کدو را با خزه مصنوعی بپوشانيد ،جذابيت بيشتری خواھد داشت .ھمينطور می توانيد برای زﯾر آن از گلدانھاﯾی که در منزل دارﯾد و
بدون استفاده است ،استفاده نماﯾيد .اما راه ھای دﯾگری نيز وجود دارد ،می توانيد از ميوه ھا و سبزﯾجات برای زﯾبا ساختن شومينه استفاده کنيد.
می توانيد از سيب و پرتقال و ليمو و  ...استفاده کنيد .البته اﯾن ميوه ھا می توانند طبيعی ﯾا مصنوعی )سراميک ﯾا چينی ﯾا پالستيکی ﯾا(...
باشند و می توانيد در کنار آنھا از سبزﯾجات و برگھای سبز استفاده کنيد ،به گونه ای که آمدن فصل سرد سال مشھود باشد.
در نھاﯾت می توان از اﯾده ھاﯾی استفاده نمود که ترکيبی از اﯾده ھای متنوع باشد ،دکوراسي ونی ترکيبی از کتاب ھای قدﯾمی و اشيای قدﯾمی و
شاخه ھا و برگ ھا و ...می تواند تزئينی جذاب و متنوع برای شومينه منازل باشد.
اما اﯾده ھای بسياری وجود دارند که می توانند در زﯾبا و جذاب نمودن شومينه منزل تأثير گذار باشد ،که می توان با توجه به سليقه ھر شخص از
آنھا استفاده نمود .ضمن اﯾنکه ھمراه با استفاده گرماﯾشی آن ،از دکوراسيون آن لذت برد.
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برای فصل گرما

ھوای خنک بھاری حاال تقرﯾباً به طور کامل در حال رفتن است تا جاﯾش را به
گرمای تابستان دھد .در اﯾن روزھاﯾی که رفته رفته گرم و گرم تر می شوند
شاﯾد نشستن در فضای آزاد بيرون از خانه ،در جاﯾی که ساﯾه دار است لذت
خاصی خواھد داشت .اما حتماً شما ھم مدت ھای زﯾادی است که سراغ
حياط کوچک منزل ﯾا تراس خانه تان نرفته اﯾد و حسابی از گرد و خاک و ساﯾر
اسباب و وساﯾل به درد نخور پر شده .چاره ای نيست برای اﯾنکه از ھوای
تابستان استفاده کنيد باﯾد از شر اﯾن خرت و پرت ھا نجات پيدا کنيد.
در مرحله اول باﯾد ھر چيز به درد نخور که در تراس ﯾا حياط کوچک خانه جمع
کرده اﯾد دور برﯾزﯾد .شک نکنيد اگر اﯾن وساﯾل به درد شما می خوردند تا به
امروز در اﯾنجا خاک نمی خوردند .می توانيد اﯾن وساﯾل را به ھمين کسانی
که مدام در کوچه ھا فرﯾاد می زنند و خرﯾدار اﯾنگونه اجناس ھستند بفروشيد .اما صندلی چوبی ﯾا آھنی اگر دارﯾد نگه دارﯾد شاﯾد بتوانيد با ﯾک
تغيير کوچک مجدداً از آنھا استفاده کنيد .برای اﯾن کار نياز به رنگ دارﯾد .خوب دقت کنيد که صندلی و ميزھاﯾتان نپوسيده باشند .در اﯾن صورت
تالش شما بی فاﯾده خواھد بود .اﯾنکه چه رنگی استفاده کنيد ﯾکی از مھمترﯾن نکاتی است که باﯾد توجه داشته باشيد .برای ھوای گرم و اﯾنکه از
اﯾن ھوا لذت بيشتری ببرﯾد سعی کنيد از رنگ ھای خنک استفاده کنيد .رنگ ھاﯾی مثل آبی آسمانی ،صورتی روشن ﯾا ھمان گل بھی .اگر از رنگ
ھاﯾی مثل قرمز ،سبز و اﯾنگون رنگ ھای گرم استفاده کنيد شاﯾد ھوا براﯾتان گرمتر از واقعيت به نظر برسد.
اگر صندلی ھای چوبی ﯾا فلزی شما دﯾگر قابل استفاده نيستند می توانيد برای خرﯾد به صندلی ھای پالستيکی مراجعه کنيد .باز ھم به رنگ آنھا
دقت کنيد .اﯾن صندلی ھای پالستيکی ﯾکی از محاسنی که دارند ھمين قابليت شست وشوی آسان آنھاست .اﯾن صندلی ھا به آسانی خشک
ھم می شوند.
شب ھای تابستان و اختالف ھای زﯾاد آن با شب ھا ،بيشتر از روزھا به شما امکان می دھد که از اﯾن فضای اﯾجاد شده بھتر استفاده کنيد .اما
برای استفاده از اﯾن فضا شما حتماً نياز به نور دارﯾد .کارشناسان طراحی داخلی منزل اعتقاد دارند که باﯾد برای اﯾنگونه فضاھا از نورھای طبيعی
استفاده کنند .البته اﯾن پيشنھاد برای شب ھای مھتابی است .از شوخی گذشته باﯾد برای اﯾن فضاھا نور مالﯾم باشد برای اﯾنگونه نورھا می
توانيد از چراغ ھای کوچک که اغلب در چراغ مطالعه به کار گرفته می شوند استفاده کنيد .ﯾک راه حل ساده تر نصب دﯾمر ﯾا کنترل کننده نور است.
اﯾن کنترل کننده ھا به شما اجازه می دھند تا نور را به حداقل ممکن و دلخواه خود برسانيد .نور زﯾاد در اﯾنگونه فضاھاﯾی که شما برای استراحت
انتخاب کرده اﯾد باعث خسته شدن چشم خواھد شد .نور مالﯾم از اﯾن خستگی جلوگيری می کند .از نورھای رنگی استفاده نکنيد .اﯾن نورھا
شاﯾد برای فصل خاصی مناسب به نظر برسد ولی حسن استفاده از نور سفيد قابليت استفاده آن درتمامی فصول است .پس سراغ نورھا و المپ
ھای رنگی نروﯾد .ھيچ نور طبيعی لذت بخش تر از نور آتش نيست .اگر در حياط گوشه ای را به اﯾن کار اختصاص دھيد می توانيد از نور اﯾجاد شده
آن لذت ببرﯾد فقط باﯾد اﯾن فضا را مدام تميز کنيد پس سعی کنيد در موقعيت ھای خاص و زمانی که مھمانی به منزلتان می آﯾد از اﯾن روش و اﯾن
نور دلنشين استفاده کنيد .قطعاً اﯾن کار در تراس منزل امکان پذﯾر نيست ،پس اگر در تراس فضا اﯾجاد می کنيد به سراغ اﯾن شيوه اﯾجاد نور
نروﯾد.از متمرکز کردن نور ھم جلوگيری کنيد .سعی کنيد از چند المپ در نقاط مختلف استفاده کنيد تا تمرکز در ﯾک نقطه اﯾجاد نشود.
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برای من ای مھربان چراغ بيار

نور ﯾكی از ضروریترﯾن و كاربردیترﯾن عناصر دكوراتيو محسوب میشود .در
غياب نور ،چيدمان خانه ما ھرچند ھم زﯾبا ،جلوهای نخواھد داشت و به
چشم نخواھد آمد .بهعالوه نورپردازی صحيح زﯾباﯾیھای چيدمان ما را دو
چندان میكند اما كارشناسان در ستاﯾش نور و نورپردازی پا را از اﯾن ھم
فراتر میگذارند و میگوﯾند با استفاده از اﯾن عنصر میتوانيم روی سبك
چيدمان مورد نظرمان تاكيد و آن را برجستهتر نشان دھيم .در ستون اﯾن
ھفته به اھميت نور روی انواع سبك چيدمان میپردازﯾم.
▪ نكته اول :اگر خانهای دارﯾد كه به سبك سنتی و كالسيك است ،بھتر
است برای برقراری روشناﯾی خانه از لوستر استفاده كنيد .اگر فضای
پذﯾراﯾی و اتاق نشيمن كوچك است ،بھتر است از لوسترھای كوچك
استفاده كنيد و در فضاھای بزرگ از لوسترھای بزرگ استفاده كنيد .به طور
معمول ،لوسترھاﯾی كه برای سبكھای كالسيك و سنتی طراحی
میشوند ،از برنج ﯾا مس ساخته شدهاند .میتوانيد از انواع لوسترھای به
رنگ سرب ھم استفاده كنيد ،چرا كه اﯾن رنگ با اﯾن سبك ھماھنگی دارد و
میتوان گفت كه تاكيدی دوچندان بر اﯾن سبك دارد .به طور معمول در اﯾن
سبك از نورپردازی المپھای لوستر نماﯾان نمیشود و در بيشتر مواقع
دارای حبابھاﯾی ھستند كه به روی المپھا قرار میگيرند.
▪ نكته دوم :اگر خانهای به سبك وﯾكتورﯾن دارﯾد ،بھتر است لوستری را
انتخاب كنيد كه دارای شيشهھای منشور و ﯾا كرﯾستال باشد .به طور
معمول لوسترھاﯾی كه برای سبك وﯾكتورﯾن طراحی میشوند ،پاﯾهھاﯾی دارند كه به انواع نقوش گل آراسته است و ﯾا حبابھاﯾی دارند كه روی
آنھا نقوش گل طراحی شده است .از دﯾگر گزﯾنهھاﯾی كه میتوانيد برای اﯾن سبك از خانهھا انتخاب كنيد ،لوسترھاﯾی است كه جنس بلور دارند.
▪ نكته سوم :اگر خانهای دارﯾد كه پر از آنتيك و وساﯾل عتيقه است ،لوستری را انتخاب كنيد كه دارای سبك قدﯾمی است و دوران گذشته تارﯾخ را
برای شما ﯾادآوری میكند .آن دسته از لوسترھاﯾی كه از فلز برنج ،مس ،برنز و فلزھای زنگاری ساخته شدهاند ،برای اﯾن سبك از خانهھا بسيار
مناسباند و تاكيدی مضاعف بر سبك قدﯾمی خانه دارند .دستهای دﯾگر از لوسترھاﯾی كه با اﯾن سبك از خانهھا كامال ھماھنگی دارند،
لوسترھاﯾی ھستند كه دارای پاﯾهھای سنگیاند .برای مثال میتوان دستهای از لوسترھا را كه در آن سنگ مرمر به كار رفته است ،نام برد.
▪ نكته چھارم :در فضاھای داخلی مينیماليستی )ساده و كوچك( از اﯾدهھای ساده كمك بگيرﯾد .نورپردازیھای ساده و بیپيراﯾه میتواند برای
خانهھای كوچك و ساده ،از بھترﯾن گزﯾنهھای انتخابی شما باشد .استفاده از منابع نورانی در تورفتگیھای سقف و ﯾا فضای مابين سقف كاذب با
دﯾوار و نيز استفاده از چراغھای متعدد و كوچك بر دﯾوار ﯾا سقف در طول ﯾك مسير ،بسيار مفيد و مناسب است .در فضاھای مينیماليستی و ﯾا
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بسيار ساده ،استفاده از چراغھای خيلی ساده از جنس سراميك ﯾا چوب بسيار توصيه میشود.
▪ نكته پنجم :اگر میخواھيد اشكال ھندسی از نور به روی سقف نماﯾان شود ،از چراغھای استوانهای شكل و ﯾا مكعب شكل استفاده كنيد ،چرا
كه به ھنگام خارج شدن نور از اﯾن چراغھا ،سطوحی ھماھنگ با ھمين اشكال روی سقف نماﯾان میشود.
▪ نكته ششم :اگر خانهای بیتكلف و به سبك روستيك دارﯾد ،بھتر است از لوسترھای شيشهای كه شيشهھای آن مشجر ھستند ،استفاده
كنيد .ھمچنين لوسترھای ساده چوبی و سفالی با اﯾن سبك خانهھا بسيار ھماھنگی دارند .اگر دوست دارﯾد در جایجای خانه از چراغھای كوچك
روميزی استفاده كنيد تا تاكيدی بر سبك چيدمان خانه باشد ،بھتر است آن دسته از چراغھای روميزی را انتخاب كنيد كه درون كوزهھای سفالی ﯾا
چوبی قرار دارند .با اﯾن انتخاب ھم فضاﯾی زﯾبا و صميمی خلق میكنيد و ھم تاكيدی بر سبك روستيك و بیپيراﯾه خانه دارﯾد.
▪ نكته ھفتم :در فضاھای مدرن و مجھز ،به طور مشخص از چراغھای دستساز استفاده كنيد .بھتر است اﯾن چراغھا كاربردی باشند تا تزﯾينی.
استفاده از چراغھای توكار برای سقف بسيار مناسب است .انواع چراغھای رﯾلی كه مابين سقف كاذب و دﯾوار تعبيه میشوند ،برای اﯾن سبك از
خانهھا بسيار توصيه میشود .بھتر است برای المپھای ھالوژنی كه در دﯾوار و سقف تعبيه میشوند ،كليد دﯾمر بگذارﯾد تا نور ھالوژنھا قابل
تنظيم باشد.
▪ نكته ھشتم :بھتر است در فضاھای ھنری و تخصصی از حبابھای سبك تيفانی )توری( ﯾا نوع ميكا )طلق نسوز( استفاده كنيد تا نوعی نور كه با
تابش خفيف ھمراه است ،در فضای مورد نظر پراكنده شود .در نورپردازی فضاھای ھنری ،استفاده از چراغھای چوبی در اشكال ھندسی و ﯾا
نوارھای فلزی گرداگرد شيشهھای رنگی ﯾا مشجر توصيه میشود.
نكته نھم :در اتاقھاﯾی كه به سبك روستاﯾی مكزﯾك طراحی شدهاند و ﯾا در خانهھاﯾی كه دارای سبك گلچينگرا ھستند و به طور معمول با ادغام
چند سبك ھمراه ھستند و آميزهای از چند فرھنگ را دارند ،از چلچراغھای كارشده آھنی استفاده كنيد .استفاده از چراغھای سفالی ساده ﯾا
سفالی رنگ شده )به رنگ شاد( برای اﯾن سبك از خانهھا میتواند از دﯾگر گزﯾنهھای انتخابی باشد .ﯾك جنس چوبی فرسوده و از رده خارج شده،
میتواند به ﯾك چراغ مخصوص مكالمات دوستانه تبدﯾل شود.
منبع  :روزنامه سالمت
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برای يک زندگی مفرح ديوارھا را ھم فراموش نکنيد

محدودﯾت مکانی ،ما را بر آن میدارد که حتی از کوچکترﯾن فضای بدون
مصرف موجود در اطرافمان نيز چشمپوشی نکرده و ھمواره به فکر ﯾافتن
راھکاری برای استفاده بھينه از آن باشيم.
اﯾن موضوع در محيطھای پرکاربردی ھمچون آشپزخانه از اھميت خاصی
برخوردار است .در اﯾن محيط ھرچند کابينت بندی موجود به طور دقيق و
بدون ھرگونه پرت فضا صورت گرفته باشد ،باز ھم معموال ً مکانھای قابل
استفادهای وجود دارند که مورد توجه قرار نگرفتهاند .از جمله مھمترﯾن آنھا

www.takbook.com

www.takbook.com
به دﯾوارھای خالی اﯾن محيط به خصوص ميان کابينتھای دﯾواری و زمينی
میتوان اشاره کرد .اگرچه به کارگيری کليه اﯾن دﯾوارھا جھت مقاصد
مختلف ،محيطی شلوغ و غيرقابل تحمل را سبب میشوند ولی با تصميم
گيری صحيح و بجا اختصاص برخی از آنھا برای کاربردھای ضروری در
آشپزخانه ،نه تنھا مشکل شلوغی را پدﯾد
نمی آورد ،بلکه از ازدحام لوازم در داخل کابينتھای موجود میکاھد .در
ضمن دسترسی به وساﯾل و ھمچنين انجام امور آشپزی نيز بسيار آسان تر
خواھد بود .در ھمين راستا راھکارھای متعددی وجود دارد که به پارهای از آنھا در زﯾر اشاره میکنيم:
 (١راﯾجترﯾن کار برای اﯾن منظور ،نصب ميلهای ساده به ھمراه چندﯾن گيره آوﯾز است ،که از طرﯾق آنھا میتوان لوازم مصرفی دستهدار و قابل
آوﯾختن ھمچون سروﯾسھای کفگير و مالقه ،رنده ،دربازکن ،ليوان دسته دار و بسياری دﯾگر مانند اﯾنھا را به دﯾوار آوﯾخت.
 (٢نصب طبقه و ﯾا طبقات مختلف از جنس چوب ﯾا شيشه با طول و عرضی متناسب بر روی دﯾوار نيز از جمله راھکارھای مفيد استفاده بھينه از
دﯾوارھای خالی ھر مکانی به خصوص آشپزخانه است که البته با توجه به شراﯾط محيط ،کاربردھای گوناگونی را میتوانند دارا باشند:
الف( شما میتوانيد ظروف مخصوص نگھداری قند و شکر و ادوﯾهجات خود را به جای کابينت بر روی اﯾن طبقات قرار دھيد.
ب( اﯾن قبيل طبقات دﯾواری به عنوان کتابخانهای از مجموعه کتابھای آشپزی نيز میتوانند مورد استفاده قرار گيرند به اﯾن ترتيب اﯾن کتابھای
راھنما نيز به ھنگام آشپزی در دسترس خواھند بود.
ج( با قرار دادن ظروف و لوازم تزئينی مرتبط با محيط آشپزخانه بر روی ﯾک طبقه و ﯾا مجموعهای از طبقات مختلف نصب شده بر روی دﯾوار ،ھمزمان
عالوه بر خالی شدن کابينت مخصوص آنھا ،نماﯾی زﯾبا و متفاوت برای محيط آشپزخانه اﯾجاد میشود.
د( اختصاص طبقات به قرار دادن گلدانھای کوچک گل و گياه طبيعی و ﯾا مصنوعی نيز از جمله کاربردھای مفيد آنھاست .حال در صورتی که پنجره
آشپزخانهتان در فرورفتگی ميان دو ستون واقع شده است ،میتوانيد با نصب طبقات شيشهای در مقابل آن ،فضاﯾی برای پرورش گل و گياه فراھم
سازﯾد.
ھـ( در صورتی که در کابينتبندی آشپزخانهتان محلی مخصوص ماﯾکروفر در نظر گرفته نشده است ،با استفاده از دو پاﯾه گونياﯾی محکم و ﯾک
تخته از جنس نئوپان و ﯾا  ،MDFطبقهای به دﯾوار نصب کرده و ماﯾکروفر را بر روی آن قرار دھيد .مزﯾت اﯾن کار اﯾن است که ھنگام باال رفتن سطح
قرارگيری ماﯾکروفر نسبت به سطح کابينت در زﯾر آن فضای خالی برای جای دادن لوازم مختلفی ھمچون ظرف قند و شکر ﯾا ادوﯾه اﯾجاد میشود.
منبع  :بيرتک
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بررسی و چگونگی اتاق خواب ميھمان

● بخش اول :استفاده از امکانات موجود
ما اﯾرانی ھا معموال ً از آمدن ميھمان ھميشه استقبال کرده اﯾم و آمدن
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ميھمان و پذﯾراﯾی از آن را ﯾک اتفاق ميمون می دانيم .بعضی از ميھمان ھای
ما از شھرھای دﯾگر کشور ميھمان ما می شوند و طبيعتاً شب را ھم
ميھمان ما ھستند.
اما ھميشه تدارک دﯾدن سفره چند رنگ و پذﯾراﯾی بدون توقف نشانه
ميھمان نوازی نيست .آماده کردن فضاﯾی برای استراحت ميھمانان ما شاﯾد
فضاﯾی راحت تر را برای ميھمانان ما فراھم کند.
ما اگر اتاق ﯾا بخشی از خانه را پيش از رسيدن ميھمان ھا آماده کنيم  ،قطعاً
پذﯾراﯾی از ميھمانان برای ما ھم ساده تر می شود .اما اﯾنکه چه کارھاﯾی
بکنيم تا به ھنگام آمدن ميھمان ،پذﯾراﯾی ھم برای ما آسان شود و ھم برای
ميھمان  ،ميتوانيم از نکات زﯾر استفاده نمائيم.
ما می توانيم اتاق کار ،اتاق کودک و ﯾا گوشه ای از خانه را به اﯾن امر
اختصاص دھيم .راه ھای زﯾر ھم می تواند ما را بيشتر کمک کند.
 اضافه کردن ﯾک تخت مناسب :اضافه کردن تخت به معنی استفاده ازتشک ﯾا تخت خواب است .معموال ً استفاده از صندلی ھای تخت شو ﯾا
کاناپه ھای بزرگ برای استفاده در چنين مواردی بسيار نامناسب است.
 فضای مناسب :بعضی از افراد عادت دارند وساﯾل را از داخل چمدان خارج نکنند و از داخل ھمان استفاده کنند .اما بعضی دﯾگر معموال ً وساﯾل را ازداخل ساک و چمدان خارج می کنند .پس باﯾد کمد و ﯾا کشوﯾی مخصوص لباس ھا برای ميھمانان خالی کرد .باﯾد روی ميز اتاقی که در اختيار
ميھمانان قرار می دھيم را خالی کنيم تا وساﯾل شخصی را روی آن قرار دھند.
 جزئيات :قرار دادن بعضی وساﯾل از اتکای ميھمان به ميزبان جلوگيری می کند .به طور مثال قرار دادن ﯾک ساعت زنگ دار به ميھمان کمک میکند تا ھر ساعتی که الزم بود ،خودش بيدار شود .ھر ﯾک از وساﯾل زﯾر را ھم اگر اضافه دارﯾم در اختيار ميھمانان قرار دھيم .پنکه ،تلفن و تلوﯾزﯾون.
البته اگر در خانه از آن اضافه باشد.
در مورد دستشوﯾی و حمام ھم اﯾن کار ﯾعنی احترام به ميھمان ھا .قرار دادن ﯾک صابون اضافی ،شامپو و حوله دست و صورت ،در صورتی کهميھمان اﯾن وساﯾل را ھمراه نداشته باشد ،او را خوشحال خواھد کرد.
 حرﯾم شخصی برای ميھمان :مشکل اصلی ھمه ما اﯾن است که گمان می کنيم لحظه ای نباﯾد ميھمان را تنھا گذاشت و در تمام لحظات دراتاقی که به او اختصاص داده اﯾم کنارش باشيم .قبل از اﯾنکه او به شما بگوﯾد می خواھد مختصر استراحتی کند ،ﯾا کمی مطالعه کند ،ما باﯾد
پيشنھاد بدھيم.
چند پيشنھاد زﯾر را ھم برای اﯾجاد ﯾک فضای خصوصی برای ميھمانان خود در نظر بگيرﯾم.
 بعضی از درھا را ببندﯾم .اگر خانه خود را تغيير شکل داده ﯾا از ابتدا به شکلی بوده که بخش ھای مختلف آن به وسيله درھای زﯾاد به ھم متصلمی شوند ،بعضی از درھا را ببندﯾم .به طور مثال اگر حمام  ،ھم از اتاق راه دارد و ھم از سمت سالن پذﯾراﯾی ،در سمت سالن را ببندﯾم.
 کليد اضافی :برای ميھمان ھاﯾی که چند روزی قصد اقامت دارند .پيشنھاد می شود کليد اضافی خانه را در اختيار آنھا قرار دھيم .به اﯾن ترتيبھم ما به عنوان ميزبان و ھم اﯾنکه ميھمان ما راحت خواھند بود.
 برای ميھمان خود وساﯾل آشپزخانه را دم دست و دسترسی به مواد نوشيدنی و خوردنی را در سھولت قرار دھيم .به اﯾن ترتيب ميھمان براینوشيدن ﯾا خوردن چيزی دچار رودرباﯾستی نمی شود .حتی در صورت امکان ميتوانيم ﯾک ﯾخچال در اتاق خواب ميھمان قرار دھيم  ،چرا که ميھمان
 ،در ھر مقطعی از شب ميتواند از امکانات ﯾخچال از قبيل خوردن آب خنک  ،خوردن ميوه و ﯾا گذاشتن دارو و ساﯾر موارد  ،بدون مزاحمت به صاحب
خانه  ،بھره مند گردد.
 وساﯾل شست وشوی لباس ھم در اختيار ميھمانان قرار دھيم .اﯾن کار به ميھمانان امکان شستن لباس ھاﯾشان را می دھد .اتو و ساﯾر وساﯾلمورد نياز را ھم در دسترس قرار دھيم .قطعاً لباس ھای ميھمانان در ساک ﯾا چمدان چروک شده است.
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بنا براﯾن داشتن گنجه و کمد به اندازه کافی در اتاق خواب ميھمان  ،ضروری به نظر ميرسد و ھمچنين ميز مطالعه و با صندلی و محتوﯾات روی ميز ،
از قبيل چراغ مطالعه و تلفن و لوازم تحرﯾر.
● بخش دوم :پيش بينی و طراحی فضا برای اتاق خواب ميھمان
تا اﯾنجای مطلب  ،ھمگی  ،حاکی از آن بود که ھيچگونه طراحی قبلی ،برای اتاق ميھمان  ،از پيش  ،انجام نشده و فقط از امکانات موجود استفاده
می شده است.
پس بنابراﯾن بھتر است برای استفاده بھينه از فضای موجود  ،از قبل نسبت به طراحی اﯾن فضا  ،ﯾعنی اتاق خواب ميھمان  ،تمھيدات الزم انجام
گيرد.
برای اﯾن کار بھتر است تعرﯾف مختصری از اتاق خواب و مخصوصاً اتاق خواب ميھمان داشته باشيم.
بطور کلی اگر بخواھيم اتاق خواب را تعرﯾف کنيم  ،ميتوان چنين بيان داشت که اتاق خواب در مجموع محلی است برای آرامش افراد  ،استراحت
کردن و بسر بردن اوقات بيکاری و خوشی در آن محل  .و اتاق خواب ميھمان ھم ھمانند ساﯾر اتاق خوابھای دﯾگر  ،باﯾستی نه تنھا از امکانات
مشابه  ،بلکه از امکانات وﯾژه ای نيز برخوردار باشد.
اصوال ً برای اﯾنکه انسان خواب خوب و راحتی داشته باشد  ،اتاق خواب باﯾد طوری طراحی گردد که اوال ً بخوبی تھوﯾه شود ) .برای ھر فرد عادی ،
ھنگام خواب  ،باﯾستی  ١۵متر مکعب ھوا باشد (.ﯾعنی اتاقی که  ٣متر عرض و  ۴متر طول و  ٣متر ارتفاع دارد  ،فقط ميتواند گنجاﯾش خواب دو نفر
را داشته باشد .به ھمين منظور ميباﯾست  ،ھميشه ميزان ھوای الزم تنفس افراد را ھنگام خواب در نظر داشت .
البته اندازه و شکل اتاق خواب ميھمان  ،در کل بستگی به مقدار مبلمانی که مورد احتياج است دارد .اگر تعداد ميھمانھا کم و تعداد تخت خوابھا
زﯾاد باشد  ،اتاق خواب حالت چندان جالبی را نخواھد داشت .ولی در کل ميتوان برای اتاق خواب ميھمان دو نفری  ،ﯾک مساحت  ۴ * ٣را در نظر
گرفت.
چون امروزه بيشتر بنا ھا و ساختمانھای مدرن  ،بصورت آپارتمان ساخته ميشوند  ،لذا برای آسوده تر بودن و استراحت کردن ميھمان و ساﯾر افراد
خانواده و ھمچنين جالب تر بودن طرح مورد نظر  ،بھتر است نکات زﯾر را در طراحی ھاﯾمان در نظر بگيرﯾم.
ـ الزم است اتاقھای خواب را در قسمتی از نقشه طرح رﯾزی کنيم که از تمام جھات  ،چه از نظر نور و چه از نظر تھوﯾه ھوا و چه از ساﯾر مسائل دﯾگر
 ،بطور ﯾکسان بھره گيرد .به ھمين منظور بيشتر مواقع  ،محل قرار گرفتن اتاق خوابھا در طرح معموال ً  ،سمت جنوب طرح و ساختمان ميباشد .و
مناسب تر آن است که برای ھر اتاق خواب و مخصوصاً اتاق خواب ميھمان  ،ﯾک حمام در نظر گرفته شود.البته در صورت امکان  ،تا از نظر امور
بھداشتی و ھمچنين راحتی بيشتر ميھمان  ،اﯾن امر رعاﯾت شود.
ـ حدالمقدور  ،اتاق خواب ھا  ،نباﯾد در کنار پله طراحی شوند و نباﯾست رو به خيابان و معبر ھا و ھمچنين کنار پارکينگ ھا بوده و کال ً رو به جاھای
شلوغ و پر سر و صدا  ،قرار نگيرند.
ـ اتاق خوابھا باﯾستی دور از دسترس محوطه فعاليت افراد خانواده قرار گيرند و اتاق خواب ميھمان نيز  ،کمی دورتر از فضای خصوصی اتاق خواب
ميزبان قرار گيرد و درب ورودی آن در جای دنج و بی سر و صداﯾی قرار گرفته باشد تا از دﯾد مستقيم و اﯾجاد ناراحتی برای خود و بقيه افراد خانواده
جلوگيری گردد .چنانچه مقدور باشد و خانه دوبلکس طراحی گردد  ،بھتر است که اتاق خواب ميھمان در طبقه باال در نظر گرفته شود .بخاطر اﯾنکه
طبقه باال جای امن و ساکتی برای ميھمان بوده و از مراجعه کننده ھای احتمالی روزمره منزل بدور خواھد بود.
ـ اصوال ً برای لباسھا و لوازم شخصی مورد نياز  ،باﯾستی مکان و فضای مناسبی را در اتاق خواب تدارک دﯾد  .برای اﯾنکه محل مناسبی برای
لباسھای خواب و لوازم شخصی مورد نياز در نظر گرفته شود  ،از جالباسی و قفسه ھای دﯾواری ،ميباﯾست در طرح استفاده کرد تا فضای کافی
برای آوﯾزان کردن لباسھا و ساﯾر لوازم شخصی وجود داشته باشد .البته شکل اﯾن جالباسی ھا  ،بصورت تو رفتگی  ،در اتاقھا طرح شده و بوسيله
درب  ،بصورت کمد در می آﯾد  .که ھم اتاق خواب را خلوت جلوه داده و ھم دارای نظم و ترتيب  ،از نظر لوازم و وساﯾل خواب ميباشد.
ـ دکوراسيون خوب و رنگ آميزی دلنشين و مناسب آن در طراحی اتاق خواب  ،ميتواند جلوه گر آرامش و سکوت باشد .دکور سيستم اتاقھای خواب
 ،ميباﯾست به گونه ای طرح رﯾزی شوند که نشانگر سکوت و آرامش بوده و رﯾتم خاصی در مورد مبلمان و تخت خواب و ميزھا داشته باشند تا در
بوجود آوردن ﯾک محيطی ساکت و خوب  ،که اﯾده آل ﯾک اتاق خواب مناسب ميباشد سھيم باشند .البته ھماھنگی بين روتختی و پرده ھا و قاليھا
و ﯾا بر عکس نا ھماھنگی آنھا  ،تاکيد بسزاﯾی در آرامش اتاق خواب ميگذارد که باﯾستی بدان توجه بيشتری کرد.
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ـ موقعيت اتاق خواب ميھمان  ،از نظر چشم انداز ھم ميتواند عاملی باشد برای لذت بخش بودن محيطی که ميھمان در آن بسر ميبرد .صبح به
ھنگام باز کردن پنجره اتاق خواب  ،و دﯾدن منظره ھای جالب و دلنواز  ،با ھواﯾی لطيف و دلنشين  ،جذابيت محيط و فضا را برای ميھمان دو چندان
خواھد کرد .وقتی رنگ و فرم  ،به زﯾباﯾی و تناسب  ،در ھم آميزد  ،حاصلی چشمگير و دﯾدنی برای ھر بيننده ای در بر خواھد داشت  .با ﯾک رنگ
آميزی مناسب برای اتاق خواب ميھمان و چيدمان اثاث اتاق ) ھمانند تختخواب  ،ميز و صندلی(  ،فضای دلپذﯾری را برای ميھمان بوجود خواھد آورد .
گذاشتن ﯾک گلدان گياه سبز در ﯾک گوشه اتاق  ،رنگ قھوه ای سوخته ميز و صندلی که بر روی آن کنده کاری و ظرﯾف کاری شده است و رنگ
چوبی روشن قوس دار تختخواب و نقش و نگار زﯾبا و مناسب رو تختی و ھماھنگی ميان اﯾن دو  ،سليقه وصف ناپذﯾر ميزبان خانه را توصيف خواھد
کرد و حس قدردانی در ميھمان را نسبت به شکوه و عظمت خانه و صاحب خانه و نعمت ھای خداوندی  ،بيدار و زنده خواھد کرد.
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برگ ھای درخشان

برای تزئين ورودی منزل در فصل پائيز می توان از برگ ھای درخشان
استفاده کرد.بدﯾن منظور به ﯾک رشته نورانی و تعدادی برگ نياز است .برگ
ھا را به دسته ھای کوچک تقسيم کرده و از ﯾک سر رشته دسته ھا را با
چسب نواری به دور رشته بپيچيد .سپس برای ھر ﯾک از ردﯾف ھای بعدی
پنج سانتيمتر پائين تر آمده و مجدداً دسته ھا را به رشته بچسبانيد .اﯾن کار
را تکرار کنيد تا به وسط رشته برسيد .سپس از سر دﯾگر رشته مجدداً کار را
آغاز کنيد .پس از اتمام کار رشته را اطراف در ورودی وصل کنيد.برای زﯾباتر
شدن ورودی منزل می توانيد از دو گلدان بزرگ با گل ھای خشک در دو طرف
در ورودی استفاده کنيد.

سعيد سپھری

منبع  :روزنامه اﯾران
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برگھای پاييزی در دکوراسيون

اگر عالوه بر راھکارھای فوق قصد دارﯾد که در دکوراسيون فضای خانهتان
تغييرات دﯾگری – به جز کاربرد برگھای خشک پاﯾيزی – اﯾجاد کنيد،
میتوانيد از فرم و رنگآميزی آنھا الھام گرفته و از آن به صورت ابتکاری در
لوازم دکوراسيونی استفاده کنيد .در زﯾر به  ٢نمونه از آنھا اشاره خواھد
شد:
 (١برگرﯾزان روی پردهھا :برای پرده ضخيم پنجره اتاقتان تعدادی بندﯾنک به
رنگھای مختلف برگھای پاﯾيزی بدوزﯾد ،به صورتی که مانند تصوﯾر ٩در
ادامه ھرﯾک از بندﯾنکھا ،شکلی پارچهای از برگ پاﯾيزی در رنگھا و
فرمھای مختلف برﯾده شده و به باالی پرده دوخته شود .درواقع ،پرده را به
جای نوارپرده و گيره پرده با بندﯾنکھای برگدار به چوب پرده متصل کنيد.
 (٢برگھای چاپی روی کوسن :چاپ شکل برگ روی لوازم دکوراسيونی
چوبی ﯾا پارچهای مانند کوسن ﯾکی دﯾگر از اﯾدهھای پاﯾيزی اﯾن فصل است.
شما میتوانيد مھر ﯾا شابلونی با شکل برگ تھيه کنيد و با استفاده از
رنگھای اکرﯾليک زرد ،نارنجی ،قھوهای ﯾا تلفيقی از ھمه اﯾنھا برگھای
پاﯾيزی را روی لوازم دکوراسيونی موردنظرتان چاپ کنيد.
درواقع شما به  ٢تکه چرم مصنوعی ھماندازه به شکل مربع و در  ٢رنگ تيره و روشن نياز دارﯾد )در اﯾن تصوﯾر  ٢رنگ قھوهای و خردلی انتخاب شده
است( ،به صورتی که ھر ضلع آن باﯾد  ١٠سانتیمتر بزرگتر از ضلع کوسن مربعشکل انتخابی برای روکش باشد ،ﯾعنی اگر شما کوسنی ۴٠×۴٠
سانتیمتری دارﯾد ،باﯾد  ٢مربع با ابعاد  ۵٢×۵٢سانتیمتر از چرم مصنوعی تھيه کنيد.
ـ نکته :انتخاب چرم مصنوعی به اﯾن دليل است که در اﯾن روش جاﯾگزﯾن دوخت کوسن ،پارچه باﯾد ضخيم و به اصطالح شق باشد تا فرم موردنظر
حاصل شود.
پس از اﯾنکه مرحله برش اصلی  ٢تکه روکش انجام شد ،باتوجه به الگوھای ارائهشده در تصوﯾر ٧و محلھای تعيينشده برای برش در آنھا ،ابتدا
برشھای ارﯾب را در محدوده  ۴سانتیمتری دورتادور لبه ھرﯾک از تکهھا با قيچی انجام دھيد تا ذوزنقهھاﯾی در محيط ھر الﯾه تشکيل شود .پس از
آن ،با کمک کاتر و خطکش ،خطوط افقی مابين ھرﯾک از ذوزنقهھا را )مطابق مکانھای مشخصشده در الگو( ببرﯾد.
ـ نکته :ھرﯾک از  ٢الگوی ارائهشده ،تنھا نصف ﯾک مربع زﯾر و رو را نشان میدھد .بنابراﯾن شما باﯾد برش نيمه دﯾگر مربع را نيز با ھمان الگو تکرار
کنيد .پس از آنکه مرحله برش براساس الگوھا انجام شد ،ﯾکی از تکهھا را روی کوسن و دﯾگری را زﯾر آن قرار دھيد.
ـ نکته :باتوجه به اﯾنکه محل برشھای اﯾجادشده در تکهھای رو و زﯾر با ھم متفاوت است ،مراقب باشيد آنھا را جابهجا قرار ندھيد ،زﯾرا در اﯾن حالت
اﯾن روش جاﯾگزﯾن دوخت ،عملی نخواھد بود.
در پاﯾان ،پس از آنکه مربعھای مربوط به رو و زﯾر کوسن را در جای خود قرار دادﯾد ،ابتدا ھرﯾک از تکهھای ذوزنقهای شکل الﯾه زﯾرﯾن را از داخل
برشھای افقی واقع در وسط ذوزنقهھای الﯾه روﯾی – به صورت ﯾکی در ميان – عبور دھيد و اﯾن کار را درمورد ذوزنقهھای الﯾه روﯾی نيز تکرار کنيد.
به اﯾن ترتيب ،کوسن با ھمين روش – بدون دوخت – روکش میشود.
منبع  :ھمشھری آنالﯾن
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بزرگ جلوه دادن خانهھای کوچک

▪ اگر فضاﯾی کوچک دارﯾد که میخواھيد آنرا بزرگتر نماﯾان کنيد و ﯾا اﯾنکه
اﯾن فضا کاربرد بيشتری داشته باشد ،در اولين قدم بھتر است وساﯾل
تزﯾينی غير قابل استفاده و غيرکاربردی را جمعآوری کرده و آنھا را دور
بيندازﯾد و ﯾا اگر خاطرهای را براﯾتان ﯾادآوری میکند ،آن را در جاﯾی مانند انبار
نگھداری کنيد.
▪ از رنگھای درخشان و روشن با ته رنگھای سفيد که باعث بزرگتر نماﯾان
شدن فضا میشوند استفاده کنيد.
▪ از پردهھای ضخيم و چند الﯾه در اﯾن اتاقھا استفاده نکنيد .سعی کنيد
پردهھا به رنگ روشن و تقرﯾبا کم طرح باشند.
▪ تا آنجاﯾی که میتوانيد از فرش ،قاليچه و ﯾا ھر نوع کفپوش تزﯾينی در فضاھای کوچک استفاده نکنيد ،چرا که از لحاظ دﯾد بصری موجب کوچکتر
شدن فضا میشود.
▪ اگر کفپوش اتاق سراميک ،موکت و ﯾا ھر چيز دﯾگری است بھتر است که از طيف رنگھای روشن باشد .ھرچه کفپوش اتاق روشنتر باشد به
مراتب فضا بزرگتر جلوه میکند.
▪ تا آنجا که امکان دارد از مبلمان کوچک با انحناھای بسيار و ظرﯾف استفاده کنيد چرا که اﯾن دسته از مبلمان مخصوص فضاھای کوچک ھستند و
آنجا را بزرگتر نشان میدھند .استفاده از مبلمان بزرگ و کاناپهھای بزرگ در اتاقھای ک وچک بهھيچ وجه توصيه نمیشود.
▪ نورپردازی زﯾاد فضا را بزرگتر از آنچه که ھست نماﯾان میکند .در ضمن با نورپردازی مناسب میتوانيد فضا را کامال کاربردی کنيد .در فضاھای
کوچک تا آنجا که امکانپذﯾر است از آباژور و نورھای موضعی کم نور استفاده نکنيد.
▪ استفاده از وساﯾل تزﯾينی غيرضروری که کاربرد خاصی ندارند ،در فضاھای کوچک بهھيچوجه مناسب نيست .اگر از آن دسته افرادی ھستيد که
وساﯾل تزﯾينی را دوست دارﯾد ،بھتر است آنھا را در کوچکترﯾن ساﯾز انتخاب کنيد و ھمه را روی ميزی در کنار ﯾکی از مبلھا قرار دھيد .اگر ھم
عالقهمند به آثار ھنری ھستيد ،تابلوھا را در ساﯾزھای کوچک و تنھا روی ﯾک ﯾا دو دﯾوار نصب کنيد.
▪ اگر ماﯾلاﯾد که دﯾوارھا را با کاغذ دﯾواری تزﯾين کنيد ،بھتر است کمطرحترﯾن و روشنترﯾنشان را انتخاب کنيد .کاغذدﯾواریھای پرطرح و شلوغ اتاق
را تنگ و تارﯾک جلوه میدھد.

مھرنوش پاکاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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بزرگ نشان دادن اتاق کوچک

فضای اتاق شما ھر چند کوچک باشد ،باﯾد محيطی شاداب و پر از انرژ ی
باشد تا اگر برای مطـالعه  ،کار ﯾا استراحت به آنجا می روﯾد ،احساس
خوبی داشته باشيد .
در اﯾن مطلب نکاتی درباره چگونگی قرار گرفتن ميز تحرﯾر و تنظيم نور آمده
است:
● ميز تحرﯾر
ميز تحرﯾر ﯾا ميز کامپيوترتان میتواند ﯾک ميز سه گوش کوچک در زاوﯾه دو
دﯾوار اتاق باشد .اگر جای کافی برای ﯾک ميز کامپيوتر معمولی دارﯾد ،ممکن
است آن را در زﯾر پنجره جاﯾی از دﯾوار که معموال استفاده نمیشود ،قرار
دھيد.
ميزی انتخاب کنيد که طول و عرض کمتری داشته باشد اما دارای طبقات
متعددی برای قرار دادن وساﯾل جانبی کامپيوتر باشد.
کمدھای دﯾواری که اغلب ارتفاعی تا سقف اتاق دارند ،فضای زﯾادی را در
اختيار شما قرار میدھند.
برای استفاده بيشتر از اﯾن فضا میتوانيد داخل کمد را طبقه بندی کنيد و ﯾا
در قسمت پاﯾين آن دو ﯾا سه کشو بسازﯾد.
اگر اتاق شما کوچک است ،بھتر است ھيچ امکانی را برای استفاده از اﯾن فضا از دست ندھيد و با نصب جيبھای پارچهای ﯾا چند رشته طناب به
موازات ھم بر روی سطح داخلی کمد حداکثر استفاده از فضای داخل کمد ،را داشته باشيد.
اگر اغلب در اتاق خود پذﯾرای تعدادی از دوستانتان ھستيد ،برای تامين فضای کافی برای نشستن میتوانيد از صندلیھای تاشوی کوچک ﯾا
صندلیھاﯾی که روی ھم قرار میگيرند ،استفاده کنيد .به اﯾن ترتيب در زمانی که به آنھا نياز ندارﯾد ،صندلیھا را جمع کرده در گوشهای از اتاق ﯾا
داخل ﯾک کمد قرار میدھيد.
در فضای کوچک دو ھدف را باﯾد در تمام مراحل دکوراسيون اتاق به خاطر داشته باشيم :ﯾکی استفاده بھينه از تمام فضای موجود و دﯾگری بزرگ
نماﯾی و القای حس فضای بيشتر به بيننده.
● رنگ و نور
رنگھای روشن و ساده مانند خانواده رنگھای خنثی و ﯾا رنگھای طبيعی ،بھترﯾن انتخاب برای اتاقھای بسيار کوچک ھستند.
اما اگر اتاق شما خيلی کوچک نباشد ،میتوانيد تنوع رنگی بيشتری در آن داشته باشيد .اگرچه ھمواره رنگھای آرامش بخش و مالﯾم برای اتاق
خوابھا توصيه میشوند اما اتاق خواب فضاﯾی خصوصی است و باﯾد با سليقه صاحب آن رنگ آميزی شود.
البته عالوه بر سليقه شخصی اطالع از بعضی اصول در انتخاب رنگ مفيد است .به خاطر داشته باشيد رنگھای سرد مانند آبیھا و سبزھا،
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رنگھاﯾی ھستند که سطوح را عقب تر از آنچه ھستند نشان میدھند از اﯾن رو فضاھای کوچک را بزرگتر مینماﯾانند ،در حالی که رنگھای گرم
که اصطالحا به »رنگھای پيش رونده« معروف ھستند ،جلوتر به نظر میرسند و در نتيجه فضا را کوچکتر نشان میدھند .جوانان اغلب به رنگھای
پرانرژی و زنده عالقهمند ھستند ،اما بھتر است برای طراحی رنگ در ﯾک اتاق کوچک از اﯾن رنگھا در سطوح کوچک و به عنوان آکسان استفاده
کنيد .از دﯾوارھای روشن اتاق به عنوان بومی سفيد برای معرفی سطوح رنگی کوچکتر با رنگھای درخشان و مورد عالقه تان بھره بگيرﯾد.
دﯾوارھای سفيد ﯾا کرم روشن شاﯾد برای جوانان کمی کسل کننده به نظر برسند ،اما در عوض اﯾن حسن را دارند که به شما امکان میدھند ھر از
چند گاه ﯾک بار رنگ ساﯾر وساﯾل اتاقتان را بدون نگرانی از ھماھنگی آن با رنگ دﯾوارھا تغيير دھيد.
برای بزرگنماﯾی اتاقھای کوچک بھتر است درھا و پنجره را به رنگ دﯾوار رنگ بزنيد و حتی پرده اتاق را ساده و ھمرنگ دﯾوار انتخاب کنيد .تاثير
آﯾنهھا در بزرگنماﯾی را فراموش نکنيد .وجود ﯾک آﯾنه قدی در اتاق ﯾک جوان نيازی حتمی است ،ضمن اﯾنکه با بازتاب نور فضا را نيز بزرگتر از آنچه
ھست ،نشان خواھد داد .در صورت امکان آﯾنه را روی دﯾوار مقابل پنجره نصب کنيد تا با بازتاب نور طبيعی تاثير بيشتری داشته باشد .نصب آﯾنه بر
روی در کمدھا نيز عالوه بر بزرگنماﯾی و گردش نور در اتاق به آن نماﯾی مدرن میبخشد .نورپردازی نيز از اصولی است که باﯾد به آن توجه شود.
منبع  :روزنامه اطالعات
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بزرگترھا سليقه شان را پشت در بگذارند

طراحی دکوراسيون اتاق کودکان تا حدی متفاوت از ساﯾر بخش ھای خانه
است .بزرگساالن معموال ً اتاق ھا و قسمت ھای مختلف خانه را به انجام
فعاليت ھای خاص اختصاص می دھند و بر اساس کاربرد خاص ھر کدام از
آن ھا ،دکوراسيون متفاوتی در نظر می گيرند ،اما کودکان تمام کارھای خود
را در اتاق شان انجام می دھند .در واقع اتاق کودکان مکانی برای بازی
کردن ،مطالعه ،گوش دادن به موسيقی ،کشتی گرفتن و نشان دادن ﯾا
پنھان کردن وساﯾل ارزشمند آن ھا است.
با وجود اﯾن که طراحی دکوراسيون اتاق کودکان موجب بيدار شدن حس
شيطنت و کودکی خود شما می شود .به خاطر داشته باشيد که اﯾن اتاق
فرزندتان است نه اتاق شما! پس برای خرﯾد وساﯾل مورد نياز و نحوه
چيدمان آن ھا ،حتماً به نظرات فرزندتان نيز توجه کنيد .قدم اول در طراحی
دکوراسيون اتاق کودکان ،کشف کردن عالقه و سليقه آن ھا است .اگر
فرزندتان به ﯾک شخصيت کارتونی ﯾا رنگ و طرح خاصی عالقه دارد ،سعی
کنيد از آن به عنوان زمينه اصلی کار استفاده کنيد .به عنوان مثال می توانيد آن طرح را در پرده ھا ،روتختی ﯾا طرح ھای روی دﯾوار استفاده کنيد.
البته به خاطر داشته باشيد که کودکان امروز ،نوجوانان فردا ھستند و سليقه آن ھا خيلی زود عوض می شود .پس از اﯾن طرح ھا در وساﯾلی

www.takbook.com

www.takbook.com
استفاده کنيد که تعوﯾض آن ھا براﯾتان راحت تر و کم خرج تر باشد.
سعی کنيد در اتاق فضاﯾی را برای بازی کردن ،نقاشی و درست کردن کاردستی باز بگذارﯾد .گوشه ای از اتاق را نيز به مکانی برای مطالعه
اختصاص دھيد .لزومی ندارد که در اﯾن بخش حتماً از ميز وصندلی استفاده کنيد .ﯾک پشتی ﯾا چند کوسن نرم نيز می تواند فضای مناسبی را برای
مطالعه اﯾجاد کند.
بچه ھا معموال ً دوست دارند نقاشی ھا و کاردستی ھاﯾشان را نماﯾش دھند بنابراﯾن اگر دلتان نمی خواھد که اﯾن آثار ھنری روی دﯾوار کشيده
شود بھتر است ﯾک ﯾونوليت بزرگ را روی دﯾوار نصب کنيد تا بچه ھا ،نقاشی ھا ،پوسترھای شخصيت ھای کارتونی ﯾا عکس ھای مورد عالقه
شان را روی آن نصب کنند.
از آنجا که مرتب کردن اتاق و اسباب بازی ھای رﯾز و درشت ﯾکی از معضالت والدﯾن و فرزندانشان است ،بھتر است به اندازه کافی اتاق را قفسه
بندی کنيد .استفاده از سبدھای حصيری نيز بسيار مناسب است .اگر به جای آن که از فرزندتان بخواھيد اسباب بازی ھا را مرتب در قفسه بچيند،
اجازه بدھيد ھمه آن ھا را در ﯾک سبد برﯾزد ،او تماﯾل بيشتری به مرتب کردن اتاقش نشان خواھد داد.
ھنگام خرﯾد تخت ،کمد و ميز ،سعی کنيد اجناسی را بخرﯾد که کيفيت و دوام باالﯾی داشته باشد زﯾرا اشيای مورد استفاده کودکان معموال ً خيلی
زود خراب می شود ،ھمچنين بھتر است آن ھا را کمی بزرگ تر و با طرح ھای ساده انتخاب کنيد تا فرزندتان در دوران نوجوانی نيز بتواند از آن ھا
استفاده کند.

] راضيه حبيبی [
منبع  :روزنامه اﯾران
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به راحتی لم دھيد

به جرات می توان گفت تنھا مکانی که می توان روی مبل ھای رسمی با
خيال راحت لم داد و احساس آرامش کرد خانه ورساچه است؛ جاﯾی که ھر
نوع سبک و سليقه ای در آن ﯾافت می شود .خانه ورساچه در ميالن ﯾکی از
معدود مراکز دکوراسيونی است که دکوراتورھای آن با ھر نوع استاﯾلی
آشناﯾند .وقتی صحبت از دکوراسيون اداری به ميان می آﯾد بالفاصله اتاق
ھای سخت و سردی در ذھنمان تداعی می شود که از ﯾک ميز مستطيل
شکل بزرگ که دور تا دور آن صندلی ھای چرمی قھوه ای رنگ چيده شده
اند و ھيچ المان ھنری در آن دﯾده نمی شود.
ما ھميشه فکر می کنيم دلخواه ترﯾن دکوراسيون را برای منزل تدارک ببينيم
ولی اگر ھوشمندانه نگاه کنيد متوجه خواھيد شد مکانی که باﯾد از چيدمان
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فوق العاده ای برخوردار باشد محل کار است که ما بيشترﯾن ساعات و اوقات خود را در آن می گذرانيم البته با توجه به اﯾنکه ما به عنوان کارمند
خيلی مجال اظھار نظر ندارﯾم که مثال ً دﯾوار ھای اتاقمان چه رنگی باشد ﯾا بخواھيم با چه نوع لوستری روشناﯾی اتاق را تامين کنيم و اصال ً آﯾا
دلمان می خواھد که پشت چنين ميزھاﯾی بنشينيم و کار کنيم .با توجه به اصل فوق ،اﯾن به عھده کارفرما و مدﯾرعامل شرکت است که با توجه به
سالﯾق و روحيات کارمندان خود محيط کار را فضاسازی کرده و چيدمان آن را براساس احساسات مشترک کارکنان تغيير دھد .اﯾجاد ﯾک محيط آرام و
مطبوع برای کارکردن کار بسيار سختی است .اﯾن را دوناتلال ورساچه می گوﯾد که  ١٠سال است پس از فوت برادرش جانی ورساچه  -طراح لباس
مشھور  -مدﯾرﯾت کمپانی ورساچه را برعھده دارد .با او در مرکز دکوراسيون ورساچه واقع در ميالن ،خيابان سناتو ،شماره  ٢٨قرار گذاشتيم .اتاقی
سياه و سفيد با دکوراسيونی کامال ً مدرن .اﯾنجا دﯾگر نه از کيف و کفش خبری است نه از لباس ھای طالﯾی که آرم خورشيدگونه ورساچه را با خود
حمل می کنند .طبق آنچه خود دوناتلال می گوﯾد اﯾنجا مکانی است برای به تحقق پيوستن روﯾاھا و ھر کسی براساس ھر نوع گراﯾش که دارد می
تواند فضای محيط کار و منزلش را تغيير دھد .وقتی از دوناتلال رمز موفقيت دکوراسيون ورساچه را می پرسيم با لبخند می گوﯾد ،ھيچ و توضيح می
دھد :فضای آثار من تلفيق ھنر و طبيعت است .من برای خلق انواع آثار ھنری که شما می بينيد قبل از ھرچيز از طبيعت الھام می گيرم و با
استفاده از المان ھای ھنر جدﯾد آن را تغيير می دھم .او می گوﯾد :برخی از دکوراتورھا ھنوز فرق بين حمام و سالن برگزاری جشن و مھمانی را
نمی دانند ،وقتی وارد حمام می شوی با رنگ ھای تند و گل آراﯾی ھاﯾی روبه رو می شوی که آدم فراموش می کند برای چه پا به اﯾن مکان
گذاشته و ذھنش به نوع گل آراﯾی و نورپردازی و نحوه چيدمان وساﯾل حمام معطوف می شود .از طرفی امکان دارد وارد سالنی تارﯾک و تار شوی
که ھيچ گونه المان شادی بخشی در چيدمان آن ﯾافت نمی شود که بفھمی قرار است اﯾنجا مراسم عروسی برگزار کنند .ورساچه در ادامه
صحبت ھاﯾش طرز تلقی نادرست و نابجا از مدرنيته را عامل اصلی افت کيفيت محصوالت دکوری دانست و گفت :ما فکر می کنيم مدرن ﯾعنی
اﯾنکه بياﯾی سقف اتاق را با نارنجی رنگ آميزی کنی.
اﯾن مدرنيسم نيست که بی سوادی است .اﯾن نشان می دھد شما ھيچ اطالعاتی در مورد تاثير رنگ بر محيط زندگی ندارﯾد و از روانشناسی
چيدمان ھيچ چيزی سرتان نمی شود .تاثير نور بر مغز انسان ﯾا از طرﯾق چشم است ﯾا از طرﯾق پوست و امروزه ثابت شده است که نور از راه
جمجمه بر مغز انسان نيز تاثير می گذارد؛ اﯾنکه مثال ً رنگ قرمز ﯾا نور قرمز در انسان فعاليت و جنب وجوش اﯾجاد می کند .به طور کلی در نورپردازی
ﯾک اصل مھم وجود دارد و آن اﯾن است که حتی االمکان از نورھای طبيعی استفاده کرد .نورھای مصنوعی فقط باﯾد ﯾک عامل کمکی باشند .در
خانه باﯾد به اتاق ھا نور طبيعی تابيده شود .اما اگر عمق اتاق خيلی زﯾاد است بعد از دوسوم طول اتاق می توان از نورھای کمکی استفاده کرد.
در ترتيب رنگ ھا ابتدا رنگ ھای گرم مثل نارنجی قرار دارند سپس رنگ زرد که ﯾک رنگ روشن است .بين رنگ زرد و سبز ،سبزی قرار دارد که
متماﯾل به زرد است و ﯾک رنگ تسليم شده و بی تفاوت است ،نه پرخاشگر است و نه سکون دارد ،در مرحله بعد رنگ ھای سرد ھستند و در
مرحله بعد تر رنگ ھای سنگين مثل بنفش .اﯾنھا ھمه جزئيات رﯾزی است که باﯾد در دکوراسيون رعاﯾت شود ولی ما اغلب می بينيم که چنين
اتفاقی نمی افتد .بارھا دﯾده ام که برخی سقف اتاق را با چوب می پوشانند گرچه اﯾن حرکت به لحاظ حس روستيکی که القا می کند ،بسيار آرام
بخش است ولی در درازمدت باعث خستگی فرد از محيط خانه ﯾا محل کار می شود .برای اﯾنکه رنگ ھای تيره در سقف اتاق باعث می شود اتاق
کوتاه تر به نظر برسد بھترﯾن نور نوعی است که از سقف به سطح زمين برسد .اگر دﯾوارھای اتاق تيره باشند عمق اتاق بيشتر می شود .اگر
دﯾوار انتھاﯾی اتاق تيره باشد باز دﯾوارھا کوتاه تر می شوند .بنابراﯾن طرﯾقه رنگ آميزی اتاق ھا در عمق و بزرگی آنھا بسيار مؤثر است .گاھی چون
نمی توانيم به ھر دليلی رنگ ﯾک مکان را تعوﯾض کنيم با ﯾک نورپردازی مناسب می توان حالت ھای رنگ ھا را تعدﯾل کرد و کاھش داد .بانوی
شماره ﯾک ورساچه که مھارت ھا و تواناﯾی ھاﯾش تنھا به طراحی لباس محدود نمی شود ،نورپردازی را اصل مھم در چيدمان به خصوص چيدمان
محيط کار معرفی می کند و می گوﯾد :وقتی می خواھيم برای ﯾک محيط ،نور را طراحی و اجرا کنيم باﯾد نوع کاربری و استفاده فضا را در نظر
بگيرﯾم .دقت در کاربری فضا در درجه اول اھميت قرار دارد.
مرحله دوم تعيين منابع نورھای طبيعی آن محيط است .مرحله سوم مشخص کردن و تعيين اشيا و عناصر چيدمان داخلی فضاست .فرض کنيد می
خواھيد چگونگی نورپردازی اتاق کار را طراحی کنيد .از جمله عناصر اﯾن اتاق مبلمان موجود در اتاق است که در مورد آن باﯾد به بافت ،رنگ و جنس
دقت کرد .به طور کلی در مورد عناصر موجود در فضای داخلی باﯾد عوامل جنس ،بافت و رنگ مشخص باشند به عبارت خالصه تنوع دﯾداری اشيا
باﯾد مشخص باشد .در مبحث کنتراست ھا اشاره کردﯾم کنتراست ھا را از جنبه ھای مختلفی بررسی می کنند .گاھی تضادھا و کنتراست ھا را از
لحاظ سياه و سفيد بودن ﯾا به عبارت بھتر از لحاظ رنگ بررسی می کنند و گاھی آنھا را از لحاظ نوع بافت )مثل نرمی و زبری( بررسی می کنند.
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کنتراست ممکن است از لحاظ تنوع سادگی مطرح شود .مجموعه اﯾن عناصر است که دست به دست ھم می دھند و زﯾباﯾی را به وجود می
آورند .وقتی انسان اﯾن عناصر را به ھم ربط می دھد و ﯾک وحدتی بين آنھا اﯾجاد می کند به طوری که از اجزای ﯾک کل درست می شود ،از انجام
اﯾن کار لذت می برد و زﯾباﯾی را درک می کند .به عنوان مثال وقتی در ﯾک اثر ھنری تنوع و پيچيدگی وجود دارد چون نياز به تفکر بيشتری برای فھم
مطلب است ،کار زﯾباتر به نظر می رسد .ورساچه که اخيراً دکوراسيون ھای مدرنش گوی سبقت را از ھمتاﯾان اروپاﯾی اش گرفته است ،ترجيح
می دھد دﯾگر از المان ھای مدرن کناره گيری کند و ھنر قدﯾمی را سرلوحه آثارش قرار دھد .او معتقد است ﯾک شیء وقتی زﯾباست که طبيعت در
روح آن حلول کند .وی ھمچنين می گوﯾد :ھنرمند کسی است که با الھام گرفتن از طبيعت در ما احساسی پدﯾد آورد که به طبيعت جان و روح
ببخشد .ھنرمندان قبل از قرن شانزدھم مبحث پرسپکتيو را نمی دانستند و بيشتر با کپی از طبيعت سعی می کردند تا زﯾباﯾی ظاھری و طبيعی را
پدﯾد آورند.
ما نيز می توانيم با الھام از طبيعت به طراحی بپردازﯾم و عالم جدﯾدی پدﯾد آورﯾم .در واقع ھنرمند کسی است که به شیء بی جان روح ببخشد .ما
به دنبال زﯾباﯾی ظاھری نيستيم بلکه به دنبال رﯾتم ،وزن ،تعادل و تضادھا ھستيم .برای ما بيشتر جنبه ھای استاتيکی مھم است ﯾعنی ما در پی
تکرار طبيعت نيستيم بلکه می خواھيم نادﯾدنی ھا را دﯾدنی کنيم .واقعيت اﯾن است که طبيعت در دست ﯾک ھنرمند بھانه ای است تا آن را تفسير
کند.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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به رادياتور ھای قديمی نمای مدرن ببخشيد

رادﯾاتور شوفاژ گرچه به لحاظ كاربردی مشكل تامين گرما در منازل را حل
كرده است اما از نمای چندان زﯾباﯾی برخوردار نيست...
اگرچه امروز رادﯾاتورھای جدﯾد بارﯾك تر و بسيار زﯾباتر از رادﯾاتورھای قدﯾمی ھستند اما اگر منزل ﯾا محل كار شما قدﯾمی ساز است و ھنوز از
رادﯾاتورھای مدل قدﯾمی استفاده می كنيد ،می توانيد با ساخت ﯾك روشوفاژی زﯾبا و مدرن نماﯾی جدﯾد به آن ببخشيد .به اﯾن ترتيب می توانيد
رادﯾاتور را به عنصری متناسب با دكوراسيون فضای مورد نظرتان تبدﯾل كنيد .روشوفاژ ی ھا را می توان به اشكال و سبك ھای گوناگون ساخت و بنا
به سبك دكوراسيون فضا آن را به سبك مدرن ﯾا كالسيك ساخت .از سطح روی روشوفاژی نيز می توان برای چيدن وساﯾل تزئينی استفاده كرد.
روشوفاژی ای كه در تصوﯾر مالحظه می كنيد نمونه ای از انواع بسيار متنوع روشوفاژی ھا است كه ساخت آن بسيار ساده است .برای ساخت
اﯾن روشوفاژی به وساﯾل زﯾر نياز دارﯾد:
مقداری  MDF ١٢ميلی متری ،اره ،كاغذ سنباده ،ھشت عدد تخته بارﯾك بلند شش سانتی متری به قطر ﯾك سانتی متر ،درﯾل ،پيچ مخصوص
چوب ،پيچ گوشتی ،چسب چوب ،بتونه ،رنگ روغن ،دستگاه منگنه بزرگ ،پارچه تور به عرض برابر با ارتفاع روشوفاژی و طول برابر با عرض آن.
ابتدا ارتفاع ،عمق و عرض رادﯾاتور را اندازه گيری كنيد و  ١٠سانتی متر به ھرﯾك از اﯾن ابعاد اضافه كنيد تا ھوای گرم به راحتی زﯾر روشوفاژی جرﯾان
پيدا كند.قطعه روی روشوفاژی و دﯾواره ھای كناری را مطابق ابعادی كه اندازه گيری كرده اﯾد از  MDFببرﯾد.تخته ھای بارﯾك را به اندازه فاصله ميان
دو قطعه چوب عمودی كه در دو طرف روشوفاژی قرار گرفته اند اندازه گيری كرده و ببرﯾد .دو قطعه چوب عمودی جلوی روشوفاژی را به دﯾواره ھای
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دو طرف نصب كنيد .برای اﯾن كار ابتدا قطعات را با چسب چوب بچسبانيد و سپس پيچ كنيد.
در ميان دو قطعه طرفين روشوفاژی تخته ھای بارﯾك را با فواصل ﯾكسان و ﯾك اندازه نصب كنيد و در آخر صفحه روی روشوفاژی را نصب كنيد.روی
پيچ ھا كمی بتونه بزنيد .پس از خشك شدن بتونه ھا روی آنھا كمی سنباده بكشيد تا سطح شان صاف شود .روشوفاژی را به رنگ دلخواھتان
رنگ بزنيد .اگر ﯾك دست رنگ زدن پوشش كافی را تامين نكرده باشد ﯾك دو دست دﯾگر آن را رنگ بزنيد.
پس از خشك شدن كامل رنگ پارچه تور را با  ١٠سانتی متر بيشتر از ھر طرف به اندازه صفحه جلوی روشوفاژی ببرﯾد و با دستگاه منگنه از پشت
نصب كنيد به طوری كه تور فواصل ميان تخته ھا را پر كند.
منبع  :مجله صبح بخير اﯾران

http://vista.ir/?view=article&id=70391

به روان خانه بينديشيم

آﯾا تا به حال اندﯾشيدهاﯾد كه دكوراسيون منزلتان چقدر با استانداردھای
طراحی داخلی تطابق دارد .شاﯾد بد نباشد كمی بيشتر به دكوراسيون منزل
فكر كنيد و كمی از آنچه كه دوست دارﯾد فاصله بگيرﯾد.ھميشه ھم طراحی
منزل به شيوهای كه ما دوست دارﯾم مناسب نيست ،چون امكان دارد ما
رنگھاﯾی را برای مبلمان و پرده و رنگ دﯾوارھا انتخاب كنيم كه در مدتزمان
نهچندان طوالنی باعث سردرد و اعصاب خردكنی شود و تعادل روحی و
روانی اعضای خانواده را به ھم برﯾزد .در اﯾنجا به بررسی كارھاﯾی
میپردازﯾم كه ھرچند ساده و كوچكند ولی جز رﯾزهكاریھای دكوراسيون به
شمار میروند و تاثير بسزاﯾی در بھبود وضعيت روانی منزل میگذارد.
در اثاث خانه به دنبال خطوط زﯾبا و خوشاﯾند و فرم محكم و جاندار باشيد .اگر
وسيلهای شكلی دارد كه میدانيد ھميشه دوستش خواھيد داشت ،ھمان را انتخاب كنيد .به طور حتم شما در طول زمان از طرح و رنگ پارچه آن
خسته خواھيد شد كه اﯾن مشكل با تعوﯾض روﯾه حل میشود .مھم اﯾن است كه فرم و مدل اﯾن وسيله را دوست داشته باشيد .سعی نكنيد
لوازم منزل را ھم رنگ انتخاب كنيد بلكه به ھماھنگی رنگھا توجه كنيد البته نه به اﯾن معنا كه ھمه چيز ﯾك رنگ باشد .اگر در حال انجام تغييرات
اساسی در منزل ھستيد قبل از ھر كار جنس موادی را كه استفاده میكنيد مورد بررسی قرار دھيد .كفپوش مرمر در تابستان بسيار خنك و عالی
است اما در زمستان به طور آزاردھندهای سرد است .كفپوشھای غير از فرش و موكت ھم به سروصدای محيط اضافه میكنند.
آثار ھنری جالبی كه بيانگر شخصيت شما باشند را در گوشه و كنار خانه قرار دھيد .آثار ھنری بھانه بسيار خوبی برای آغاز گفتوگو ھستند .از
آنجاﯾی كه آثار ھنری موجود در منزل معرف شخصيت شماست ،لوازم خانه را طوری انتخاب كنيد كه بر زﯾباﯾی تابلوھا و آثار ھنری دﯾگر موجود در
خانه بيفزاﯾد .وساﯾل خانه را طوری نچينيد كه توجه را از آثار ھنری به خود جلب كنند .حمام و سروﯾسھای دستشوﯾی را با شمع ،گلھای خوشبو
و صابونھای عطرآگين تزئين كنيد .ھر وسيلهای را به بھانه اﯾنكه جا ندارﯾد و نمیتوانيد دور بيندازﯾد در اتاق نشيمن قرار ندھيد .ھرچه دور و بر
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خودتان را شلوغ كنيد محيط خانه كسلكننده و اعصاب خردكنتر میشود .گذاشتن عكسھاﯾی از اعضای خانواده در گوشه و كنار خانه بسيار خوب
است ،اما از افراط در اﯾن كار خودداری كنيد چرا كه ناخودآگاه خانه را به صورت پرستشگاه در خواھيد آورد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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به سادگی در آشپزخانه طاقچهای چوبی بسازيد

در گذشته طاقچه ھای آشپزخانه و اتاقھا عالوه بر جنبه کاربردی ،جاﯾی
برای به نماﯾش گذاشتن اشيای دکوراتيو و تزﯾينی نيز بودند .شما نيز می
توانيد به سادگی در آشپزخانه خود طاقچه چوبی بسازﯾد و از آن ھم به
عنوان جاﯾی برای نگھداری از ظروف ،ادوﯾه جات ،شيشه ھای ترشی،
حبوبات و دﯾگر مواد غذاﯾی استفاده کنيد و ھم ظروف و اشيای تزﯾينی را بر
روی آن بچينيد.
ﯾک زوار چوبی بلند به طول برابر با ﯾکی از دﯾوارھای آشپزخانه که کابينتی بر
روی آن نصب نشده است ،تھيه کنيد و آن را به دﯾوار نصب کنيد ،سپس با
نصب تخته ھای چوبی ﯾک اندازه به دﯾوار ،آن را بپوشانيد ،به تناسب اندازه
دﯾوار و طول طبقه چوبی که ماﯾل به نصب آن ھستيد ،دو ﯾا چند گونيای چوبی به پوشش چوبی دﯾوار نصب کنيد و طبقه چوبی را به گونياھا پيچ
کنيد ،در آخر پوشش چوبی و طبقه گونياھا را با رنگ مناسب رنگ کنيد و چند قالب فلزی نيز برای آوﯾزان کردن فنجانھا و ليوانھا به زﯾر طبقه چوبی
نصب کنيد.
منبع P٣٠world :
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به سوی انتزاعی تازه
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پس از ﯾک دھه ظھور و افول سبک ھای مختلف از سال  ٢٠٠٠تا کنون
تحوالتی عظيم در عرصه ھای مختلف ھنری پدﯾد آمده است که اغلب آنھا با
گراﯾش به سليقه ھای ھنری دھه ۶٠در جامعه مدرن امروزی ظاھر شدند .از
سال ھای  ١٩۶٠و با پدﯾدار شدن جنبش ھای مختلف ھنری که
تاثيرگذارترﯾن آنھا مينيماليسم بود ھنر نزد مردم با تغييرات فراوانی مواجه
شد و جاﯾگاه واالتری در زندگی آنھا پيدا کرد به طوری که ھنر دﯾگر به عنوان
القاکننده احساسات ارزشمند و متعالی بشر مطرح نبوده و ابزاری برای
انتقال وجوه زﯾباﯾی شناختی در ابعاد مختلف زندگی استفاده می شود .تا
پيش از اﯾنکه صنعتگران و توليدکنندگان اجناس برای افزاﯾش ميزان فروش
کاالھای خود ھنرمندان و اﯾده ھای آنان بھره گيرند حضور ھنر با چنين مفھوم
گسترده ای در جامعه مطرح نبود .با ورود ھنر به عرصه تجارت و صنعت،
مردمی که تا قبل از آن به طرح ھای خشک ،زمخت و فاقد عناصر ھنری عادت کرده بودند با تحوالت نوﯾن مواجه شدند .برخالف آنچه غالب مردم
تصور می کردند ھنرمندان اشياﯾی آفرﯾدند که جزئی از محيط پيرامون مردم را تشکيل داد و به تدرﯾج به عنصر اصلی در زندگی آنھا بدل شد.
بسياری از طراحان داخلی امروزه متاثر از ھنر مينيمال فضاﯾی را خلق کرده اند که بسيار مورد توجه قرار گرفته است .بسياری از مردم از به کارگيری
طرح ھای آبستره در دکوراسيون منزلشان وحشت دارند و بر اﯾن باورند که رنگ ھای تند و طرح ھای شکسته برای محيط زندگی روزمره و دائمی
راحت نبوده ﯾا در کنار وساﯾل و تزئينات سنتی قابل استفاده نيستند .حال آنکه طراحان با ترکيب اﯾده ھای نو و طرح ھای مدرن نظير طرح ھای
انتزاعی برگرفته از آثار نقاشان سبک ھای مدرن مانند پيکاسو ،ماتيس و کاندﯾنسکی در کنار طرح ھای برگرفته از نقاشی ھای موندرﯾان که از فرم
ھای ھندسی با سطوح رنگی ساده از رنگ ھای خالص استفاده می کرد در کنار ھم اﯾن تفکر را از بين برده و جنبشی نو در دکوراسيون پدﯾد
آوردند .داﯾره ھا ،نقطه ھا ،خطوط زﯾگزاگ و راه راه سال ھاست که در دکوراسيون ھا به کار می روند .ھنرمندان مدرن و طراحان اغلب از کنتراست
سياه و سفيد نيز در اﯾن راستا بھره می گيرند .تضاد سياه و سفيد توھم حرکت را پدﯾد آورده و از اﯾن طرﯾق کيفيتی بصری با آميزش دو عنصر تضاد
و حرکت که مشخصه اصلی ھنر مينيمال است ارائه می دھد.طراحی داخلی ﯾک ساختمان ،داستانی است که شخصيت اصلی آن خود انسان
است در اﯾن بين حضور او در اﯾن فضا ،چگونگی آن و وﯾژگی ھای فضاﯾی که انسان در آن قرار می گيرد بستگی به اصولی دارد که در زﯾر به آن
اشاره می شود.
 (١نور:
نور عنصری است که با آن دﯾدن اشيا ممکن می شود .نور می تواند رﯾتم خالقانه ای به ﯾک فضای داخلی ببخشد .بدون نور ،نه فرم را احساس
می توان کرد ،نه رنگ را و نه بافت را .نورپردازی در ﯾک فضای داخلی پيامدھای مھمی در بردارد .چه بسا نورپردازی مناسب ﯾک فضا آن فضا را
خوشامد و چشم نواز کند .نورپردازی در کنار ابعاد زﯾباشناختی ،بعد عملکردی ھم دارد .نور مناسب در طول شب در ﯾک فضای داخلی می تواند
حس محدود بودن ﯾا ابھام و ھراس را برطرف کند.
 (٢فرم:
فرم ،توده فيزﯾکی ﯾک شیء است که سه بعدی بوده و وزن دارد .فرم معموال ً به پوسته بيرونی بنا نسبت داده می شود در حالی که فضای داخلی
ھم فرم خاص خود را تشکيل می دھد .معموال ً فرم فضای داخلی تابعی از عوامل مختلف است .دسترسی ھا و سيرکوالسيون مھم ترﯾن اﯾن
عوامل ھستند.
 (٣فضا:
فضا را محدوده در دسترس کاربران دانسته اند .در طراحی داخلی معموال ً استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محيط ،مھم است .مساله ای که در
رابطه با فضا مطرح می شود ،رعاﯾت ابعاد انسانی در طراحی داخلی است.
 (۴بافت:
بافت مشخصه ای از ﯾک شیء است که با لمس کردن ﯾا دﯾدن به چشم می آﯾد .بافت می تواند نرم ﯾا خشن ،کشيده ﯾا برجسته ،زبر ﯾا مخملين
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ﯾا ابرﯾشمی باشد .در طراحی داخلی پوسته ھا و سطوح فضاﯾی معموال ً بسته به عملکرد ھر فضا تغيير می کند .چه بسا طراحی داخلی ﯾک خانه
نيازمند سطوحی نرم و منعطف باشد ،اما فضای داخلی ﯾک سينما چنين سطوحی را برنتابد.
 (۵شکل:
شکل ،خط بيرونی ﯾک شیء را تشکيل می دھد .در معماری معموال ً شکل و فرم را با ھم اشتباه می گيرند .معموال ً شکل ھا ﯾا طبيعی ھستند ﯾا
غيرقابل مشاھده ﯾا ھندسی .در ترکيب بندی ﯾک فضا شکل اشيا عامل تعيين کننده ای است .طراحان داخلی به کمک اﯾن عامل می توانند
ترکيبات بصری گوناگونی پدﯾد آورند.
 (۶رنگ:
رنگ عنصری است که بيش از ھمه در دکوراسيون ھای امروزی اھميت دارد .رنگ ،ﯾکی از اثرگذارترﯾن عناصر فضاﯾی بر ذھن انسان است .نمود رنگ
قرمز به عنوان القا کننده حرارت ،آبی القا کننده سردی ،سبز القا کننده سرزندگی نشان دھنده تاثير بارز رنگ بر احساس و ذھنيت انسان است.
روانشناسی رنگ و اﯾنکه چگونه رنگ ،رفتار انسان را تحت تاثير قرار می دھد ،امروزه به عنوان ﯾک مبحث مھم موضوع مطالعه و تحقيق در دانشگاه
ھاست .اتاق ھای بيمارستان ھا ،کالس ھا ،رستوران ھا و ادارات به گونه ای رنگ می شوند که رفتار و حاالت روانی کاربران اﯾن محيط ھا را تحت
تاثير قرار دھند .ھمانطور که محصوالت داخل قفسه ھای ﯾک سوپرمارکت در رنگ ھاﯾی بسته بندی می شوند که توجه خرﯾدار را جلب کرده و او را
تشوﯾق به خرﯾد کنند .بنابراﯾن چرا افراد در مورد استفاده از رنگ در محيط خانه مردد ھستند .چرا فضای بی رنگ و خنثی برای عموم مردم اﯾده آل
شده است .به عقيده طراحان اولين گام برای کنارگذاشتن ترس در استفاده از رنگ ،فھميدن تاثيرات روانشناختی آن روی انسان است .رنگ قرمز
به عنوان تحرﯾک کننده اشتھا شناخته شده ،بنابراﯾن ﯾک رنگ عالی برای اتاق غذاخوری است .آبی و سبز ،ھر دو تازه و آرامش بخش ھستند و
رنگ ھاﯾی از طبيعت ھستند که می توانند بھترﯾن انتخاب ھا برای اتاق خواب باشند .زرد و نارنجی مثل خورشيد پرانرژی ھستند بنابراﯾن می توانند
انتخاب ھای خوبی برای فضاھاﯾی که انسان نياز به فعاليت و صرف انرژی دارد ،مثل آشپزخانه باشند .نارنجی در حالت کم رنگ برای ﯾک اداره
مناسب است و ھمان تأثير پرانرژی قرمز و نارنجی را دارد ،اما بدون جلب توجه است .اﯾن به اﯾن معنا نيست که رنگ ھای دراماتيک و مالﯾم ھيچ
جاﯾگاھی در ترکيب رنگ ندارند .تاکنون خانه ھای بسياری به رنگ بژ و کرمی و تناليته ھای آن رنگ آميزی شده اند .رنگ استاندارد معمول برای
خانه ھای جدﯾد مگنولياﯾی است .دﯾوار ھاﯾی به رنگ ھای مالﯾم و نامحسوس مثل استخوانی ،برای زندگی کردن بسيار مناسب ھستند اما اﯾجاد
کنتراست در آنھا با انتخاب رنگ ھای خاص در لوازم جانبی منزل و روکش ھا و رومبلی ھا باعث روح بخشی به فضا می شود .قاليچه ھای چند
رنگ ،سراميک ھا ﯾا شيشه ھای رنگی ،نقاشی ھای رنگی و پرنشاط ،کوسن ھای نرم با رنگ ھای درخشان باعث روح بخشی و عدم ﯾکنواختی
فضا می شوند .رنگ ھای قوی و شدﯾد بھترﯾن انتخاب ھا برای فضاھاﯾی ھستند که کاربری کمتری دارند و شخص مدت زمان کمتری را در طول روز
در آن می گذراند .راھرو ھا و رختکن ھا برای اﯾن مورد مناسب ھستند و ھيچ کس زمان زﯾادی را در اﯾن فضا ھا نمی گذراند .ﯾک رنگ صورتی با ﯾک
آبی کبود شيک به ھمراه مقدار کمی ﯾشمی ممکن است بھترﯾن انتخاب برای اتاق باشد .ترکيب رنگ ھای خاموشی مانند خاکستری روشن ،زرد
عسلی و بنفش مالﯾم نيز می تواند مجموعه ای از رنگ ھای خنثی را در ترکيبی مدرن تداعی کند.
 (٧حجم:
حجم عنصر مھم طراحی داخلی است .در معماری سنتی اﯾران ،شاھد فضاھای پر و خالی احجام معماری ھستيم .مقرنس ھا و گوشواره ھا خود
بخشی از احجام خالی ھستند .در اﯾن معماری مساﯾل حجمی اھميت زﯾادی دارد .ما فضای داخلی را به واسطه الﯾه بيرونی بنا درک می کنيم.
اﯾن الﯾه بيرونی در حقيقت ھمان حجم کلی بناست .عالوه بر اﯾنھا ابزارآالت زﯾنت دھنده نيز در اﯾجاد نوآوری در دکوراسيون نقش دارد .در ميان
اسباب و اثاثيه دکوراسيونی خانه ،بعضی از لوازم ،اگرچه به لحاظ اھميت و ضرورت ،کاراﯾی وساﯾل دﯾگر را دارا نيستند و حتی در
تقسيم بندی ،جزو عناصر صرفاً دکوراسيونی به حساب می آﯾند ،ولی وجود آنھا در چيدمان ﯾک محيط ،ﯾک ضرورت دکوراسيونی بوده و در واقع آنھا
مکمل لوازم اصلی محسوب می شوند .تابلوھا نيز از اﯾن جمله اند.
اﯾن عناصر به ظاھر نه چندان باارزش تزئينی ،می توانند نقش ھای مھمی را در سيستم دکوراسيونی ﯾک محيط بر عھده بگيرند .بسياری از تابلوھا
به جھت آنکه اثر ھنری را ارائه می دھند ،نه تنھا خود از ارزش بسزاﯾی برخوردارند ،بلکه به دکوراسيون فضا نيز اعتباری دوچندان می بخشند.
تابلوھا گذشته از ارزش ھنری شان ،در ﯾک دﯾد کلی و دورنما ،لکه ھای رنگينی در دکوراسيون فضا محسوب می شوند که در موضوع چرخش
رنگی محيط جاﯾگاه وﯾژه ای دارند .البته اھميت اﯾن موضوع در نمای نزدﯾک تر و رنگ ھای به کار رفته در داخل اثر ھنری قاب شده نيز کماکان به
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ھمان ميزان است .مزﯾت دﯾگر استفاده از تابلو در دکوراسيون تغيير ابعاد فضا به لحاظ دﯾداری است .ھنگامی که تابلوﯾی عمودی با طول زﯾاد روی
دﯾوار نصب می کنيد ﯾا مجموعه ای از چند تابلو را در زﯾر ھم ﯾا در دو ردﯾف عمودی کنار ھم به دﯾوار متصل می کنيد در ھر دو صورت در مبحث
دکوراسيون خطی عمودی روی دﯾوار اﯾجاد کرده اﯾد که به جھت ھداﯾت حرکت چشم بيننده از باال به پاﯾين سبب خطای دﯾد او شده و ارتفاع سقف
و دﯾوار بيشتر از اندازه واقعی به نظر می رسد.
آگاھی داشتن نسبت به سبک ھای مختلف چيدمان در ملل دﯾگر بعد از آشناﯾی با چرخه رنگ عامل مھم دﯾگری است که می تواند در طراحی
داخلی بسيار کمک کننده باشد .دکوراسيون ھای بومی در چند سال اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته اند .دکوراسيون بومی مملو از انتخاب ھای
متنوع و چشم نواز است که می تواند به محيط زندگی طراوت و شادابی دﯾگری ببخشد .دکوراسيون بومی بيشتر به عنوان ﯾک حس زﯾباشناختی
در علم طراحی داخلی مطرح است .زمانی که گفته می شود در فالن ساختمان دکوراسيون مدرن ،فرانسوی ،اﯾتالياﯾی و ...مورد استفاده قرار
گرفته است ،ﯾک تصوﯾر از ھمان کشورھا و مفاھيم بالفاصله در ذھن ساخته می شود .بدﯾھی است زمانی که از کلمه بومی برای توصيف
دکوراسيون ﯾک محل استفاده می شود نيز به ھمان ترتيب قبلی مفاھيم و ارزش ھای ﯾک محل و عشيره خاص به ذھن متبادر می شود.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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به طراحی دکوراسيون داخلی اھميت دھيد

اگر به دنبال چند اﯾده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای تغييردادن
خانهتان ھستيد ،موارد زﯾر میتواند کمکتان کند.
 (١تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد :مبلمان را از کنار دﯾوار
برداشته و سعی کنيد آنھا را در زواﯾای جدﯾدتر و گيراتر بچينيد .مثال ً قراردادن
کاناپه به صورت مورب در ﯾک اتاق نشيمن بارﯾک باعث میشود که اتاق
وسيعتر دﯾده شود.
 (٢ﯾک دﯾوار را رنگ کنيد :ﯾکی از دﯾوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز
میباشد را به رنگ دلخواھتان رنگ کنيد .تابلوھا و لوازم ھنری از آن آوﯾزان
کنيد و مبل جدﯾد و زﯾباﯾی در آن قسمت قرار دھيد )البته دقت داشته باشيد
که رنگ آن با ساﯾر لوازم خانه ھماھنگ باشد(.
 (٣از گل و گياه استفاده کنيد :گل و گياه میتواند حال و ھوای تازهای به
خانه بياورد .اگر عالقهای به رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد ،میتوانيد از گلھا
و درختچهھای مصنوعی استفاده کنيد .کيفيت گلھای مصنوعی ھم آنقدر
خوب شده است که به سختی میتوان آنھا را از گل طبيعی تشخيص داد.
 (۴ﯾک قاليچه محلی در نقطهای بيندازﯾد :قاليچهھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاقھای گفتگو و نشيمن به شمار میرود .قاليچهای
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متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد.
 (۵تعدادی تابلوآوﯾزان کنيد :تابلوھاﯾی آوﯾزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند .سعی کنيد از قابھای تزئينیتر و زﯾباتر استفاده
کنيد .ھنگام آوﯾزانکردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا باشد.
 (۶از کوسنھای تزئينی استفاده کنيد :اﯾن بالشتکھا و کوسنھای تزئينی به سادگی رنگ و بوی جدﯾدی به خانه می بخشند ومبلمان منزل را
نيز باشکوهتر جلوه میدھند .لحافھا و رواندازھا نيز مثل کوسنھای تزئينی ،به اتاقتان رنگ میدھند .اﯾن رواندازھا و روتختیھا در انواع جنسھا و
رنگھا موجود میباشد .با توجه به روحيه و سليقه خود زﯾباترﯾن را انتخاب کنيد.
 (٧المپھا و لوسترھا را عوض کنيد :لوسترھا و المپھا جزء وساﯾلی ھستند که خيلی زود بر بيننده آشکار میکنند که سبک چيدمان خانهتان
قدﯾمی است ﯾا جدﯾد .به دنبال لوسترھاﯾی باشيد که جدﯾدتر و فانتزی و با لوازم و رنگبندی خانهتان نيز ھماھنگ باشند.
منبع  :روزنامه آفتاب ﯾزد
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به کاربردن فنگ شويی در اتاق خواب

قبل از شروع مطلب زﯾر که به کاربرد فنگ شوﯾی در چيدمان اتاق خواب
اختصاص دارد ،باﯾد درباره "چی" ) (chiتوضيح مختصری بدھيم".چی" که به
صورت  Qiﯾا  Kiنيز نوشته ميشود ،مفھوم مقدماتی و اساسی فرھنگ
سنتی چين است.
در اﯾن فلسفه اعتقاد بر اﯾن است که "چی" بخشی از ھر موجود زنده و
نوعی نيروی حيات ﯾا انرژی معنوی است .اﯾن کلمه گاھی به صورت "جرﯾان
انرژی" و ﯾا به طور تحت اللفظی به صورت نفس ﯾا ھوا نيز ترجمه ميشود.
اﯾن انرژی سيال و در حرکت است و بنابر اعتقادات سنتی چين ،ميتواند در
فضا جرﯾان داشته ﯾا در اثر موانع مختلف ،ساکن شود .مطلوب ترﯾن حالت در
زندگی و چيدمان فضای کار و زندگی ،حالتی است که در آن نيروی "چی" بتواند جرﯾان داشته باشد ،تجدﯾد شود و به عبارتی زنده باشد .برای
اطالعات بيشتر در اﯾنباره ميتوانيد به مطلب دﯾگر مجله که به فنگ شوﯾی اختصاص دارد ،مراجعه کنيد.
● فنگ شوﯾی در اتاق خواب
اتاق خواب خلوتگاه نھاﯾی و جاﯾی است که شما ھنگام خواب و تجدﯾد انرژی حيات ﯾا "چی" در آسيب پذﯾر ترﯾن حالت خود قرار دارﯾد .از دﯾدگاه
فلسفه چينی ﯾا ﯾين/ﯾنگ ،اتاق خواب محيطی متناسب با ﯾين و دارای فضاﯾی آرام و صلح آميز است .شما باﯾد در اﯾن فضا احساس امنيت کرده و
انرژی حيات شما نباﯾد منحرف شده و ناراحتتان کند .در عين حال ،اﯾن اتاق باﯾد محل مناسبی برای گردش "چی" و دارای ھوای تازه فراوانی برای
تجدﯾد نيروی شما باشد .راه حل ساده:
با به کار بردن اﯾن  ١۶توصيه و ﯾا ال اقل تعدادی از آنھا ،ميتوانيد اتاق خواب خود را به محلی برای استراحت عميق و عالی تبدﯾل کنيد:
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▪ در بھترﯾن حالت ،اتاق خواب باﯾد تا حد ممکن از درب ورودی خانه دور باشد .اﯾن حالت تکرار عادت منطقی و امنيتی پيشينيان غارنشين ماست
که ھرگز در دھانه ورودی غار نميخوابيدند.
▪ به محل قرار گيری پنجره ھا از ورودی اتاق دقت کنيد .انرژی "چی" به گردش در ميان در و پنجره تماﯾل دارد و شما باﯾد از قرار دادن تخت خواب در
مسير کوران "چی" خودداری کنيد.
▪ تخت خود را طوری قرار دھيد که بتوانيد در حالت خوابيده درب اتاق را ببينيد .اﯾن حالت حس عميقی از امنيت درونی را در شما اﯾجاد ميکند.
▪ در صورت امکان ،تخت را تا جاﯾی که ميتوانيد از در دورتر قرار دھيد.
▪ از خوابيدن به شکلی که سرتان نزدﯾک پنجره قرار بگيرد خودداری کنيد زﯾرا انرژی "چی" از طرﯾق پنجره به خارج راه ﯾافته و به ھدر ميرود و شما
پس از بيدار شدن بيش از پيش احساس خستگی خواھيد کرد.
▪ اگر حمام ﯾا دستشوﯾی به اتاق خواب شما راه دارد ،حتما قبل از خواب درب اﯾن اتاق را ببيندﯾد.
▪ برای حماﯾت از "چی" در حال خواب و به منظور اﯾنکه اﯾن نيرو را جزئی از درون خود ساخته و آنرا تغذﯾه کنيد ،بھتر است تخت شما دارای لبه
محکم و عرﯾض چوبی در قسمت باال باشد .انرژی "چی" از طرﯾق پاھا ،دستھا و باالی سر از بدن خارج و به آن وارد ميشود ،وجود ﯾک محافظ در
باالی سر بسيار مفيدتر از ﯾک دﯾوار سرد و خالی ﯾا از آن بدتر ،لبه پر پيچ و خم فلزی و فرفورژه است.
▪ اگر تخت شما دو نفره است ،به محل قرار گيری تخت نسبت به دﯾوار پشت آن توجه کنيد .آﯾا تخت درست در وسط دﯾوار واقع شده است؟ اﯾن
نکته در ﯾک رابطه بسيار با اھميت است زﯾرا ھر دو نفری که از تخت استفاده ميکنند باﯾد سھم ﯾکسانی از آن داشته باشند .اگر تخت مشترک به
گوشه اتاق رانده شده باشد ،شخصی که سمت باز تخت ميخوابد ،فضای آزادی برای چرخش "چی" دارد اما انرژی شخصی که سمت دﯾوار
ميخوابد عمال در دام افتاده است.
▪ بھتر است ميزھای کنار تخت ﯾا پا تختی ھا لبه ھاﯾی منحنی داشته و زاوﯾه دار و تيز نباشند و ھر دو ميز برای افزودن به دوام ،ھماھنگی و امنيت
رابطه ،ﯾکسان باشند.
▪ تيرکھای سقف ،در سقفھای چوبی ،از نقطه نظر فنگ شوﯾی برابر با کابوس ھستند .اﯾن ترکھا به راحتی انرژی "چی" را مسدود ميکنند .وزن
فراوانی که بر روی اﯾن تيرکھا وارد ميشود ،نيروی درونی بسياری به آنھا ميبخشد که در طول استراحت بر روی شما سنگينی خواھد کرد .روشھای
ساده برای رھا شدن از اﯾن انرژی منفی ،رنگ کردن تيرکھا ﯾا آوﯾختن پارچه از آنھا است .اﯾن کار ،از بار تصوﯾری تيرکھا کاسته و خاصيت منفی آنرا از
بين ميبرد.
▪ تخت شما ،نشان دھنده رابطه شما با ھمسرتان است .ھرگز نباﯾد بر روی تختی لق ،پر سر و صدا و ناراحت بخوابيد.
▪ از آنجاﯾی که اتاق خواب فضاﯾی مطابق با ﯾين دارد ،بھتر است برای نورپردازی آن از نورھای مالﯾم استفاده کنيد و از آوﯾختن چراغ در باالی تخت
بپرھيزﯾد.
▪ رنگھای مالﯾم و ترکيب شده با سفيد )مانند صورتی کمرنگ ،ليموﯾی ،آبی آسمانی ،سبز کمرنگ( برای اتاق خواب بسيار مناسبند.
▪ بدترﯾن جا برای نصب آﯾنه ،جاﯾی است که ھنگام خواب ھم بتوانيد تصوﯾر خود را در آن ببينيد .ھرگز آﯾنه را در اطراف تخت نصب نکنيد.
▪ در عوض ،بر روی دﯾوار مقابل خود تصوﯾری ﯾا شيئی زﯾبا قرار دھيد که با دﯾدن آن در ھر صبحگاه ،دلگرم شوﯾد.
▪ زﯾر تخت ھم توجه بسياری الزم دارد .فضای زﯾر تخت را تميز و فاقد وساﯾل و خرده رﯾزھا نگه دارﯾد .اﯾن محل تنھا چند سانتيمتر با بدن شما فاصله
دارد و باﯾد تميز و بدون آشفتگی باشد.
منبع  :ساﯾت فرﯾا
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بھار ،ميھمان خانه ويالئی شماست

● حياط روﯾائی شما
در حياط ﯾک ساختمان وﯾالئی ﯾک آالچيق در کنار باربکيو میتواند فضائی
برای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغتتان باشد و احساس آرامش خوبی به
شما بدھد .بھتر است طراحی حياط را با توجه به مساحت آن انجام بدھيد و
فضا برای اﯾجاد بخشھای مختلف در آن در نظر بگيرﯾد مثل بخشی برای
بازی ﯾا فعاليتھای بچهھا ،بخش نشستن و استراحت و  ...حبابھای
شيشهای که داخل آنھا شمعھای قطور گذاشته شده بعد از غروب آفتاب
جلوه بسيار زﯾبائی به حياط شما خواھند داد البته از شمعدانھای دﯾگر
مخصوص باغ ھم میتوانيد استفاده کنيد.
● حياط مدرن
پنجرهھای با شيشهھای بزرگ معموال ً در حياط وﯾالھا دﯾده میشوند که منظره حياط به خوبی از داخل ساختمان قابل دﯾدن است .اﯾن حياطھا و
فضای سبز آن نياز به توجه فراوان دارند .برای کف حياط از سنگھا ﯾا سراميکھای غيرصيقلی استفاده کنيد که رنگھائی مثل خاکی ،خاکستری و
دودی برای کف آنھا بسيار مناسبند .مبلمان بهصورت مدرن ،تعداد باغچهھا کمتر و فرم آنھا کامال ً مدرن است .نورپردازی در زﯾر گلھا توسط
پروژکتورھای کوچک تأثير بهسزائی در زﯾبائی آنھا خواھد داشت.
● حياط کوﯾری
شما میتوانيد حياط منحصربهفردی داشته باشيد .طراحی حياط با اﯾجاد فضائی شبيه کوﯾر در نوع خود بینظير است .اﯾن حياط میتواند کامال ً
مصنوعی باشد .محل نشستن میتواند با سنگ ساخته شود و طراحی آن میتواند شبيه مار کوﯾری باشد .با قرار دادن چند کاکتوس کوتاه و بلند
به فضای کوﯾرﯾتان جلوه وﯾژهای ببخشيد.
● آشپزخانه در حياط
بخش کوچکی از حياط را برای آشپزخانه کوچک تابستانی در نظر بگيرﯾد آشپزخانه را میتوانيد بهصورت چوبی با بنای چوبی در نظر بگيرﯾد و
باربيکيو زﯾبائی در آن طراحی کنيد .برای اجاق گازی باربيکيو که حدود  ٢٠سانتیمتر ارتفاع دارد باﯾد ﯾک سکو با ارتفاع  ٧٠سانتیمتر درست کنيد و
کبابپز را روی آن قرار دھيد.
● حياطھائی در شھرکھای تفرﯾحی
معموال ً اﯾن نوع حياطھا از داخل خيابان جلوی ساختمان قابل دﯾدن ھستند پس ھميشه باﯾد خيلی مرتب و زﯾبا باشند رنگھای تند و شاد در اﯾن
فضاھا خيلی زﯾباتر است .مرز حياط شما با حياط ھمساﯾهتان و حتی خيابان میتواند با دﯾوار سنگی کوتاه ﯾا باغچهھا و نردهھای کوتاه به طرز
زﯾبائی جدا شود.
● حياط منحنی
اغلب اﯾن مدل حياط برای حياط ورودی انتخاب میشود البته برای حياط وﯾال ھم مناسب است .زمين ورودی بهصورت منحنی طراحی میشود و
گلھای رﯾز و رنگی ھم فضا را پرتر نشان میدھند .دﯾوارھا میتوانند رنگی باشند؛ در اﯾنجا رنگ دﯾوارھا بنفش و ﯾاسی است.
● ﯾک گوشه دنج
ﯾک نيمکت ساده با چند کوسن و بالش ساده و زﯾبا طراحی ساده اما در عين حال جذابی است .محل آتش روشن کردن میتواند در ظرف سفالی
مخصوصی باشد که ھم زﯾبا و ھم قابل جابهجا کردن است و فقط به ﯾک فضا محدود نمیشود.
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● باز ھم حياط کوﯾری
فضای حياط را بهصورت داﯾرهای طراحی کنيد .وسط آن محل قرار دادن آتش در نظر بگيرﯾد .با فاصله چند متر )با توجه به مساحت حياط( محل
نشستن را که میتواند چوبی باشد طراحی کنيد .کاکتوسھا را فراموش نکنيد از آنجا که فضا داﯾرهای است بھتر است کاکتوسھا بلند باشند.
فقط با دﯾدن آتش و ميلهھای داخل آن و کاکتوسھا ھوس آدمخواری به سرتان نزند! اگر صدای جيرجيرک و جنگل ھم بهعنوان موسيقی متن به
اﯾن فضا اضافه شود بسيار جالب خواھد بود.
● محفل خصوصی
بخشی از حياط شما میتواند کامال ً خصوصی باشد .شما میتوانيد داربستھائی متناسب با فضاﯾتان بسازﯾد و پردهھائی به آن آوﯾزان کنيد که در
ھنگام شب کمک فراوانی به اﯾجاد ﯾک محفل خصوصی به دور از چشم ھمساﯾهھای برجھای قد و نيم قد شھرمان میکند.
● حياط کوچک و دوست داشتنی
فضای کوچکی در پشت خانه را در نظر بگيرﯾد که میتواند ﯾک پاسيو ھم باشد .اﯾن فضا را میتوانيد طوری طراحی کنيد که شام و ناھارتان را در آن
ميل کنيد .گياھان رونده ،زﯾبائی خاصی به دﯾوارھای آن میدھند .فضای زﯾر ميز و صندلی را با شن و ﯾا سنگرﯾزهھای سفيد پر کنيد .آبنماھای
کوچک را حتماً به اﯾن محيط اضافه کنيد.
● حياط پشتی
دقيقاً در حياط پشتی میتوان فضای کوچکی بهعنوان آشپزخانه در نظر گرفت اﯾن آشپزخانه میتواند اجاق گاز ،ظرفشوئی و باربيکيو داشته باشد.
با قرار دادن ميز و صندلی تجھيزات آن کامل میشود.
● منظره روﯾائی
صندلیھائی که برای تراس رو به درﯾا انتخاب میشوند معموال ً حصيری و چوبی ھستند .رنگ روکش صندلیھا را متناسب با فضا انتخاب کنيد
برای کف اﯾن فضا میتوانيد از چوبھا ﯾا پارکتھای مخصوص فضای بيرون استفاده کنيد و حتماً از مرغوب بودن آن مطمئن شوﯾد چون رطوبت و نور
خورشيد خيلی سرﯾع انواع نامرغوب را از بين میبرد.
● آفتاب گرفتن ھم لذتی دارد!
فضای روبهروی استخر را با گذاشتن تختھای چوبی مخصوص استراحت که روکشھای روشن دارد تزئين کنيد بھتر است پشتی اﯾن تختھا
متحرک باشند تا در ھر زاوﯾهای که میخواھيد آن را تنظيم کنيد .اگر ﯾک کتاب ﯾا مجله خواندنی و ﯾک فنجان نوشيدنی ھم کنار دستتان باشد
لذتش چند برابر خواھد شد.
منبع  :مجله زندگی اﯾده آل
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بھترين رنگ برای پنجره ھا

قاب پنجره ھا در ﯾک اتاق به ھمراه ساﯾر جزئيات معماری آن ،مانند گچبری
ھای روی سقف و دﯾوار ﯾا قاب شومينه ،به دﯾوارھا بعد و ھوﯾت می بخشند
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و عالوه بر جنبه کاربردی بر نمای ظاھری اتاق نيز تاثيری شگرف دارند .به
عنوان مثال زوارھای چوبی که به منظور جلوگيری از صدمه زدن صندلی ھا
به دﯾوار روی آن نصب می شوند عالوه بر اﯾفای نقش محافظت از دﯾوار با
تغيير ابعاد ظاھری دﯾوار نيز بر روی آن اثر می گذارند.
به عنوان ﯾک قانون کلی ،می توان تمام اﯾن جزئيات را ھمرنگ با دﯾوارھای
آن رنگ کرد تا در تمام اتاق وحدت و ھماھنگی برقرار شود .اما اگر ماﯾل
باشيد برخی از وﯾژگی ھای معماری اتاق را مورد تاکيد قرار دھيد و نمای پررنگ تری به آنھا ببخشيد باﯾد از رنگی متماﯾز برای آنھا استفاده کنيد.
برای قاب پنجره ھا و درھا رنگ ھای روغنی براق بر رنگ ھای مات ارجحيت دارند چون از دوام بيشتری برخوردارند اما به خاطر داشته باشيد اگر می
خواھيد در و پنجره ای را که قبال ً رنگ براق خورده مجدداً رنگ بزنيد ابتدا با ﯾک کاغذ سنباده کمی روی سطح صيقلی رنگ را مخدوش کنيد تا رنگ
جدﯾد روی آن نلغزد.
● پنجره ھای سفيد برای دﯾوارھای رنگی
اگر دﯾوارھا رنگی ھستند ،چه رنگ دﯾوار مالﯾم و چه تند باشد ،ھماھنگی پنجره ھا و جزئيات معماری سفيد با آن تضمين شده و روشی مطمئن
است .در اتاق ھاﯾی که از نور طبيعی کمی برخوردارند ﯾا رنگ دﯾوار در آنھا تيره است در و پنجره ھای سفيد سبب افزاﯾش روشناﯾی و درخشندگی
در اتاق می شوند و با تعدﯾل آن مجالی برای استراحت چشم فراھم می آورند.
در اتاق ھاﯾی که نور فراوان ﯾا دﯾوارھاﯾی به رنگ ھای روشن پاستلی دارند سفيد کردن قاب در و پنجره ھا با اﯾجاد کنتراستی مالﯾم موجب می
شود رنگ دﯾوارھا شفاف تر و درخشان تر به نظر برسد .به خاطر داشته باشيد سفيد کردن در و پنجره ھا ھميشه به معنای استفاده از سفيد
خالص نيست.
در بسياری از موارد افزودن مقدار بسيار کمی از رنگ منتخب شما برای دﯾوار به رنگ سفيد ،فقط باعث می شود رنگ مذکور در سفيد انعکاس
داشته باشد و کمی از سردی آن بکاھد ،در حالی که سفيد ھمچنان و کامال ً سفيد به نظر می رسد .برای ترکيب رنگ ھای تيره بسيار گرم
استفاده از کرم ھای بسيار روشن نتيجه مطلوبی دارد اما سفيد خالص در کنار رنگ ھای سرد مطلوب تر به نظر می رسد ،چه دﯾوارھا با رنگی گرم
و پرانرژی مانند آجری پوشانده شده باشند و چه رنگی سرد مثل سبز روشن داشته باشند ،افزودن خطوط سفيد در قالب قاب در و پنجره ھا ﯾا
گچبری ،قرنيز و زوار به دﯾوارھا فضا را بازتر و روشن تر جلوه می دھد.
اﯾن خطوط سفيد احساسی از روشناﯾی و پاکيزگی را به ما القا می کنند .آنھا با جسارت بر روی صفحات رنگين دﯾوار خودنماﯾی می کنند و به اتاق
بعد بخشيده موجب بزرگتر دﯾده شدن آن می شوند .با استفاده از اﯾن تاثيرات بصری شما می توانيد ابعاد اتاق را از نظر ظاھری تغيير دھيد و حس
وسعت و باز بودن فضا را به بيننده القا کنيد .به ھمين ترتيب رنگ زدن وﯾژگی ھای منحصر به فرد اتاق مانند قاب شومينه با رنگ سفيد می تواند آن
را به کانون توجه بيننده در اتاق تبدﯾل کند.
● پنجره ھای رنگی
رنگ زدن قاب در و پنجره ھا با رنگی به غير از سفيد توجه بيننده را بيشتر به سوی آنھا جلب می کند .اگر دوست دارﯾد قاب در و پنجره ھا و ساﯾر
جزئيات اتاق را رنگين در نظر بگيرﯾد رنگی را انتخاب کنيد که از نظر رنگماﯾه تضاد مالﯾمی با دﯾوارھا داشته باشد اما به لحاظ ارزش و غلظت رنگی با
آن برابر باشد .رنگ مناسب را می توانيد از ميان رنگ ھای موجود در دکوراسيون اتاق انتخاب کنيد .رنگی روشن و درخشان را برای دﯾوارھا در نظر
بگيرﯾد و سپس برای پنجره ھا و قاب در رنگی تيره تر از آن را انتخاب کنيد.
اگر دﯾوارھای اتاق با رنگ ھای روشن پوشانده شده اند می توانيد با رنگ زدن قاب در و پنجره ھا و گچبری ھای سقف به رنگی مالﯾم اما متفاوت با
رنگ دﯾوار آنھا را برجسته کنيد .رنگ ھای مالﯾم روی قاب در و پنجره ھا و در کنار دﯾوارھای سفيد ﯾا استخوانی عالوه بر اﯾنکه خطوط و ابعاد آنھا را
چشمگيرتر و دﯾدنی تر می کند حس وسعت بيشتری را در فضا اﯾجاد می کنند .به وﯾژه اگر اﯾن رنگ ھا در ساﯾر جزئيات معماری اتاق و خطوط کنار
سقف امتداد پيدا کنند با تاکيد بر ابعاد اتاق و اﯾجاد خطوط افقی رنگی در اطراف آن موجب می شوند ابعاد اتاق بزرگتر از آنچه ھست به نظر برسد.
اگر دﯾوارھای اتاق سفيد ﯾا کرم ھستند رنگ ھاﯾی از قبيل خاکستری ،آبی ،سبز روشن ،زرد خردلی و قرمز آجری می توانند بھترﯾن انتخاب برای
قاب پنجره ھا باشند .در قرن ھجدھم ميالدی به دليل کميابی و گرانقيمت بودن پيگمان ھای رنگی بسياری از مردم رنگ سفيد را برای دﯾوارھای
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منزلشان انتخاب می کردند سپس برای رنگ بخشيدن به فضا جزئياتی مانند قاب در و پنجره و حاشيه دﯾوارھا را با رنگ ھاﯾی از خانواده رنگ چوب
رنگ می زدند.
● قاب در و پنجره با رنگ و بافت طبيعی چوب
قاب در و پنجره ھا در خانه ھاﯾی که در اواخر قرن نوزدھم و اواﯾل قرن بيستم ساخته شده اند اغلب از چوب بود .در خانه ھای قدﯾمی اﯾرانی ھنوز
می توانيم در و پنجره ھای چوبی را مشاھده کنيم .چوب خودرنگ و الک خورده با رنگ ھای گرم و طبيعی گرما را به فضای خانه می آورد .رنگ ھای
طبيعی چوب به نوع الک ﯾا وارنيش آن بستگی دارد.
چوب ھا را می توان با رنگ ھای مخصوص چوب که بافت طبيعی آن را نمی پوشانند نيز رنگ زد و بدون از دست دادن بافت و گره ھای زﯾبای آن به
رنگ دلخواه درآورد .اﯾن رنگ ھای جوھرمانند به بافت چوب نفوذ می کنند و رنگ آن را تغيير می دھند.
به اﯾن ترتيب بافت طبيعی چوب نيز عالوه بر رنگ آن به فضای خانه زﯾباﯾی مضاعفی می بخشد .رنگ ھای جوھری در مجموعه متنوعی از رنگ
ماﯾه ھای گوناگون از زرد طالﯾی گرفته تا قھوه ای ھای مختلف و حتی متماﯾل به قرمز آجری موجود ھستند .با انتخاب رنگ مناسب برای پنجره ھا
می توانيد تاثير آنھا در فضای خانه را دوچندان کنيد.
منبع  :روزنامه شرق
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پـنجـره زيبايی خانه ام

عناصر بسياری را برای تزﯾين و آراستن پرده ،پرده کرکره و پانل میتوان ﯾافت
که ھمگی بر جلوه پنجره میافزاﯾند .اگر پنجره خانه شما دارای لبه و تاقچه
باشد ،میتوانيد از آن بھرهھای بسياری بگيرﯾد .چنان که میتوان برخی
وساﯾل ﯾا گلھاﯾی را بر روی آن قرار داد .خود اﯾنگونه وساﯾل در شمار
آراﯾهھا و تزئينات پنجره ھستند و در تابش نور خورشيد جلوهای درخشان به
نمای پنجره میبخشد.
● استفاده از گل
اگر به جای پردهھای معمولی ،از پرده کرکره استفاده کردهاﯾد ،میتوانيد
فضای داخلی آن را با انواع گلھای تزﯾينی و زﯾبا بياراﯾيد و در عين حال،
سادگی طرح اتاق را حفظ کنيد .به ﯾاد داشته باشيد که گلھا با سادگی
محيط ھمخوانی دارند؛ گو اﯾن که بر زﯾباﯾی آن میافزاﯾند.
در اﯾن ميان ،استفاده از گلدان و ظروف شيشهای مناسبتر به نظر
میرسد .ھمچنين ،در ھر فصل میتوانيد نوع گل را مناسب با فصلی که در
آن قرار دارﯾد ،تغيير دھيد.
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● نور
اگر میخواھيد بر ميزان نور اتاقی تارﯾک بيفراﯾيد ،از اﯾن روش استفاده کنيد :پانلھاﯾی را به کار برﯾد که نازک باشند ،چنان که نور از آنھا گذر کند و
نيز اندازه آنھا را چنان تعيين کنيد که پاﯾين پنجره اندکی خالی بماند .سپس گلدانھاﯾی شيشهای را در کنار پنجره قرار دھيد .پانلھای رنگی به
جزئيات طرح میافزاﯾند و در ترکيب با پرده ،آميزهای از رنگھا را به دست میدھند.
● روبان
با استفاده از روبان و دﯾگر جزئياتی با رنگھای تيره ،مانند صورتی ﯾا قرمر پررنگ ،میتوان تغييراتی گذرا و موقت ﯾا حتی فصلی را در اتاقی پوشيده
از رنگ سفيد پدﯾد آورد .روبان تيرهای که در کنار پردهای به رنگ روشن آوﯾخته شده باشد ،به آن جلوهای بھتر میبخشد.
● آوﯾزھای کرﯾستالی
آوﯾختن شاخهھای کرﯾستالی و زﯾبا که بازتاب دھنده نور ھستند .جلوه خاصی به پنجرهھا میدھند .شاخهای کرﯾستالی را که دارای انشعاباتی
است ،برگزﯾنيد در مقابل پنجره بياوﯾزﯾد .اﯾن شاخهھا را میتوانيد با نخھای نقرهای ﯾا نخ ناﯾلون در جای مناسب بياوﯾزﯾد.
● حاشيهھا
حاشيهھای پرده ھمواره در دﯾدرس ھستند ،حتی اگر پرده به عقب جمع شده باشد .بنابراﯾن ،چه بسا که مناسب باشد طرحھاﯾی ساده اما تأثير
گذار را برای آراستن آنھا در نظر بگيرﯾد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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پارچه ھای سنتی و دکوراسيون شرقی

از پارچه ھای آراسته به نقوش باتيک اندونزی تا سرمه دوزی ھای ھندی
مجموعه وسيعی از پارچه ھای دست بافت و ﯾا کار دست بر روی پارچه را
می توان ﯾافت که با تکنيک ھای کھن بافته شده ﯾا به روش ھاﯾی چون تکه
دوزی ،برودری دوزی ،منجوق دوزی ،چاپ دست ﯾا باتيک آراسته شده اند.
بسياری از اﯾن تکنيک ھای قدﯾمی ھنوز در گوشه و کنار دنيا به کار می روند
و تا امروز به روش ھای ماشينی قابل توليد نبوده اند .ھر ﯾک از اﯾن پارچه
ھای صناﯾع دستی ﯾک اثر ھنری اصيل ھستند و استفاده از آنھا ﯾکی از
ساده ترﯾن روش ھا برای بخشيدن رنگ و بوی شرقی به دکوراسيون منزل
است.
شما می توانيد جز کاربردھای مشخص و سنتی ھر ﯾک از اﯾن پارچه ھا ،
روش ھای ابتکاری و اﯾده ھای نوﯾنی برای استفاده از آنھا در منزل خودتان
بيابيد .مثال ً می توانيد از ساری ھای رنگين ھندی به عنوان پوشش پنجره
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استفاده کنيد .ھر ساری معموال ً حدود ۵/۴متر در  ١١٢سانتيمتر است .با
توجه به ابعاد پنجره مورد نظرتان می توانيد آن را از چوپ پرده بياوﯾزﯾد و از آن
ﯾک پانل پارچه ای برای پوشاندن پنجره بسازﯾد ﯾا اﯾن که ﯾک ﯾا دو ساری را
به اشکال مدل دارتری به چوپ پرده پنجره بياوﯾزﯾد .سارونگ ھای باتيک
اندونزی که به عنوان لباس سنتی مردان و زنان در اندونزی مورد استفاده قرار می گيرند نيز اغلب برای استفاده به عنوان دﯾوارکوب مناسب
ھستند .ھمچنين می توان از ابرﯾشم ھای تاﯾلندی به عنوان روکش صندلی ھای ناھارخوری سود برد و ﯾا از شال ھای برودری دوزی شده
الئوسی روميزی منحصری به فردی تھيه کرد.
در اتاق نشيمن گليم ھای کوچک ،پشمينه ھای غناﯾی و دﯾگر دست بافت ھای سنگين و ضخيم را بر روی مبل ھا و صندلی بيندازﯾد .می شود با
نصب کيمونوھای ژاپنی و ﯾا آﯾنه دوزی ھای ھندی به عنوان دﯾوارکوب به ﯾکی از دﯾوارھای اتاق نماﯾی شاد و رنگين ببخشيد و با مجموعه ای از
پارچه ھای رنگين و خوش نقش و نگار از سرزمين ھای گوناگون چند کوسن متنوع و زﯾبا برای روی مبل ھا بدوزﯾد.
در اتاق خواب نيز می توانيد از روتختی ھای ابرﯾشمی چينی ﯾا تاﯾلندی استفاده کنيد و از سرمه دوزی ھای ھندی و ﯾا پارچه ھای برودری دوزی
شده مراکشی ﯾک روتختی مجلل درست کنيد.
به خاطر داشته باشيد چنانچه به کشور دﯾگری سفر کردﯾد سراغ بازار پارچه فروشان را از ساکنين محلی بگيرﯾد و سری به آنجا بزنيد .بی شک
پارچه ھای زﯾباﯾی مطابق با سليقه و متناسب با دکوراسيون منزلتان خواھيد ﯾافت.
منبع P٣٠world :
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پارچهھای قديمی در دکوراسيون امروزی

اگر از مادربزرگ تان بقچه و ﯾا تكه پارچه ای دست دوز
و كار شده برای شما به ﯾادگار مانده است ،جھت
حفظ و نگھداری از آن صندوقچه و ﯾا كمد را انتخاب
نكنيد .در چنين مكان ھاﯾی ھر چه قدر كه به نكات
الزم برای نگھداری اﯾن قبيل لوازم توجه شود ولی باز
ھم احتمال پوسيدگی آنھا در معرض آسيب رساننده
ھای محيطی ھمچون گرد و غبار ،حشراتی مانند بيد،
سوسك و غيره وجود خواھد داشت .اﯾن پارچه ھا نه
تنھا به لحاظ ﯾادگاری از جاﯾگاه وﯾژه ای برخوردارند،
بلكه به لحاظ مادی نيز به جھت قدﯾمی بودنشان
ارزشمند ھستند .بنابراﯾن به جای آنكه اﯾن پارچه ھای
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باارزش را بدون استفاده در معرض پوسيدگی قرار
دھيد ،از آنھا به روش ھای مختلف در دكوراسيون خانه
تان بھره ببرﯾد:
 پارچه ھای قدﯾمی ،روميزی ھای جدﯾد :پھن كردناﯾن پارچه ھا بر روی ميزھاﯾی كه بيشتر كاربرد تزئينی
داشته و به عنوان ميز پذﯾراﯾی و ﯾا غذاخوری از آنھا
استفاده نمی شوند ،ﯾكی از اﯾن روش ھا است .در
چنين شراﯾطی شما می توانيد مجموعه ای از
ﯾادگاری ھای قدﯾمی تان را بر روی اﯾن ميز و در واقع
روميزی چيده و نماﯾشگاھی از گنجينه ھای گرانبھا در
گوشه ای از فضای خانه تان فراھم كنيد .در صورتی
كه لوازم قدﯾمی دﯾگری ندارﯾد با قرار دادن عكس
ھاﯾی از افراد قدﯾمی خانواده تان در قاب ھای
متناسب چنين مجموعه ای را مھيا كنيد.
ﯾك پيشنھاد :صندوقچه ھای قدﯾمی در دكوراسيون امروزی بسيار مورد توجه قرار گرفته اند .اﯾن صندوقچه ھا نيز بستر مناسبی برای لوازم ﯾاد
شده ھستند ولی در صورتی كه صندوقچه قدﯾمی شما با گذشت زمان در سطوح خارجی آن دچار فرسودگی ھاﯾی شده و ظاھری نازﯾبا پيدا كرده
است ،می توانيد با استفاده از اﯾن قبيل پارچه ھا ھم آن قسمت ھا را پوشانده و ھم جلوه ای متفاوت برای پارچه اﯾجاد كنيد .در ضمن از روی
سطح صندوقچه نيز به عنوان ميزی برای قاب عكس ھا و اشيای قدﯾمی می توان استفاده كرد.
 پرده ھای دﯾواری :بسياری از اﯾن پارچه ھا و ﯾا بقچه ھای قدﯾمی قابليت استفاده به عنوان پرده ھای دﯾواری را دارا ھستند به اﯾن معنا كه میتوانيد آنھا را توسط ميله ھای فلزی لوله ای شكل مخصوص پرده بر روی ﯾكی از دﯾوارھای فضای خانه نصب كنيد .برای اﯾن منظور می باﯾست
چوب پرده ای زﯾبا و متناسب با ابعاد پارچه بر روی دﯾوار متصل كرده و سپس با دوخت حلقه ھای پارچه ای و ﯾا انتخاب روش دﯾگری برای نصب
پارچه را بر روی ميله آوﯾزان كنيد.
 تابلو ھای پارچه ای :قاب كردن پارچه ھای ارزشمند قدﯾمی ﯾكی از روش ھای راﯾج نگھداری آنھا است.شما می توانيد با انتخاب زﯾبا و ھماھنگ با پارچه آن را قاب كرده و به ﯾكی از دﯾوارھای اتاق پذﯾراﯾی خانه تان نصب كنيد .برای حفظ و نگھداری ھر
چه بيشتر از اﯾن پارچه ھا در اغلب موارد به ھنگام قاب كردن از شيشه استفاده می كنند.
نكته :از آنجا كه عالوه بر حشرات ،نور خورشيد ،گرما و رطوبت از جمله آسيب رساننده ھای مھم منسوجات به شمار می آﯾند ،مكانی برای نصب
اﯾن قبيل پارچه ھا انتخاب كنيد كه از ھواﯾی خنك ،دور از آفتاب و رطوبت كم برخوردار باشد.
ﯾك پيشنھاد متفاوت :اگر به جای پارچه ای ارزشمند ،لباسی دوخته شده از ھمان قبيل پارچه ھا به شما ارث رسيده و ﯾا ھدﯾه شده باشد ،از آنجا
كه پوشيدن و ھمچنين شست وشوی مكرر سبب آسيب رسيدن به اﯾن ﯾادگار قدﯾمی خواھد شد ،اﯾن لباس را نيز به ھمان ترتيب و با ﯾكی از
روش ھای فوق در دكوراسيون خانه تان مورد استفاده قرار دھيد.به عنوان مثال كاربرد ﯾك جليقه زﯾبای سوزن كاری شده به عنوان روميزی ،جلوه
ای زﯾبا و متفاوت به محيط خواھد بخشيد.

الھام اسمعيلی
منبع  :روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=12210

www.takbook.com

www.takbook.com

پرده حمام

پرده ھای حمام به اسانی باعث تغيير جلوه حمام می شوند  .می توانيد
حتی در اطراف دوش نيز از اﯾن پرده ھا استفاده نماﯾيد  .انه عالوه بر اﯾنکه
مانع از پاشش اب به ساﯾر نقاط می شوند رنگ ھای متنوعی را نيز در حمام
اضافه می کنند  .جنس اﯾن پرده ھا ضد اب است و اب را به خود جذب نمی
کند اما باﯾد انھا را به طور مرتب شسته و خشک نماﯾيد .
معموال رنگ پرده را ھمرنگ دﯾوار انتخاب می کنند اما شما خود را با اﯾن
موضوع محدود نکنيد  .اصال می توانيد اول پرده حمام را انتخاب کنيد و بعد
ساﯾر موارد مثل تابلو ھا ﯾا سبدھا را با ان ست نماﯾيد .
در حمام ھای مردن اصوال رنگ اﯾن پرده ھا را روشن و تماسب با ساﯾر لوازم
حمام انتخاب می کنند .
در صورت انتخاب صحيح اﯾن پرده ھا زﯾباﯾی خاصی به حمام شما اعطا
خواھند نمود .
می توانيد ﯾک طرح کلی انتخاب کنيد و ھمه چيز را با ان ھماھنگ کنيد مثال
ﯾک پرده حمام با نقش گياﯾھان سبز و بعد فرش جلوی در و پرده ھا را نيز با
نقش ھمين گياھان انتخاب کنيد  .وسای و کاشی ھا را با رنگ سبز کاھوﯾی
دست چين نماﯾيد  .و گلدان ھای سبزی نيز در حمام قرار دھيد  .حتی می
توانيد منظره دلخواه خود را بر روی اﯾن پرده ھا چاپ نماﯾيد  .ﯾا اصال می
توانيد نوع اورانه و مردن تر عمل کرده و پرده ای با نقوش ھندسی ﯾا کوبيسم انتخاب نماﯾيد .
منبع P٣٠world :
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▪ پرده ھای بلند :رسمی تر و با شکوه تر
پيش از اندازه گيری پنجره  ،تصميم بگيرﯾد که به دنبال چه نوع جلوه ای
ھستيد .پرده ھای بلند مطلوب تر از پرده ھای کوتاه ھستند ،زﯾرا جلوه ای
رسمی تر و با شکوه تر دارند .استفاده از پرده کوتاه معموال ً دليلی دارد؛ مثال ً
ممکن است بوفه ﯾا دﯾگر وساﯾل مانع از انتخاب پرده ای بلند شوند .از اﯾن
رو ،پرده ھای کوتاه را معموال ً در آشپزخانه ﯾا حمام می توان ﯾافت.
دقت در اندازه گيری پنجره بسيار مھم است و بھتر است از مترھای فلزی و
جمع شدنی استفاده کنيد .به خاطر داشته باشيد که اندازه ھاﯾتان را با
دقت بازبينی کنيد و ھرچه جزئيات بيشتری را ﯾادداشت کنيد ،بھتر است.
الف( پھنای ميل پرده معموال ً  ١٠تا  ٢٠سانتی متر باالتر از پنجره نصب می
شود ؛ پھنای پرده نيز بر ھمين اساس تعيين می شود.
ب( طول کامل پرده از باالی ميل پرده تا کف زمين؛ پرده ۵/١تا  ٢سانتی متر
باالتر از سطح زمين قرار می گيرد.
پ( طول پرده ای که از حلقه ميل پرده آوﯾزان می شود تا سطح زمين.
ت( فضای چين خوردگی پرده که با توجه به پھنای پنجره متفاوت است.
ث( طول کامل پرده ھای کوتاه که معموال ً  ١٠تا  ١۵سانتی متر پاﯾين تر از پنجره قرار می گيرند ) مگر اﯾن که مانعی مانند بوفه در ميان باشد(.
ج( پھنای درون پنجره :پھنای پرده کرکره را می توان براساس ھمين اندازه تعيين کرد.
چ( طول درون پنجره :طول پرده کرکره را می توان براساس ھمين اندازه تعيين کرد.
برای اﯾن که پنجره بلندتر به نظر برسد ،ميل پرده را باالتر از حد طبيعی نصب کنيد.
برای اﯾن که پنجره پھن تر به نظر برسد ،فضای چين خوردگی را افزاﯾش دھيد.
برای اﯾن که پنجره بارﯾک تر به نظر برسد ،پرده ھا را در باال به ھم وصل کنيد و از پاﯾين نيز آنھا را جمع کنيد.
با افزودن پوشش فوقانی ،نظير واالن فاصله ميان باالی پنجره و ميل پرده را بپوشانيد.
منبع  :تبيان

http://vista.ir/?view=article&id=99914

پرده و زيبايی پنجره

پنجره كمك می كند تا شما ﯾك فاكتور دﯾگر داشته باشيد تا به دكوراسيون
خانه كمك كند و تزئين آن خانه شما را زﯾباتر كند ،پنجره ھا فاصله بين فضای
داخل و خارج خانه ھستند و باعث می شود كه نور و در عين حال رنگ وارد
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خانه شما شوند.
تزئينات پرده ای  ،رنگ ،نوع و جنس پرده ھا ھمگی از فاكتورھای مؤثر در
تزئين خانه ھستندبا اﯾن روش شما می توانيد رﯾتم و رنگ و لعاب خانه را ﯾك
دفعه تغيير دھيد حتی اگر در اسباب و اثاثيه خانه تغييری اﯾجاد نكنيد.
ابتدا تصميم بگيرﯾد كه از نور وارد شده به اتاق به چه راھی می خواھيد
استفاده كنيد به عنوان مثال می خواھيد اتاق خوابتان كم نور باشد پس در
انتخاب پرده ،رنگ و جنس آن دقت كنيد.
سعی كنيد از دو چوب پرده برای پنجره ھاﯾتان استفاده كنيد با اﯾن روش
ميزان نور وارد شده به اتاقتان را خودتان كنترل می كنيد عالوه برآن پرده ھای
اصلی كه در سمت رو قرار دارند در اثر نور آفتاب كمتر آسيب می بينند و دﯾگر
اﯾنكه به راحتی می توانيد آنھارا با تغيير فصل تغيير دھيد.
در فصل بھار رنگی را برای پرده ھاﯾتان انتخاب كنيد تا رنگھای شكوفه ھای در باغچه را براﯾتان انعكاس دھد .در فصل زمستان رنگھای گرم و متاليك
را برای پرده ھا انتخاب كنيد زﯾرا باعث می شود حالت و حس گرما و دنج بودن را به اتاق بدھد .دقت داشته باشيد پرده ھای ضخيم و سنگين تر در
فصل زمستان باعث می شود تا سرمای كمتری داخل خانه شود .در فصل تابستان پرده ھای سبك و نازك به شما اجازه می دھد تا پنجره ھا را باز
كنيد و نسيم شادی بخش خوش تابستان را احساس كنيد و بھترﯾن نوع پارچه ھاﯾی كه می توانيد برای پرده استفاده كنيد لينن و كتان ھستند.
قبل از خرﯾد پرده ھا به نوع و جنس آنھا فكر كنيد .پرده ھای سنگين و ضخيم حالتی استاتيك  ،اﯾستا و سنگين دارد پس دقت كنيد كه اﯾن مدل
پرده باﯾد با وساﯾلی كه انتخاب كرده اﯾد مانندمدل مبلمان  ،فرشھا  ،بوفه و ...غيره ھماھنگی داشته باشد زﯾرا اﯾن نوع پرده ھا بيشتر حالت
كالسيك دارند.
پرده ھای سبك و نازك و توری كه حركت دادن و تكان خوردنشان راحت تر ھستند بيشتر حالت ساده و تا حدودی غيررسمی دارد و بيشتر مناسب
خانه ھاﯾی ھستند كه سبكی غير از كالسيك را انتخاب كرده اند.
به خاطر داشته باشيد قابھای دور پنجره به دكوراسيون خانه كمك می كند شما می توانيد برای قاب دور پنجره از چوب ﯾا قابھای پيش ساخته و ﯾا
حتی انواع آجرھای تزئينی استفاده كنيد كه البته باﯾد با رنگ پرده ھا و مبلمان خانه ھماھنگ باشد.
چوب پرده ھا نيز بسيار مؤثر ھستند می توانيد از انواع چوب پرده در رنگھای مختلف مانند طالﯾی ،نقره ای و چوبی استفاده كنيد.
ھمچنين واالن نيز از جمله جزئيات پرده است كه مطمئناً به زﯾباﯾی خانه اضافه خواھد كرد كه البته اﯾن نيز رابطه مستقيم با دكوراسيون داخلی
خانه دارد.
پيام شاطرانی
منبع  :روزنامه اﯾران
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در ميان لوازم دکوراسيونی خانه ،پرده از جمله عناصری است که با توجه به
نياز به صرف ھزﯾنه کمتری برای تعوﯾض آن نسبت به بقيه لوازم خانه ،در
ليستی که ھر چند سال ﯾک بار با ھدف اﯾجاد تنوع برای انجام تغيير و
تحوالت قبل از سال نو ترتيب داده میشود ،معموال ً در صدر قرار می گيرد.در
ﯾک تقسيم بندی اصولی و کلی ،پرده ھای ھر فضاﯾی نيازمند دارابودن
مشخصاتی ھستند که در زﯾر به پارهای از آنھا ھمراه با فضاھا به تفکيک
اشاره خواھد شد.
● آشپزخانه:
برای فضای آشپزخانه معموال ً پردهھای ساده و ﯾا طرح دار با نقشھای مرتبط
با اﯾن فضا که معموال ً گل ھا و ميوه ھا ھستند انتخاب میشوند .حال ممکن
است اﯾن نقشھا در بافت پارچه بوده و ﯾا در قالب گلدوزی و ﯾا تکه دوزی بر
روی پرده ساده دوخته شوند .ولی در انتخاب پرده آشپزخانه رعاﯾت دو نکته
ھمواره توصيه می شود:
 (١ھنگامی که تصميم می گيرﯾد از پارچه ھای رنگی ساده و ﯾا طرح دار
استفاده کنيد و رنگ کابينتھا و کاشی ھا و به طور کلی لوازم موجود
محدودﯾت کاربرد رنگی خاصی را برای شما اﯾجاد نمی کنند سعی کنيد از
پارچهھاﯾی با رنگھای زرد ،سبز ،نارنجی ،قرمز و ﯾا از ترکيب آنھا در ﯾک
پالت رنگی طرح دار انتخاب کنيد.
اﯾن گونه رنگھا جزء خانواده رنگھای گرم بوده و نه تنھا محيط شادی را برای خانم خانه پدﯾد میآورد ،خاصيت اشتھاآوری داشته و در واقع در
تقسيم بندی رنگھای خوردنی جای میگيرند.
 (٢از آنجا که در فضای آشپزخانه چربی ،دوده حاصل از سرخ کردن و به طور کلی پختن غذا وجود دارد ،پرده اﯾن قسمت از خانه زودتر از بقيه
قسمتھا کثيف شده و نياز به شست وشوی مکرر دارد .بنابراﯾن پارچه ای انتخاب کنيد که در برابر اﯾن نوع شست وشو ھا مقاوم باشد.
● اتاق خواب:
انتخاب پرده برای اتاق خواب به عوامل مختلفی شامل سن ،جنس ،روحيه ،عالﯾق و سالﯾق و به طور کلی خصوصيات صاحب و ﯾا صاحبان اتاق
بستگی دارد.
به عنوان مثال اگر از ﯾک کودک در انتخاب پرده اتاقش نظرخواھی کنيد به طور قطع به وجود پرده ای نقشدار آن ھم با طرح مورد عالقه اش اصرار
می ورزد حال آنکه اﯾن خواسته از طرف ﯾک نوجوان ممکن است در قالب رنگ و مدل دوخت مطرح شود.
عالوه بر آن از آنجاﯾی که در اتاق خواب عناصر پارچه ای دﯾگر ھمچون روتختی و متعلقات آن شامل کوسن ھا ،کالھک آباژور و غيره وجود دارد ،حفظ
ھماھنگی بين رنگ و نقش آنھا و پرده از جمله مسائلی است که ھنگام انتخاب پرده می باﯾست ،مورد توجه قرار گيرد.
بسياری از افراد برای دستيابی راحت تر به چنين نتيجهای ﯾک و ﯾا چند پارچه ھماھنگ را برای کليه عناصر پارچه ای اتاق خواب انتخاب کرده و
تحولی کلی را در اﯾن محيط پدﯾد می آورند.
ولی الزم به ﯾادآوری است که معموال ً پرده ھای متعلق به فضای اتاق خواب از نقش و طرح و حتی رنگ بيشتری نسبت به دﯾگر فضاھا برخوردار
ھستند ولی مھم اﯾن است که ھنگام انتخاب طرح و رنگ تاثيرات ناشی از آنھا را بر روی روحيه خود و فرزندانتان و اساساً کاربرد فضا که محيطی
است جھت آر امش و استراحت در نظر بگيرﯾد.
انتخاب رنگھای بسيار تند و گرم اگرچه ممکن است با حفظ ھماھنگی در کليه لوازم محيط در وھله اول فضای زﯾباﯾی را اﯾجاد کند ولی تاثير آن در
رفتار و روحيه افراد آن اتاق به خصوص در مورد بچه ھا به سرعت جلوه گر خواھد شد.پس آشناﯾی با رنگ ھا و تاثيرات ناشی از آنھا می تواند
بسيار کمک کننده باشد.
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● اتاق پذﯾراﯾی:
از آنجاﯾی که اﯾن فضا ﯾک مکان رسمی است و با توجه به اﯾنکه ما اﯾرانيان اصوال ً مھمان نواز بوده و بھترﯾن ھا را برای مھمانانمان خواسته اﯾم ،پرده
ھای متعلق به اﯾن محيط نيز به لحاظ جنس پارچه ،طرح ،مدل و حتی ارزش مادی معموال ً با بقيه فضاھای خانه متفاوتند.
در چنين فضاھاﯾی اغلب از تلفيق دو ﯾا حتی سه پارچه ھماھنگ به لحاظ طرح و رنگ استفاده می کنند .در واقع در اکثر مدل ھا پارچه ای نازک از
جنس تور و ﯾا حرﯾر برای پوشش کل پنجره اختصاص ﯾافته و در صورت دلخواه پارچه ھای ضخيم به عنوان واالن و ﯾا دکور و ﯾا حتی ھر دو بخش
دﯾگری از اﯾن ترکيب را تشکيل می دھند.
نکته اﯾنجا است که رنگ ھای مورد استفاده در چنين فضاھاﯾی معموال ً از ميان رنگ ھای خنثی ھمچون کرم ،شيری ،سفيد ،طالﯾی کمرنگ انتخاب
شده و طرح ھای آن نيز تک گل ھاﯾی از خود پارچه و ﯾا گل برجسته از نخھای مختلف و ﯾا نوار روبانی ھستند ولی در پاﯾان ذکر اﯾن توصيه ضروری
است که در چنين فضاﯾی اگرچه محدودﯾتھاﯾی ھمچون حفظ ھماھنگی با دﯾگر لوازم دکوراسيونی شامل فرش ،مبلمان ،تابلو و غيره وجود دارد
ولی می توان قالب ھا را شکسته و ھمزمان با در نظر گرفتن موارد فوق و ھمچنين اصول دکوراسيونی دست به ابتکاراتی متفاوت تر زد.
به عنوان مثال کاربرد انواع پارچه ھای سنتی و سوزن دوزی شده و ترکيب آنھا با ﯾکدﯾگر چه در حالت دوخته شده و چه بدون دوخت در ترکيبی مدل
دار کنار ھمدﯾگر به ھمراه روبان و نخ ھای کنفی به عنوان پرده را می توان از اﯾن جمله برشمرد
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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پرده ھا عامل جان بخشی به رنگ ھای خانه

بيشتر از ھر عامل دﯾگری ،پنجرهھا در بيان معماری منازل موثر ھستند.
پنجرهھای ﯾک خانه میتوانند در اشکال مختلف باشند :بلند ،بارﯾک و وسيع
و حتی ﯾک آرک در باال سر داشته باشند .ﯾک تزئين مناسب برای پنجرهھا
میتواند زﯾباﯾیھای ﯾک اتاق را چند برابر افزاﯾش دھد .ﯾک پرده مناسب قادر
است ﯾک اتاق بیروح را به مکانی آرامشبخش و روحپرور تبدﯾل کند.
ھمچنين عاملی برای کنترل گرما و سرما و نور باشد .پردهھا جذابترﯾن
نقطه دﯾد در ﯾک اتاق ھستند .بعضی از پنجرهھا به خودی خود بسيار زﯾبا
بوده و بنابراﯾن پردهھا و تزئينات آن باﯾد مکمل اﯾن زﯾباﯾی باشند ،نه
پوشاننده آن!
پنجرهھای شما چه معمولی ،چه زﯾبا و ﯾا کاربردی ،عامل بسيار مھمی در
بيان سليقه و معماری ھر ساختمان میباشند .ھنگامی که کسی برای بار
اول وارد اتاقی میشود چشمانش بیاراده به سمت پنجرهھا کشيده
میشوند ،صرف نظر از اﯾنکه پوشش پنجرهھا از پرده سنتی ،کرکره،
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پارچهای و ﯾا حتی گياھان زنده باشند .در اﯾنجا اولين کاری که باﯾد کرد نگاه دقيق به پنجرهھای خالی و پيدا کردن نقاط ضعف و قوت آن است .در ھر
خانه پنجرهھای متعددی در ابعاد و به اشکال مختلفی وجود دارند که ھر ﯾک باﯾد با پردهای متناسب با وﯾژگیھای خاص خود پوشانده شوند.
ھنگامی که قصد دارﯾد پردهای برای ﯾک پنجره انتخاب کنيد باﯾد مدلی را برگزﯾنيد که ھم به لحاظ زﯾباﯾی و ھم از نظر کاربردی برای آن پنجره و
دکوراسيون اطرافش مناسب باشد.
مدل پنجره خود ﯾکی از عوامل متعددی است که در انتخاب پرده باﯾد در نظر داشت .بلندی ﯾا کوتاھی ،عرﯾض بودن ﯾا بارﯾکی پنجره ،نحوه باز و
بسته شدن آن و چگونگی و محل قرار گرفتن آن در دﯾوار ،برخی از اطالعاتی ھستند که تصميمگيری ما درباره مدل پرده را تحت تاثير قرار میدھند.
مدل انتخابی شما برای پرده باﯾد امکان باز و بسته شدن راحت پنجرهھا و درھای شيشهای را فراھم کند و مدل پرده نباﯾد موجب اﯾجاد اشکال و
مزاحمت در اﯾن امر شود .مثال برای پنجرهھاﯾی که رو به داخل باز میشوند ،باﯾد چوب پردهای بلندتر از عرض پنجره در نظر گرفت تا بتوان ھنگام
نياز به باز کردن پنجره ،پردهھا را کامال به دو طرف پنجره ھداﯾت کرده و جمع کرد .به اﯾن ترتيب پنجره آزادانه باز و بسته میشود.
بلندی ﯾا کوتاھی ،عرﯾض بودن ﯾا بارﯾکی پنجره ،نحوه باز و بسته شدن آن و چگونگی و محل قرار گرفتن آن در دﯾوار برخی از اطالعاتی ھستند که
تصميمگيری ما درباره مدل پرده را تحت تاثير قرار میدھند .مدل انتخابی شما برای پرده باﯾد امکان باز و بسته شدن راحت پنجرهھا و درھای
شيشهای را فراھم کند و مدل پرده نباﯾد موجب اﯾجاد اشکال و مزاحمت در اﯾن امر شود .اگر پنجره در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته باشد میتوان
پرده را درون اﯾن فرورفتگی ﯾا بيرون از آن نصب کرد .اما نصب پرده در داخل فرورفتگی و در نتيجه فاصله بسيار کم آن با پنجره ،اگرچه به زﯾباﯾی پرده
و پنجره میافزاﯾد اما مانع عبور بخش اعظم نور میشود و فضا را تارﯾک میکند.
ھمچنين در اﯾن صورت پرده باﯾد از ابعاد قاب پنجره پيروی کند .در مقابل ،نصب پرده در بيرون از قاب فرورفتگی دﯾوار اﯾن امکان را به ما میدھد که
پرده را بهطور کامل به دوطرف پنجره بکشيم و جمع کنيم و در مواقع الزم از نور بيشتری بھرهمند شوﯾم؛ ھمچنين میتوانيم بنا به سليقه خود و
متناسب با دکوراسيون اتاق از پردهھای بلند برای پنجرهھای کوتاه نيز استفاده کنيم .اگر در زﯾر پنجره رادﯾاتور شوفاژ نصب شده است بھتر است
آن را با پرده ،به خصوص پرده ضخيم ،بپوشانيم زﯾرا در زمستان مانع انتشار گرما در محيط اتاق خواھد شد .در چنين مواردی میتوان از ﯾک پرده
بلند دو تکه و در صورت تماﯾل واالن از جنس آن استفاده کرد که در دو طرف پنجره جمع میشوند و در قسمت وسط از ﯾک ساﯾبان که در مواقع الزم
بسته شده و پنجره را میپوشاند بھره گرفت.
چنانچه بودجه محدودی در اختيار دارﯾد انتخاب مقدار بيشتری پارچه ارزان قيمت بھتر از مقدار کمتری پارچه گران قيمت است .زﯾرا از پارچه بيشتر
میتوان پردهای پرچينتر دوخت و پرده پرچينتر ھمواره نماﯾی زﯾباتر خواھد داشت .دوخت پردهھای دوالﯾه از پارچهھای رنگين ،به اتاقھاﯾی که
طراحی و دکوراسيون رنگينی دارند زﯾباﯾی بيشتری میبخشد .اﯾن پردهھا را به صورتی جمع کنيد که الﯾه زﯾرﯾن نيز دﯾده شود .در اتاقھاﯾی که از
نور شدﯾد آفتاب برخوردارند در زﯾر پرده از ساﯾبان استفاده کنيد و چنانچه از پردهھای رنگين استفاده میکنيد ﯾک آستری در زﯾر پرده نصب کنيد تا از
رنگ پرﯾده شدن پارچه اصلی پرده بر اثر شدت نور آفتاب جلوگيری کند .اﯾن آستری ممکن است به پشت پرده دوخته شود و ﯾا از چوب پرده دﯾگری
در زﯾر آن آوﯾزان باشد .دوخت آستری به پشت پرده اصلی ھمچنين موجب سنگينتر شدن پرده و زﯾباتر شدن نمای ظاھری آن میشود .اما
آستریھای جدا موجب دﯾرتر کثيف شدن پرده اصلی میشوند زﯾرا دودهای را که از شکاف پنجره به داخل راه میﯾابد جذب میکنند و مانع رسيدن
آن به پرده اصلی میشوند.
منبع  :روزنامه کارگزاران
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پرده ھای قاب دار

قاب پرده در واقع به منظور پوشاندن چوب پرده طراحی شده است و نيز می
توان از آن برای پنھان ساختن برخی از نقص ھای احتمالی دﯾوار مانند
سوراخ ھای به جا مانده از جا به جا کردن چوب پرده و ﯾا موارد مشابه سود
برد.
چنانچه امکان تعمير و اصالح دﯾوار را در اختيار ندارﯾد و ﯾا قصد خرﯾد چوب پرده
ھای تزئينی و اغلب گرانقيمت را ندارﯾد ،می توانيد به سادگی با ساخت ﯾک
قاب پرده از قطعه ای چوب نقص دﯾوار و ﯾا چوب پرده ھای نازﯾبا را به شکل
مناسب و جذابی بپوشانيد چرا که قاب پرده اگر چه ﯾک ابتکار کاربردی است
اما به لحاظ تزئينی نيز تا حد قابل توجھی بر زﯾباﯾی پرده می افزاﯾد و حتی با تھيه ﯾک قاب پرده می توانيد از پرده ای بسيار ساده و ﯾا حتی ساده
ترﯾن نوع پرده ھا ﯾک پرده تزئينی و آراسته بيافرﯾنيد .ﯾک قاب پرده با برشی دالبری ﯾا گنبدی و ﯾا مدل ھفت و ھشت به پرده ای ساده و نسبتاً کم
چين نماﯾی کامال ً چشمگير می بخشد .در بسياری از موارد در واقع قاب پرده تنھا زﯾنت پرده محسوب می شود و پرده به تنھاﯾی از مدل خاص و
چشمگيری برخوردار نيست.
قاب پرده اغلب از قطعات چوب نئوپان ﯾا مشابه آن برﯾده می شود و سپس با ﯾک قطعه از پارچه پرده و ﯾا پارچه متناسب با آن پوشانده می شود و
با استفاده از دو گونيای فلزی کوچک در باالی چوب پرده نصب می شود .اﯾن روز ھا انواع چوبی و مدل دار قاب پرده نيز تحت عنوان کتيبه در بازار
ﯾافت می شوند که از رنگ ھا و مدل ھای بسيار متنوعی برخوردارند اما نسبت به قاب پرده ای که خودتان با اﯾن ترتيب می توانيد بسازﯾد بسيار
گران تر ھستند.
برای ساخت قاب پرده می توانيد از ھر نوع چوبی که در منزل دارﯾد استفاده کنيد به عنوان مثال از وساﯾل چوبی قدﯾمی که دﯾگر مورد استفاده قرار
نمی گيرند مانند ﯾک تخت چوبی و ﯾا وساﯾلی مشابه آن نيز می توان چوب مورد نياز برای ساخت قاب پرده را تھيه کرد .قاب پرده را می توان با
انواع پرده اعم از پرده ھای بلند ،کوتاه و ﯾا پرده ھاﯾی که به دو طرف جمع می شوند به کار گرفت .خود قاب پرده را نيز می توان به اشکال متنوعی
ساخت .لبه آوﯾز قاب پرده ممکن است کامال ً صاف ،زﯾگزاگ ،دالبر و ﯾا به اشکال دﯾگر باشد .ابعاد قاب پرده نيز باﯾد متناسب با اندازه پرده اصلی در
نظر گرفته شود و باﯾد از انتخاب قاب پرده ھای بارﯾک برای پرده ھای بلند و ﯾا قاب پرده ھای پھن برای پنجره ای که پرده ای کوتاه دارد بپرھيزﯾد.
نسبت اندازه قاب پرده به پرده اصلی باﯾد حدود ﯾک به شش باشد و ارتفاع آن نباﯾد بيش از ﯾک ششم ارتفاع پرده اصلی در نظر گرفته شود.
با استفاده از قاب پرده می توان ابعاد پنجره را نيز تحت تاثير قرار داد و اصالح کرد به عنوان مثال برای بلندتر جلوه دادن ﯾک پنجره می توان قاب پرده
ای پھن برای آن در نظر گرفت و آن را با فاصله نسبتاً زﯾادی از لبه پنجره در باالی آن نصب کرد .از آنجا که قاب پرده محل نصب چوب پرده و فضای
خالی ميان چوب پرده و پاﯾه چوبی قاب را می پوشاند بيننده ھرگز متوجه ابعاد اصلی پنجره و تفاوت آن با ابعاد پرده نخواھد شد.
ھمچنين قاب پرده را پھن تر می نماﯾاند .به خصوص اگر لبه پاﯾين قاب پرده به صورت دالبری برش خورده باشد.
ھنگام انتخاب مدل قاب پرده به خصوصيات و وﯾژگی ھای معماری و مدل پنجره نيز توجه کنيد .برای نماﯾش و تاکيد بر روی وﯾژگی و مدل باالی پنجره
که پس از نصب پرده پوشانده خواھد شد می توانيد قاب پرده را به شکل آن مدل دھيد.
در پنجره ھاﯾی که قسمت باالی آنھا به صورت قوسی و آرک است ،مناسب بوده و تھيه قاب پرده ای با فرم آرک باالی پنجره می تواند فرم پنجره را
برای بيننده تداعی کند .در مواردی که پنجره خود فاقد ھر فرم و وﯾژگی خاص است نيز می توانيد با نصب ﯾک قاب پرده مدل دار اﯾن کاستی را
جبران کنيد و به آن وﯾژگی و زﯾباﯾی خاصی ببخشيد .برای آنکه قاب پرده نماﯾی زﯾباتر داشته باشد می توانيد قبل از کشيدن روکش پارچه ای بر
روی تخته ھای قاب ابتدا آن را با الﯾه ای از پشم شيشه نازک بپوشانيد و سپس روکش پارچه ای را بر روی آن بکشيد.
http://lootoos١.blogfa.com/post-٢٣٠.aspx
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پردهای به جای کابينت

▪ ﯾک اﯾده جالب برای کمبود فضای دستشوﯾی
اگر چه کابينتبندی ﯾکی از بھترﯾن و راﯾجترﯾن راھکارھا برای استفاده بھينه
از فضای خالی زﯾر دستشوﯾی است ولی گاھی محدودﯾت و شراﯾط بعضی
از سروﯾسھای بھداشتی حتی با وجود کابينتھای ظرﯾف و کمجای موجود
در بازار نيز امکان استفاده از کابينتبندی را نمیدھد.
البته اﯾن به اﯾن معنا نيست که راھکار دﯾگری برای اﯾن منظور وجود ندارد
بلکه شما میتوانيد به جای کابينت در زﯾر دستشوﯾی پردهای با رنگ و
نقشی ھماھنگ با فضای دستشوﯾی بياوﯾزﯾد.
به اﯾن ترتيب ابتدا با نصب چند طبقه کوچک به دﯾوار زﯾر دستشوﯾی جاﯾی
برای قرار دادن مواد شوﯾنده و بھداشتی شامل انواع ماﯾع ظرفشوﯾی ،پودر
لباسشوﯾی و لوازم مربوط به آنھا مانند برس ،اسکاچ و غيره مھيا کرده
سپس نمای آن را با پرده بپوشانيد.
● برای نصب پرده به لوازم و مواد زﯾر نياز است:
▪  ٢تکه چوب به شکل مثلث
▪ ﯾک قطعه فيبر مستطيل شکل به عرض  ١٠سانتیمتر و طولی برابر با
محيط نيمداﯾره نمای دستشوﯾی
▪ چسب چوب ﯾا چسب حرارتی
▪ نوار پارچهای چسبی دوطرفه به طول فيبر
▪ پارچه )بھتر است از نوع ضد آب مانند پارچه پرده حمام باشد(
▪ پيچ و پيچ گوشتی و رول پالک
● طرز ساخت:
ابتدا روی دﯾوار طرفين زﯾر دستشوﯾی با استفاده از خطکش و مداد خطی عمودی بکشيد .سپس مانند تصوﯾرشماره ٢ ،١تکه چوب را با درﯾل و پيچ
و رول پالک در محدوده عالمتگذاری شده به دﯾوار نصب کنيد .اﯾن  ٢تکه چوب ،پاﯾهای برای نصب فيبر به دﯾوار است.
حاال لبه ھر ﯾک از  ٢عرض اﯾن فيبر مستطيل شکل را مانند تصوﯾر ٢به نمای اﯾن پاﯾه چوبی متصل کنيد .اﯾن کار را با درﯾل و پيچ و پيچ گوشتی انجام
دھيد .به اﯾن ترتيب ،نماﯾی  ١٠سانتیمتری از جنس فيبر زﯾر دستشوﯾی به وجود میآﯾد که در واقع محل نصب پرده است .برای برﯾدن و دوخت
پارچه پردهای کافی است
پارچهای مستطيل شکل با طولی به اندازه  ۵/١برابر طول فيبر به عالوه  ۴سانتیمتر برای جای دوخت و عرضی برابر با فاصله لبه باالﯾی طول فيبر
تا سطح زمين ببرﯾد ،البته اضافه کردن  ۴سانتیمتر جای دوخت به اﯾن عدد)عرض پرده( را نيز فراموش نکنيد .پس از برش پارچه ،لبه ھر طرف را به
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ميزان  ٢سانتیمتر تو بگذارﯾد.
سپس ﯾک طول اﯾن پارچه را مانند تصوﯾر پيلی ﯾا چين دھيد .محاسبات را به صورتی انجام دھيد که طول پرده بعد از پيلی ﯾا چين دادن ھم اندازه
طول فيبر شود .پس از اﯾنکه اﯾن مرحله نيز به پاﯾان رسيد ،ﯾکی از نوارھای چسبی را به  ٢سانتیمتر پائينتر از لبه پيلی ﯾا چينخورده پرده چرخ
کنيد و نوار دﯾگر را به وسيله چسب چوب ﯾا چسب حرارتی به لبه باالﯾی فيبر بچسبانيد.
به اﯾن ترتيب ،شما میتوانيد با قرار دادن نوار پارچهای دوخته شده به پرده ،روی نوار چسبانيده شده به فيبر ،پرده را زﯾر دستشوﯾی آوﯾزان کنيد.
ـ نکته :برای نصب فيبر به دﯾوار ،به جای  ٢تکه چوب از  ٢عدد بست کوچک دﯾواری قائمهایشکل نيز میتوانيد استفاده کنيد.
منبع  :ھمشھری آنالﯾن

http://vista.ir/?view=article&id=100356

پردهھا را عوض کنيد

آشپزخانه بھترﯾن مکان برای نشان دادن خالقيتھای خانم خانه است.
در آشپزخانه عناصر و اجزای بسياری وجود دارد که با صرف مقداری وقت و
ھزﯾنه میتوان تغييراتی جالب و متنوع ھمگام با تغيير فصلھا در آن داد.
قسمت مھم دکوراسيون داخلی آشپزخانه را کابينت آن تشکيل میدھد
توجه به انتخاب کابينت در ابتدای مبله کردن منزل بسيار حائز اھميت است،
زﯾرا کابينت دارای انواع و اقسام متنوعی است و ھزﯾنهھای متفاوتی را به
ساکنان خانه تحميل میکند.
اما اگر بخواھيد تنوعی در آشپزخانه خود بدھيد و ھزﯾنه زﯾادی را متحمل
نشوﯾد میتوان تغييری روی کابينتھا اعمال کرد .بسته به جنس کابينت
خود ،میتوانيد آنھا را رنگ کنيد ،توجه به اﯾنکه تغيير رنگ برخی از کابينتھا
به عھده کارخانه سازنده است ،الزم به نظر میرسد .اما در ھر صورت ھزﯾنه
رنگ کردن کابينت بسيار کمتر از تعوﯾض آن میباشد .در مورد انتخاب رنگ
کابينت ،رنگ داخل و طبقات آن دقت کنيد چرا که در تغيير حال و ھوای
دکوراسيون آشپزخانه تاثير بسياری دارد.
برای انتخاب رنگ کابينت آشپزخانه با توجه به فصل پاﯾيز و تغيير حاالت و
روحيات مردم در اﯾن فصل میتوان از رنگھای پاﯾيزی استفاده کرد .رنگھای مناسب که در اﯾن فصل میتوانيد آنھا را به کار ببرﯾد و از لحاظ
روانشناسی احساس بھتری داشته باشيد ،رنگھاﯾی ھستند که در طبيعت و درختان پاﯾيزی میبينيد .از جمله اﯾن رنگھا نارنجی ،طالﯾی ،قرمز،
قھوه ای ،کرم ،سبز زﯾتونی و… میباشند .البته باتوجه به سليقه خود و در نظر داشتن رنگ کلی مبلمان آشپزخانه و منزل خود میتوانيد از طيف
وسيع رنگھای پاﯾيزی ،رنگ مناسب را انتخاب نماﯾيد .از سوی دﯾگر دقت در جزئيات دکوراسيون داخلی آشپزخانه ،میتواند برای تغييری جالب و
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جذاب ولی بسيار کم ھزﯾنه بسيار شما را ﯾاری رساند .بهطور مثال با تعوﯾض دستگيرهھای کابينتھا میتوان تغييری در نمای کابينتھا و در کل در
دکوراسيون آشپزخانه اﯾجاد کرد .البته دستگيرهای که انتخاب میکنيد میتواند از جنسھای مختلفی مانند کرﯾستال ،فوالد آبدﯾده ،برنج و… باشد.
لوالی درھای کابينت ھم در چھره آن و ھم در کاربری آن تاثير دارد .انتخاب اجزای کابينت در کل تاثير بسزاﯾی در دکوراسيون آشپزخانه شما و حال و
ھواﯾی که باتوجه به فصل میخواھيد ،میگذارند .اما موارد دﯾگری را ھم برای ھمگام نمودن دکوراسيون آشپزخانه با فصل پاﯾيز میتوان در نظر
گرفت .به عنوان نمونه ،نورپردازی روی کابينتھا و رنگ نوری که انتخاب میشود ،بسيار در نمای آشپزخانه تاثير دارد .برای اﯾن منظور میتوانيد از
چراغھای کوچک کم مصرف در رنگھای متنوع استفاده کرده و آنھا را در نقاط مختلف آشپزخانه نصب کنيد تا ھم آشپزخانه روشن تری داشته
باشيد و ھم در قصری از نور آشپزی کنيد .پردهھای آشپزخانه را ھم میتوانيد عوض کنيد .پردهھا نقش مھمیدر تزﯾين محل دارند .برای پرده
آشپزخانه از پارچهھای نازک و روشن استفاده کنيد که طرحی مرتبط با محيط داشته باشد .کار دﯾگری که میتوانيد انجام دھيد استفاده از کف
پوش برای آشپزخانه است .کفپوشھای نرم و خوش رنگ ھم محيط آشپزخانه را دلپذﯾرتر میکنند و ھم به زﯾباﯾی محيط میافزاﯾند.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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پردهھا را کنار بزنيد ،آفتاب منتظر است

تنوع پردهھا بيشتر از آنکه مربوط به مدلشان باشد به طرح و نقشه و
رنگھای آنھا بازمیگردد به جز زﯾباﯾی و جلوه بخشيدن به اتاق و خانه
میتواند عامل مھمی در صرفهجوﯾی انرژی و در عين حال افزاﯾش سالمتی
در ميان اعضای خانواده محسوب شود .کارشناسان توصيه میکنند که
ھمواره برای اتاق خواب کودکان از پردهھاﯾی با رنگھای سرد و آرامشبخش
استفاده شود تا سطح بيشتری از آرامش و تصلیخاطر به آنھا القا شود.
ھمچنين خوب است در فصلی مثل زمستان به جای آوﯾزان کردن پردهھای
تور و حرﯾر در اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی از پردهھاﯾی با جنس ضخيمتر استفاده
شود تا در خروج گرما از طرﯾق پنجرهھا صرفهجوﯾی قابل توجھی صورت گيرد.
توصيه دﯾگر کارشناسان اﯾن است که در روزھای آفتابی سعی کنيد در
صورت امکان پردهھا را به کنار کشيده تا نور مستقيم آفتاب به داخل اتاق و
منزل جاری شود .اﯾن کار دو مزﯾت دارد .ﯾکی صرفهجوﯾی در مصرف انرژی و
دﯾگری از بين بردن وﯾروسھا و باکتریھا در اتاق که معموال ً در فصولی سرد
ھمچون پاﯾيز و زمستان موجب بروز انواع بيماریھا میشوند.
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منبع  :بيرتک
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پردهھای خوب برای خانهھای خوب

زﯾباﯾی خانه فقط با اسباب و اثاثيه گرانقيمت و مدِ روز به دست نمیآﯾد .چه
بسا پا به درون خانه سادهای بگذارﯾد و ببينيد در اﯾن خانه چه احساس
آرامشی دارﯾد؛ احساسی که معموال نتيجه خوشسليقگی و آگاھی خانمِ
خانه است؛ آگاھیای که به شما کمک میکند وساﯾل راحتتر و
مناسبتری برای خانهتان انتخاب کنيد.
اگر شما ھم ماﯾليد نسبت به فضای خانهتان آگاھی و شناخت بيشتری پيدا
کنيد ،اﯾن مطلب و سلسله مطالب دکوراسيون »زندگی مثبت« را دنبال
کنيد .از پردهھا شروع میکنيم؛ پردهھاﯾی که اﯾن روزھا ،مدلھای متعدد و
طرحھای گوناگونشان ممکن است شما را گيج کنند و خانهتان را زشت ﯾا
زﯾبا!
● کدام پرده برای کدام پنجره؟
شکل پرده را باﯾد سبک خانه ،پنجره و سبک مبلمان شما مشخص کند.
پنجرهھای بلند و طرحدار و نردهھای پروپيچ خم ،طرح کالسيک دارند .برای
اﯾن سبک خانهھا ،پردهھاﯾی ضخيم مناسب است که گل برجسته دارند و
ﯾک طرف جمع میشوند ،با واالنھای بلند و پرچين و ﯾراقھای ابرﯾشمی.
برای اﯾن پنجرهھا که خودشان ﯾا نردهھاﯾشان نقش دارند ،حرﯾر معمول زﯾر پرده مناسب نيست .در سبکھای نيمه کالسيک )نيماستيل(
پردهھاﯾی با پارچه سبکتر و الﯾه زﯾرﯾن حرﯾر مناسب ھستند .میتوان برای نقش پرده ،گلھای ساده را انتخاب کرد .اگر سبک مبلمانی که
خرﯾدهاﯾد استيل ،لوئی ﯾا خراطی است ،توصيه میشود برای پنجرهھای نيمه و کوتاهتان ھم پردهی بلند انتخاب کنيد.
● پردهھای ساده برای مبلمان مدرن
برای مبلمان مدرن ھر چه دوخت پرده ،سادهتر باشد حال و ھوای سبک بھتر به دست میآﯾد .پارچهھای کتانی شاد بدون نقش ﯾا با گلھای
ظرﯾف و حتی حصيرھای رنگآميزی شده مناسبترند؛ به جای واالن ھم میتوانيد از روبان و پاپيون و گل فانتزی استفاده کنيد که با فضای کلی جور
در بياﯾد.
● ھماھنگی رنگ دﯾوارھا و پنجرهھا
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پرده آبی بسيار زﯾباست؛ دﯾوار قھوهای روشن ھم به ھمان زﯾباﯾی است ولی اگر پرده آبی را به پنجرهای با دﯾوار قھوهای آوﯾزان کنيد ،ترکيب خنثی
و ناخوشاﯾندی اﯾجاد میکند .در ھماھنگی رنگ پرده با محيط ،سه اصل را باﯾد در نظر بگيرﯾد:
 (١رنگ دﯾوارھا
 (٢رنگ مبلمان
 (٣رنگ پرده مکمل که زﯾر ﯾا روی پرده میخورد.
اگر مبل ساده سفيدی دارﯾد ،میتوانيد آن را با پنجره ضخيم قھوهای با گل برجسته سفيد و شيری تزﯾين کنيد و محيط دنجی به وجود آورﯾد؛ ولی
ھمين مبلمان با پردهھای نارنجی تند ﯾا بنفش سير و روشن و قرمز تيره ،شاد و سرزنده میش ود.
با دﯾوار سفيد ،ھر رنگ پردهای را میتوان ھماھنگ کرد ولی رنگھای تند ،سفيد خنثی و سرد را روحدار میکنند.
دﯾوار آبی روشن ﯾا فيروزهای اگر چه ظاھرا با نارنجی روشن در تضاد است ولی تضادی خوشاﯾند و شادمان دارد ،و با پرده سورمهای و فيروزهای،
ظاھری بسيار رسمی و موثر پيدا میکند.
پرده طالﯾی ،دﯾوار کرم را به تأللو وا میدارد ولی روی سفيد و صورتی بیجلوه میشود.
برای پرده زﯾرﯾن ،اگر به آوﯾختناش اصرار دارﯾد ،میتوانيد ھم از تضاد کمک بگيرﯾد ،ھم از ھماھنگی .مثال روﯾه ضخيم قھوهای و روﯾه زﯾرﯾن حرﯾر به
رنگ طالﯾی درخشان ،ﯾا حرﯾر صورتی روشن ھمراه با روﯾه ضخيمی از بنفش و صورتی سير ﯾا حتی قرمز و صورتی .حرﯾر آبی با سورمهای و پرده
ضخيم خاکستری ھماھنگ است.
اگر ماﯾليد خانه سفيد باشد ،میتوانيد دﯾوارھای ميانی و کناره پنجره را به رنگ دلخواه خود درآورﯾد.
● پردهھاﯾی برای اتاق کودکان
سرخ ،آبی ،زرد و ھر رنگ شاد دﯾگری رنگ کودکان است .اگر اتاق فرزند شما پنجره نيمه دارد ،پرده آن را بلند انتخاب نکنيد ،چون کنجکاوی کودکانه،
او را به سوی پرده میکشاند و خطر سقوط چوب پرده در پيش خواھد بود.
از رنگ قرمز خالص برای پرده اتاق کودکتان استفاده نکنيد چون رنگی تحرﯾککننده و حساسيتبرانگيز است.
میتوانيد پردهای با رنگھای شاد و طرح کودکانه انتخاب کنيد ﯾا عروسکھاﯾی را با سنجاق به پرده ساده آوﯾزان کنيد؛ چه نوزاد شما پسر باشد
چه دختر ،پردهای با ترکيب بنفش و صورتی و آبی بھترﯾن انتخاب است.
● پردهھای ضخيم برای اتاق خواب
اتاق خواب ،خصوصیترﯾن قسمت خانه شما است؛ پس کامال قابل قبول است که پرده ضخيم انتخاب کنيد ولی چون در طول روز به انرژی خورشيد
ھم احتياج دارﯾد ،حرﯾر زﯾرﯾن ھم انتخاب کنيد و اگر اھل ابتکار ھستيد ،از ھمان حرﯾر ،دور تختخواب ھم پرده بزنيد؛ ﯾعنی با ﯾک ميلهپرده گرد ،پرده
حرﯾری اطراف تختخواب بکشيد.
پردهھای رنگ شاد ،به دليل آنکه صبحھا نور شاد را به اتاق وارد میکنند ،روحيه شما را تقوﯾت میکنند.
● پردهھای عجيب و غرﯾب
ھمه آن چه گفتيم سادهترﯾن انتخابھا برای خرﯾد پرده است ولی میتوانيد خالق باشيد و پردهھاﯾی با ارزانترﯾن مواد خلق کنيد.
▪ با اﯾن جور چيزھا پردهھای فانتزی بسازﯾد:
روسریھای بزرگ و حرﯾر عشاﯾری که میتواند نقش واالن را اﯾفا کند ،پارچهھای قلمکار ،پولکدوزیھا و سرمهدوزیھای بزرگ ،پردهھای مھرهدار و
مھرهھاﯾی به شکل مجسمهھای چوبی ،حصير و گليم بافتھای نازک.
میشود به جای چوب پرده ھم از طناب پھن استفاده کرد که واالن و پرده ،مانند رخت ،روی آن بيفتد.
حاال شما خودتان فکر کنيد چه چيزھای دﯾگری پرده میشود.
● آشپزخانهھاﯾی با پردهھای متفاوت
کرکره مدتھاست از مد افتاده .لوردراپهھا ھم البته بيشتر در فضای اداری استفاده میشوند ولی در بازار ،لوردراپهھای پھن با نقوش پاﯾيز ﯾا
باغھای ژاپنی ھستند که آشپزخانه باز ) (OPENرا مخفی میکنند .اگر تصاوﯾر و رنگآميزی لوردراپهھای فانتزی با فضای خانه ھماھنگ باشد ،در
اتاقھا ھم میتوان از آنھا استفاده کرد.

www.takbook.com

www.takbook.com
● فضاسازی با پرده
پرده فقط برای پوشاندن پنجره نيست؛ اگر اتاق شما بزرگ و سالن خانهتان کوچک است میتوانيد با پرده ﯾا لوردراپه ،فضاﯾی مناسب مطالعه و کار
با راﯾانه در اتاق اﯾجاد کنيد ﯾا شلوغی آشپزخانه را از دﯾد مھمان تيزبين پنھان کنيد .ف قط کافی است پرده را بکشيد .در مراسم مذھبی مانند محرم
ھم میتوان سالن را با پرده از ھم جدا کرد.
با پرده و ترکيب آن با نور مناسب ،میشود فضاھای خلوت ساخت .پردهھای رشتهای و مھرهای ھم میتواند کمکتان کند تا مثال فضای اتاق
خوابھا و سروﯾس بھداشتی از فضای پذﯾراﯾی جدا شود.
● گل منگولی ،ممنوع!
در خانهھای کوچک ،ھرچهقدر پرده شما پرزرقوبرقتر باشد ،وصله ناجورتری به نظر میآﯾد و فضا را خفهتر و تنگتر میکند .قبل از انتخاب واالنھای
پرچينوشکن ،گلھای شلوغ ،پاپيونھای بزرگ و شرابهھای پرتجمل ،متراژ خانه را در نظر بگيرﯾد .شاﯾد بھتر باشد سادهتر فکر کنيد.
● از خانهای روشن تا زندانی خفه
خانهھای کمنور با پردهھای کلفت ،زندانی خفه اﯾجاد میکنند .پردهی خانهھای پرنور باﯾد آسترھای مناسبی داشته باشند که نور آفتاب به
قسمتھای مختلف قالی و روکش مبلمان نرسد وگرنه رنگ آنھا میپرد.
منبع  :ھفته نامه زندگی مثبت
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پنج قرن دکوراسيون

اشرافيت فرانسه ،ھنر دکوراسيون و مبلمان را به اوج شکوفاﯾی رساند و در
طی پانصد سال شاھکارھای جاودانهای به جھان عرضه کرد .اﯾن مقاله برای
کسانی است که به سبکھای دکوراسيون و مبلمان در ادوار مختلف
عالقهمند ھستند و میخواھند به طور مختصر و مفيد با اساس و کليات ھر
ﯾک از شيوهھا آشنا شوند .اﯾن توضيحات ،شما را ﯾاری میکند تا با تغييرات
و تحوالت گوناگون در اﯾن زمينه آشنا شوﯾد.وﯾژگیھای اساسی مبلمان و
لوازم خانه ارزش کيفی ،سادگی ،رعاﯾت اصول و نکات دقيق ھر سبک
است .آنچه جالب توجه است مداوم بودن تغيير و تحوالت میباشد که
خيلی آرام و در عين حال محسوس است.
مھمتر اﯾن که درطول پنج قرن ،ھنر دکوراسيون و مبلمان ھيچگاه ﯾک جھش
و ﯾا تغييرشکل ناگھانی نداشته است .ھر سبک پيشدرآمدی است برای
سبک بعدی و ادامه آن .آنچه به طور کلی در سبکھای دکوراسيون اروپاﯾی
به چشم میخورد ،دقت آميخته به وسواس کارگران در به وجود آوردن
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رﯾزهکاریھای مختلف است .طراحان و کارگران مبلساز در ضمن سعی داشتهاند زﯾباﯾی و ھماھنگی را درآميزند .واضح است که اﯾن گروه کثير به
وسيله عده زﯾادی از مشترﯾان ھنردوست و ثروتمند که تعدادشان در قرون گذشته اروپا زﯾاد بوده است ،تشوﯾق شدهاند .به ھمين علت است که
ھنر دکوراسيون و مبلمان در اروپا چنين شکفته شده است و کشورھای مختلف بهخصوص فرانسه از اﯾن نظر صاحب سبک شناخته شدهاند .برای
شروع طبقهبندی سبکھای مبلمان و دکوراسيون اروپا ،باﯾد قرون وسطی را به عنوان اولين دوره انتخاب کرد و به ترتيب جلو رفت.
● قرون وسطی
از قرون وسطی مبلمان و وساﯾل زندگی زﯾادی در دست نيست ،چون گذشته سالھا و قرون متمادی وساﯾل چوبی را ھرقدر که محکم باشند از
بين میبرد .وﯾژگی خاص طرحھای مربوط به قرون وسطی در نقاشیھا ،کندهکاریھا و مينياتورھا قابل تشخيص است .مبلھای ھنری و وساﯾل
زندگی ارزشمند و گرانقيمت در قرون وسطی به طور انحصاری متعلق به اربابان بود و به ھمين علت تعداد آنھا روی ھم رفته چندان قابل توجه به
نظر نمیرسد .اولين گروھی که سعی کردند مبلسازی و ساختن وساﯾل خانه را به ﯾک ھنر ظرﯾف تبدﯾل کنند ،نجاران قرون وسطی بودند و اولين
چوبی که برای به وجود آوردن اثر خود به کار بردند ،چوب درخت بلوط بود .ترکيب آھن و چوب ھم از خصوصيات قرون وسطی است ،دستگيرهھای
بزرگ آھنی ،نبشیھاﯾی را برای استحکام بيشتر به کار برده و ھمچنين قفلھای مختلف .در اواخر قرن چھاردھم مبلسازی ﯾک ھنر به شمار
میرود و از اﯾن به بعد تغييرات و تحوالت ،چشمگير و قابلتوجه ھستند .کندهکاریھا روز به روز بيشتر میشوند و ظرافتی که در طرحھای کندهکاری
شده دﯾده میشود بيش از پيش ارزش اﯾن ھنر را باال میبرد .وساﯾلی که در اﯾن دوران بيش از ھر وقت دﯾگر ساخته میشوند به ترتيب عبارتند از:
بوفه ،صندوقھای بزرگ ،نيمکت ،تختخواب و صندلی مخصوص اربابان.
● دوران رنسانس
مفھوم کلی کلمه رنسانس ،آنچنان که از نامش برمیآﯾد ،احيای ھنر دوران باستان پس از ﯾک دوره کامل فراموشی است .اﯾتاليا اولين کشوری
است که از قرن پانزدھم با اعجاز زﯾاد ﯾادگارھای گذشته را باز میﯾابد و به سوی ھنر قدﯾم روی میگرداند .از اﯾن زمان تا نيمه اول قرن ھجدھم
دوران باستان روی ھنر و به وﯾژه ھنر دکوراسيون ،معماری و مبلمان تاثير میگذارد .به عالوه قصرھای برج و بارودار جای خود را به خانهھای بازتر با
فضای روشنتر میدھند .زندگی آرامتر میشود و تجمل آغاز میشود .تغييرات در اﯾن دوره محسوس ھستند و پس از ﯾک دوره تغيير کامل معماری
نوبت به مبلمان و تزﯾينات درون خانهھا میرسد .چوب درخت بلوط جای خود را به چوب گردو میدھد که روشنتر و نرمتر است و خيلی راحتتر
تغيير میپذﯾرد .ﯾکی از ھنرھای اختصاصی دوره رنسانس ،جاسازی مرمر ،فلزات گرانبھا ،عاج و استخوان درون چوب است .اﯾن ھنر جدﯾد ،به عالوه
ھنر کندهکاری جال و شفافيت خاصی به وساﯾل ساخته شده میدھد ،چون در اﯾن دوره به ھم آميختن رنگھا مد روز است.
آﯾنهکاری و استفاده از مس ھم در اﯾن دوره رونق میگيرد .در کندهکاریھا بيشتر صورتھا و اندامھای اساطيری دﯾده میشوند .ﯾکی از ھنرھاﯾی
که در دوره رنسانس فراموش میشود ،استفاده از آھن و ترکيب آھن و چوب است .وساﯾلی که در دوره رنسانس ساخته میشوند ،به ترتيب
ارزش ھنری عبارتند از صندوقھای بزرگ ،بوفه ،ميز و صندلیھای پشت بلند ،صندلی به صورت امروزی در دوره رنسانس به وجود میآﯾد که به دو
صورت مختلف ساخته میشد .صندلیھای دستهدار برای آقاﯾان و صندلیھای بیدسته برای خانمھا که لباسھای بلند با دامنھای پرچين
داشتند.
● سبک لوﯾی سيزدھم
در نيمه اول قرن ھفدھم اﯾن سبک جدﯾد ،ھنرمندان کشور اﯾتاليا بيش از ساﯾر ھنرمندان سھم دارند .در اﯾن دوره وساﯾل خانه بيش از گذشته ،ثابت
و سنگين میشوند .بوفهھای بزرگ ،مبل و صندلیھای سنگين که در خانه جای ثابتی دارند روی کار میآﯾند .در اﯾن سبک ،ھنرمندان مبلساز و
طراحان مختلف دکوراسيون توجه زﯾادی به راحتی وساﯾل خانگی دارند .به ھمين علت مبل و صندلی تشکدار با روکش پارچه به وجود میآﯾد.
توجه طراحان بيشتر به نقاشیھا و طرحھای روی پارچه معطوف میشود و کندهکاری روی چوب ارزش خود را از دست میدھد .با از بين رفتن ھنر
کندهکاری روی مبل و صندلی ،ھنر دﯾگری به وجود میآﯾد که از خصوﯾات سبک لوﯾی سيزدھم است ،ھنر خراطی روی پاﯾهھا و دستهھای ميز و
صندلی.
وساﯾل و مبلمان خانهھا در اﯾن دوره عبارتند از :کمدھای بلند دو در ،ميزھا که کوچکتر شدهاند ،ميز کار که از ابداعات اﯾن دوره است ،تختخوابھای
ساده که با روتختیھای مجلل تزﯾين میشدند و باالخره صندلی و مبل که در اﯾن دوره اھميت زﯾادی پيدا میکند.
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پنجره ای تازه به سوی طراحی داخلی

سال ھاست که مراکز طراحی دکوراسيون می کوشند تا با ارائه راھکارھای
متنوع به مخاطبان خود بفھمانند که می توان در فضاﯾی غيرمشابه با آنچه
در آن ھستند ،زندگی کنند .گرافيک محيطی تنھا به طراحی بيلبورد و پوستر
ھای تبليغاتی که ھدف شان فقط تشوﯾق مخاطب به خرﯾد کاالست محدود
نمی شود .طراحی محيطی ﯾک ھنر ھدفمند است که می تواند زبان
مشترک بين آدم ھا باشد .بررسی زبان تصوﯾر در زمان ھای دور به خوبی
نشان می دھد تصوﯾر برای مقاصد گوناگون و آسان کردن ادراک مسائل برای
مخاطب ﯾا ساده تر منفصل کردن مفاھيم و برقراری ارتباط توسط آدمی
ترسيم شده است.
از اﯾن رو می توان گفت طراحی داخلی ھم می تواند زبان مشترک آدم
ھاﯾی باشد که قرار است در ﯾک خانه ﯾا محيط اداری مدتی را با ھم سپری کنند .طراحی داخلی مجموعه دانشی است که با عناصری نظير رنگ،
فرم ،بافت و نور باعث بھينه سازی فضا ھا و دستيابی به مکانی می شود که فرد می تواند در آن فارغ از خستگی ھا و فشار ھای روانی به
شکوفاﯾی برسد .بافت و فرم مھم ترﯾن نقش را در طراحی داخلی اﯾفا می کنند .طراحی داخلی کالسيک به طور عمده ﯾک سليقه مردم پسند
است و بيشتر مربوط به اصول دکوراسيون قصرھای لوﯾی ھاست و در انواع اصيل و دقيق ھنوز کاری قابل ستاﯾش است اما دليل اﯾنکه اﯾن نوع
دکوراسيون نزد مردم عامه از محبوبيت باالﯾی برخوردار است مربوط می شود به درک سرﯾع آنھا از روی فرم ھای شناخته شده ای که در ذھن به
آنھا عادت دارند.
در چنين طرح ھاﯾی نمادھا تنھا بار بصری دارند و به راحتی قابل درک و ارزﯾابی اند .از طرف دﯾگر می دانيم که اﯾن گونه طرح ھا زمانی نشانه
ثروتمندی و تعلق به الﯾه ھای روشنفکری و باالتر جامعه بوده است و پزھا و مدھای روشنفکرانه ھميشه با سال ھا تاخير به زندگی مردم معمولی
منتقل می شود .در فرم ھای مدرن طراحی تنھا به آساﯾش فيزﯾولوژﯾک فرد استفاده کننده فکر می شود .فرم ھا و حجم ھا به شکل عرﯾان،
ساختار خود را به نماﯾش می گذارند و اھدافی عالی و خيالی را دنبال نمی کنند .اﯾن گونه است که کار طراحان مدرن به مراتب دشوارتر است.
کشف نشانه ھای خاطره انگيز در چنين محصوالتی دشوار و پيچيده است و بيش از آنکه تحت تاثير فرم ھا و شکل ھای کالسيک باشند دارای
عالئمی از اندﯾشه ھای جدﯾدند.اساساً در زندگی ماشينی امروز نمی توان پس از چند ساعت کار مداوم و خستگی ناشی از نشستن طوالنی
مدت روی صندلی ھای تراموا و تاکسی ،مبل ھای لوکس و سلطنتی را برای استراحت و رفع خستگی برگزﯾد .اﯾن مورد تناقض در دفاتر کار ھم
دﯾده می شود و با وجود مدرنيسم ھنوز کارفرماﯾانی وجود دارند که در طراحی داخلی دفتر کار مدل سنتی را می پسندند .بيشتر کارفرماھای
متمکن به دليل عالقه خاصی که به داشته ھای خود دارند برای انگيزش احساس رقابت و احساس قدرت در حيطه خصوصی خود اغلب خانه ھاﯾی
با طرح ھای پرنشانه را می پسندند و استفاده از حس ھای پيچيده )اما فرم ھای ساده( را به سختی می پذﯾرند.
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شاﯾد به اﯾن دليل که سادگی فرم ھا ممکن است مخاطب را در مورد ثروتمندی مالک به شک اندازد ،در حالی که طراحی داخلی مدرن بيشتر بر
کيفيت فوق العاده مواد ،کيفيت باالی اتصاالت آنھا به ھم و اﯾده جذاب و ھنرمندانه تاکيد دارد .چون افراد از کار روزمره به خانه باز می گردند و نياز به
آرامش و تسکين خاطر دارند توجه به فرم در چيدمان و معماری داخلی منزل بسيار اھميت دارد .کاربرد فرم ھاﯾی با برش ھای تند و تيز و نيز رنگ
ھای گرم و تند باعث اﯾجاد آزار و اذﯾت بصری و گرفتن آرامش از افراد می شوند .به عبارت دﯾگر در فضاھای داخل منزل و طراحی دکوراسيون داخلی
باﯾد سعی شود از فرم ھای تيز و خشن و رنگ ھای خيلی گرم به مقدار زﯾاد استفاده نشود .معموال ً برای چيدمان داخلی رنگ ھای مالﯾم و از نظر
ارزشی زﯾر  ۶٠درصد به کار برده می شود .اﯾجاد رﯾتم ھم در طراحی داخلی و از بين بردن فضای خشک و کامال ً ﯾکنواخت موثر است .رﯾتم می
تواند در شکل اجسام ،رنگ و حرکت آنھا اﯾجاد شود .در رﯾتم تکراری فرم ھا و شکل ھا به موازات ھم تکرار می شوند که از لحاظ دﯾد بصری دارای
انضباط وﯾژه و رسمی است.
رﯾتم گاھی به صورت رنگ و کنتراست ھای رنگی اﯾجاد می شود که چشم اندازھای بسيار زﯾباﯾی را به وجود می آورد .برای اﯾجاد رﯾتم در خانه
می توان از پارچه ھا ،پرده ھا و کفپوش ھاﯾی که دارای اﯾن عنصر ھستند استفاده کرد .برای اﯾجاد رﯾتم در اتاقی که با ميز کنفرانس پر شده باﯾد
به منبع نوری توجه کرد و چيدمان را متناسب با نور اتاق انجام داد.نور ﯾکی از نيازھای حياتی در زندگی روزمره ماست از اﯾن رو ھنگام طراحی
دکوراسيون ﯾک خانه ﯾا حتی پيشتر ھنگام ساخت آن باﯾد مورد توجه خاص معمار و سپس دکوراتور ھر خانه قرار گيرد .نورپردازی در ھر اتاق باﯾد
متناسب با وﯾژگی ھای معماری آن و نحوه قرارگيری اتاق باشد و ضمن تامين نور مورد نياز باﯾد با سبک دکوراسيون اتاق نيز ھماھنگ باشد .ﯾک
نورپردازی خوب بيش از ھر چيز به ميزان نورگيری اتاق در روز مرتبط است تا دست کم نور مورد نياز در طول روز را با ترکيبی از نور طبيعی و در صورت
نياز مصنوعی تامين کند .ھمچنين اندازه و فرم ﯾک اتاق نيز ميزان نورگيری طبيعی آن را تحت تاثير قرار می دھد .چنان که به راحتی می توان
مجسم کرد ﯾک اتاق کوچک به نور کمتری نسبت به ﯾک اتاق بزرگ نياز دارد .فرم اتاق و تعداد و اندازه پنجره ھا نيز در اﯾن امر تاثيرگذار ھستند.
ميزان نور طبيعی ﯾک اتاق را در واقع می توان نقطه آغاز طراحی ﯾک نورپردازی مناسب برای آن دانست.
ھنگام طراحی ﯾک نورپردازی در فضای اتاقی مشخص ابتدا کاربردھای اتاق را در نظر بگيرﯾد .اگر اتاق فضای نسبتاً بزرگی دارد و احتمال می رود
برای مصارف گوناگون از قبيل خواندن و مطالعه ،استراحت و تماشای تلوﯾزﯾون مورد استفاده قرار گيرد باﯾد نورپردازی به نحوی باشد که برای ھر ﯾک
از اﯾن فعاليت ھا ميزان نور مناسب در اتاق تامين شود و ھمچنين در ھر اتاق وﯾژگی ھای دکوراتيو را نيز می توان با استفاده از نورپردازی پررنگ تر
و دﯾدنی تر ساخت ضمن آنکه ھر سبک دکوراسيونی نيز نوع خاصی از نورپردازی را می طلبد .رنگ دﯾوارھا در ﯾک اتاق نيز می توانند تاثير
چشمگيری روی نور فضا اﯾجاد کنند .دﯾوارھاﯾی که رنگ روشن دارند با انعکاس نور از سطح شان فضا را روشن تر نشان می دھند ،حال آنکه
دﯾوارھای تيره نور را جذب می کنند و فضا را کم نورتر نشان می دھند .در بحث طراحی داخلی محيط ھای کاری علم ارگونوميک می تواند
راھگشای بسياری از مسائل باشد .ارگونوميک علم طراحی سازگار محيط و محصوالت با کاربران است .ارگونوميک در نظر اول ممکن است آگاھی
و علم جلوگيری از صدمات و ناراحتی ھای پيش بينی نشده معنی شود در حالی که موضوع اصلی آن پيش از بررسی وقوع ضاﯾعه ای ،تقوﯾت
راحتی و روانی عملکرد است.
اﯾن علم از اطالعات مربوط به علوم آناتومی و فيزﯾولوژی برای اندازه گيری شاخصه ھای فيزﯾکی افراد و پاسخ آنھا به محيط بھره می گيرد و تمرکز
اصلی آن بر سالمتی و بھره وری قرار دارد .در اداراتی که از موارد و مسائل ارگونوميک تبعيت می کنند ،دستورالعمل ھای ارگونوميکی مخصوص
محل کار برای طراحی محيط کاری ارگونوميکی به کار گرفته می شوند .صندلی ھای ارگونوميک که کامال ً قابل تنظيم باشد برای ھر کارمند تھيه
می شوند و جاپاﯾی ھای ارگونوميک مناسب در صورت لزوم وجود خواھند داشت .از طرف دﯾگر نورپردازی به گونه ای است که المپ ھای موجود
باعث خيرگی مستقيم ﯾا غيرمستقيم چشم کارمندان نمی شود .صفحه نماﯾش ھا و نگه دارنده ھای اسناد به گونه ای طراحی می شوند که
کارکنان خط مستقيمی برای ميدان دﯾد خود داشته باشند .موس ھای ارگونوميکی ،کيبوردھای ارگ ونوميکی ،لوازم اداری ارگونوميکی و کامال ً قابل
تنظيم ،کارمندان را در خط وضعيت طبيعی قرار داده و در نتيجه صدمات کاری )عضالنی-اسکلتی( ناشی از عدم لحاظ موارد ارگونوميک را از بين می
برند.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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پنجره ھا را چشمگير کنيد

پرده ﯾکی از مھمترﯾن بخش ھای دکوراسيون منزل است و انتخاب صحيح
نوع پارچه ،طرح و رنگ پرده ھا از اھميت زﯾادی برخوردار است .ﯾک پرده
مناسب می تواند تأثير بسيار زﯾادی بر زﯾباتر به نظر رسيدن خانه داشته
باشد.
قبل از انتخاب نوع پرده باﯾد کاربرد آن را مشخص کنيد .بعضی از پرده ھا فقط
جنبه تزئينی دارند و بعضی دﯾگر برای کم کردن شدت تابش نور خورشيد ﯾا
جلوگيری از نفوذ ھوای بيرون از درزھای پنجره به کار می روند .پرده ھای
ضخيم تر ھم برای پنجره ھاﯾی مناسب ھستند که نمی خواھيد از بيرون
دﯾد داشته باشند.
پرده ھا و به طور کلی پوشش ھای پنجره به دو گروه تقسيم می شوند.
ﯾک گروه از آنھا کرکره ھا ھستندکه طرح و انواع بسيار گوناگونی دارند .کاربرد
اصلی کرکره ھا تنظيم ميزان نور تابيده شده به درون اتاق است .نوع دﯾگری
از پرده ھای کرکره ای به گونه ای ھستندکه به سمت باال جمع می شوند.
اﯾن پرده ھا معموال ً برای اتاق خواب ھا مناسب تر ھستند.
نوع دﯾگری از پوشش ھای پنجره ،پرده ھای پارچه ای ھستند که با انواع واالن و گوشواره تزئين می شوند .بسياری از افراد از پارچه ھاﯾی با رنگ
ھای بسيار روشن و طرح ھای ساده برای پرده ھا استفاده می کنند .اﯾن گونه پرده ھا معموال ً در کنار ھمه انواع رنگ ھا و طرح ھای مبلمان زﯾبا به
نظر می آﯾند .اما استفاده از رنگ ھای تندتر و طرح ھای شلوغ می تواند به پنجره ھا زﯾباﯾی و جذابيت خاص بدھد تا جاﯾی که ھر فرد بعد از ورود به
اتاق ،نگاھش به سمت پنجره ھا معطوف می شود .اگر مدل پرده تان به گونه ای است که باﯾد از دونوع پارچه استفاده کنيد ،بھتر است رنگ ھای
متضاد را برای آنھا انتخاب کنيد .اگر پنجره ھا عرض کمی دارند ،می توانيد نقص آنھا را با انتخاب پرده مناسب از بين ببرﯾد .برای اﯾن کار باﯾد از دوالﯾه
پرده استفاده کنيد .پرده زﯾری را از جنس نازک تر و به اندازه پنجره انتخاب کنيد و پرده روﯾی را به گونه ای نصب کنيد که در کناره ھای پنجره و به
صورت گوشواره جمع شود اما با انتخاب رﯾل بزرگتر از اندازه پنجره ،پرده روﯾی را روی دﯾوارھای کناره پنجره جمع کنيد .به اﯾن صورت نه تنھا ھيچ
بخشی از پنجره با پرده روﯾی پوشانده نمی شود ،بلکه پنجره عرﯾض تر نيز به نظر می آﯾد.

نجمه افضلی
منبع  :روزنامه اﯾران
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پنجره ھای زيبا در منزل شما

▪ فنگشوﯾی در مورد چشمانداز پنجرهھا چه میگوﯾد؟
ﯾک چشمانداز خوب ،نه تنھا ارزش خانه را باال میبرد ،بلکه انرژی مثبت را
برای ورود به منزل اﯾجاد میکند ،با اﯾن وجود اگر منزل شما چشمانداز
خوبی ندارد ،راهکارھای زﯾادی برای کمک به شما وجود دارد.
پنجرهھا به عنوان چشمان خانه در نظر گرفته میشوند .اصل فنگشوﯾی
میگوﯾد که ﯾک پنجره باﯾد به بھبود چشمانداز خانه کمک کند .شما
میتوانيد با خرﯾد ﯾک کيت شيشهھای رنگی ،چشمانداز شخصی خود را
خلق کنيد.
چشمانداز ساختمانھای زشت ﯾا ﯾک باغ در ھم رﯾخته ،میتواند باعث غم شود .بنابراﯾن برای خنثی کردن اﯾن اثر ،باﯾد به پنجرهھا و محيط اطراف
آنھا توجه زﯾادی کنيد .با استفاده از پردهھای جذابی که چندان ھم گران نباشند و کمی خالقيت ،میتوانيد تاثير فوقالعادهای بيافرﯾنيد .پردهھا و
رنگ آنھا میتوانند توجه را از چشمانداز بيرون به سمت خود جلب کنند.
سنت چينی میگوﯾد که پنجرهھای شما احتياج به رنگھای تيره دارند ،گرچه ممکن است باعث بروز مشکالت روحی برای خانمھای خانه شود ،از
سوﯾی دﯾگر پنجرهھای جنوبی نياز به چندﯾن آوﯾز دارند ،در غير اﯾن صورت مشاجرات خانوادگی جزﯾی از وﯾژگیھای خانه میشود ،زﯾرا جنوب تحت
نفوذ عنصر آتش است و اگر مقدار زﯾادی عنصر آتش از طرﯾق پنجره وارد اتاق شود ،میتواند اشيا را گرمتر کند.
به ﯾاد داشته باشيد که پردهھای توری ،کرکره و دﯾگر اشکال پوشش پنجره ،ضروری ھستند؛ چرا که به طور اطمينان شما دوست ندارﯾد غرﯾبهھا از
زندگی خصوصی شما مطلع شوند.
از دﯾگر مواردی که باﯾد به آن اشاره کرد ،اﯾن است که باﯾد مراقب پشتدریھای کرکرهای ب ود ،زﯾرا اﯾن احتمال وجود دارد که چوبھای کرکره،
تيرھای مخفی مضر توليد کند .اگر متوجه شدﯾد که تيرھای مخفی از طرﯾق پنجرهھا ،چشمانداز گوشهھا ،تيرھای چراغ برق ،پشتبامھا و آنتنھا
وارد خانه میشوند ،ﯾک گياه سرزنده گلدانی را در لبه پنجره بگذارﯾد تا آنھا را رفع کند.
از نقطهنظر فنگشوﯾی ،پنجرهای که رو به بيرون باز میشود ،بھتر از پنجرهای است که جلوی ورود ھوا را میگيرد ،ھمچنين دو پنجره باز ،بھتر از
ﯾک پنجره باز است؛ چون باعث تھوﯾه ھوا میشود.
نکته مھمی که باﯾد در اﯾنجا اشاره کرد ،اﯾن است که باﯾد ھر چه سرﯾعتر و زودتر ،شيشهھای شکسته و ترک خورده پنجرهھا را عوض کنيد؛ چرا
که موجب خستگی چشم ،سردرد و مشکالت سالمتی میشوند .پردهھای جذاب و قاب پنجرهای که گل و گياه زﯾبا در آن باشد ،به تلطيف اثرات
ناشی از گوشهھای تيز پشتبامھا ،آنتنھا ،بشقابھای ماھواره و تيرھای چراغ برق و دور کردن چشمانداز ناخوشاﯾند پنجره کمک میکند.
منبع :کتاب کوچک فنگشوﯾی
شيال ھداﯾتپور
منبع tehroon٢٠. :
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پوششی سريع برای ديوارھا

دﯾوارھا از جمله آسيب پذﯾرترﯾن سطوح خانه ھستند.
آنھا عالوه بر ترك خوردگی ناشی از افت ساختمان و
گذشت زمان ،ھمواره بر اثر برخورد كوچكترﯾن جسم
سختی مورد صدمه قرار می گيرند .حال گاھی اﯾن
آسيب ھا چندان زﯾاد نبوده و ﯾا محل وقوعشان به
صورتی است كه با به كارگيری روش ھاﯾی مانند
نصب تابلو ﯾا دﯾواركوب و ﯾا آوﯾختن پرده ھای تزئينی
پوشش ﯾافته و در معرض دﯾد قرار نمی گيرند ولی اگر
موقعيت قرارگيری صدمات به گونه ای باشد ،كه با
ھيچ ﯾك از راھكارھای فوق پوشيده نشده و ظاھر
نازﯾباﯾی را در محيط به وجود آورده است ،نگران
نباشيد .در چنين شراﯾطی تكنيك ھای متعددی وجود
دارند كه شما می توانيد با انتخاب و اجرای مناسب
ترﯾن آنھا ،نه تنھا نمای آسيب دﯾده دﯾوار موردنظر را با
صرف ھزﯾنه ای اندك و در مدت زمان كمی پوشش
دھيد ،بلكه به اﯾن ترتيب ظاھر متفاوت و زﯾباﯾی را از
آن دﯾوار نماﯾان می سازﯾد .در اﯾنجا به دو نمونه از آنھا
اشاره خواھيم كرد:
 -١تكنيك بافت دار كردن :برای بافت دار كردن مواد و
روش ھای مختلفی وجود دارد ،ﯾكی از اﯾن مواد،
تركيب پودر مل ،روغن اليف ،آب و رنگ روغنی
ساختمان است به گونه ای كه خميری تقرﯾباً شل
حاصل شود.
برای اﯾن منظور می توانيد ميزان آب و پودر مل را آن
قدر تغيير دھيد تا به نتيجه دلخواه برای غلظت خمير دست ﯾابيد.
خمير حاصله در واقع ھمان بتونه است كه برای پر كردن فرورفتگی ھای داخل دﯾوار استفاده می شود.
توضيح :برای درست كردن اﯾن خمير جھت نمونه ای كه اشاره خواھيم كرد از رنگ روغنی قھوه ای استفاده كنيد.
خمير را به وسيله كاردك به صورت تكه تكه بر روی سطح دﯾوار آسيب دﯾده بماليد .برای اﯾن منظور كاردك را تنھا به ﯾك جھت حركت نداده و سعی
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نكنيد كه بافت اﯾجاد شده را صاف و ﯾكنواخت سازﯾد بلكه زﯾبا بودن اﯾن قبيل پوشش ھا به اتفاقی بودن آنھا است .پس از گذشت مدت زمان الزم
برای خشك شدن اﯾن الﯾه بافت دار خميری بر روی دﯾوار اﯾن بار ھمين خمير را با رنگ روغنی كرم درست كرده و دوباره با ھمان روش بر روی سطوح
بافت دار قھوه ای قبلی بكشيد .با اﯾن تفاوت كه غلظت خمير در اﯾن مرحله بسيار كمتر بوده و در نتيجه الﯾه ھای نازك تری را بر روی بافت خشن و
نسبتاً ضخيم قبلی بر جای می گذارد .به اﯾن ترتيب دﯾوار آسيب دﯾده و پر از ترك و ضربه خوردگی اكنون به دﯾواری زﯾبا و بافت دار تبدﯾل شده است
البته الگوی رنگی ذكر شده تنھا برای ارائه اﯾده ای نو مطرح شد .شما می توانيد از رنگ ھای دلخواه و ھماھنگ با محيط با ھمين روش استفاده
كنيد.
 -٢تكنيك طرح دار كردن :ﯾكی از روش ھای طرح دار كردن دﯾوار كه برخالف روش فوق طرح مالﯾمی را بر روی دﯾوار بر جای گذارده و كاربرد آن تقرﯾباً
در بيشتر مكان ھا امكان پذﯾر است ،تكنيك رنگ برداری نام دارد.
به اﯾن ترتيب كه ابتدا رنگ موردنظر را آماده كرده و سپس با قلم مو و ﯾا غلتك به صورت نيمه رقيق بر روی دﯾوار پوشش دھيد .حال دستمال نخی
نسبتاً زبری را در دست تان به صورت مچاله درآورده و به صورت ضربه ای بر روی رنگ خيس تماس دھيد .با اﯾن روش رنگ اضافی از روی سطح
دﯾوار برداشته شده و ھمزمان با انتقال به پارچه ،نقش مچاله شده پارچه بر روی دﯾوار باقی می ماند.
توضيح :از آنجاﯾی كه برای انجام اﯾن روش می باﯾست ھنگام رنگ برداری رنگ زﯾرﯾن خيس باشد ،به سرعت عمل زﯾادی نياز دارد.
منبع  :روزنامه شرق
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تا خانهای زيباتر

● آشناﯾی با برخی اجزای دكوراسيون و تاثير آنھا بر فضای زندگی
تجھيزات مختلفی مانند انواع پارچهھا ،رنگھا ،بافتھا ،چراغھا ،ضماﯾم تزئينی و
بسياری از اجزای مبلمان ،وسعت انتخاب شما را برای آفرﯾنش دكوراسيون زﯾبا و موفق
تشكيل میدھند .با انتخاب ھر ﯾك از وساﯾل تزئينی ﯾك قدم به فضای دلخواه خود
نزدﯾكتر میشوﯾد تا محلی را برای آساﯾش و امنيت خود و ساﯾر اعضای خانواده فراھم
سازﯾد .با ارزش نھادن بر تكتك جزئيات دكوراسيون ،میتوانيد فضاﯾی بینقص و بدﯾع
خلق كنيد.
اتاق پذﯾراﯾی كه حال و ھوای سنتی در آن حكمفرماست در طيف طراحی سنتی،
طراحی رسمی ،آراسته ،تشرﯾفاتی و بانشاط جاﯾگاه خاصی دارد .برای مثال در سبك
سنتی ،اغلب چوبھای تيره )ھمانند پاركت كف اﯾن تصوﯾر( ،دﯾوارھاﯾی با رنگھای
پاستلی روشن و پارچهھاﯾی با نقوش كالسيك به كار برده میشود.
برای اﯾجاد حال و ھوای رسمی و سنتی میتوانيد مبلمان سبكھا و دورانھای مختلف را با ﯾكدﯾگر تركيب كنيد .استفاده از فرش شرقی در كنار
مبلمان آنتيك قرن ھجدھم و نوزدھم ،فضاﯾی كامال سنتی و رسمی را به وجود آورده است.
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رنگ زرد باالترﯾن سرعت انتقال نور را دارد ،ﯾعنی اﯾن رنگ دارای فركانس باالﯾی است و مسافت بسياری را طی میكند ،به ھمين دليل از دﯾدگاه
روانشناسی رنگ ،رنگی است كه به سرعت جلب توجه میكند و فضاﯾی سرشار از انرژی و شادمانی میآفرﯾند.
دﯾوارھای اتاقی که زرد رنگ ھستند كه فضاﯾی بسيار مجلل و بانشاط را به وجود آوردهاند .رنگ زرد روشن تاكيدی بر سبكھای كالسيك،
نئوكالسيك و سنتی است .اﯾن رنگ گرمای خاصی را به محيط میبخشد .ھمانند تصوﯾر اول كه فضاﯾی گرم و صميمی را به وجود آورده است.
مورد استفاده اﯾن رنگ بيشتر در اتاقھای جنوبی خانه است كه از ميزان نور طبيعی كمتری برخوردارند و اﯾن رنگ میتواند تا حدودی به گرما
بخشی و نورانی كردن اﯾن اتاقھا كمك كند .برای تعدﯾل القای حس گرمی و سردی فضای اﯾن اتاق ،از مبلمانی با روكش پارچهای آبی رنگ
استفاده شده است ،تا اﯾن فضا از تعادل بصری برخوردار باشد .به عبارتی رنگ آبی ،مكمل خوبی برای طيف رنگھای زرد است.
پارچهھای پردهای زردرنگ ھمراه با نقوش آبی رنگ ،مكملی برای رنگ دﯾوارھا و مبلمان ھستند و ھماھنگی و رﯾتم را در اﯾن اتاق حاصل كردهاند.
باﯾد ﯾادآور شوم كه تكرار ﯾك رنگ و ﯾا ﯾك الگو ،به ﯾك فضا وزن میدھد.
در بعضی از خانهھا قسمت حاشيه باالی دﯾوارھا به صورت نوار مرمرﯾن شكل تزئين میشود .ھمچنين اﯾن تكنيك را بر روی ﯾكی از برجستگیھای
دﯾوار میتوانيد مشاھده كنيد .ﯾكی از تكنيكھای تزئينی و ظرﯾف نقاشی روی دﯾوار ،تكنيك مرمرﯾن كردن و ﯾا ) (marblingاست.
با استفاده از اﯾن تكنيك عالوه بر القای فضای سرد و رسمی میتوانيد به پسزمينه اتاق ﯾعنی دﯾوارھا ھوﯾت ببخشيد .نمای سنگين ،پرنقش و
نگار ﯾك سنگ مرمر براﯾتان تداعی میشود .شما با استفاده از چند تكنيك نقاشی ساده میتوانيد فضاﯾی مجلل و خيالانگيز بيافرﯾنيد.
● نحوه اجرا
بنابر سليقه شخصیتان چند رنگ مورد نظر را انتخاب كنيد )رنگھای روغنی نيمهبراق ارجح است( ،اﯾن رنگھا را بهصورت جداگانه به روی تختهای
برﯾزﯾد ،تكه پارچهای را پيچانده و به ﯾكی از اﯾن رنگھا )روشنترﯾن رنگ( آغشته كنيد ،سپس آن را روی دﯾوار مد نظر فشار دھيد تا ساﯾه روشنی از
رنگ زمينه و رنگ دلخواه بهدست آورﯾد ،سپس تكه پارچه را به رنگ تيرهتر آغشته كنيد و سعی كنيد خطوطی ھمانند خطوط سنگ مرمر روی دﯾوار
نقاشی كنيد.
پس از خشك شدن ،بھتر است از ﯾك رنگ ميانه برای ھماھنگ كردن كار استفاده كنيد .برای موفقيت بھتر در اﯾن كار بھتر است از رنگھای خنثی با
ساﯾهھای مالﯾم استفاده كنيد.
منبع  :روزنامه سالمت

http://vista.ir/?view=article&id=245325

تابلو مکمل ديوار

دﯾوارھای ﯾك خانه بدون تابلوھا ،عكس ھا ،آﯾنه و اشيای تزئينی آوﯾز خالی و
ناتمام ھستند .آنچه بر روی دﯾوارھای ﯾك خانه می بينيد نشان دھنده ذوق
و سليقه صاحبان آن است .معماری خانه شاﯾد چندان مطابق با سليقه
صاحبش نباشد زﯾرا گاه افراد ناگزﯾر از انتخاب آن ھستند اما آنچه روی
دﯾوارھا نصب شده و زﯾنت بخش آنھا است اغلب از ذوق و سليقه صاحبخانه
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حكاﯾت دارد .دﯾوارھای ﯾك خانه مانند بوم سفيدی ھستند برای ابراز ذوق صاحب خانه تا با ھنر و سليقه خود آنھا را بياراﯾد.
ھميشه به خاطر داشته باشيد در آراستن دﯾوارھا نيز باﯾد تناسب و تعادل را در نظر گرفت .تركيب ھای متقارن ھمواره چشم نواز ھستند چه در
چيدمان لوازم منزل و چه در نصب تابلو و قاب ھای گوناگون بر دﯾوار .با اﯾن حال ﯾك آراﯾش نامتقارن می تواند بسيار جذاب تر باشد.
تركيب ھای گوناگون چيدمان نامتقارن را در دكوراسيون منزل و ھمچنين نصب تزئينات آوﯾز بر روی دﯾوارھا تجربه كنيد تا به بھترﯾن تعادل در ميان آنھا
و تركيب و آراﯾشی كه با سليقه و روحيات شما سازگار است برسيد.
اگر تعدادی قاب دارﯾد كه ماﯾليد در ﯾك اتاق نصب كنيد بھترﯾن روش ،جمع كردن آنھا در كنار ھم و تشكيل ﯾك مجمع از قاب ھا است .به اﯾن ترتيب
نتيجه بسيار بھتر از پخش كردن آنھا به صورت پراكنده در قسمت ھای مختلف از دﯾوارھای اتاق است .ساده ترﯾن حالت برای ﯾك مجموعه از قاب
ھا زمانی است كه آنھا وجه مشتركی با ھم داشته باشند مثل وقتی كه شما تصاوﯾر گوناگونی را در قاب ھای ﯾك شكل و ﯾك اندازه دارﯾد .با توجه
به فرم فضای موردنظرتان ممكن است آنھا را به صورت ﯾك ردﯾف افقی ﯾا عمودی نصب كنيد .لزوم دقت به فرم اتاق به اﯾن دليل است كه چنانچه
قاب ھا را در ﯾك ردﯾف افقی نصب كنيد دﯾوار پھن تر و چنانچه در ﯾك ردﯾف عمودی نصب كنيد دﯾوار مرتفع تر به نظر خواھد رسيد.
بنا به سليقه شما ممكن است اﯾن قاب ھا را به صورت مجموعه ای از ردﯾف ھای افقی ﯾا عمودی موازی با ﯾكدﯾگر بچينيد كه در اﯾن صورت ھم باﯾد
در انتخاب عمودی ﯾا افقی بودن مجموعه دقت كنيد به عنوان مثال ﯾك مجموعه شش تاﯾی از قاب ھای ﯾك شكل را ممكن است در سه ردﯾف
دوتاﯾی ﯾا دو ردﯾف سه تاﯾی نصب كرد .چنين تركيب ھای متقارنی را می توان با قاب ھای غيرھمسان كه ھم اندازه نيستند نيز پدﯾد آورد :ﯾك قاب
بزرگتر در مركز و قاب ھای كوچك تر در اطراف آن چيدمانی غيرمتقارن برای قاب ھا می تواند مثال به صورت فرم  Lﯾا صليبی شكل باشد كه برای
چشم غيرقابل پيش بينی تر و در نتيجه جالب تر و زﯾباتر از چيدمان ھای متقارن خواھد بود.
قاب ھا را به صورتی بچينيد كه مطابق با زواﯾا و شكست ھای فرم موردنظر شما باشند .به جای قرار دادن بزرگترﯾن قابتان كه در چيدمان قاب ھا بر
بقيه چيره و غالب است خوب فكر كنيد .اگرچه ممكن است قرار دادن بزرگترﯾن قاب در مركز و سپس چيدن ساﯾر قاب ھا در اطراف و متناسب با آن
بدﯾھی به نظر برسد اما بد نيست تركيبات دﯾگری را نيز آزماﯾش كنيد مثال ممكن است قاب بزرگتر را در نقطه ای قرار دھيد كه با مركز چيدمان
مجموعه قاب ھا فاصله اندكی داشته باشد و به ﯾك سو متماﯾل تر باشد.
تزئينات آوﯾز كه برای دﯾوارھا در نظر می گيرﯾد الزاما نباﯾد تابلوی نقاشی ﯾا طراحی و ﯾا پوستر ھای تھيه شده از آنھا باشند بلكه ممكن است از ﯾك
مجموعه كارت پستال ﯾا ﯾك قطعه پارچه نفيس ﯾا گلدوزی ھای دستی و خالصه ھر آنچه مورد پسند شما است و می تواند در ﯾك قاب قرار گيرد
استفاده كنيد .ھمچنين ظروف زﯾباﯾی مثل بشقاب ھای طرح دار قدﯾمی می توانند زﯾنتی زﯾبا برای دﯾوارھا باشند.
اگر قصد دارﯾد مجموعه متنوعی از عكس ھا ،نقاشی ھا و ھمچنين مثال بشقاب ھا را در ﯾك دﯾوار در كنار ھم نصب كنيد ابتدا باﯾد تصميم بگيرﯾد كه
فرم نھاﯾی اﯾن مجموعه به چه شكلی باشد :به عنوان مثال فرم كلی آن سه گوش ،چھارگوش ﯾا گرد باشد .اگر ماﯾليد سوراخ ھای اضافی روی
دﯾوار شما اﯾجاد نشود بھتر است قاب ھا را روی كاغذ بزرگی بگذارﯾد و الگوﯾی از فرم ھر ﯾك از قاب ھا در اندازه طبيعی تھيه كنيد .اﯾن الگوھا را
برﯾده و با ﯾك قطعه چسب نواری كه در زﯾر آنھا چسبانده اﯾد با ترتيب دلخواھتان روی دﯾوار بچسبانيد و آنقدر تغيير دھيد تا به بھترﯾن تركيب و آراﯾش
برسيد .سپس جای ھر ﯾك از الگوھا ،قاب اصلی را نصب كنيد .ھمچنين می توانيد قاب ھا را روی زمين به نحو دلخواه بچينيد و از باال به آنھا نگاه
كنيد و تا زمانی كه از آراﯾش آنھا راضی شوﯾد آنھا را جابه جا كنيد .سپس مطابق ترتيب نھاﯾی بر روی دﯾوار نصب كنيد.
بھترﯾن جا برای نصب تابلوھای بزرگ تك ،باالی ﯾك كاناپه ﯾا مبل شاخص كه به لحاظ فرم ﯾا اندازه از ساﯾر مبل ھا متماﯾز باشد ،باالی شومينه و ﯾا
باالی ﯾك بوفه است.
قاب ھا را در حدود ارتفاع ھم تراز با چشم بيننده نصب كنيد ،نه خيلی باالتر و نه خيلی پاﯾين تر.
ھنگام نصب تابلوھای متفاوت به صورت ﯾك مجموعه تعادل فرم كلی مجموعه را در نظر بگيرﯾد :به عنوان مثال اگر می خواھيد ﯾك تابلوی بزرگ را در
ﯾك سو نصب كنيد دو تابلوی كوچك تر در سوی دﯾگر نصب نماﯾيد .دقت كنيد فاصله ميان تابلوھا در ﯾك مجموعه تقرﯾبا ﯾكسان و حدود نصف پھنای
كوچك ترﯾن قاب باشد.
برای ھماھنگ كردن چند قاب در اشكال و اندازه ھای مختلف ممكن است ھمه آنھا را با رنگ واحدی رنگ بزنيد و به اﯾن ترتيب با ھزﯾنه ای اندك
تعدادی قاب را ھماھنگ كنيد.
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سپيده سليمی
منبع  :روزنامه شرق
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تابلو ھايی با رنگ آميزی

گاھی و حتی تابلوﯾی ﯾا تابلو ھاﯾی با رنگ آميزی بيشتر شاد و طرحی
ساده به روی گليم آوﯾخت.
و ﯾا حتی قرار دادن گلدانھای کوچک در دﯾگھای مسی خوشرنگ کوچک که
به راحتی در دسترس ميباشد.
قرار دادن استکان ھای کمر بارﯾک توی ﯾک سينی کوچک مسی )که باز در
دسترس است( مثال ً  ٣تا ﯾا بيشتر به تعداد دلخواه و توی ھور کدام ﯾک
شاخه گل مارگرﯾت...ﯾا رز ...ﯾا  .....البته با شاخه خيلی کوتاه شاﯾد اﯾن گلھا
از دسته گلی باشه براتون ھدﯾه آوردند ....و قرار دادن ان بر روی ميز در ھر
جای خانه.حتی ميتوانيد در کنار اﯾن گلدان ھای کوچک شمع ھای رنگی ﯾا
سفيد کوتاه قرار دھيد..
در حال حاضر به نظر من ظرفھای بلور فوقالعاده زﯾبا با رنگھای شاد در صناﯾع
دستی سراسر کشور وجود دارند که ميتوان خيلی کارھای زﯾبا با آنھا انجام
داد.
مثال ً قرار دادن ﯾک ظرف ﯾا شی بلوری که با دکور شما کامال ً تضاد دارد بر روی طاقچه ﯾا کمد ﯾا کنسول و خيلی زﯾبا تر ميشود که به نحوی نور روی
ان بتابد......حاال ميشه نور طبيعی ﯾا ﯾک آباژور ﯾا ﯾک شمع در نزدﯾکی آن روشن باشد...
من شخصاً در اﯾن مورد که گفتم از ظرفی ﯾا گلدانی به رنگ قرمز ﯾا زرد ﯾا آبی ﯾا سبز رنگ ھای خالص استفاده ميکنم.
استفاده از الله شمعدان ھا و ترمه ھای قدﯾمی گه عتيقه ھستند قاب کرده و به عنوان تابلو در ھال و پذﯾراﯾی می توان استفاده کرد.
استفاده از اشيا عتيقه در کنار اسباب و وساﯾل مدرن تناقضی اﯾجاد ميکند که غالباً زﯾباست و مورد توجه قرار ميگيرد..
ﯾکی از جذاب ترﯾن طراحی ھای اتاق نشيمن ﯾا پذﯾراﯾی استفاده از کاغذ دﯾواری ميباشد که امروزه با طرحھا و رنگھای گوناگون در دسترس ميباشد
و از نظر مالی مقرون به صرفه و اقتصادی تر رنگ آميزی مجدد فضا می باشد و حتی از نظر زمان نصب!...
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تاثير رنگ در آشپزخانه

امروزه آشپزخانه بيش از گذشته بخشی از خانه شده است که اھل خانه
در آن به سر ميبرند ،اﯾن اتاق دﯾگر تنھا مکانی برای تھيه غذا نيست و حتی
آشپزخانھھاﯾی که بزرگ ترند ،به مرکز خانه تبدﯾل شده اند .خانواده برای
استراحت در آنجا جمع ميشوند ،از دوستان خود در آن پذﯾراﯾی ميکنند،
تکاليف شان را انجام ميدھند و غذا ميخورند .آشپزخانه محيطی خودمانی،
ساده و صميمی است ،اما از آنجا که زمان زﯾادی را در آنجا سپری ميکنيم،
دوست دارﯾم تا حد امکان جلوه آن دلنشين و جذاب باشد .مھمترﯾن نکته در
آشپزخانه اﯾنست که کابينت و دﯾگر فضاھای نگھداری وساﯾل و مواد غذاﯾی فراوانی داشته باشد تا نمای آن آشفته و درھم رﯾخته به نظر نرسد.
بدﯾن ترتيب ،جای بيشتری برای قرار دادن لوازم مفيد و زﯾبا خواھيم داشت.
● رنگ در آشپزخانه
آشپزخانه ﯾکی از مھمترﯾن بخشھای ھر خانه است که فعاليتھای بسياری در آن انجام ميشود .بنابراﯾن ،با اطمينان خاطر ميتوانيد از رنگھای روشن
و درخشان که احساس انرژی را با خود به ھمراه ميآورند ،در آن استفاده کنيد .اگر عالقمند نيستيد که از چند رنگ بر روی ھر ﯾک از دﯾوارھا بھره
ببرﯾد ،تنھا ﯾک رنگ را به کار برﯾد .با اﯾن ھمه ،استفاده از چند رنگ ،آن جا که تقابلھاﯾی ميان رنگھا پدﯾد آﯾد ،ميتواند منظره آشپزخانه را مدرن کند.
● جلوه ھای رنگين
رنگھای نارنجی ،قرمز ،زرد و سبز ،حس زنده بودن و شکوه را برای اﯾن آشپزخانه به ارمغان آورده اند .اﯾن حس حاصل تقابل رنگھای دﯾوارھا و
وساﯾل است .ھرگاه احساس کنيد که نياز به روحی جدﯾد در آشپزخانه دارﯾد ،به آسانی ميتوانيد برخی از خرده وساﯾل را عوض کنيد و به جای آنھا
جاﯾگزﯾنھاﯾی با رنگ جدﯾد تھيه کنيد.
● رنگ آميزی
برخی از شما ممکن است به طرحھای چھارخانه ﯾا راه راه بر روی دﯾوارھای آشپزخانه عالقه داشته باشيد .گھگاه ميتوان چنين طرحھاﯾی را از ميان
کاغذھای دﯾواری ﯾافت .اما اگر طرح دلخواه خود را نيافتيد ،نااميد نشوﯾد .خودتان دست به کار شوﯾد و الگوی مورد نظر را پدﯾد آورﯾد.
▪ نخست کل دﯾوارھا را به رنگ سفيد ﯾا کرم بسيار روشن در آورﯾد .دقت کنيد که زﯾرسازی رنگھا به درستی صورت گيرد و سطح دﯾوار صاف و
ﯾکدست باشد .سپس ،نوارھای بارﯾکی از کاغذ تھيه کنيد و درون آنھا را با تيغ ببرﯾد.
▪ اﯾن نوارھا را بر روی دﯾوارھا قرار دھيد و درون شان را رنگ آميزی کنيد .مثال اگر زمينه اصلی کرم رنگ است ،ميتوانيد برای نوارھا از رنگ سفيد
استفاده کنيد.
▪ پس از اﯾن که رنگ خشک شد ،نوارھا را به صورت افقی قرار دھيد تا خطوط افقی را نيز بر روی دﯾوار پدﯾد آورﯾد .برای اﯾن که خطوط صاف و موازی
باشند ،دقت بسياری الزم است .برای اﯾن منظور ،ميتوانيد مثال برای کشيدن خطوط عمودی ،باال و پاﯾين دﯾوار را به فاصلھھای  ١٠سانتی متری
عالمت گذاری کنيد تا بتوانيد نوارھا را دقيقا موازی ھم قرار دھيد.
● سادگی و پاکی
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اگر سراسر آشپزخانه سفيد باشد ،احساس خواھيد کرد که در بيمارستان ھستيد .از اﯾن رو ،برای جلوگيری از سادگی بيش از حد ،رنگھاﯾی را نيز
به طرح خود بيفزاﯾيد.
● کف درخشان
تھيه کفپوشی جدﯾد برای آشپزخانه ميتواند ھزﯾنه بر باشد .از اﯾن رو خودتان ميتوانيد با رنگ آميزی و سپس براق کردن کفپوش ،جلوھای نو پدﯾد
آورﯾد .تقابل اﯾن دو رنگ در تصوﯾر بسيار دلنشين است .پس از خشک شدن رنگ ،پوششی برای براق کردن بر روی کفپوش استفاده شده است.
● آبی آشپزخانه
با رنگھا و شيوھھا و طرحھای مختلف رنگ آميزی ،جذابيت را برای آشپزخانه خود به ارمغان آورﯾد .ﯾکی از رنگھای جذاب در آشپزخانه ،رنگ آبی
است .کاشيھای آبی نيز ميتوانند ھمين جلوه را پدﯾد آورند .اگر در زمينه اصلی رنگ دﯾوارھا ﯾا کاشيھا ،طرحھا و خطوطی نيز دﯾده شود ،بر جذابيت
فضا افزوده ميشود .از اﯾن رو ،سعی کنيد طرحی را برگزﯾنيد که بافت آن نيز به دلنشين کردن فضا کمک کند.
● صورتی زﯾبا
اگر چه در بسياری از آشپزخانھھا »صورتی« رنگ متعارف و معمول نيست ،اما استفاده از آن در زﯾبا کردن طرح ميتواند بسيار سودمند باشد .اﯾن
رنگ محيط را گرم و دوستانه ميکند و با ھم آﯾی آن با سفيد و خاکستری جلوه آشپزخانه را امروزی ميکند .البته صورتی را ميتوان با طيف
گستردھای از رنگھا به کار برد که ھر ﯾک احساس و حال و ھواﯾی متفاوت را پدﯾد ميآورند.
● بوفه و کابينت
وجود بوفھھای جادار مھمترﯾن نکته در آشپزخانه است ; ﯾعنی جاﯾی برای قرار دادن وسائل و مواد غذاﯾی فاسد نشدنی .در بوفھھا و کابينت
ميتوانيد قوطيھای کنسرو و خرده رﯾزھای آشپزخانه را قرار دھيد تا بدﯾن ترتيب ،محيط شلوغ و آشفته به نظر نرسد .به ھر روی ،مھمتر آن است که
بتوانيد ھر وسيلھای را که بدان نياز دارﯾد ،به سرعت پيدا کنيد و از آن استفاده نماﯾيد .روی قفسھھا و لبه کابينت نيز فضای مفيدی است که در
صورت داشتن اﯾده ،به خوبی ميتوان از آن استفاده کرد .از ﯾک سو ،ميتوانيد برخی وساﯾل تزﯾينی ﯾا گلدانی از گل را بر روی آن قرار دھيد تا از اﯾن
طرﯾق جلوه آشپزخانه زﯾباتر شود.
از سوی دﯾگر ،روی کابينت فضای مناسبی را برای قرار دادن برخی وساﯾل کاربردی که نمای مطلوبی نيز دارند ،در اختيار مينھد .مثال ،ميتوانيد
ماکروفر ﯾا آبميوھگيری خود را آنجا بگذارﯾد .به ھر تقدﯾر ،استفاده از چنين فضاھاﯾی در آشپزخانه از گذشته دور مرسوم بوده است ،ھر چند در
سالھای اخير ،جلوه آن مدرن تر و کاربرد آن سودمندتر شده است .به نظر ميرسد که مناسب و جادار بودن بوفھھا و کابينت امروزه بيش از گذشته
است ،زﯾرا در آپارتمانھای کوچک شھری داشتن چنين فضاھاﯾی برای ھر آشپزخانھای موھبتی به شمار ميرود.
منبع  :روزنامه مردم ساالری
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تاثير رنگھا در زيبايی منزل

● کمد لباس اتاقھا را از نوع دولنگه و مرتفع انتخاب کنيد.
● در اتاق نشيمن به ترکيبی که بر اثر باھم آﯾی رنگھا و اشيا اﯾجاد می
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شود ،دقت کنيد .در صورت امکان از چرخه رنگھا استفاده کنيد تا در انتخاب
رنگ اشتباه نشود.
● ﯾک آباژور ﯾا گلدان گل بزرگ در گوشه ھال ،ھميشه جلب توجه می کند.
● اگر در خانه شما ،اغلب رنگھا ،خنثی و بی روح ھستند ،ﯾکی از اشيای
بزرگ ،مثل کاناپه را از رنگھای تند انتخاب کنيد تا ترکيب کامل شود.
● آﯾينه ھاﯾی که قاب طرحدار دارند ،شکوه بيشتری به منزل شما می
بخشند.
● شاﯾد باور نکنيد ،اما وساﯾل کم اھميتی مثل صندلی ،کوسن ﯾا روتختی،
در ظاھر خانه شما تغييری بزرگ اﯾجاد می کنند ،پس در انتخاب رنگ و طرح آنھا وسواس بيشتری به خرج دھيد.
● آباژورھاﯾی که کناره منگوله دار دارند ،نورپردازی اتاق شما را رؤﯾاﯾی می کنند.
● ھمگونی رنگ پرده اتاق خواب با پاﯾه ھای تخت شما ،ھر بيننده ای را به تحسين وا می دارد.
● پھن کردن گليم ﯾا قاليچه ای با طرح سنتی در اتاق خواب ،باعث اﯾجاد روحيه صميميت و گرمی در ھر بيننده ای می شود.
● برخی لوازم کوچک مثل شمع ھا ،کوزه ھای گلی ﯾا لوازم قدﯾمی و ساعتھاﯾی با طرحھای جالب ،فضای اتاق شما را پرتر نشان می دھند.
● برای اﯾجاد ﯾک نقطه کانونی در اتاق خواب ،که بالفاصله جلب توجه کند و احساس خنکی را اﯾجاد کند ،ﯾک تابلوی سفيد ﯾا آﯾينه با دور سفيد،
مؤثر خواھد بود.
● در اتاق ناھارخوری خود دقت کنيد تا کوچکترﯾن اجزا ،حتی فنجانھا و ظرف سس و شکر ،متناسب با ساﯾر اجزای ميز انتخاب شوند.
● سعی کنيد طرح دستمال سفره ھا با روکش صندلی ،از ﯾک زمينه رنگی انتخاب شوند .به ﯾاد داشته باشيد اگر در اکثرﯾت وساﯾل از رنگھای سرد
استفاده شده ،حتماً وسيله ای با رنگ گرم و تند ،برای اﯾجاد احساس گرمی و لطافت در اتاق استفاده کنيد) .ﯾک گلدان رنگی روی ميز ناھارخوری
انتخاب خوبی است(.
● به دکوراسيون حمام اھميت بيشتری بدھيد .قرار دادن مجسمه ھای زنتی در گوشه حمام مسير دﯾد را به خود جلب می کند.
● دو طرح رنگی صورتی  -آبی ﯾا زرد درخشان در حمام ،تأثير فوق العاده ای روی روحيه شما می گذارد.
● پارچه ھای زرد روشن و سبک در آشپزخانه شما ،نماد روحيه صميمی شما خواھد بود و به صرف غذا ،حال و ھواﯾی دﯾگر می بخشد.
● بر خالف نظرﯾه عموم که وساﯾل زﯾاد در اتاقھای خانه ،باعث احساس شلوغی و سردرگمی می شوند ،باﯾد بدانيد ھرچه وساﯾل و تجھيزات
شلوغ تر و بيشتری در فضای آشپزخانه بچينيد ،احساس اطمينان بيشتری در شما اﯾجاد می شود و آشپزی را براﯾتان دلپذﯾرتر خواھد کرد ،اما
تناسب چيدن وساﯾل خانه را فراموش نکنيد
منبع  :تھران مانيا
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تاثير نور بر رنگ دکور اتاقھا
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چرا رنگ آبی زﯾباﯾی كه با آن ھمه دقت انتخاب كرده اﯾد پس از ماليده شدن
بر روی دﯾوار اتاق خواب را ھمانند ﯾك ﯾخدان كرده است ؟
تغيير رنگ انتخابی دﯾوار با مبلمان در محيط داخل خانه ھمه به علت تابش
نور طبيعی ﯾا مصنوعی خورشيد در خانه است .
شما ممكن است رنگی را دوست داشته باشيد اما باﯾد ببينيد اﯾن رنگ بر
روی دﯾوار چگونه به نظر می رسد؟ برای اﯾن كه پس از انتخاب رنگ و
استعمال آن بر روی دﯾوار نااميد نشوﯾد بھتر است اﯾن نكات راھنما را دنبال
كنيد ...
مھمترﯾن نكته اﯾن است كه ابتدا نمونه ای از رنگ انتخابی دﯾوار ﯾا پارچه رومبلی خود را در تمام ساعات روز زﯾر نور ببينيد  .كمی رنگ را روی تخته ﯾا
گوشه ای از دﯾوار بماليد و در طول روز و حتی شب زﯾر نور برق به آن نگاه كنيد تا تغييرات احتمالی را ببينيد  ،نور المپ فلورسنت به خصوص تغييرات
زﯾادی در ظاھر رنگ اﯾجاد می كند .
در مناطق سرد ﯾا شرجی كه در اغلب روز نور كمی می تابد و ھوا ابری است  ،رنگ ھای داخل خانه تيره تر به نظر می رسد  .مثال ً رنگ آبی
مدﯾترانه ای را كه در منطقه ای آفتابی دﯾده اﯾد در خانه شما كه در منطقه ای سرد و كم نور قرار دارد چندان زﯾبا و روشن نخواھد بود .
جھت تابش نور و ھمچنين شمالی ﯾا جنوبی بودن خانه ی خود را پيدا كنيد  .اگر خانه شما رو به شمال است احتماال ً نور چندان زﯾادی درﯾافت نمی
كند و سرد به نظر می رسد  .بنابراﯾن بھتر است از رنگ ھای سرد چرخه رنگی كه ممكن است منجر به سرد و بی روح تر به نظر رسيدن خانه تان
شود استفاده نكنيد  .بنابراﯾن با استفاده از طيف ھای رنگی گرم خانه خود را گرم و پر روح تر كنيد .
اگر اتاق ﯾا خانه شما  ،شمالی جنوب است و نور زﯾادی درﯾافت می كند بھتر است به جای استفاده از رنگ ھای گرم كه خانه ی شما را گرم تر
نشان می دھد  ،از رنگ ھای مالﯾم و سرد استفاده كنيد تا خانه تان كمی سردتر و شاد به نظر رسد .
اگر اتاق شما تارﯾك و گرفته است  ،رنگ آميزی سفيد و روشن تأثير نخواھد كرد  .رنگ سفيد بدون وجود نور كافی در خانه خاكستری تيره به نظر
خواھد رسيد .
تابش نور مستقيم از باال بر اتاق باعث می شود كه رنگ صاف و ﯾكدست به نظر برسد  .سعی كنيد از كليدھای تنظيم نور و تعداد زﯾادی نورھای
مستقيم فراگيردر كل اتاق استفاده كنيد .
ھميشه رنگ پس از خشك شدن تيره تر به نظر می رسد  .اگر می خواھيد ببينيد رنگ در پاﯾان كار نقاشی چه تغييری می كند آن را بر روی ﯾك تكه
كاغذ روغنی )كاغذی كه آب را جذب نمی كند(
امتحان كنيد و اجازه دھيد خشك شود تا رنگ آن را به ھنگام خشك شدن ببينيد .
رنگ ھای خنثی بسيار روشن ممكن است در زﯾر نور شدﯾد روز ﯾا نورھای مصنوعی المپ ھا در شب رنگ پرﯾده و بی حال به نظر برسد  .پس بھتر
است از رنگ ھای تندتر برای طراحی رنگ چنين اتاق ھاﯾی استفاده كنيد  .رنگ ھا پس از استعمال و خشك شدن كمی متفاوت تر به نظر می
رسند .
مثال رنگ پوست تخم مرغی روغنی خيلی روشن تر از نوع مات اﯾن رنگ به نظر می رسد  .به عالوه اگر شما دﯾوار صافی را رنگ كنيد و با ھمان
رنگ دﯾوار بافت دار ناصافی را ھم رنگ كنيد  ،در پاﯾان كار رنگ دﯾوار صاف روشن تر به نظر خواھد رسيد  .المپ ھای ھالوژون رنگ ھای اثاثيه و
فضای اتاق را نسبت به المپ ھای معمولی تنگستن  ،واقعی تر و طبيعی تر نشان می دھند .
منبع  :شميم
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تاريخچه کاغذ ديواری

کاغذ دﯾواری از چين آغاز شد.به اﯾن دليل که اوال چينی ھا کاغذ را اختراع
کردند ،ثانيا آن ھا از قدﯾم کاغذ برنجی روی دﯾوارھاﯾشان می چسباندند.
در سال  ١٠۵بعد از ميالد چينی ھا از چيزھای به درد نخور و لباسھای
قدﯾمی کاغذ را درست کردند،و اﯾن آن طور که ميدانيم تولد کاغذ است.
در قرن  ٨تعدادی از زندانی ھای چينی که زﯾر دست عرب ھا کار می
کردند،مھارت درست کردن کاغذ را به آن ھا ﯾاد دادند و به اﯾن ترتيب دانش
درست کردن کاغذ در خاور دور گسترش پيدا کرد.
در قرن  ١٢ھم اﯾن دانش در اروپا گسترش ﯾافت.اولين کاغذ دﯾواری اروپاﯾی
که ھنوز ھم وجود دارد روی تير عمارت دانشگاه کمبرﯾج است که به سال
 ١۵٠٩تعلق دارد.
اما کاغذ دﯾواری به نامی که ما می شناسيم در سال  ١۶٧۵توسط جين
ماﯾکل پاپيلون که فرانسوی است درست شد.
در سال  ١٧٨۵ماشين چاپ کاغذ دﯾواری اختراع شد که ابتدا  ۴رنگ،سپس
 ٨رنگ و...بودند تا اﯾنکه به صورت پيشرفته در آمدند.
بعد از جنگ جھانی دوم که انقالب صنعتی اتفاق افتا د،کاغذ دﯾواری ھای بادوام و قابل شستشو درست شد.

تھيه و تنظيم:م.خيراندﯾش
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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ﯾک محيط آرامش بخش ،دلپذﯾر و امن برای کودک بسيار مھم است.
ھمچنين محل نگھداری کودک باﯾد براساس نياز با وساﯾلی تزئين شده
باشد که متناسب با سن و جثه او باشد.
ھنگام تصميم گيری برای ترتيب دادن محل زندگی کودک باﯾد به نکات
مھمی از جمله احساس امنيت و در عين حال ساختن ﯾک محيط متفکرانه
برای او توجه کرد.
داشتن ﯾک برنامه روزانه منظم را در اﯾجاد احساس امنيت کودک بسيار مؤثر است .به اﯾن ترتيب کودک با ساختار فعاليت ھای روزانه آشنا شده و
با ﯾافتن جاﯾگاه خود در اﯾن برنامه ،اعتماد به نفس بيشتری پيدا می کند.
احساس تعلق در کودکان ﯾکی دﯾگر از الزامات محيط زندگی برای آنان است و کودکان نياز به احساس تعلق دارند .داشتن اشياء و اسباب بازی
ھاﯾی که صرفاً متعلق به خود آنھاست برای آنھا آشنا و منعکس کننده تجارب و فرھنگ شخصی خودشان است کامال ضروری می باشد .بنابراﯾن
بھتر است برای ھرکدام از کودکان ﯾک خانواده ،وساﯾل شخصی از جمله کيف ،کتاب و اسباب بازی با الصاق برچسب اسم بر روی اﯾن وساﯾل و ﯾا
حتی مندرج شده به عکس آنھا تھيه شود.
بھتر است عروسک ھا و اسباب بازی ھای کودکان از چھره ھا و بافت ھای متفاوتی از جمله پالستيکی ،پارچه ای و فلزی تھيه شده باشد .از
سوی دﯾگر ،کتاب ھای کودکان باﯾد نشان دھنده نژاد و فرھنگ و جنسيت ھای گوناگون باشد و ھمچنين محل خاصی نيز برای قرار گرفتن نقاشی
ھا و کارھای دستی کودک که منعکس کننده تجارب شخصی اوست در نظر گرفته شود.
کودکان برای حرکت کردن نياز به فضای زﯾادی دارند اما فضاھای کوچکتری ھم باﯾد برای ساﯾر فعاليت ھای کودکان مثل نقاشی ،کتاب خوانی و
بازی با شن و آب فراھم شود .اﯾن فضاھا به کودک کمک می کند تا آسان تر تمرکز کرده و با دوستان خود در گروه ھای کوچکتری بازی کنند.
ھمچنين تدارک فعاليت ھاﯾی که در اطراف ميزھای کوچک انجام شود مثل نقاشی ﯾا خميربازی ،کودکان را تشوﯾق می کند تا به گروه ھای کوچک
تقسيم شده و بازی کنند.
دمای اتاق
درجه حرارت محيط کودک باﯾد بين  ١۶تا  ٢۴درجه سانتی گراد حفظ شود و تھوﯾه کافی برای ورود ھوای تازه به محيط وجود داشته باشد .ھمچنين
نور محيط باﯾد متناسب با فعاليت کودک تنظيم تا کودک را برای فعاليت ھای روزمره اش تشوﯾق کند.
در صورت امکان باﯾد اثاث و وساﯾل محيط زندگی متناسب با جثه کودک باشد .ھمچنين استفاده از پرده ھا ،صندلی ھا و رنگ ھای آرامش بخش و
شاد به جذابيت و راحتی محيط کودک ،کمک می کند.
شرکت دادن کودک در فعاليت ھای مناسب و قابل دسترس بودن وساﯾل مورد نياز برای آنھا از اھميت وﯾژه ای جھت اﯾجاد ﯾک محيط امن و آرامش
بخش برای زندگی کودک برخوردار است .از اﯾن رو می توان کودکان را تشوﯾق کرد تا در مرتب کردن و چيدن لوازم منزل ،تھيه ﯾک غذای ساده و
مورد عالقه و چيدن سفره کمک کنند .ھمچنين باﯾد ارزش و اھميت نظافت محيط زندگی را به آنان آموخت و نيز تمام امکانات و لوازم موجود برای
فعاليت ھای مورد نياز کودک باﯾد قابل دسترس باشند.
منبع  :روزنامه کيھان
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تأثير رنگھا در چيدمان منزل

ھمه ما بارھا و بارھا اھميت رنگھا را در زندگی حس کرده اﯾم .اﯾن عنصر
اساسی در چيدمان منزل نيز نقش تأثيرگذاری دارد .بنابراﯾن ،با بھره مندی از
آن می توانيم خانه ای شاد ،دل انگيز و امن داشته باشيم .به ھمين دليل
الزم است زبان و معنای رنگھا را بدانيم تا بدرستی از آنھا استفاده کنيم .از
ھمين رو ،سعی دارﯾم شما را به دنيای رنگھا و تأثير آنھا ببرﯾم.
رنگھای سرد ،رنگھای گرم
به طور کلی رنگھا دو دسته اند؛ رنگھای اصلی که شامل زرد ،آبی ،قرمز و
رنگھای فرعی نظير سبز ،بنفش ،نارنجی ،زرد ماﯾل به سبز ،سبز ماﯾل به
آبی ،آبی ماﯾل به سبز ،بنفش ماﯾل به قرمز و ...که از ترکيب رنگھای اصلی
به وجود می آﯾند.
البته ،تقسيم بندی دﯾگری ھم برای رنگھا مطرح می شود .به اﯾن ترتيب که آنھا را در دو گروه رنگھای گرم و سرد قرار می دھند .برای تشخيص
اﯾن مسأله باﯾد در چرخه رنگ خطی از زرد به بنفش بکشيد .رنگھاﯾی مثل سبز و فيروزه ای که در ترکيب آنھا آبی به کار رفته ،در سمت چپ خط
قرار دارند که به عنوان رنگھای سرد ناميده می شوند .اﯾن رنگھا به طور کلی خاصيت آرام بخشی دارند .رنگھاﯾی نظير صورتی ،نارنجی و ...در طرف
راست خط قرار دارند و در ساختمان آنھا قرمز به کار رفته که به عنوان رنگ گرم شناخته می شوند.
بنابر پژوھشھای متعدد ،اﯾن گونه رنگھا بيانگر احساسات مختلف ھستند که از خوش بينی محض تا خشونت شدﯾد را در بر می گيرد.
الگوھای راﯾج کدامند؟
متناسب با فضای خانه از الگوھای ھماھنگ زﯾر در چيدمان منزل می توان استفاده کرد.
▪ الگوی تک رنگ :در اﯾن الگو می توان از ﯾک رنگ برای چيدمان محيط بھره برد.
▪ شيوه کنتراست :در اﯾن روش با استفاده از دو رنگ متضاد نظير آبی و نارنجی می توان فضاﯾی دلخواه اﯾجاد کرد.
▪ الگوی مشابه :در اﯾن روش اگر رنگ زرد را انتخاب می کنيد ،می توانيد برای تکميل از رنگھای نارنجی بھره بگيرﯾد.
▪ استفاده از رنگھای گوناگون :اﯾن شيوه گرچه الگوﯾی راﯾج است ،اما باﯾد توجه داشت در اﯾن روش ،ھماھنگی رنگھا دقيق صورت بگيرد تا از نظر
زﯾباشناسی چشم نواز باشد.
● فضاسازی دلخواه
اگر اتاق شما کوچک است می توانيد به کمک رنگھای گرم و سرد اﯾن فضا را بزرگتر نشان دھيد .به اﯾن ترتيب که وساﯾلی به رنگھای گرم )قرمز،
نارنجی و صورتی( را جلوتر از وساﯾلی که به رنگ سرد )آبی ،سبز و (...ھستند ،قرار دھيد.
رنگ سفيد نيز در بزرگ نماﯾی فضا مؤثر است .مزﯾت دﯾگر آن ،افزاﯾش نور محيط می باشد .اما اﯾن رنگ معاﯾبی نيز دارد .بنابراﯾن اگر تعداد دﯾوارھای
سفيد رنگ در خانه ای بيش از حد باشد .فضای خانه سرد و ناخوشاﯾند به نظر می رسد .در ضمن پاکيزه نگه داشتن آن ھم بسيار اھميت دارد.
البته می توان قبل از بھره مندی از اﯾن رنگ ،اندکی رنگ قرمز ﯾا آبی را به آن افزود ،تا به اﯾن ترتيب ،ضمن حذف تأثير ناخوشاﯾند رنگ سفيد مطلق،
از ترکيب جدﯾد ،رنگی چشمنواز اﯾجاد شود .برخی نيز ترجيح می دھند سفيد را با رنگھای آبی ﯾا صورتی ترکيب کنند.
اما باﯾد به خاطر داشت اﯾن رنگ برای اتاقھای کوچک مناسب نيست؛ چون فضا را سنگين و اتاق را دلگير می کند .البته توجه به فردی که می
خواھد از اتاق استفاده کند نيز در انتخاب رنگ محيط اھميت دارد که در شماره ھای آﯾنده بيشتر در اﯾن باره خواھيم نوشت.
منبع  :روزنامه قدس
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تجديد دکوراسيون حمام

برای تجدﯾد دکوراسيون حمام می توانيد با نصب لوازم لوکس مثل سيستم
ھای فشاری اب ﯾا دوش ھای مدرن نماﯾی زﯾبا اﯾجاد کنيد ﯾا برای شروع تنھا
اسپری ھای بدن با جلد زﯾبا خرﯾده و در محوطه حمام قرار دھيد  .حمام را به
محيطی برای ارامش و تمدد اعصاب تبدﯾل نماﯾيد  .امروزه حتی عده ای افراد
که حام ھای بزرگی دارند تلوﯾزﯾون و دستگاه پخش سی دی را نيز در حمام
قرار می دھند .
ھنگام تجدﯾد دکوراسيون حمام در ابتدا دقت کنيد تا در صوتر امکان فضای
حمام را افزاﯾش دھيد و بعد از ان به فکر نصب کابينت ھا و قفسه ھای زﯾبا
در ان باشيد .
بر روی ﯾکی از قفسه ھای دﯾواری تعدادی از قاب عکس ھای خانوادگی با
قاب ھای ﯾکسان ﯾا تعدادی مناظر مشابه اما با قاب ھای ﯾکسان را قرار دھيد  .صابون ھا و ل وازم اراﯾشی خود را درون کاسه ھای شيشه ای رنگ
اميزی شده  ،سفال ھا ﯾا ظرف ھای سنتی و زﯾبا قرار دھيد و کنار انھا را با شيشه ھا و مروارﯾد ھای بدلی رنگی پر نماﯾيد  .در کاسه ھا را زنجيرھا
و ربان ھای رنگی و زﯾبا ببندﯾد  .در اطراف وان و ﯾا بر روی قفسه ھا و ﯾا بر روی پيشخوان کنار دست شوﯾی شمع ھای زﯾبا و معطر قرار دھيد  .به
اﯾن ترتيب حمام شما ظاھری رمانتيک پيدا می کند .
در صورتی که حمام به اندازه کافی بزرگ است می توانيد ميز کوچک ﯾا ﯾک صندلی حصيری زﯾبا را نيز درون حمام بگذارﯾد  .اگر قاب عکسی در حمام
اوﯾزان کرده اﯾد در باالی ان ﯾک چراغ نصب نماﯾيد و در گوشه ھای مختلف حمام چراغ ھاﯾی با ولتاژھای کم نصب کنيد  .ھمچنين سعی کنيد تا
کابينت ھای دﯾواری نصب شده در حمام شيشه ای باشند .
تجدﯾد رنگ نيز گام موثری است  .رنگ روشن برای پس زمينه و رنگ ھای درخشان تر برای کابينت ھا و ساﯾز لوازم  .ھنگام تجدﯾد دکوراسيون حمام
حتی با تغيير جای لوازم و اضاف کردن چند چيز کوچک دکوری می توانيد نماﯾی نو اﯾجاد کنيد  .ﯾکی از کارھای موثر در تغيير جلوه حمام استفاده از
گلدان ھای گل در حمام است اما سعی کنيد از گلدان ھای زﯾبا و متفاوتی استفاده کنيد  .ﯾکی از بھترﯾن گزﯾنه ھا باکس ھای گل می باشند ) .
اﯾن باکس ھا برای نقاط مختلف منزل کاربرد دارند و به زودی راجع به اونھا ﯾک بحث جدا می کنيم ( ﯾا از گلدان ھای دﯾواری استفاده کنيد  .گلدان
ھا و گل ھای شيشه ای دست ساز نيز منظره زﯾباﯾی اﯾجاد می کند  .اﯾن گلدان ھا را بر روی پيشخوان ﯾا اطراف وان ﯾا کنار در وردی قرار دھيد .
استفاده از اﯾنه ھای تراشکاری شده با قاب ھای زﯾبا نيز تاثير چشمگيری دارد .
ﯾکی از اسان ترﯾن راه ھا برای تغيير نمای حمام تعوﯾض در کابينت ھا و کمدھاست .
منبع P٣٠world :
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تختخواب برای خانهھای کوچک

وقتی در خانهای زندگی میکنيد که به خاطر وسعت کم فضای داخل آن،
اتاقخوابھا به قدری کوچک ھستندکه حتی امکان قراردادن ﯾک ﯾا ٢
تختخواب بهطور ثابت در آنھا وجود ندارد ،مجبور نيستيد از نيازتان به خوابيدن
روی تختی راحت صرفنظر کنيد.
اﯾن روزھا نوآوری و ابتکار باعث پدﯾدآمدن امکاناتی شده که با استفاده از آنھا
ھمزمان میتوان چندﯾن نياز را برآورده کرد .جالبتر اﯾنکه برای دستيابی به
اﯾن اھداف ،تنھا ﯾک راھکار عملی وجود ندارد بلکه راهھای مختلفی در قالب
لوازم دکوراسيون کمجا برای حل اﯾن مشکل اندﯾشيده شده است .بهطور
کلی ،منظور از لوازم دکوراسيونی کمجا ،لوازمی است که با اشغال حداقل
فضای ممکن ،بيشترﯾن و بھترﯾن امکانات را در ﯾک قالب در اختيار
مصرفکننده قرار دھد؛ ﯾعنی درواقع صفت کمجا به معنای اشغال کمترﯾنجا
توسط آن وسيله دکوراسيونی است.
اغلب ما در ميان اﯾن قبيل لوازم ،فقط با مبلھای تختخوابشو آشناﯾی
دارﯾم؛ درحالی که اﯾنگونه لوازم در انواع و اقسام مدلھا و برای منظورھای
مختلفی توليد میشوند و تنھا کافی است براساس نياز و شراﯾط محيطتان ،بھترﯾن و مناسبترﯾن را برگزﯾنيد .بهعنوان مثال ،باتوجه به اﯾنکه اتاق
خواب ازجمله مھمترﯾن فضاھای خصوصی است که ھر فرد پس از اتمام ﯾک روز پر از فعاليت و تالش ،برای استراحت و خواب شبانه ﯾا گاھی
نيمروزی و ھمچنين کسب انرژی مجدد به آنجا پناه میبرد ،ھرچه امکانات اﯾن مکان بيشتر مھيا باشد ،نتيجه بھتر خواھد بود .بنابراﯾن داشتن
تختخوابی راحت در اتاقی کوچک ،میتواند ﯾک نياز اصلی بهشمار آﯾد که اﯾن روزھا چندان دور از ذھن ھم نيست؛ پس باﯾد به دنبال راھکارھای
مناسب برای دستيابی به اﯾن ھدف بود.
ھمانطور که پيش از اﯾن نيز اشاره شد ،برای اﯾن منظور ،راهھای متعددی ازجمله ھمان کاربرد مبلمان تختخوابشو وجود دارد ولی ما در اﯾنجا قصد
دارﯾم به ارائه روش دﯾگری به نام کمدھای تختخوابشو ﯾا تختخوابھای کمدی بپردازﯾم .اﯾن کمدھا اگرچه ظاھری شبيه به کمد دارند ولی درواقع
تختخوابی راحت را نيز تشکيل میدھند .البته اﯾن حداقل امکان آنھاست؛ زﯾرا معموال اﯾن مدل تختخوابھا قسمتی از ﯾک مجموعه کمد دﯾواری را
شامل میشوند که در کنار تختی ﯾکنفره ﯾا حتی دونفره ،کاربردھای دﯾگری نيز دارند .در تصاوﯾر مختلف ،نمونهھاﯾی از اﯾن کمدھا و تختھا را
مالحظه میکنيد .البته انتخاب ھرکدام از اﯾن ترکيبھا با خصوصيات و امکاناتشان ،رابطه مستقيمی با نوع کاربرد و فضاﯾی دارد که کمد
تختخوابشو برای آنجا درنظر گرفته شده است.
گذشته از اﯾن مورد ،در اصل ،سيستم به اﯾن ترتيب است که تختخواب شامل ﯾک تشک ابری و ﯾک سطح چوبی در کف آن است که از ﯾکسو در
حالت باز ،اﯾن سطح چوبی به ھمراه پاﯾه آن – که ممکن است دسته کمد باشد – ساختار اصلی تخت و از سوی دﯾگر در حالت بسته ،ھمان نمای
کمد را تشکيل میدھد .درواقع با بازکردن و قراردادن اﯾن تخت به ھمراه پاﯾهھاﯾش در راستای زمين ،تشک آن نيز به پاﯾين آمده و تختخوابی راحت
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برای استراحت مھيا میشود و به ھنگام روز و در مواقعی که دﯾگر نيازی به تختخواب نبوده و فقط فضای اتاق را اشغال کرده است ،سطح چوبی
به ھمراه تشک روی آن به داخل کمد منتقل شده و تنھا نماﯾی از در ﯾک کمد آشکار میشود .البته نحوه قرارگرفتن تختخواب داخل کمد ،عالوه بر
تنوع مدل و فرم کمد به  ٢صورت انجام میپذﯾرد؛ ﯾکی به صورت عمودی و دﯾگری به صورت افقی که مورد دوم بيشتر مخصوص تختخوابھای
ﯾکنفره است ولی مکانيزم کار در ھر دو با اندک تفاوتھاﯾی ،ﯾکسان است.
● مزﯾت کمدھای تختخوابشو
ھمترﯾن مزﯾت اﯾن کمدھا ،استفاده از فضای عمودی و سطح بدون استفاده ﯾکی از دﯾوارھای اتاق و اشغال کمترﯾن فضا از سطح کف اتاق به
صورت ثابت  -آن ھم برای اﯾن وسيله جاگير دکوراسيونی – است .البته اشغال اﯾن فضا ،تنھا منحصر به شب و ھنگام استفاده از تختخواب است و
ھنگام روز و اوقات دﯾگر ،انتقال آن به راحتی به داخل کمد عملی بوده و محيط اشغالشده مجددا برای دﯾگر فعاليتھای روزانه در اتاق ،خالی
خواھد شد .در ضمن ،کمدھای تختخوابشو در  ٢نوع ﯾک نفره و  ٢نفره توليد و عرضه میشوند؛ در نتيجه ،مدل ﯾک نفره آنھا برای اتاق نوجوانان و
جوانان و ھمچنين در خانهھای کوچک مجردی و زندگیھای دانشجوﯾی نيز کاربردی است .عالوه بر مھمترﯾن مزﯾت اﯾنگونه کمدھا ) اشغال فضای
اندک ( داشتن نماﯾی زﯾبا نيز ازجمله خصوصياتی است که سبب میشود درصورت وجود موقعيت و شراﯾط الزم ،از آنھا در فضاھای مختلف خانه و
حتی اتاق نشيمن نيز بتوان استفاده کرد .در ﯾکی از اﯾن تصاوﯾر ،شما نمونهای از اﯾن کمدھای تختخوابشو را مالحظه میکنيد که در ترکيبی
چندقسمتی واقع شده و در کنار آن بخشھاﯾی به کتابخانه ،بوفه ،وﯾترﯾن ،کمد واقعی و حتی زﯾرتلوﯾزﯾونی اختصاص ﯾافته است.
تشکيل چنين ترکيب کاملی در کنار ھم ،کاربرد آن را در اتاق نشيمن به راحتی توجيه میکند .در ضمن ،مزﯾت دﯾگر اﯾن مدل اﯾن است که ھرﯾک از
اجزای اﯾن ترکيب به صورت مجزا بوده و در زمانی که شراﯾط اﯾجاب میکند و فضای کافی نيز برای ھمه ﯾا حتی بخشھاﯾی از آنھا در محيط وجود
نداشته باشد ،از ترکيب کاسته خواھند شد .البته معموال در اﯾن ترکيبھا ،قسمتھای ثابتی برای قراردادن پتو ،ملحفه و بالش وجود دارد.
● مواقع غيرعملیبودن راھکار
استفاده از اﯾن راھکار با تمام مزاﯾای گفته شده ،برای ھر اتاقی عملی نيست .برای اﯾن محدودﯾت ٢ ،دليل وجود دارد:
( ١وسعت اتاق باﯾد ظرفيت قرارگرفتن ﯾک ﯾا تختخواب – ھرچندتاشو – را داشته باشد .عالوه بر آن ،فضای کمی با عرض حداقل ﯾک متر برای اطراف
تختخواب نيز باﯾد باز باقی بماند در غير اﯾن صورت ،تخت ھنگام بازشدن با مانع برخورد کرده و نمیتوان از آن استفاده کرد.
 ( ٢وجود نداشتن دﯾوار خالی نيز دليل دﯾگری برای محدودﯾت استفاده از اﯾن مدل تختخوابھاست.
بعضی از فضاھا طوری طراحی شدهاند که دﯾوارھای آن ﯾا با درھای متعدد رو به فضاھای ھمجوار شامل تراس ،حمام ،کمدھای دﯾواری و حتی
پنجرهھا اشغال شدهاند ﯾا آنکه فضای خالی الزم در مقابل دﯾوار موردنظر وجود ندارد تا بتوان روی آن ،کمد تختخوابشوﯾی با طولی حدود  ٢متر
نصب کرد.
● ﯾک راھکار جالب توجه برای شما
اگر  ٢دوست دانشجو ھستيد و خانهای متشکل از ﯾک اتاق کوچک و ھمچنين آشپزخانه و سروﯾس بھداشتی تھيه کردهاﯾد و میخواھيد آن فضا،
ھم اتاقخوابی راحت و ھم اتاق نشيمنی مجھز به مبلمان باشد ،پيشنھاد ما استفاده از کمدھاﯾی مانند تصاوﯾر زﯾر است .مانطور که در تصاوﯾر
مالحظه میکنيد ،با بستهبودن در اﯾن کمدھا ﯾا درواقع ھمان تختخواب ،اتاق نشيمنی با چند مبل و ميز ساده مھيا میشود ضمن اﯾنکه با باز کردن
تختھا اﯾن اتاق نشيمن به طرز جالبی به اتاق خوابی مناسب برای استراحت مبدل خواھد شد.
▪ نکته :مبلمان تختخوابشو در اﯾن قبيل شراﯾط ھمين کاربرد را دارد ولی جای بيشتری را نسبت به اﯾن کمدھا اشغال میکند.
منبع p30wold :
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ترکيب بندی در نصب تابلوھا

در ميان اسباب و اثاثيه دكوراسيونی خانه ،بعضی از لوازم ،اگرچه به لحاظ اھميت و ضرورت ،كارآﯾی
وساﯾل دﯾگر را دارا نيستند و حتی در تقسيم بندی ،جزء عناصر صرفاً دكوراسيونی به حساب می آﯾند،
ولی وجود آنھا در چيدمان ﯾك محيط ،ﯾك ضرورت دكوراسيونی بوده و در واقع آنھا مكمل لوازم اصلی
محسوب میشوند .تابلوھا نيز از اﯾن جمله اند.اﯾن عناصر به ظاھر نه چندان باارزش تزئينی ،میتوانند
نقشھای مھمی را در سيستم دكوراسيونی ﯾك محيط بر عھده بگيرند:
 _ ١بسياری از تابلوھا به جھت آنكه اثر ھنری را در قالب نقاشی ،فرش ،خط ،معرق و دﯾگر كارھای
ھنری ارائه میدھند ،نه تنھا خود از ارزش بسزاﯾی برخوردارند ،بلكه به دكوراسيون فضا نيز اعتباری
دوچندان میبخشند.
 _ ٢در دكوراسيون داخلی ﯾك محيط برخی وظاﯾف را میتوان به تابلوھا سپرد:
الف _ چرخش رنگی :تابلوھا گذشته از ارزش ھنری شان ،در ﯾك دﯾد كلی و دورنما ،لكه ھای رنگينی
در دكوراسيون فضا محسوب میشوند كه در موضوع چرخش رنگی محيط جاﯾگاه وﯾژه ای دارند .البته
اھميت اﯾن موضوع در نمای نزدﯾكتر و رنگھای به كار رفته در داخل اثر ھنری قاب شده نيز كماكان
ھمان ميزان است.
ب _ خطای بصری :با استفاده از تابلوھا میتوان ابعاد فضا را به لحاظ دﯾداری تغيير داد كه اﯾن كار از طرﯾق دو روش امكان پذﯾر است:
 _ ١ھنگامی كه تابلوﯾی عمودی با طول زﯾاد بر روی دﯾوار نصب میكنيد و ﯾا مجموعهای از چند تابلو را در زﯾر ھم و ﯾا در دو ردﯾف عمودی كنار ھم
به دﯾوار متصل میكنيد در ھر دو صورت در مبحث دكوراسيون خطی عمودی بر روی دﯾوار اﯾجاد كرده اﯾد كه به جھت ھداﯾت حركت چشم بيننده از
باال به پاﯾين سبب خطای دﯾد او شده و ارتفاع سقف و دﯾوار بيشتر از اندازه واقعی به نظر میرسد.
 _ ٢ھمان روش افزاﯾش ارتفاع را می توان با در كنار ھم قرار دادن چند تابلوی معموال ً ﯾك اندازه بر روی دﯾوار به افزاﯾش ظاھری طول دﯾوار تبدﯾل كرد.
حال پس از آشناﯾی با نقشھای مھم كاربردی تابلو در دكوراسيون باﯾد خاطرنشان كرد نصب تابلو بر روی دﯾوار نيز كار سادهای نيست بلكه برای
اﯾن منظور نيز قوانين خاصی از جمله در نظر گرفتن ابعاد تابلو ،وسعت دﯾوار ،ارتفاع دﯾوار ،فاصله نصب تابلو تا سقف ،ميدان دﯾد افراد و عواملی
مانند اﯾنھا وجود دارد ولی مھمتر اﯾن است كه بسياری از افراد ھمواره گمان می كنند ﯾك دﯾوار خالی بزرگ ،تنھا جای مناسب برای نصب ﯾك تابلوی
متناسب با آن به لحاظ ابعاد است .حال آنكه اﯾن تصور نادرست است .شما می توانيد مجموعه ای از چندﯾن تابلو را در ﯾك تركيب بندی صحيح بر
روی دﯾوار خالی مورد نظر نصب كنيد ولی الزم به ذكر است انجام اﯾن كار نيز باﯾد ابتدا با در نظر گرفتن شراﯾط محيطی و به طور كلی ھدف از اﯾجاد
چنين تركيبی صورت گرفته و سپس با ﯾك نتيجه گيری قطعی و صحيح در شكل و فرم تركيب بندی ،دست به كار شوﯾد .برای اﯾن منظور دو راھكار
اصلی وجود دارد:
 _ ١پالن دﯾوار و نحوه چيدمان مورد نظر برای تابلوھا را بر روی كاغذ بكشيد .به اﯾن ترتيب كه ﯾك كاغذ شطرنجی برداشته و پس از اندازه گيری
دقيق ابعاد دﯾوار بر روی كاغذ به ازای ھر ﯾك متر ﯾك سانتی متر مستطيلی بكشيد .سپس ابعاد تابلوھای موجود و ﯾا موردنظر برای خرﯾد را دقيق
اندازه گيری كرده و با ھمان مقياس ﯾك صدم ابتدا در داخل اﯾن مستطيل كه نقش دﯾوار را اﯾفا می كند ،محل و نوع تركيب بندی را با طراحی ھای
متعدد انتخاب كرده و پس از كسب نتيجه نھاﯾی برای نصب ،دست به كار شوﯾد.
 _ ٢الگوی ھرﯾك از تابلوھای مورد نظر را بر روی روزنامه و ﯾا كاغذ الگو درآورده و با در كنار ھم قرار دادن آنھا بر روی دﯾوار مورد نظر با چسب نواری
كاغذی ،وضعيت آنھا را نسبت به ھم سنجيده و پس از آنكه به ﯾك تركيب بندی مورد نظر و صحيح رسيدﯾد ،ھر ﯾك از تابلوھا را به جای الگوی آنھا
به دﯾوار نصب كنيد.
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تزئيـن خـانه با روشھايی ساده

برای بھتر و دلنشينتر کردن خانه ،فقط کافی است نگاھی دقيق به وساﯾل
زندگیتان بيندازﯾد و کمیھم سليقه به خرج دھيد .در ضمن مطلب زﯾر را
ھم بخوانيد:
ـ عکسھای خانوادگی خود را در آلبومھا انباشته نکنيد .از ﯾک قاب عکس
بزرگ خالی ﯾا ﯾک آﯾينه استفاده کنيد و تعدادی از آنھا را با سنجاق به قاب
وصل کنيد.
ـ قفسهھای کتاب فقط برای کتابھا نيستند! بلکه میتوانيم آنھا را با ھر
شی دﯾگری که دوست دارﯾم ،به خصوص ظروف سفالی و چوبی تزﯾين
کنيم.
ـ از پارچهھای رنگی ندوخته و بلند ﯾا روسری به جای پرده استفاده کنيد و
آنھا را بر روی ميله بيندازﯾد.
ـ ﯾک جام ورزشی ﯾا ﯾک ﯾخدان ،میتواند کار ﯾک گلدان را برای شما انجام دھد.
ـ ﯾک چھار پاﯾه چوبی قدﯾمیرا میتوانيم کنار مبل نشيمن برای گذاشتن کتابھاﯾی که میخوانيم ،قرار دھيم.
ـ اسباب و وساﯾل اتاق نشيمن را در فاصلهھای نزدﯾک به ھم قرار دھيد تا صميمیتر جلوه کند.
ـ گاھی میتوان از پارچهھاﯾی که در منزل دارﯾم ،به جای روکش مبل راحتی استفاده کرد تا تغييری در نمای آن داده شود .کافی است آن را روی
مبل پھن کنيد و گوشهھای آن را البهالی درزھا فرو برﯾد.
ـ میتوانيد تعدادی شمع در اشکال مختلف را جمع آوری کنيد و کنار پنجره قرار دھيد.
ـ میتوانيد روی ﯾک تاقچه را پر از مجسمهھای کوچک زﯾبا ﯾا بشقابھای قدﯾمیکنيد.
ـ باالی تختخواب ،بر روی دﯾوار ،برای قرار دادن قابھای کوچک عکس ﯾا نقاشی زﯾباست.
ـ میتوانيد ﯾک سينی نقرهای را روی ميز کنار تخت به عنوان روميزی قرار دھيد.
ـ ﯾک جعبه با پاکت نامه ،تمبر ،چسب ،کاغذ و ...کنار مبل نشيمن قرار دھيد تا در وقت بيکاری ﯾادداشتھا ﯾا نامهھای عقب افتاده را بنوﯾسيد.
ـ الزاماً نباﯾد وساﯾل تزﯾينی را از بيرون خرﯾد .ﯾک مجسمهِ کاغذی ﯾا قاب عکسی که از حلب خالی روغن درست شده است ،نمونهھای جالبی
ھستند.
ـ اتاق بچهھا را با ﯾک ستاره دنبالهدار کاغذی تزﯾين کنيد.
ـ تختخوابھا را با روتختیھای رنگی ،بافته شده و طرحدار زﯾبا کنيد.
ـ ﯾک چراغ قدﯾمی ،ساعت ﯾا مجسمهای که از مادربزرگ به ﯾادگار مانده چھره آشناﯾی به خانه خواھد داد.
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ـ گلدانھای سفالی خود را با نقوش مختلف رنگ آميزی و تزﯾين کنيد.
ـ فضاھای کناری دستشوﯾی و توالت ،محل مناسبی برای نگھداری گياھان سبز است.
ـ مخلوط صابونھای رنگی و گلھا در شيشهھای خالی سس و مربا ،رنگھای زﯾباﯾی میسازد.
ـ ﯾک فرش ﯾا نمد رنگی جلوی در ﯾا زﯾر ميز آشپزخانه بيندازﯾد.
ـ ﯾک روبان و پاپيون زﯾبا زﯾر قاب عکس ،شکل جالبی اﯾجاد میکند.
▪ نور مناسب
ـ دقت کنيد پردهھا در صورت لزوم به گونهای انتخاب شوند که قابليت ورود نور به اتاق را دارا باشند.
ـ میتوان پاﯾه چراغ روميزی را ھر از گاھی با تغيير رنگ ،نو و جدﯾد ساخت.
ـ از روبان ،پارچه ﯾا تور میتوانيد برای تغيير مدل کالھک چراغ روميزی استفاده کنيد.
ـ برای چراغ روميزی از کالھکھاﯾی استفاده کنيد که در پاﯾين عرض زﯾادتری دارند ،تا نور به طرف پاﯾين بيشتر تابانده شود و فضاﯾی گرم و لطيف
اﯾجاد شود.
ـ میتوانيد با چسباندن کاغذھای طرح و نقش دار روی کالھک ،فضاﯾی متفاوت خلق کنيد.
▪ پردهھا
ـ ميله پردهھای کھنه و قدﯾمیرا میتوان با اسپری طالﯾی و نقرهای دوباره رنگ زد.
ـ میتوان از روبانھای ساده ھمراه پارچهھا و تورھای رنگی برای بستن پرده استفاده کرد.
ـ میتوان از ﯾک شاخه بزرگ خيلی ساده ،به عنوان ميله پرده استفاده کرد.
ـ استفاده از چندﯾن پرده میتواند ،شکل اتاق را دگرگون سازد ،واالنھا ﯾا آوﯾزھای ساده پارچهای به اﯾن امر کمک میکنند.
ـ پارچهھای ساده را میتوان با نوارھاﯾی از پارچهھای رنگی به پردهھاﯾی زﯾبا تبدﯾل کرد.
▪ بالشتکھا
ـ به عنوان ﯾک تغيير کوچک ،میتوانيد با دامنھاﯾی که دﯾگر استفاده نمیشوند ،بالشتکھا و کوسنھا را روکش کنيد.
ـ چند عدد کوسن را پاﯾين مبل روی فرش قرار دھيد تا ھنگام خستگی به آن لم دھيد.
ـ بالشتک اتاق خود را میتوانيد با تکه دوزی ﯾا برودری که به شکل اسم فرزندتان باشد ،زﯾبا کنيد.
▪ روميزی
ـ ﯾک تکه دوزی زﯾبا میتواند روکشی خوب برای ميز کنار مبل باشد .به عالوه آنچه را که در زﯾر آن میگذارﯾد ،مخفی میکند.
ـ تکه پارچهھای کوچک را میتوان به عنوان وسط ميزی استفاده کرد.
ـ ميز وسط اتاق را با ﯾکی از روسریھای بزرگ و پر از رنگ خود آراﯾش دھيد.
ـ گاھی میتوان ميوهھا را به گونهای دﯾگر چيد.
▪ فضاسازی در اتاقھای کوچک
در ﯾک کاسه شيشهای ميوهھای کاج ،دانهھای گياھان ،گلھای خشک و رنگی را مخلوط کنيد و در گوشهای از اتاق ﯾا روی ميز قرار دھيد.
ـ جاﯾی برای ميز تحرﯾر ندارﯾد؟ ﯾک قطعه چوب مثلث شکل را به کنج دﯾوار متصل کنيد ،ﯾک صندلی جلوی آن بگذارﯾد .حاال ﯾک ميز تحرﯾر دارﯾد.
ـ گوشهای از اتاق را از کف تا سقف ،قفسه بزنيد .حاال فضای زﯾادی برای کتابھا و تزﯾين دارﯾد.
ـ از خرﯾد مبلمان بزرگ ،سنگين و تيره رنگ خودداری کنيد.
مبلمان چوبی روشن و سبک مطمئناً بھتر و زﯾباتر است.
ـ ﯾک تابلوی بزرگ در اتاق نشيمن بسيار زﯾباتر از چندﯾن تابلوی کوچک است.
ـ از بافت پارچهھای مختلف برای اﯾجاد فضای روشن و سبک و راحت بھتر میتوان استفاده کرد تا از رنگ آنھا.
ـ از کمدھاﯾی استفاده کنيد که تعداد کشوی زﯾاد دارند .فضای کشوھا را ھم میتوانيد تقسيم کنيد.
ـ گاھی ﯾک مبل راحتی با طرح متفاوت در گوشهای از اتاق میتواند نقطه دنجی برای شما باشد.
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ـ ھنگام خرﯾد تختخواب سعی کنيد ،آن را به گونهای انتخاب کنيد که در زﯾر ،کشو و فضای اضافی داشته باشد.
ـ شاﯾد بتوان برای ميزھای قدﯾمیخانه ،کشو ساخت.
ـ اگر جاﯾی برای ميز کنار تخت ندارﯾد ،چراغ مطالعه را میتوانيد به گونهای انتخاب کنيد که روی دﯾوار قرار گرفته و محکم شود.
▪ انباری
ـ جعبهھای سيگار ،بيسکوﯾت و ...جای مناسبی برای جمعآوری چيزھای کوچک و عجيب و غرﯾب ھستند.
ـ شيشهھای مربا و سس را دور نيندازﯾد ،برچسب روی آنھا را بکنيد و آنھا را تميز کنيد .حاال میتوانيد ميخھا و پيچھا را درون آن بگذارﯾد.
ـ جا کم دارﯾد؟ تاقچهِ کوچک کنار پنجره میتواند جای مناسبی برای وساﯾل باشد.
ـ سبدھا و وساﯾلی را که امکان دارد ،از سقف آوﯾزان کنيد.
▪ آشپزخانه و حمام
ـ وساﯾل زﯾبای آشپزخانه را پنھان نکنيد .ظروف و ليوان ھاﯾی را که دوست دارﯾد ،در سينی چوبی ﯾا فلزی ،گوشهای از آشپزخانه قرار دھيد.
ـ از قفسهھای چوبی ﯾا فلزی بر روی دﯾوار استفاده کنيد.
ـ روی ميز آشپزخانه را با دستمال سفرهھای زﯾبا تزﯾين کنيد.
ـ احتياجات روزمره آشپزخانه را تا حد امکان درون ﯾک سبد حصيری قرار دھيد .ھم در دسترس است و ھم میتواند زﯾبا باشد.
ـ شيشه اسانس ليمو ،پرتقال ﯾا کاج را درون حمام قرار دھيد.
ـ پنجرهِ حمام را با ﯾک پرده توری که نوارھای تک رنگ داشته باشد ،تزﯾين کنيد .دو پرده برای حمام در نظر بگيرﯾد :پرده زﯾر پالستيک و پرده رو به
رنگ روشن ﯾا سفيد باشد.
منبع  :نوآوران فناوری اطالعات
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تزئين اتاق کودک

تزئين اتاق کودک باﯾد مھيج و فانتزی باشد .اولين چيزی که باﯾد در
دکوراسيون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشته باشيد ،اﯾن است که اﯾن
تزئينات باﯾد مطابق با سن و روحيه کودکانتان انجام گيرد .نباﯾد اتاق فرزند ٣
ساله تان را مثل اتاق دختر  ١٣ساله تان تزئين کنيد .البته منظور اﯾن نيست
که باﯾد ھر سال با باال رفتن سن فرزندتان تزئين اتاق او را به ھم بزنيد.
منظور اﯾن بود که باﯾد اتاق کودکان را با توجه به گروه سنی آنھا دکوربندی
کنيد.
● رنگ ھای متناسب برای اتاق کودک
ببينيد کودکتان به چه رنگی عالقه دارد .اگر ھنوز سنشان به حدی نرسيده
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که بتوانند به خوبی صحبت کنند ،ﯾک جعبه مداد رنگی در جلوﯾش بگذارﯾد تا
خود ﯾکی از رنگ ھا را که دوست دارد انتخاب کند .کودکان بزرگتر خود می
توانند به شما بگوﯾند که دوست دارند رنگ اتاقشان چه رنگی باشد .ﯾادتان
باشد که اولوﯾت با عالقه ی خود بچه ھاست.
سعی نکنيد مدل و رنگ دلخواه خودتان را به زور به بچه ھا تحميل کنيد.
شخصيت آنھا از ھمين سنين شکل می گيرد و اتاقشان می تواند آﯾنه ی
خوبی برای نشان دادن شخصيتشان باشد .البته منظورم طرح و رنگ ھای
غيرمعقول آنھا نيست .باﯾد محدودﯾت تعيين کنيد اما باز آنھا را در انتخابشان
آزاد بگذارﯾد.
● اتاق کودکتان را با ابتکار تزئين کنيد
از تخيل و ابتکارتان استفاده کنيد و از کودکتان نيز برای رنگ کردن اتاق ھا کمک بخواھيد .دﯾوارھای اتاق می تواند به طرز مبتکرانه ای با نقاشی
ھای کودکتان تزئين شود .می توانيد از آلبوم ھا و عکس ھای وﯾژه در مجالت و اﯾنترنت در اﯾن زمينه کمک بگيرﯾد .دکوپاژ نيز برای خلق ﯾک اتاق
روﯾاﯾی و خاص برای کودکتان کار جالبی است.
●مبلمان اتاق کودک
با وجود طراحی ھای جالب و خاص برای مبلمان اتاق کودک موجود در بازار ،کار شما کمی ساده تر شده است .می توانيد اتاق دخترتان را مثل
اتاق پرنسس ھا صورتی و رمانتيک تزئين کنيد .می توانيد اتاق پسرتان را شکل قھرمانان ﯾا اتوموبيل سواران طراحی کنيد که مثال ً تختخوابش به
شکل ماشين مسابقه باشد .و ﯾا بسياری طرح ھای دﯾگر که مطابق با عالقه و روحيه کودکتان نيز باشد .دقت کنيد که بسياری از اثاثيه اتاق را
خودتان نيز می توانيد بسازﯾد .پس زﯾاد تو خرج نمی افتيد!
منبع P٣٠world :
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تزئين با آويز ھای کريستالی

ﯾکی دﯾگر از راه ھای سرﯾع و ساده برای زﯾنت بخشيدن کالھک ھای ساده
آباژور کاربرد منجوق ھا ،مليله ھا و به طور کلی سنگ ھای رنگی است.
برای اﯾن منظور می باﯾست مقداری از اﯾن خرده رﯾزھای تزئينی را به رنگ و
مدل دلخواه تھيه کرد و با عبور نخ ھای نامرئی از داخل سوراخ ھای موجود
در آنھا و در نھاﯾت اتصال آنھا به لبه پائينی کالھک ،نماﯾی زﯾبا و رسمی را
برای آباژور اﯾجاد کنيد ولی برای اﯾن منظور ابتدا باﯾست بر روی لبه پائينی
کالھک نوار ارﯾپی دوخته و سپس با اﯾجاد سوراخ ھای بزرگ تر به وسيله
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سوزن ضخيم بر روی حاشيه باالﯾی نوار واقع در کالھک ،با دوخت ھای
عمودی ،آوﯾزھا را از طرﯾق ھمان سوراخ ھا به کالھک متصل کنيد.

منبع  :بيرتک
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تزئين پيش بخاری

درھر اتاق نشيمن ،معموال ً ميز اصلی وسط اتاق مرکزﯾت دارد وبه ھمين
دليل بقيه فضای اتاق به فراموشی سپرده می شود .اما اگر به دﯾوارھا نيز
توجه نشان دھيد ،محل بسيار مناسبی برای اﯾجاد بافتی آراﯾه ای خواھند
بود.شومينه ای که دارای پيش بخاری باشد ،جای خوبی برای نصب
وقراردادن اشيای تزئينی است .وسائلی ھمچون شمعدان ھا ﯾا ﯾادگاری
ھای خانوادگی را می توان روی پيش بخاری درکنار آﯾينه ای با قاب منقوش
قرارداد .گياھان معطر ،گل ھا وحتی شاخ و برگ ھای تازه نيز مناسب اند .
روش ھای بی شماری برای تزئين پيش بخاری وجود دارد که انتخاب شان
به ذوق وسليقه شما بستگی دارد.
▪ گل ھای خشک شده
قرار دادن گل ھا و گياھان خشک شده ای ھمچون فلفل تزئينی می تواند به
پيش بخاری اتاق نشيمن تان جلوه ای چشم گير ببخشد .فلفل ھا را از ﯾک
رشته سيم نازک رد کنيد وبرای محکم شدنشان از اسفنج ھای مخصوص
گلفروش ھا کمک بگيرﯾد .رشته سيم را براساس قابليت گياه خشک شده
می توانيد به شکل ھای دلخواه درآورﯾد وبا چيزھاﯾی مثل اکليل تزئين کنيد.
درمراحل کار ،مراقب باشيد که ساقه ھای خشک شده نشکند.
▪ ساده وصميمی
تزﯾين ھاﯾتان ھرچه ساده تر باشد ،صميمی تر جلوه خواھد کرد .مثال ً  ،اﯾن حلقه را درنظر بگيرﯾد که از ساقه ھای بيد ساخته شده وبا تخم مرغ
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ھای رنگی تزﯾين شده است .ﯾک جفت شمعدان کامال ً معمولی نيز در دو سوی آن قرار گرفته که درنتيجه اﯾن ترکيب ،فضاﯾی ساده اما دلنشين
روی اﯾن تاقچه کوتاه اﯾجاد شده است.
بنابراﯾن ،چنانچه اندکی حوصله به خرج دھيد ،می توانيد با کمترﯾن ھزﯾنه به بيشترﯾن تأثير بصری دست ﯾابيد.
▪ سادگی طبيعی
اﯾجاد تصاوﯾر الھام گرفته از طبيعت که زﯾباﯾی طبيعی را به رخ می کشند ،تأثير بسيار مطبوعی بر فضای اتاقتان خواھد گذارد .برای مثال ،اﯾن
برگھای تازه که درﯾک گردش خانوادگی جمع آوری شده اند ،با ابتکاری ساده درون قابی چوبی جای گرفته وتصوﯾری زﯾبا پدﯾد آورده اند .برگ ھا را
ابتدا با دقت روی کاغذ ﯾا مقواﯾی مناسب بچسبانيد وسپس ،شيشه ای  -که ھم می تواند شفاف باشد ھم رنگی  -روی آن قرار دھيد.
▪ گل آراﯾی پاﯾيزی
گل ھاﯾی مانند رازک ھای پيچان با شکوفه ھای سبزشان که به نظر می رسد ھمواره در رقص اند ،می توانند باغچه تان را دﯾدنی تر جلوه دھند.
اندازه اﯾن گياه گاھی تا  ٧متر ھم می رسد وبرای فصل پاﯾيز بسيار مناسب اند .بنابراﯾن ،اکنون که درابتدای فصل دل انگيز پاﯾيز قراردارﯾم ،ﯾافتن اﯾن
گل ﯾا گل ھای مشابه دﯾگر غنيمتی گران بھا برای باغچه تان به شمار می آﯾد وشور زندگی را ھمچنان در آن زنده نگه می دارد .دراﯾن تصوﯾر،
ازگالبی ھای فصل که به تازگی چيده شده اند ،برای زﯾباتر ساختن مجموعه استفاده شده است .رنگ طالﯾی گالبی ھا با رنگ نخودی شمعدان
ھاﯾی که در دو سوی مجموعه قرار گرفته اند ،کامال ً ھماھنگ است.
▪ راﯾحه دلپذﯾر
ازگياھان تازه خوش عطر وبو ،برای تزﯾين گوشه ھای مختلف اتاق نشيمن تان استفاده کنيد تا ھم از ترکيب رنگارنگ گل و گياه لذت ببرﯾد ھم بوی
خوش گل ھای تازه مشام تان را بنوازد .دسته گلی که دراﯾن شکل می بينيد ،از رزماری ھای تازه شکل گرفته وبه شومينه اتاق ناھارخوری آوﯾزان
شده است .آوﯾختن برگ ھا وبرگچه ھای تازه به اﯾن گونه دسته گلھا ،جلوه آنھا را زﯾباتر می سازد .در ھرفصلی ،از گياھان وگل ھای ھمان فصل
استفاده کنيد تا تازگی درفضای خانه تان ھميشه جرﯾان داشته باشد.
▪ تزﯾين پيش بخاری
پيش بخاری ھا ھميشه از مکان ھاﯾی اند که برای اجرای طرح ھای تزئينی ،به وﯾژه با گل و گياه ،بسيار مناسب اند ،زﯾرا معموال ً دراتاق ھا به
نوعی نقطه کانونی به شمار می آﯾند .مسأله اﯾن است که باﯾد ميان تصاوﯾر بصری وحجم فيزﯾکی اشيای روی آن ،تعادل الزم برقرار باشد .دسته
گلی را باالی پيش بخاری بگذارﯾد ودقت کنيد نحوه انتخاب شاخه ھای گل آن با رنگ دﯾوار وشومينه ھماھنگ باشد .سعی کنيد دسته گل را به
گونه ای روی پيش بخاری قرار دھيد که سنگينی آن رو به عقب باشد ونيفتد .ھرچه تنوع گل ھای به کار رفته در دسته گل بيشتر باشد ،نمای
حاصل دلنشين تر خواھد بود.
 (١ﯾک اسفنج مخصوص گل سازی بردارﯾد و آن را روی ﯾک سينی کوچک ﯾا طلق پالستيکی قرار دھيد .بھتر است اسفنج و سينی دروسط پيش
بخاری نصب شوند.
 (٢شاخه ھای گل را دراسفنج فرو ببرﯾد وبراساس سليقه تان ،آنھا را کنار ھم تزﯾين کنيد .درھر حال ،توازن وتعادل را درچينش شاخه ھای گل
رعاﯾت کنيد .طبيعی است که شاخه ھای گل به تدرﯾج رو به جلو به سمت پيش بخاری خم می شوند  .گنجاندن شاخ وبرگ ھای تازه را در البه
الی شاخه ھای گل فراموش نکنيد.
 (٣پس از انجام اﯾن کارھا ،دسته گل را با چند شاخه گل زﯾنتی زﯾبا تزﯾين کنيد تا جلوه گل آراﯾی دوچندان شود .ھرچند عمر گلھای طبيعی چندان
زﯾاد نيست ،اما درعوض ،راﯾحه مطبوع شان ھوش از سر ھر بيننده ای خواھد برد.
منبع P٣٠world :
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تزئين حمام ساده و ارزان

روش ھاﯾی بسيار ساده و ارزان وجود دارد که با به کاربستن آنھا می توانيم
فضاھای زﯾباتری اﯾجاد کنم .ﯾکی از قسمت ھای خانه که زﯾباﯾی و تميزبودن
آنھا در روحيه افراد خانه بسيار موثر است حمام است.اما چگونه می توانيم
از حمام خود ﯾک محيط پاکيزه زﯾبا و روﯾاﯾی بسازﯾم؟ جھت اﯾن کار کافی
است ابتدا به رنگ سراميک ھا و دﯾوارھای حمام توجه کنيد ،بدﯾن صورت که
کف حمام را با کاشی سراميک و سنگ روشنی پوشش دھيد اﯾن سنگ
می تواند سفيد ،طوسی روشن ،کرم ﯾا گل بھی باشد.
سپس می توانيد جھت بھداشت بيشتر دﯾوارھای حمام را نيز تا نيمه با
کاشی ﯾا سراميک بپوشانيد و مابقی آن را تا سقف رنگ پالستيک قابل
شستشو بزنيد .البته بھتر است به خاطر بخار آب موجود در حمام از کاغذ
دﯾواری استفاده نکنيد.
در مرحله بعدی کافی است ﯾک دستشوﯾی ساده با رنگ روشن ترجيحا
سفيد انتخاب نموده و در قسمت باالی آن ﯾک آﯾنه ساده نصب کنيد و سپس
جلوی آﯾينه ﯾک تکه شيشه مستطيل شکل جھت قراردادن مسواک خمير
دندان و ساﯾر وساﯾل قرار دھيد با ﯾک نورپردازی اصولی می توانيد ھم به
زﯾباﯾی محيط کمک کنيد و ھم نور بيشتر و بھتری برای زمان اصالح خود در
آﯾينه اﯾجاد کنيد بدﯾن منظور تنھا کافی است دو عدد المپ مھتابی با نور
گرم که امروزه به نام آفتابی آنھا را می شناسند در دو طرف آﯾينه نصب نماﯾيد حال جھت استفاده بھينه از فضا بھتر است دو شيشه مستطيل
شکل دﯾگر ھم در جاﯾی از دﯾوار نصب کرده و وساﯾل تزئينی چون شمع ھای زﯾبا صابون ھای معطر و غيره را روی آنھا قرار دھيد.مرحله بعدی نحوه
انتخاب پرده حمام است.
سعی کنيد پرده حمام خود را از ﯾک رنگ روشن انتخاب کرده رنگ ھای حاشيه آن را با رنگ ھاﯾی که در دﯾوار ،کف و ساﯾر وساﯾل بکار برده اﯾد کنيد.
حال کافی است با ﯾک پادری ﯾا موکت مناسب جلوی وان و ﯾا مقابل روشوﯾی را پوشش دھيد و ﯾک سبد چوبی حصيری و ﯾا کنفی را به دلخواه
برای لباس ھای کثيف انتخاب کنيد توجه داشته باشيد که بھتر است اﯾن سبد در دار باشد تا ھم بوی جوراب ھا و ساﯾر لباس ھای چرک ،فضای
حمام را بد بو نسازد و ھم منظره زشتی اﯾجاد نکند.
حوله ھای خود را ترجيحا از رنگ ھای روشن و ھماھنگ انتخاب ننماﯾيد چرا که حوله ھای رنگ و وارنگ ھارمونی رنگ حمام شما را بر ھم خواھد زد.
شما می توانيد حوله ھا را در جاﯾی به دﯾوار آوﯾزان کنيد و ﯾا در قفسه ای تا کرده و بچينيد در پاﯾان می توانيد با قراردادن چند شمع تزئينی و
خوشبو محيط حمام خانه خود را ھر چه بيشتر روﯾاﯾی و شاعرانه سازﯾد.
منبع P٣٠world :
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تزئين حمام و دستشويی

● تزئين حمام و دستشوﯾی
حمام و دستشوﯾی در بعضی از خانه ھا تنھا به عنوان فضاﯾی کاربردی
شناخته ميشود که شاﯾسته توجه و وقت گذاشتن نيست .با اﯾن وجود
بھسازی اتاقی که ھر روز مورد استفاده تمام اعضای خانواده قرار گرفته و
تقرﯾبا تمام مھمانان آنرا ميبينند ميتواند برای اﯾن فضای فراموش شده بسيار
مفيد باشد.
شاﯾد شما از تزئين دستشوﯾی و حمام بدتان نمی آﯾد اما نميدانيد چگونه
سادگی آنرا حفظ کرده و ﯾا نميتوانيد در مورد چگونگی اﯾن تزئين تصميم
بگيرﯾد ،مطلب زﯾر ميتواند براﯾتان مفيد باشد.
● نکاتی درباره دکوراسيون
روشھای متعددی برای آراستن حمام وجود دارد اما کار مشکل ،انتخاب تنھا ﯾکی از اﯾن روشھاست .اگر اﯾده شما شامل وساﯾل و خرده رﯾزھا و
دﯾگر وساﯾل گران قيمت تزئينی است ،حتما قبل از قرار دادن تمام اقالم مورد نظرتان در اتاق ،به تناسب و ترکيبات ممکن اﯾن موارد فکر کنيد .ممکن
است افزودن ﯾک عنصر تزئينی از نظر شما بسيار عالی باشد ،اما تناسب اﯾن شیء با باقی وساﯾل حمام مانند آﯾنه ،قفسه داروھا و…تناسبی
نداشته باشد.
ﯾکی دﯾگر از اشتباھات راﯾج در تزئين حمام و دستشوﯾی ،استفاده از چند طرح و نقش مختلف است .برای مثال دﯾوارھا نقش و نگاری متفاوت از
حوله ھا و ھردو اﯾنھا متفاوت از پرده حمام و فرش ھستند .چنين کاری تصوﯾری مغشوش و عصبی کننده به وجود می آورد .بھترﯾن راه ،استفاده از
حداکثر دو نقش متناسب از نظر رنگ ،طرح –مثال گل و گياه ﯾا ماھی -و بافت ،با ﯾکدﯾگر در فضای حمام است.
● چند اﯾده موضوعی
شما ميتوانيد برای اﯾجاد ھماھنگی ،حمام را ھم مانند بقيه منزل تزئين کنيد ﯾا تمی را درنظر بگيرﯾد که به کلی با فضای باقی خانه متفاوت باشد.
برای مثال ،اگر به ساحل درﯾا عالقه دارﯾد ،ميتوانيد درﯾا را موضوع تزئين حمام قرار دھيد .رنگ دﯾوارھا را آبی روشن ﯾا بژ-به رنگ ماسه -انتخاب کنيد
و برای تقوﯾت موضوع ﯾکی دو عکس به دﯾوار نصب کنيد.
نکته مھم اﯾن است که موضوع مورد نظر شما ھرچه باشد ،بھترﯾن کار ساده و خنثی نگھداشتن رنگ کف ،دﯾوارھا و طاقچه ھاست و در عوض باﯾد
از لوازم و خرده رﯾزھای تزئينی استفاده کرد .به اﯾن ترتيب اگر بخواھيد پس از مدتی تم تزئينی حمام را تغيير دھيد ،خرج زﯾادی متحمل نخواھيد
شد.
● فوق مدرن
برای کسانی که به وساﯾل مکانيکی و مدرن عالقه دارند ،روش تزئين و تجھيز حمام با آخرﯾن وساﯾل و تکنولوژی بسيار جالب خواھد بود .شيرھای
مجھز به چشم الکترونيک ،سر دوشھای جالب و مانند اﯾنھا .انواع سردوشھا از مدلھای قابل تنظيم تا انواعی که دارای چند خروجی آب ھستند و از
دو ﯾا چند جھت آبفشانی ميکنند ،در بازار موجود است .شيرھای آب دارای چشم الکترونيک نيز از دسته مواردی ھستند که واقعا ارزش مخارج تھيه
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و نصب دارند و موجب صرفه جوﯾی فراوان در آب ميشوند.
● آرام بخش
اگر سبک مورد عالقه شما به سمت آرامش و سادگی تماﯾل دارد ،برای اﯾجاد فضاﯾی متناسب با اﯾن روحيه باﯾد حمام را با رنگھای روشن تزئين
کنيد .رنگھای روشن فضا را بزرگتر نشان داده و موجب تقوﯾت روحيه شخص ميشوند .اگر به بوھا حساسيت ندارﯾد ،در حمام از خوشبو کننده ھای
طبيعی دارای اسانس الوندر )اسطوخودوس( استفاده کنيد.
بوی اﯾن گياه بسيار آرام بخش بوده و انواع خوشبو کننده ھای آن به شکلھای مختلف مانند شمع ،ظروف تزئينی با محفظه ای برای اسانس،
صابون و… در بازار موجود است .تزئيناتی با مواد طبيعی مانند چوب و سنگ و ھمچنين گياھان سبز طبيعی ﯾا مصنوعی – نه گلھای مصنوعی
درشت قرمز و زرد -نيز به اﯾجاد فضاﯾی آرام بخش کمک ميکند.
● سليقه کودکانه
تزئين حمام و دستشوﯾی به طوری که برای کودکان جذاب باشد ،عالقه آنان به پاکيزگی و نظافت را تقوﯾت ميکند و در عين حال شادی و جذابيت
خاصی به خانه ميدھد .از فرزندانتان بپرسيد که دﯾدن چه چيزی بيش از ھمه براﯾشان جالب است .مثال ﯾک کتاب ﯾا داستان خاص را دوست دارند؟
حيوانات و ماھيھا را ميپسندند ﯾا به جنگل عالقه دارند؟ ﯾافتن مواد تزئينی-کاربردی مانند حوله ،پرده حمام و جای صابون و مسواک با تم مورد
عالقه کودکان کار مشکلی نيست .برای تزئين دﯾوار ھم ميتوانيد از تواناﯾی خود در طراحی ﯾا از تصاوﯾر آماده استفاده کنيد.
به ﯾاد داشته باشيد که تماشای چند کاتالوگ و مجله و ھمچنين گشت و گذار در فروشگاھھا ميتواند نيروی خالقه شما را تحرﯾک کرده و انتخابھای
درست تری در مقابلتان قرار دھد .مھمترﯾن نکته اﯾن است که شما وساﯾلی را برای اتاقی ميخرﯾد که "ھر روز" و "به دفعات" آنھا را ميبينيد ،پس با
دقت و توجه به سليقه جمعی خانوادھف مواردی را انتخاب کنيد که زود شما را دلزده نکرده و تا مدتھا براﯾتان جذاب باشند.
منبع  :اﯾران استراليا
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تزئين خانه با رنگھای پائيزی

خوش آمدگوﯾی به رنگھای پائيزی بسيار دلپذﯾر و ھيجان انگيز است .رنگ
زﯾبای كدو تنبل ھا به ھمان مقدار زﯾباست و در شما تأثيرگذار كه زﯾباﯾی ماه
شب چھارده و تمام طول جاده پر است از باغھای سيب كه شاخه ھای آنھا
با سيبھای حناﯾی رنگ سنگين شده اند و بزودی برگھای درختان باشكوھی
خاص و رنگی كھرباﯾی شروع به درخشش می كنند.
تمامی دنيا با آمدن پائيز رنگ و روﯾی تازه می گيرد .بيرون بياﯾيد و نگاه كنيد،
شما می توانيد اﯾن زﯾباﯾی ھا را به خانه خود دعوت كنيد.
●رنگ كھرباﯾی
رنگی مانند تشعشع نور خورشيد و عسل ،رنگی كه به روزھای سرد و كوتاه
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پائيزی گرمی می بخشد ،شمعھاﯾی كه دارای رنگ زﯾبای كھرباﯾی ھستند ،زﯾباﯾی خاصی به خانه می بخشند ،شما می توانيد چندﯾن عدد از اﯾن
شمعھا را روی طاقچه باالی شومينه بگذارﯾد ﯾا اﯾن كه به صورت تك در نقاط مختلف خانه قرار دھيد.
به دليل اﯾنكه موم به طور طبيعی دارای رنگ كھرباﯾی است ،شما می توانيد از موم به عنوان تزئين دور گلدان ﯾا شمعدانھا استفاده كنيد .اگر می
خواھيد رنگ اصلی و طبيعی كھرباﯾی را ببينيد ،كافی است مقداری ذرت را در ﯾك ظرف رﯾخته و مدتی در فضای باز قرار دھيد ،ھنگامی كه دانه
ھای ذرت خشك بشوند ،رنگی پيدا می كنند كه دقيقاً رنگ كھرباﯾی است .حتی از اﯾن دانه ھای خشك شده ذرت در ﯾك كاسه ﯾا ظرف زﯾبا می
توانيد به عنوان دكور و تزئين خانه استفاده كنيد.
●رنگ قھوه ای و برنز
می توانيد مجموعه زﯾباﯾی از غوزه ھای پنبه و علفھای ھرزی كه دارای رنگ گندمگون می باشند را در ﯾك گلدان شيشه ای جمع آوری كنيد و در
ﯾك گوشه از خانه نماﯾش دھيد .حتی می توانيد از پوسته خارجی دانه ھای روغنی مانند گردو ،بادام و فندق برای تزئين قسمت پائين گلدان
استفاده كنيد و مقداری از گلدان را با اﯾن پوسته ھا پر كنيد.
●رنگ شرابی ﯾا آلبالوﯾی
اگرچه فصل پاﯾيز مناظر درو و خرمن كوبی را به ﯾاد شما می آورد ،اما منظره باشكوه و زﯾبای تاكستانھا زﯾباﯾی خاصی به فصل پائيز می بخشد ،اما
دانه ھای زﯾبا و درشت انگور خيلی زود از بين می روند ،اما مطمئناً شما می توانيد انگورھای مصنوعی و پالستيكی زﯾباﯾی را پيدا كنيد كه در ﯾك
ظرف زﯾبا در روی پيشخوان آشپزخانه گرمی و طراوت بسياری را به خانه شما ببخشد ،ھمچنين برای آوردن اﯾن رنگ زﯾبا به خانه تان می توانيد از
ﯾك ظرف چوبی كه از سيب ھای قرمز پر شده است ،استفاده كنيد .درھا و پيشخوان را می توانيد با ذرت ھای بومی آلبالوﯾی رنگ تزئين كنيد.
●رنگ نارنجی:
كدو تنبل نمونه كاملی از رنگ نارنجی در فصل پائيز است .از اﯾن ميوه می توانيد برای دكوراسيون آﯾينه خانه استفاده كنيد.
اگر بتوانيد كدو تنبل ھای كوچك پيدا كنيد و آنھا را در گوشه ای از آشپزخانه قرار دھيد و اﯾن رنگ به آشپزخانه روحی گرم و تازه می دھد ،اگر
نتوانستيد كدو تنبل پيدا كنيد ،ازشمعھاﯾی كه شبيه به كدو تنبل ھستند نيز برای تزئين می توان استفاده كرد.
مھسا مقدمی
منبع  :روزنامه اﯾران
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تزئين ساده و ارزان حمام

در اﯾنجا با معرفی روشھاﯾی بسيار ساده و ارزان به شما ﯾاد میدھيم تا
چگونه از حمام خود ﯾک محيط پاکيزه ،زﯾبا و روﯾاﯾی بسازﯾد.
جھت اﯾن کار کافی است ابتدا به رنگ سراميکھا و دﯾوارھای حمام توجه
کنيد بدﯾنصورت که کف حمام را با کاشی سراميک و سنگ روشنی پوشش
دھيد .اﯾن سنگ میتواند سفيد ،طوسی روشن،کرم ﯾا گلبھی باشد.

www.takbook.com

www.takbook.com
سپس میتوانيد جھت بھداشت بيشتر دﯾوارھای حمام را نيز تا نيمه با
کاشی ﯾا سراميک بپوشانيد و مابقی آن را تا سقف رنگ قابل شستوشو
بزنيد .البته بھتر است بهخاطر بخار آب موجود در حمام از کاغذ دﯾواری
استفاده نکنيد.
در مرحله بعدی کافی است که روشوﯾی ساده با رنگ روشن ترجيحا سفيد
انتخاب نموده و در قسمت باالی آن ﯾک آﯾنه ساده نصب کنيد و جلوی آﯾنه
ﯾک تکه شيشه مستطيل شکل برای قرار دادن مسواک ،خميردندان و ساﯾر
وساﯾل قرار دھيد .با ﯾک نورپردازی ساده و اصولی میتوانيد ھم به زﯾباﯾی محيط کمک کنيد و ھم نور بيشتر و بھتری اﯾجاد کنيد .تنھا کافی است
دو عدد المپ مھتابی با نور گرم در دو طرف آﯾنه نصب کنيد حال جھت استفاده بھينه از فضا بھتر است دو شيشه مستطيلشکل دﯾگر ھم در جاﯾی
از دﯾوار نصب کرده و وساﯾل تزئينی چون شمعھای زﯾبا ،صابونھای معطر و ...روی آنھا قرار دھيد .مرحله بعدی نحوه انتخاب پرده حمام است.
سعی کنيد پرده حمام خود را از ﯾک رنگ روشن انتخاب کرده و رنگھای حاشيه آن را با رنگھاﯾی که در دﯾوار کف و ساﯾر وساﯾل به کار بردهاﯾد
ھماھنگ کنيد .حاال کافی است با ﯾک پادری ﯾا موکت مناسب جلوی وان ﯾا مقابل روشوﯾی را پوشش دھيد و ﯾک سبد حصيری ﯾا کنفی را به
دلخواه برای لباسھای کثيف انتخاب کنيد .توجه داشته باشيد که بھتر است اﯾن سبد دردار باشد تا ھم بوی جورابھا و لباسھای چرک فضای
حمام را بدبو نکند و ھم منظره زشتی درست نشود .حولهھای خود را ترجيحا از رنگھای ھماھنگ و روشن انتخاب نکنيد چرا که حولهھای رنگارنگ
زﯾباﯾی بيشتری اﯾجاد میکند شما میتوانيد حولهھا را در جاﯾی به دﯾوار آوﯾزان کنيد ﯾا در قفسهای تا کرده و بچينيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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تزئينات پنجره

عناصر بسياری را برای تزئين و آراستن پرده ،پرده كركره و پانل میتوان ﯾافت
كه ھمگی بر جلوه پنجره میافزاﯾند.اگر پنجره خانه شما دارای لبه و تاقچه
باشد ،میتوانيد از آن بھرهھای بسياری بگيرﯾد .چنانكه میتوان برخی
وساﯾل با گلھاﯾی را روی آن قرار داد .خود اﯾنگونه وساﯾل در شمار ارائهھا و
تزئينات پنجره ھستند و در تابش نور خورشيد جلوهای درخشان به نمای
پنجره میبخشد.
 (١استفاده از گل:
اگر به جای پردهھای معمولی ،از پرده كركره استفاده كردهاﯾد ،میتوانيد
فضای داخلی آن را با انواع گلھای تزئينی و زﯾبا بياراﯾيد و در عين حال،
سادگی طرح اتاق را حفظ كنيد .به ﯾاد داشته باشيد كه گلھا با سادگی
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محيط ھمخوانی دارند؛ گو اﯾنكه بر زﯾباﯾی آن میافزاﯾند .در اﯾن ميان،
استفاده از گلدان و ظروف شيشهای مناسبتر به نظر میرسد .ھمچنين،
در ھر فصل میتوانيد نوع گل را مناسب با فصلی كه در آن قرار دارﯾد ،انتخاب
كنيد.
 (٢نور:
اگر میخواھيد بر ميزان نور اتاقی تارﯾك بيفزاﯾيد ،از اﯾن روش استفاده كنيد :پانلھاﯾی را به كار برﯾد كه نازك باشند ،چنانكه نور از آنھا گذر كند و نيز
اندازه آنھا را چنان تعيين كنيد كه پاﯾين پنجره اندكی خالی بماند .سپس گلدانھاﯾی شيشهای را در كنار پنجره قرار دھيد .پانلھای رنگی به
جزئيات طرح میافزاﯾند و در تركيب با پرده ،آميزهای از رنگھا را به دست میدھند.
 (٣روبان:
با استفاده از روبان و دﯾگر جزئياتی با رنگھای تيره ،مانند صورتی ﯾا قرمز پررنگ ،میتوان تغييراتی گذرا و موقت ﯾا حتی فصلی را در اتاقی پوشيده
از رنگ سفيد پدﯾد آورد .روبانی كه در تصوﯾر مشاھده میكنيد ،در كنار پردهای به رنگ روشن آوﯾخته شده و به آن جلوهای بھتر بخشيده است.
رشتهھای درخشان:استفاده از آوﯾزھا و رشتهھای رنگی ،جلوه اﯾن پنجره را دلپذﯾر كرده است؛ گو اﯾنكه صميميت و گرمای فضا حفظ نشده است.
ترتيب آوﯾختن اﯾن رشتهھا بهگونهای است كه عدد  ٨را تداعی میكنند .به ﯾاد داشته باشيد كه بھتر است از اﯾن الگو برای پنجرهھاﯾی با
شيشهھای مشجر استفاده كنيد.
 (۴حاشيهھا:
حاشيهھای پرده ھمواره در دﯾدرس ھستند حتی اگر پرده به عقب جمع شده باشد .بنابراﯾن ،چه بسا كه مناسب باشد طرحھاﯾی ساده اما
تاثيرگذار را برای آراستن آنھا در نظر گرفت .در اﯾن تصوﯾر پرده با استفاده از صدفھاﯾی زﯾبا حاشيه دوزی شده كه از اﯾن رھگذر ،جلوهای دلپذﯾر ﯾافته
است.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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تزئينات جنبی پرده ھا را زيباتر می کند

▪ آﯾا می دانيد تزئينات جنبی پرده ھا  ،اتاق شما را زﯾباتر می کند؟
پرده ھا به علل گوناگون ،سھم بسزاﯾی در آراستن و دکور ﯾک اتاق دارند.
بررسی ھا به ما نشان داده که مثال ً پرده سطح زﯾادی را در ﯾک اتاق اشغال
می کند ﯾا به محض اﯾنکه می خواھيم به محيط بيرون اشاره کنيم و ﯾا به
ھر نحو با آن رابطه اﯾجاد کنيم )مثال ً پنجره را باز کنيم( ناخودآگاه به سوی
پنجره می نگرﯾم و ﯾا به سوی آن می روﯾم و به تبع آن پرده در مدنظر ما قرار
می گيرد  .نور طبيعی اتاق را از آنجا می گيرﯾم و ھر بار در موارد مختلف با
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پرده مواجه می شوﯾم در حقيقت پرده و ﯾا انواع آن را به عنوان عامل استتار
و جداسازی خانه خود از محيط بيرون قرار داده اﯾم .در نظری دﯾگر انسان
بيش از آنکه به زمين ﯾا سقف ﯾک اتاق بنگرد به روبروی خود ﯾعنی سطح
جانبی اتاق می نگرد .خالصه اﯾنکه پرده در نظر ما حضور دائم دارد .از اﯾام
خيلی قدﯾمی مردم اﯾران توجه خاصی به اﯾن مسئله مبذول می داشتند و
آن را به عناوﯾن مختلف می آراستند.
وجود پنجره ھای چوبی شکيل و کنده کاری شده ،طاق ھای نيم داﯾره ای
باالی پنجره ،چارچوب ھای آﯾينه کاری شده ،خراطی ھای روی چوب و منبّت
کاری ھای ارزنده ،اُرُسی )نوعی در قدﯾمی که دارای چھارچوب مخصوص
بوده و با باال و پاﯾين رفتن باز و بسته می شده است( ھا و پنجره ھای
رنگی و استفاده ی پارچه ھای سيمين دوزی و ﯾا زری ،حتی ترمه و فرش ،
ھمه و ھمه نشانگر اﯾن موقعيت خاص برای پنجره و توجه کردن به آن در
دکوراسيون منزل خود است .گذشت زمان ،متحول شدن زندگی و تأثير معماری اروپاﯾی بر معماری اﯾران ،نوع تزئينات پرده را نيز تحت تأثير قرار داده
است .وجود واالنھای پرده ،گل ميخ ،دسته پرده)کمر پرده( ،ﯾراق ،سرپرده  ،سرتاج  ،ميل پرده و تنوع بخشيدن به مدل و جنس ھر ﯾک در شکيل
کردن ،زﯾباﯾی و مخصوصاً در کامل کردن آنھا سھم بزرگ و نقش مھمی را اﯾفا می کنند.
در اﯾنجا ما با ارائه ی عکس ھای مختلفی شما را با اﯾن تزئينات جنبی آشنا می کنيم تا شما نيز به نوبه ی خود در انتخاب و ھماھنگ کردن اﯾن
اجزاء با ﯾکدﯾگر دﯾد بازتری داشته باشيد.
منبع  :پرشين وی
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تزئينات رنگين با روبان

بی شك شما ھم با دﯾدن روبان ھای رنگارنگ و زﯾباﯾی كه در فروشگاه ھای
لوازم خياطی دﯾده می شوند در ذھنتان به دنبال مورد استفاده ای برای ﯾك
ﯾا دو مدل از اﯾنھا روبان ھا می گردﯾد .روبان ھا نوارھای پارچه ای رنگارنگ و
زﯾباﯾی ھستند كه به صورت ساده ﯾا با طرح ھای مختلف و با عرض ھای
گوناگون از چند ميلی متر گرفته تا چند سانتی متر ،عرضه می شوند و
اغلب با قيمت ھای نه چندان گران می توان چند متر و ﯾا حتی ﯾك توپ از
آنھا را خرﯾداری كرد .اما با اﯾن روبان ھا می توان اﯾده ھای ابتكاری فراوانی را
در خانه اجرا كرد .روبان ھا را می توانيد بر روی سطوح مختلف بچسبانيد،
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بدوزﯾد و ﯾا گره بزنيد و به اﯾن ترتيب با روشی ساده ،به لوازم و بخش ھای
مختلف منزلتان نماﯾی نو ببخشيد.
روبان ھا از نظر رنگ ،طرح و بافت از تنوع چشمگيری برخوردارند كه ھر ﯾك را
می توان به عنوان مكملی زﯾبا برای دكوراسيون در بخش ھای مختلف خانه
به كار گرفت .به عنوان مثال روبان ھای بارﯾك و ارزان قيمت در رنگ ھای
پاستلی برای تزئين لوازم اتاق خواب مناسب ھستند و روبان ھای ساتن،
تافته ،مخمل و ابرﯾشمی با طرح ھا و رنگ ھای كالسيك برای تزئين كالھك آباژور ﯾا كوسن ھای اتاق پذﯾراﯾی مناسب و اﯾده آل ھستند.
ھمچنين چسباندن و ﯾا دوختن روبان در لبه وساﯾل پارچه ای شما را از تميز دوزی لبه پارچه بی نياز می كند ضمن آن كه به لبه كار نماﯾی مرتب و
تميز می دھد.
در اﯾنجا چند اﯾده برای استفاده از انواع روبان در تزئين لوازم منزل ارائه شده است .دوخت روبان ھای مخملی به رنگ ھای مختلف و در اندازه ھای
عرضی گوناگون بر روی ﯾك قطعه پارچه ساده آن را به ﯾك روتختی زﯾبا تبدﯾل می كند .ﯾك قطعه پارچه مخمل ﯾا ساتن را در نظر بگيرﯾد و روبان ھاﯾی
با پھنای مختلف و با تنوع رنگی مورد نظرتان انتخاب كنيد و روبان ھا را به صورت ماﯾل با زاوﯾه  ۴۵درجه و با فواصل ﯾكسان ﯾا مطابق سليقه خود
روی پارچه زمينه سنجاق كنيد .سپس ﯾك روبان پھن با عرض حدود  ١٠سانتی متر و به رنگ متناسب با رنگ پارچه زمينه انتخاب كنيد و روبان ١٠
سانتی متری را دور كار بر روی انتھای روبان ھا سنجاق كنيد .سپس كليه روبان ھا را در جای خود بدوزﯾد و ﯾا می توانيد آنھا را با چسب پارچه
بچسبانيد .ابتدا روبان ھای مورب روی روتختی و بعد روبان حاشيه دور آن را بدوزﯾد .برای دوخت روبان  ١٠سانتی متری دو طرف آن را بدوزﯾد.
از روبان ھای رنگی ساده برای تزئين پارچه ھای گلدار نيز می توان به عنوان ﯾك حاشيه رنگی استفاده كرد و به اﯾن ترتيب می توان ﯾك آكسان
رنگی را به رنگ ھای موجود در پارچه افزود .انواع روبان را می توانيم به صورت ھای گوناگون بر روی كوسن ھا نيز بچسبانيم .ممكن است با دوخت
اﯾن روبان ھا به صورت كادری وسط كوسن را بياراﯾيم و ﯾا كادری از آنھا را به عنوان حاشيه ھای دور كوسن استفاده كنيم.
با دوخت حاشيه ای از روبان ھای طرح دار بر روی پارچه ھای ساده می توانيم روميزی ھا و دستمال سفره ھاﯾی زﯾبا درست كنيم .از روبان ھا در
بسياری از موارد دﯾگر نيز می توان استفاده كرد .به عنوان مثال به جای بندﯾنك برای نصب پرده ھا از قطعات روبان كه در باالی چوب پنبه به صورت
پاپيون گره زده می شوند سود برد ،در مواردی كه سر روبان ھا آزاد است آنھا را به صورت مورب برش دھيد تا تار و پودشان از ھم باز نشود.ﯾك
روش دﯾگر برای استفاده تزئينی از روبان به كارگيری آن برای تزئين انواع سبد ھا است .دسته سبد را می توان با پيچيدن روبان به دورش كامال ً
پوشاند و سپس با پاپيون ھاﯾی از ھمان روبان آراست .شما ھم می توانيد روش ھای جالب دﯾگری برای تزئين ساده و سرﯾع لوازم منزلتان با روبان
ھای مختلف بيابيد.
منبع  :روزنامه شرق
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تزيين خانه به ظرافت نياز دارد

گرچه واژه کوسن رﯾشه فرانسوی دارد اما اصطالحی راﯾج است و شاﯾد
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بتوان برای آن معادل بالشتک ﯾا به قول ظرﯾفی متکای تزﯾينی در نظر گرفت.
به ھر روی کوسن ھا و متکاھای تزﯾينی از جنس مخمل و ساتن گلدوزی
شده ﯾا برودری دوزی شده از ساليان دور ھمواره مورد توجه و عالقه خانم
ھا بوده است و اکنون نيز در بيشتر خانه ھا نمونه ھاﯾی از آنھا پيدا می
شود .پيش از اﯾن و در فرھنگ سنتی خودمان در ھر خانه بخش ھای
اندرونی داشتيم که صرفا مختص خانم ھای خانه بود .کوسن ھا و
متکاھاﯾی که بر روی آنھا سوزن دوزی و گلدوزی می کردند از ھمان ھنگام
در بخش اندرونی جای داشت .معادل ھمين واژه ) اندرونی( ،اصطالحی در
ميان خانم ھای فرانسوی رواج داشت با عنوان اتاق خانم ھا )(LadiesRoom
که در اﯾن اتاق ھا انواع زﯾور آالت زنانه و عطرھا و راﯾحه ھای خوش نگھداری می شد .در مجموع تزﯾين چنين مکان ھاﯾی براساس ذوق و سليقه
خانم ھا انجام می شد و فضاﯾی کامال زنانه و خوشاﯾند ھمراه با بوی خوش انواع گل ھای خشک اﯾجاد می شد .در اﯾن اتاق ھا ،بانوان به انواع
ھنرھای دستی مانند قالب بافی ،سرمه دوزی ،مروارﯾد دوزی و ساﯾر ھنرھای ظرﯾف می پرداختند و ندﯾمه ھا به امور خانه داری رسيدگی می
کردند.
کوسن ھا و بالشتک ھا با تنوع رنگی و شکلی که ما به آنھا می دھيم بر زﯾنت و نوع چيدمان مبل و اثاثيه در نشيمن و پذﯾراﯾی منزل می افزاﯾد.
دوختن پولک و منجوق و مروارﯾدھای تزﯾينی به پوشش ھای پارچه ای اتاق نشيمن و خواب جلوه بيشتری می بخشد و در عين حال کاری است
دلپذﯾر که ارزان ھم تمام می شود .برای تزﯾين ﯾک اتاق نياز نيست که حتما دکوراتور باشيد کافی است که به ھماھنگی رنگی پارچه ھا) اعم از
پرده ،صندلی و مبلمان و …( توجه نشان دھيد تا به نتيجه دلخواھتان برسيد و فضاﯾی تحسين برانگيز خلق کنيد .کدبانوﯾی که در پی ارزش نھادن
به سنت ھای فرھنگی و بومی غنی کشورمان است حتما از اﯾن گونه طرح ھا استقبال می کند .اﯾن طرح ھا را می توانيد بيشتر در کارھای
دستی و سنتی استان سيستان و بلوچستان بيابيد و چنانچه به آن نواحی سفر می کنيد از رفتن به بازارھای سنتی غفلت نکنيد.
منبع  :روزنامه جوان
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تزيين ظرف با گل ھای خشک

چند عدد گلدان سفالی دارﯾم که میتوان آنھا را به شکلھای مختلف تزﯾين کرد .برای تزﯾين اﯾن گلدانھا از برگھای خشک شده ی گل رز
استفاده میکنيم.
بدﯾن صورت که برگھای خشک شده را با چسب به بدنه ی گلدانھا میزنيم .ھر چقدر گلھا را کوتاھتر کنيم تا کامل بر روی ظرف بچسبند نمای
زﯾباتری خواھند داشت .ھمچنين برای تزﯾين اﯾن گلدانھا میتوان از گلھای خشک شده ی رنگ دﯾگر استفاده کرد.
گلدانھای سفالی را میتوان با خزه پوشاند و ﯾک شاخه ی بيد را در روی بدنه ی آن تزﯾين کرد .خزهھا را با چسب داغ ﯾا چسب چوب به بدنه ی
گلدان میچسبانيم .و شاخه بيد را ھم به وسيله ﯾک سيم روی کار فرم میدھيم و قسمتھای اضافه ی شاخه ی بيد را کوتاه میکنيم .طوری
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شاخه ی بيد را روی بدنه ی گلدان وصل میکنيم که حرکت آن کامال ً مشخص باشد و چند تا ميوه ی جنگلی از جمله خوشهھای انگور را به شاخه
ی بيد آوﯾزان میکنيم.
چند عدد آرتی شوی خالی دارﯾم که به عنوان جاشمعی از آنھا استفاده میکنيم .کنار ھر کدام از اﯾن آرتیشوھا را با دو تا گل ،ﯾک پاپيون و نيز
ميوه ی خشک شده تزﯾين میکنيم.
▪ تزﯾين دﯾگر:
برای تزﯾين دﯾگر سبدی را آماده کردهاﯾم که روی آن را با خزه میپوشانيم و دور تا دور سبد را با ميوهھای کاج تزﯾين میکنيم.
ھمچنين ﯾک اسفنج مخصوص گلآراﯾی خشک را با خزه پوشانده و در درون سبد دﯾگر قرار میدھيم.
گلھای خشک را با رنگھای اسپری و پارچهای ،رنگ میکنيم.
اﯾن رنگھا که پودری بوده را در داخل آب حل میکنيم و گلھای خشک مانند سبزه رﯾزه ﯾا عدسی را در آن فرو برده و به مدت  ۵دقيقه
میجوشانيم تا کامال ً رنگ بگيرند.
رنگ جوھری ،رنگ دﯾگری است که گلھای خشک را با آن رنگ میکنيم نام دﯾگر آن رنگ نجاری است که تينر ،حالل آن است .بھتر است برای رنگ
کردن گلھا از رنگ پارچهای که پودری و بیخطر بوده و آب حالل آن است استفاده کنيم.
بنابراﯾن فضای اسفنج را با پر کنندهھای عدسی میپوشانيم .البته اﯾن عدسیھا را دستهبندی میکنيم سپس آنھا را با چسب و سيم بر روی
اسفنج تزﯾين میکنيم .عدسی و سبزهرﯾزه دو پر کننده ی خوب و مناسب برای فضای خالی گلھای خشک ھستند.
الله سوزنی از گلھای خشکی است که در طبيعت به ھمين شکل ﯾافت میشود .ﯾعنی بعد از مدت کوتاھی که رشد میکند خشک میشود.
اﯾن گل بومی اﯾران است .چند دسته از الله زنبوریھا را در داخل سبد تزﯾين میکنيم.
قبال ً برگھای سبزی را در گليسيرﯾن خشک و ﯾا اسپری به رنگ طالﯾی در آوردهاﯾم .بنابراﯾن برای اﯾنکه ھماھنگی در رنگ داشته باشيم اﯾن برگھا
را در داخل سبد قرار میدھيم و پشت سبد را با شاخهھای کشيده فرم میدھيم .ميوهھاﯾی از جمله بالنگ و کدو خشک را در سبد تزﯾين
میکنيم.
اﯾن سبد تزﯾين شده را میتوان بر روی شومينه ﯾا ستون جلوی آشپزخانه گذاشت .توجه داشته باشيد که گلھای خشک معموال ً باﯾد چيدمان
نافرم داشته باشند.
منبع  :پارسی فا
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تزيينات پنجره

عناصر بسياری را برای تزﯾين و آراستن پرده ،پرده کرکره و پانل می توان
ﯾافت که ھمگی بر جلوه پنجره می افزاﯾند .اگر پنجره خانه شما دارای لبه و
تاقچه باشد ،می توانيد از آن بھره ھای بسياری بگيرﯾد .چنان که می توان
برخی وساﯾل با گل ھاﯾی را بر روی آن قرار داد .خود اﯾن گونه وساﯾل در
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شمار آراﯾه ھا و تزﯾينات پنجره ھستند و در تابش نور خورشيد جلوه ای
درخشان به نمای پنجره می بخشد.
● استفاده از گل
اگر به جای پرده ھای معمولی ،از پرده کرکره استفاده کرده اﯾد ،می توانيد
فضای داخلی آن را با انواع گل ھای تزﯾينی و زﯾبا بياراﯾيد و در عين حال،
سادگی طرح اتاق را حفظ کنيد .به ﯾاد داشته باشيد که گل ھا با سادگی
محيط ھمخوانی دارند؛ گو اﯾن که بر زﯾباﯾی آن می افزاﯾند .دراﯾن ميان،
استفاده از گلدان و ظروف شيشه ای مناسب تر به نظر می رسد.
ھمچنين ،در ھر فصل می توانيد نوع گل را مناسب با فصلی که در آن قرار
دارﯾد.
● نور
اگر می خواھيد بر ميزان نور اتاقی تارﯾک بيفزاﯾيد ،از اﯾن روش استفاده کنيد:
پانل ھاﯾی را به کار برﯾد که نازک باشند ،چنان که نور از آنھا گذر کند و نيز اندازه آنھا را چنان تعيين کنيد که پاﯾين پنجره اندکی خالی بماند .سپس
گلدان ھاﯾی شيشه ای را در کنار پنجره قرار دھيد .پانل ھای رنگی به جزئيات طرح می افزاﯾند و در ترکيب با پرده ،آميزه ای از رنگ ھا را به دست
می دھند.
● روبان
با استفاده از روبان و دﯾگر جزئياتی با رنگ ھای تيره ،مانند صورتی ﯾا قرمز پر رنگ ،می توان تغييراتی گذرا و موقت ﯾا حتی فصلی را در اتاقی
پوشيده از رنگ سفيد پدﯾد آورد .روبانی که در تصوﯾر مشاھده می کنيد ،در کنار پرده ای به رنگ روشن آوﯾخته شده و به آن جلوه ای بھتر بخشيده
است.
● رشته ھای درخشان
استفاده از آوﯾزھا و رشته ھای رنگی ،جلوه اﯾن پنجره را دلپذﯾر کرده است؛ گو اﯾن که صميميت و گرمای فضا حفظ نشده است .ترتيب آوﯾختن اﯾن
رشته ھا به گونه ای است که عدد  ٨را تداعی می کنند .به ﯾاد داشته باشيد که بھتر است از اﯾن الگو برای پنجره ھاﯾی با شيشه ھای مشجر
استفاده کنيد.
● آوبزھای کرﯾستالی
آوﯾختن شاخه ھای کرﯾستالی و زﯾبا که بازتاب دھنده نور ھستند .شاخه ای کرﯾستالی را که دارای انشعاباتی است ،برگزﯾنيد و در مقابل پنجره
بياوﯾزﯾد .اﯾن شاخه ھا را می توانيد با نخ ھای نقره ای ﯾا نخ ناﯾلون در جای مناسب بياوﯾزﯾد.
● حاشيه ھا
حاشيه ھای پرده ھمواره در دﯾدرس ھستند ،حتی اگر پرده به عقب جمع شده باشد .بنابراﯾن ،چه بسا که مناسب باشد طرح ھاﯾی ساده اما
تأثير گذار را برای آراستن آن ھا در نظر گرفت .در اﯾن تصوﯾر پرده با استفاده از صدف ھاﯾی زﯾبا حاشيه دوزی شده که از اﯾن رھگذر ،جلوه ای دلپذﯾر
ﯾافته است.
منبع P٣٠world :
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تعادل ،تقارن ،سادگی

قواعد بازی در دکوراسيون داخلی میتواند به سفتی سنگ باشد و به
نرمی موم .اما اگر اصول اوليه اﯾن فن را ﯾاد بگيرﯾد ،اولين قدم را برای موم
کردن اﯾن سنگ برداشتهاﯾد.
● اﯾن ھم چند تا از اﯾن اصول اوليه:
▪ پالن اوليه و سادهای از منزل ﯾا محل کارتان را شخصاً تھيه کنيد و ابعاد
اتاق ،سالن و پنجرهھا و محل قرارگيریشان را دقيقاً ﯾادداشت نماﯾيد .ببينيد
پرﯾزھای برق کجا قرار گرفته است .تورفتگی و بيرونزدگیھای خانه را از
قلم نيندازﯾد .حاال که پالن اوليهتان را آماده کردهاﯾد ،ھر کجا که برای خرﯾد
میروﯾد آن را ھمراه داشته باشيد.
▪ سعی کنيد بفھميد که سبک منحصر به فرد و شخصی مورد عالقهتان
چيست .برای اﯾن کار باﯾد حتماً وقت بگذارﯾد .جراﯾد ،برنامهھای تلوﯾزﯾونی و
اﯾنترنت میتواند منبع خوبی براﯾتان باشد .در برنامهھای تلوﯾزﯾونی مختلف،
در مغازهھا ،در منزل دوست و آشنا و خالصه ھر کجا که میروﯾد ،زﯾر
چشمی ھم که شده نحوه چينش وساﯾل را در نظر داشته باشيد .ببينيد
کدام سبک و رنگ بيشتر از بقيه توجهتان را به خود جلب میکند.
▪ نقاط خاص محل مورد نظرتان را دقيقاً مشخص کنيد .محل قرار گرفتن
شومينه ،تاقچه ،آﯾنهھای دﯾواری از پيش کارگذاشته شده و کمدھای
دﯾواری ،ازجمله مناطق تعيينکنندهای ھستند که باﯾد ھنگام چينش دﯾگر وساﯾل ،آنھا و محل قرارگيریشان را مد نظر قرار داد.
▪ سبک و طرح مورد نظرتان را که برای ﯾکی از اتاقھا در نظر گرفتهاﯾد روی کاغذ و با ذکر جزئيات بنوﯾسيد .نوشتن جزئيات خيلی مھم است.
کلیگوﯾی نکنيد که مثال ً »ﯾک دست صندلی راحتی« .بنوﯾسيد »ﯾک دست صندلی راحتی چوبی خودرنگ که رگهھای روشن درشتی داشته
باشد«.
▪ چيزی را انتخاب کنيد و طراحیتان را حول محورآن به انجام برسانيد .مثال ً ﯾک قالی محلی ،قاب عکسی با سليقه خاص خودتان ،ﯾک ظرف سفال
ﯾا چينی ،حتی ﯾک کارت پستال کوچک که البته ھر ﯾک باﯾد رنگ و طرح و قالب کلی طرح مورد عالقهتان را به نوعی در خود داشته باشد .اﯾن طوری
شما برای شروع ،چيزی در اختيار دارﯾد و میتوانيد بقيه چيزھا را مطابق آن انتخاب کنيد و در محل بچينيد.
▪ قبل از اﯾنکه دست به ﯾک خرﯾد حسابی و جانانه بزنيد ،حتماً ھماھنگی بين کف ،پوشش دﯾوارھا و پردهھا را در نظر داشته باشيد.
▪ برای خرﯾد ،اول از بزرگترھا شروع کنيد .فرش ،پرده و مبلمان از جمله اﯾن بزرگترھا به حساب میآﯾند .باقی آنچه که میخرﯾد باﯾد از نظر طرح و
رنگ در ھماھنگی کامل با اجزای بزرگتر باشند.
▪ ترکيبی از طرحھا و الگوھا را برای دکوراسيون اتاقتان مورد توجه قرار دھيد :درشت ،رﯾز ،چھارخانه ،راهراه ،ھندسی ،ساده.
▪ جلوی راه را سد نکنيد .ﯾعنی چيدمان را طوری انجام دھيد که منطقیترﯾن و سادهترﯾن راه رسيدن به نقاط مختلف خانه به واسطه طراحی شما
کور ﯾا دور نشود .ھنگام چينش لوازم ،محلھای رفت و آمد را در نظر داشته باشيد .نباﯾد چيدمانتان طوری باشد که آدم برای رسيدن به کمد
دﯾواری مجبور شود کلی اسباب و اثاثيه را دور بزند.
▪ قبل از اﯾنکه دست به ھرگونه چيدمانی بزنيد ،عملکرد اتاق و نحوه استفاده از آن را در نظر داشته باشيد .مثال ً اگر اتاق ناھار خوریتان قرار است
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نقش اتاق مطالعه را نيز اﯾفا کند ،پس باﯾد جاﯾی ھم برای ميز تحرﯾر ،کتابخانه و امثال آن در نظر داشته باشيد.
▪ عواملی را که باعث ھمگونی ھر چه بيشتر دکوراسيون منزلتان میشود از ﯾاد نبرﯾد .رنگ پردهھا ،رنگ و طرح چوب ،پوشش کف ،پارچهھا و
بافتھای به کار رفته در منزل از جمله اﯾن عوامل ھستند.
▪ از اصل تکرار استفاده کنيد .اگر فقط ﯾک نوبت از ﯾک عنصر قرمزرنگ استفاده کرده باشيد ،ممکن است انتخابتان حمل بر کجسليقگی ﯾا تنبلی
ذھن شود ،اما تکرار ھمين رنگ در چند جای دﯾگر اتاق میتواند به طراحی رنگ اتاق کمک کند و دﯾگر توی ذوق نزند.
▪ برای اﯾنکه بتوانيد از ھنر نورپردازی حداکثر استفاده را ببرﯾد ،پيشاپيش سعی کنيد از کليدھای برق داﯾمری استفاده کنيد تا تنظيم ميزان نور به
دست خودتان و به آسانی صورت گيرد.
▪ برای خرﯾد مبلمان و دﯾگر وساﯾل منزل ،سعی کنيد تا حداکثر ممکنی که بودجهتان اجازه میدھد خرج کنيد .کيفيت اﯾن جور چيزھا در طول زمان
خودشان را نشان خواھند داد.
▪ برای ھر چه جذابتر کردن محيط ،از تضاد استفاده کنيد .قرار دادن مبلمان و دﯾگر لوازم منزل در مقابل پسزمينهای با رنگ متضاد ،باعث میشود
آنھا بيشتر به چشم بياﯾند.
▪ بين اتاقھایتان نوعی ارتباط متقابل برقرار کنيد .برای اﯾن کار باﯾد رنگھا ،طرحھا و پارچهھای به کار رفته در ھر اتاق را در ترکيبھای متفاوت در
اتاق دﯾگر تکرار کنيد.
▪ از اﯾجاد حس تعادل غافل نشوﯾد .برای اﯾن کار باﯾد به مقياس و نيز وزن بصری عناصر توجه داشته باشيد .مثال ً برای برقراری تعادل در مقابل ﯾک
شومينه سنگی بزرگ ،ﯾک کاناپه ﯾا گنجه بزرگ قرار میدھيم.
▪ نواحیای را که برای نشستن و ھمصحبتی درنظر گرفتهاﯾد ،باﯾد حتماً در مساحتی بين  ٨تا  ١٨فوت مربع چيده شود.
▪ چنانچه سطح زﯾادی از کف محل خالی است ،با استفاده از قاليچهھا و کفپوشھای کوچک ﯾا لوازم منطقهای ،سطوح خالی را به سطحھای
تعرﯾفشده و کوچکتر تقسيم کنيد.
▪ در قسمتھای نشيمن ،چيدمان را به صورتی دوتاﯾی انجام دھيد و از ميزھای کناری و انواع چراغھا استفاده کنيد تا ھم جاﯾی برای قرار دادن
نوشيدنیھا ،کتاب و غيره وجود داشته باشد و ھم نور کافی برای مطالعه.
▪ از لوازمی استفاده کنيد که باعث تأکيد روی رنگ و زمينه طراحی اتاق میشود .ترجيحاً از لوازم جفت استفاده کنيد تا بر تقارن و تعادل محيط
تأکيد به عمل آﯾد.
▪ در اتاقھای رسمی ،چيدمان متقارن را در نظر داشته باشيد .در اتاقھای غير رسمی ،بھتر است چيدمان تا حد امکان غير متقارن باشد.
▪ بر عناصر اصلی اتاق تأکيد کنيد و از نقش عناصر کماھميت و غير جذاب بکاھيد.
▪ برای ھر چه جذابتر به نظر رسيدن اتاق ،بھتر است بافتھای به کار رفته تا حد امکان متنوع باشند :صاف ،ناھموار ،درخشان ،تيره و . . .
▪ برای تأکيد روی سبک طراحی اتاقتان از خطوط استفاده کنيد .خطوط افقی ،اتاق را طوﯾلتر و محيط را آرام نشان میدھند .خطوط عمودی ،اتاق را
بلندتر و ھمچنين خطوط ارﯾب ،اتاق را حجيمتر نشان میدھند و ﯾک حس پوﯾاﯾی و سرزندگی به محيط میبخشند.
▪ با استفاده از لوازم فرعی و جزئی ،بر سبک طراحی اتاق تأکيد ھر چه بيشتری به عمل آورﯾد.
▪ در ﯾک اتاق ساده مکعبشکل ،تا میتوانيد از لوازم جزئی استفاده کنيد.
▪ ھنگام چيدمان منزل ،به محلی که خانهتان در آن قرار گرفته و نيز به سبک معماری و ساخت خانه توجه بسيار داشته باشيد.
▪ به ﯾاد داشته باشيد که قوانين دکوراسيون ،اصوال ً برای اﯾن وضع شده است که شکسته شود! مطمئن باشيد که در ھيچ پروژهای ،اﯾن به
اصطالح قوانين ،موبهمو رعاﯾت نمیشود .ھر چند که با پيروی از اصول کلی طراحی در چيدمان خود ،به نوعی تمرکز و تأکيد دلپذﯾر دست پيدا
میکنيد که با چيدمان اتفاقی نمیتوان به آن رسيد.
▪ نباﯾد ابتدا دﯾوارھا را رنگ کنيد و بعد به دنبال خرﯾد پارچه و بافت باشيد .رنگ دﯾوارھا میتواند ھزار و ﯾک نوع تنوع داشته باشد .ابتدا لوازم خانه،
پوشش کف و پردهھا را نشان کنيد ،بعد در مورد رنگ دﯾوارھا تصميم بگيرﯾد.
منبع  :پيک تندرستی
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تغيير دکور بدھيد

به اﯾن نتيجه رسيدهاﯾد که خانهتان احتياج به تغيير دکور دارد اما چطوری آن
را طراحی میکنيد؟ ممکن است در مغازهھا پارچهھای شيک و مبلمانھای
زﯾباﯾی دﯾده باشيد اما معموال ً به شما نمیگوﯾند که دقيقاً چگونه تمامی
اﯾن اجزا را ترکيب کنيد تا به نتيجهای که دوست دارﯾد برسيد.
در اﯾن مقاله پيشنھادات طراحان بزرگ را برای طراحی ھر اتاق جمع کردهاﯾم
تا به شما کمک کنيم از نظرات آنھا برای تغيير خانهتان استفاده کنيد.
ـ مناظر زﯾبا شامل پارچهھای مروارﯾدی و مخلوطی از وساﯾل قدﯾمی با
نمونهھای معاصر است .مبلمان چرم و آﯾنهھای طالﯾی دوام زﯾادی نيز دارند.
ـ پارچهھای نخی بخرﯾد و آنھا را با استيل ،نقره سياه و سفيد مخلوط کنيد
تا طراحی جاودانه اﯾجاد کنيد.
روکشھای جالب پنجره نظرات را به سوی منظره بيرون جذب میکند و
طرحھای رنگارنگ ﯾک اتاق ساده را پشت دری کرکرهای کامل میکند.
ـ پردهھای سنگين و جمع شدنی را با کرکرهھای مد روز که برای داخل
تاقچه پنجره مناسب است تغيير دھيد ﯾا از پارچه وال برای ظاھر ھواگير
استفاده کنيد.
ـ پارچهھای سبک را که با رنگھای پرده تفاوت دارند دو برابر کنيد ﯾا آنھا را به
ھم وصل کنيد و بگذارﯾد با چينھای مالﯾم تا کف اتاق بياﯾد.
ـ ميلهھای پردهای با تزئيات مروارﯾد ﯾا چسبھای رنگی و شيشهای بخرﯾد تا اتاق را زﯾبا کنيد و از بستھای زﯾبا برای نگه داشتن پردهھا در جای
خودشان استفاده کنيد.
به اﯾن مساله فکرکنيد که در خانه تان چقدر و کجا به نور احتياج دارﯾد در محلھای کار مثل آشپزخانه و اتاق مطالعه نور زﯾاد و برای اتاق خواب و
غذاخوری نور کم الزم است.
با المپھای روميزی و سقفی اتاق را زﯾباتر کنيد من چراغھای اﯾستاده را در گوشه تارﯾک قرار میدھم زﯾرا نور مالﯾم و مطبوعی اﯾجاد میکنند.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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تغيير دکوراسيون

وقتی تصميم می گيرﯾد دکوراسيون منزل را تغيير دھيد بی تردﯾد باﯾد به
عوامل و عناصر متعددی در ﯾک اتاق بيندﯾشيد و برنامه رﯾزی قابل اجرا و
مناسبی جھت مقابله با محدودﯾت ھای گوناگونی که در برابر شما وجود
دارند داشته باشيد .عالوه بر ﯾافتن راه حلی عملی برای ھر ﯾک از موانع،
باﯾد در فکر ھماھنگی و رابطه صحيحی ميان اﯾن راه حل ھا نيز باشيد تا در
آخر ،نتيجه کار شما مجموعه ای درھم ،شلوغ و ناھمگون نباشد .از اﯾن رو
از زمان و انرژی که جھت برنامه رﯾزی اوليه برای تغيير دکوراسيون ﯾک اتاق
صرف می کنيد پشيمان نخواھيد شد.
مخارج مادی و ھمچنين محدودﯾت ھای ناشی از وﯾژگی ھای معماری ﯾک
اتاق ،اغلب دو محدودﯾت اصلی در تغيير دکوراسيون محسوب می شوند.
محدود بودن بودجه گرچه مانعی در جھت انتخاب بسياری از وساﯾل و روش
ھای تغيير دکوراسيون است اما از آنجا که شما را به فکر وامی دارد تا به راه
حل ھای کمی دور از ذھن تر نيز بيندﯾشيد خود می تواند بخشی از لذت
اﯾجاد اﯾن تغييرات در منزل باشند .زمانی که شما مبلغ مشخصی را به
عنوان بودجه مورد نظر برای اجرای تغييرات دکوراسيونی منزلتان در نظر می
گيرﯾد الزم است اﯾن بودجه را ميان عوامل مختلفی که قرار است تعوﯾض
شوند و ﯾا به شکلی تغيير ﯾابند تقسيم کنيد و به راه ھاﯾی بيندﯾشيد که از بودجه مورد نظر به بھترﯾن شکل و بيشترﯾن ميزان بھره ببرﯾد.
ﯾکی دﯾگر از عوامل ثابت و تأثير گذار در دکوراسيون ،وﯾژگی ھای معماری غيرقابل تغيير اتاق و ميزان نورگيری آن است .مثال ً بزرگی و کوچکی ﯾک
اتاق ﯾا نورگيری خوب ﯾا تارﯾکی آن وﯾژگی ھاﯾی ھستند که به راحتی قابل تغيير نيستند و شما فقط می توانيد با انتخاب صحيح رنگ ھا و ساﯾر
لوازم دکوراسيونی تأثيرات بصری بر روی آنھا داشته باشيد.
در تصاوﯾر اتاقی را بعد از تغييرات دکوراسيونی آن مالحظه می کنيد که پس از تغييرات نماﯾی کامال ً متفاوت ﯾافته است .در اﯾن فضا که به عنوان
اتاق نشيمن مورد استفاده قرار می گيرد عالوه بر مبلمان راحتی و تلوﯾزﯾون ﯾک جعبه محتوی اسباب بازی ھم جای گرفته است .مبلمان اتاق با
پارچه صورتی پررنگ پوشانده شده است و پنجره نيز پرده ای از ھمان پارچه دارد.
پنجره کوتاه چھارگوش در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته است و در اﯾن فرورفتگی ﯾک مبل و ﯾک جعبه محتوی اسباب بازی جای داده شده اند .رنگ کرم
دﯾوارھا در کنار موکت سبز تيره و مبلمان صورتی ترکيبی کسالت آور ﯾافته اند.
طراح پيش از ھرچيز رنگ دﯾوارھا را از کرم به زرد روشن و کفپوش موکت را به کفپوش چوبی تغيير داده است .انواع ساﯾه ھای رنگ زرد ،رنگی
مناسب برای پوشش دﯾوار در اغلب فضاھای منزل ھستند .زﯾرا اﯾن رنگ از انرژی و شادابی خاصی بھره مند است که حتی تارﯾک ترﯾن و کسالت
آورترﯾن اتاق ھا را نيز روشن و پرانرژی می کند ضمن آن که به فضا ،گرمی و صميميت می بخشد.
شومينه در اﯾن جا با رنگ تيره رنگ آميزی شده است ) عکس شماره  ( ١و با تعدادی شمع و ﯾک گلدان گل سبز زﯾنت ﯾافته و به کانون توجھی در
اتاق تبدﯾل شده است .پرکردن شومينه با برگ ھای سبز طبيعی ﯾا مصنوعی و ﯾا انواع شمع ،از روش ھای مناسب استفاده تزﯾينی از شومينه در
فصل گرماست .در دو طرف شومينه دﯾوار کمی عقب نشينی دارد که طراح به بھترﯾن شکل از آنھا سود برده است و با ساخت و نصب جعبه ھای
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چوبی در اﯾن بخش از دﯾوار فضای کافی و مناسب را جھت به نماﯾش گذاشتن وساﯾل دکوراسيونی ظرﯾف که باﯾد از محوطه بازی بچه ھا دور
باشند تأمين کرده است .عالوه بر اﯾن وساﯾل ،جعبه ھای چوبی تلوﯾزﯾون را نيز در خود جای داده اند .اﯾن جعبه ھا در اندازه ھای متفاوت و از چوب
 Mdfساخته شده اند و با رنگ کرم رنگ آميزی شده اند )با ارتفاع بين  ٣٠تا  ۶٠سانتی متر( و سپس بدون رعاﯾت ترتيب خاص و قرﯾنه ای در
فرورفتگی دﯾوار در دو سوی شومينه نصب شده اند .ترتيب غيرمنظم اﯾن جعبه ھا در دو طرف شومينه نوعی بافت و جذابيت بصری بر روی اﯾن
بخش از دﯾوار اﯾجاد می کند و خطوط صاف و ھندسی اﯾن جعبه ھا نماﯾی مدرن به اتاق می بخشد.
ﯾک جعبه دﯾگر از  Mdfبا ابعادی به اندازه عقب نشينی دﯾوار در محل قرار گرفتن پنجره ساخته شده است اﯾن جعبه نه تنھا اسباب بازی ھای
کودکان را در خود جای داده بلکه با ﯾک تشک ابری و چند کوسن به ﯾک نيمکت دو نفره تبدﯾل شده که ضمن افزاﯾش جای نشستن در اتاق ،اسباب
بازی ھا را نيز به روشی ھوشمندانه در خود پنھان کرده است .تشک ابری به در جعبه چوبی چسبانده شده تا ھنگامی که در جعبه باز و بسته
می شود از آن جدا نشود.
مبلمان راحتی قبلی با تعوﯾض روکش ،نماﯾی جدﯾد ﯾافته است .در بسياری از موارد اگر اسکلت چوبی ﯾا فلزی مبلمان شما ھنوز محکم و سالم
است تنھا با عوض کردن پارچه روکش آن می توانيد صاحب مبلمانی نو و جدﯾد شوﯾد و نيازی نيست با صرف ھزﯾنه بيشتر کل مبلمان را عوض کنيد.
ممکن است حتی روکش مبل را به صورتی بدوزﯾد که مثل پيراھن مبل از آن جدا شود و به راحتی شسته و تميز شود .به خصوص اﯾن وﯾژگی برای
مبل ھاﯾی که روکش روشن دارند راھکاری مناسب و کارآمد است .در اﯾن جا روکش کرم رنگ ساده برای مبلمان انتخاب شده که با فضای روشن
اتاق ھماھنگی کامل دارد.
ميز دو طبقه وسط اتاق نيز با تغيير کوچکی در ميان اتاق جای داده شده است .طبقه پاﯾين نيز برﯾده شده و به جای آن دو لوله فلزی نقره ای رنگ
به صورت متقاطع در زﯾر ميز نصب شده اند .رنگ ميز ھم به آن بافتی شبيه سنگ بخشيده است .اﯾن بافت در جاشمعی ھای روی ميز و ھمچنين
قاب ھای چوبی نصب شده به دﯾوار تکرار شده است.
برای پوشش پنجره ھا به جای پرده ھای بلند و معمولی که نصبشان بر روی پنجره ھای زاوﯾه دار با فرم پنجره اﯾن اتاق مشکل است از ساﯾبان ﯾا
شيد shadeاستفاده شده که تنھا روی قاب پنجره را می پوشانند .انتخاب ساﯾبان به جای پرده ،امکان نشستن و استفاده از نيمکت داخل فرو
رفتگی پنجره را نيز فراھم می کند ضمن آن که نماﯾی مدرن به اتاق می بخشد.
ھمانطور که می دانيد بيشترﯾن تأثير گذاری در اﯾن تغيير دکوراسيون شامل تغيير رنگ کلی اتاق و مجموعه رنگی به کار رفته در آن است .ھمچنين
با ﯾک برنامه رﯾزی صحيح بدون صرف ھزﯾنه بسيار زﯾاد از وﯾژگی ھای غير قابل تغيير اتاق -مانند عقب نشينی دﯾوارھا -به بھترﯾن نحو استفاده شده
و آنھا را به وﯾژگی ھای چشمگير اتاق تبدﯾل کرده است.
منبع P٣٠world :
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تغيير دکوراسيون با کمترين ھزينه

بسياری از ما ماﯾليم دکوراسيون منزلمان را عوض کنيم و ﯾا دست کم
تغييراتی در جھت زﯾباتر شدن فضای منزل اﯾجاد کنيم .اما نياز به بودجه
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گزاف اغلب ما را از اﯾن فکر منصرف می کند .حال آنکه تغيير دکوراسيون
لزوماً نياز به خرﯾد لوازم و وساﯾل جدﯾد ،لوکس و گرانقيمت ندارد و در خيلی
از موارد می توان تنھا با اﯾجاد ھارمونی جدﯾد و بسيار جذاب تر از قبل در آن
آفرﯾد .در حقيقت اﯾجاد زﯾباﯾی در دکوراسيون ﯾک خانه نيازمند خرﯾد مبلمان
نفيس و لوازم دکوراسيونی لوکس نيست ،بلکه کافی است با به وجود
آوردن ھماھنگی ميان لوازم موجود و احياناً حذف ﯾا افزودن برخی از جزئيات و
لوازم ساده اما متناسب با بقيه اجزا نماﯾی چشم نواز به اتاق بدھيم .اﯾجاد
ھماھنگی گاه با حذف بعضی از وساﯾل و گاه تنھا با تغيير دادن رنگ لوازم
حاضر امکان پذﯾر است .مثال ً تغيير دادن رنگ دﯾوارھا که بزرگترﯾن سطوح ﯾک
اتاق را تشکيل می دھند خود به تنھاﯾی تاثير بسزاﯾی در نمای آن دارد.
برای تغيير دکوراسيون در اتاقی که در تصوﯾر مالحظه می فرماﯾيد دکوراتور
بيش از ھر چيز ،دﯾوارھای اتاق را با استفاده از تکنيک پتينه و دکوپاژ دچار
تغييراتی چشمگير کرده است .ﯾک دراور در کنار پنجره قرار داده شده و از
سطح روی آن برای به نماﯾش گذاشتن ظروف تزئينی استفاده شده است .استفاده از شاخه ھای گل زرد رنگ طبيعی و ھمچنين شاخه ھای بيد
فرمی در گوشه و کنار اتاق نيز بر زﯾباﯾی آن افزوده است.
ھنگامی که ﯾک پالت رنگی خاص را برای دکوراسيون اتاقی انتخاب می کنيد ،با در نظر گرفتن وساﯾلی که در ساﯾر اتاق ھای خانه و حتی در انباری
منزل دارﯾد ،ممکن است وساﯾلی متناسب با اﯾن پالت رنگی بيابيد و آنھا را به اتاق مورد نظر انتقال دھيد تا ھم به عنوان زﯾنت آن اتاق مورد
استفاده قرار گيرند و ھم خود در بستری مناسب زﯾباتر جلوه کنند.
پرده سبز زﯾتونی پنجره دوختی بسيار ساده دارد .تواناﯾی کار با چرخ خياطی تنھا مھارت الزم برای دوختن چنين پرده ھاﯾی است .سپس پرده ھای
حرﯾر روﯾی به سادگی گره زده شده اند که خود به مدلی برای پرده تبدﯾل شده است .با استفاده از چند کوسن به رنگ ھای سبز ھمرنگ با پرده
حرﯾر و روکش کاناپه چمنی رابطه الزم ميان آنھا اﯾجاد شده است .در مواردی که ماﯾليد در صرف ھزﯾنه ھا صرفه جوﯾی کنيد حتی ممکن است
پارچه ھای ساده سفيدی که در منزل دارﯾد را برای ھماھنگی با دکوراسيون جدﯾد رنگ کنيد و اﯾن کار به راحتی با رنگ ھای پارچه امکان پذﯾر
است ،حتی ممکن است پرده سفيد قبلی پنجره را با رنگ مورد نظر رنگ کرده و دوباره مورد استفاده قرار داد.در آخر با افزودن ظراﯾفی از قبيل
ظروف شيشه ای سبزرنگ در اشکال و پرده ھای رنگی متفاوت به تنوع و در عين حال ھماھنگی فضا افزوده شده است .با بستن شاخه ھای
خشک بيد به دور پاﯾه آباژورھا و چسباندن گلبرگ ھای خشک به دور لبه کالھک آنھا آباژورھا نماﯾی منحصر به فرد و ھمچنين جدﯾد ﯾافته اند و بدون
صرف ھزﯾنه بيشتر برای خرﯾد آباژورھای جدﯾد با دکوراسيون ھماھنگ شده اند .چنان که مالحظه می کنيد بسياری از تغييرات اﯾجاد شده در
دکوراسيون اﯾن اتاق و ﯾا تقرﯾباً تمام آنھا توسط صاحب خانه قابل اجرا و با صرف ھزﯾنه ای محدود و در اندک زمان امکان پذﯾر ھستند .شما نيز می
توانيد با ھمين روش تغييراتی مشابه را در منزلتان اﯾجاد کنيد و از نتاﯾج نشاط آور تغيير دکوراسيون بھره مند شوﯾد.
منبع  :بيرتک
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تغيير دکوراسيون بدون تغيير مبلمان

عوض کردن مبلمان ﯾک تغيير بسيار پرھزﯾنه و شاﯾد پرھزﯾنه ترﯾن بخش در
تغيير دکوراسيون ﯾک اتاق باشد ،از سوی دﯾگر عوض کردن رنگ دﯾوارھا ،چه
در قالب نقاشی و چه از طرﯾق پوشش ھای دﯾگر مثل کاغذ دﯾواری به
نسبت از ھزﯾنه کمتری برخوردار است ،ضمن آنکه در تغيير نمای اتاق نيز
تاثير بسياری دارد.
بنابراﯾن اگر می خواھيد دکوراسيون اتاق را تغيير دھيد اما مبلمان اتاق ھنوز
نو و سالم است به سراغ دﯾوارھا بروﯾد و برای اﯾجاد نمای جدﯾد رنگ آنھا را
تغيير بدھيد .البته اﯾن امر عالوه بر اﯾن که نوعی تغيير دکوراسيون کم ھزﯾنه
است برای شروع طراحی دکوراسيون در ﯾک فضا نيز می تواند روشی مفيد
باشد.
در اﯾن صورت می توانيد ابتدا مبلمان مورد نظرتان را ﯾافته و خرﯾداری کنيد و
سپس رنگ دﯾوارھا را بر مبنای آن انتخاب کنيد زﯾرا پارچه ھای مبلی
محدودﯾت بيشتری نسبت به رنگ ساختمانی دارند .از اﯾن رو انتخاب ﯾا
ساخت رنگ دﯾوار بر مبنای رنگ مبل بسيار آسان تر از ﯾافتن پارچه مبلی
براساس رنگ دﯾوارھای اتاق خواھد بود.
ھر پارچه ای با ھر رنگ و طرحی می تواند دست کم سه رنگ برای دﯾوار به شما پيشنھاد دھد که ھر ﯾک حالت خاصی را در فضا اﯾجاد می کنند.
وقتی رنگ ھای پيشنھادی پارچه را شناساﯾی کردﯾد با توجه به حالتی که ماﯾليد در فضای اتاق تان وجود داشته باشد  -اعم از آرامش و سکون،
گرما و صميميت ،انرژی و بشاشيت  -ﯾکی از آنھا را انتخاب کنيد ،البته نوع عکس العمل احساسی که در ما در برابر رنگ ھای خاص اﯾجاد می شود
نيز در افراد مختلف متفاوت است.
بنابراﯾن اگر فضا توسط افراد دﯾگری مانند ساﯾر اعضای خانواده نيز مورد استفاده قرار می گيرد اﯾن انتخاب بھتر است به صورت مشارکتی انجام
گيرد .تحقيقات نشان می دھند مردم اغلب رنگ ھای گرم مانند قرمز و زرد را محرک و پرانرژی می دانند و رنگ ھای سرد مثل انواع سبز و آبی را
آرامش بخش می ﯾابند .اما غلظت و قدرت رنگ می تواند بر روی اﯾن نتاﯾج تاثير بگذارد.
ﯾافتن رنگ ھای مناسب برای ﯾک اتاق از روی رنگ پارچه مبلمان فقط برای اتاق نشيمن ﯾا پذﯾراﯾی کارساز نيست بلکه در ساﯾر اتاق ھا مثل اتاق
خواب نيز امکان پذﯾر است .در اﯾنجا شما می توانيد از پرده ھا ﯾا روتختی اتاق که سطح نسبتاً بزرگی از اتاق را به خود اختصاص می دھند به ھمان
ترتيب کمک بگيرﯾد.
وقتی پارچه طرح دار است؛ زمانی که پارچه مبلمان شما طر ح دار است ابتدا سه رنگ از ميان رنگ ھای موجود در طرح پارچه را انتخاب کنيد .در
صورتی که ﯾک قطعه اضافی از اﯾن پارچه داشته باشيد آن را در کنار کارت ھای نمونه رنگ قرار دھيد و تاثير ھر رنگ را در کنار پارچه بررسی کنيد .بنا
به حالتی که ماﯾليد بر فضای اتاق تان حاکم باشد ﯾکی از اﯾن وﯾژگی ھا را انتخاب کنيد .عالوه بر حالت فضا به وﯾژگی ھای دﯾگری که انتخاب ھر ﯾک
از اﯾن رنگ ھا در پی دارد نيز توجه کنيد به عنوان مثال اگر اتاق کم نور باشد بھتر است رنگ روشنی در ميان رنگ ھای پارچه را انتخاب کنيد.
چنانچه مثال ً رنگ سبزی که از ميان رنگ ھای پارچه برای دﯾوار انتخاب کرده اﯾد دقيقاً ھمان سبز پارچه نباشد مشکلی اﯾجاد نمی شود و باز ھم
ھماھنگی در ميان پارچه مبلمان و رنگ دﯾوارھا وجود خواھد داشت اما انتخاب رنگی دقيقاً ھمسان با ﯾکی از رنگ ھای پارچه باعث اﯾجاد ھماھنگی
رنگی ﯾکدستی می شود که در نھاﯾت حس وسعت در فضا را به ما انتقال می دھد.
پارچه طرح داری که در تصاوﯾر روی مبلمان مشاھده می کنيد شامل رنگ ھای سرخابی ،بژ و قھوه ای قرمز روشن است .ھر ﯾک از اﯾن رنگ ھا می
توانند برای پوشش دﯾوار به کار گرفته شوند .چنان که در تصاوﯾر مالحظه می کنيد استفاده از رنگ روشن تر به دليل غالب بودن روشنی در پارچه
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مبلمان نماﯾی ﯾکدست تر و ﯾکنواخت تر به اتاق می دھد .اما رنگ تيره تر روی دﯾوار در تضاد با روشنی حاکم بر مبلمان موجب اﯾجاد کنتراست
بيشتر شده و در کل نماﯾی دراماتيک به فضای اتاق می بخشد.
ھنگامی که رنگ دﯾوار را انتخاب می کنيد به خاطر داشته باشيد اگر رنگی تيره را می پسندﯾد ،رنگی که روی کارت نمونه رنگ می بينيد چنانچه
دﯾوارھا را بپوشاند چند پرده تيره تر به نظر خواھد رسيد.
بنابراﯾن ھميشه نمونه رنگی دو تا سه پرده روشن تر از رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنيد تا روی دﯾوار به رنگ دلخواه شما دﯾده شود .بالعکس رنگ
ھای روشن و خنثی در سطوح بزرگ مثل دﯾوارھا کم رنگ تر و ضعيف تر از آنچه در سطوح کوچک تر مانند کارت نمونه رنگ دﯾده می شود ،به نظر
می رسند .بنابراﯾن باﯾد رنگی چند درجه قوی تر را انتخاب کنيد اما اگر رنگ دﯾوارھا را رنگی تيره تر در نظر می گيرﯾد بھتر است سقف و قاب در و
پنجره ھا را با سفيد رنگ آميزی کنيد تا چشم مجال استراحت بيابد.
وقتی پارچه ساده است؛ اگر پارچه مبلمان ساده باشد ناگھان شما دامنه وسيعی از رنگ ھای گوناگون را برای ھمراھی و ھمنشينی با رنگ آن در
برابر خود خواھيد داشت .برای رسيدن به بھترﯾن نتيجه از چرخه رنگ استفاده کنيد و رنگ ھاﯾی را که در ھارمونی با رنگ پارچه مبلی ھستند پيدا
کنيد .سپس با توجه به روحيات خودتان ﯾکی را انتخاب کنيد.در تصوﯾر ﯾک کاناپه با روکش آبی ساده و مغزی دوزی قرمز را مالحظه می کنيد .از
بھترﯾن رنگ ھا برای ھمراھی با آبی زرد نارنجی و زرد سبز ھستند .در اﯾنجا از رنگ زرد سبز استفاده شده است که با آبی در ﯾک طرف چرخه رنگ
قرار دارد اما به دليل وجود رنگ زرد در آن رنگی گرم و بشاش است .ھمچنين رنگ زرد سبز با ارزش رنگی برابر با آبی خاص پارچه رومبلی انتخاب
شده است.
اغلب وقتی پارچه مبلی شما ساده باشد امکان اﯾجاد کنتراست ميان رنگ پارچه و رنگ ھای ھماھنگ با آن وجود دارد ضمن اﯾنکه با توجه به
افزاﯾش تعداد رنگ ھای ھماھنگ با پارچه بيشتر می توانيد به سوی رنگ ھای مورد عالقه خود بروﯾد.
به اشکال مختلفی می توان برای رنگ ھای ساده در خط رنگ ﯾک ھمنشين مناسب ﯾافت .می توانيد از رنگ ھای ھمجوار و ھمساﯾه آن ﯾا رنگ
ھای مقابل آن در چرخه رنگ استفاده کنيد .پس از انتخاب رنگ و اجرای آن روی دﯾوار آن را در گوشه و کنار اتاق در قالب لوازم دکوراسيونی ،کوسن
ﯾا کفپوش تکرار کنيد .اﯾن کار را با رنگ ھای موجود در پرده نيز در اطراف اتاق انجام دھيد تا رنگ ھای مجزای اتاق درھم ادغام شوند.
منبع  :روزنامه شرق
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تغيير دکوراسيون منزل

خيلی از شما خانمھای خانهدار دلتان میخواھد دکور منزلتان را تغيير دھيد
اما گاھی میبينيد که برای اﯾن کار باﯾد ھزﯾنه زﯾادی را متقبل شوﯾد در
حالی که شما دوست دارﯾد با حداقل امکانات ،اقدام به چنين کاری کنيد اما
واقعيت اﯾن است که اﯾن کار ھزﯾنه زﯾادی دربرخواھد داشت .شاﯾد گاھی
اوقات به فکر جيبتان باشيد و نتوانيد آنچه را که میخواھيد برای منزلتان
تھيه کنيد ،از اﯾن رو چند اﯾده به شما خانمھای اﯾرانی میدھيم تا با توجه
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به مقتضيات ،دکور منزلتان را تغيير دھيد...
▪ المپھا و لوسترھا از جمله وساﯾلی ھستند که خيلی زود شما را خسته
و چيدمان خانهتان را قدﯾمی میکند ،پس بھتر است ،ھر دو سال ﯾکبار لوسترھا به وﯾژه لوسترھای پذﯾراﯾی را تغيير دھيد.
▪ از کوسنھای تزﯾينی استفاده کنيد ،بالشھای کوچک و کوسنھای تزﯾينی بهخاطر رنگ پارچهشان ،اگر ھر چند وقت ﯾکبار عوض شوند ،اتاق
پذﯾراﯾیتان را زﯾباتر جلوه میدھند.
▪ مجسمهھا را در ﯾک جا جمع کنيد ،مجسمهھا و وساﯾل تزﯾينی که با ﯾکدﯾگر ارتباط دارند را در گوشهای از منزلتان که مورد توجه است ،ﯾکجا جمع
کنيد.
▪ تابلوھا را آوﯾزان کنيد ،سعی کنيد از قالبھای تزﯾينی و زﯾبا استفاده کنيد ،به ﯾاد داشته باشيد ھنگام آوﯾزان کردن تابلوھا ،آنھا را در گوشهای از
خانه جای دھيد که از ھر قسمت خانه قابل دﯾدن باشند.
▪ گل و گياه میتواند به خوبی حال و ھوای خانه را تغيير دھد ،اگر حوصلهای برای رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد ،میتوانيد از انواع مصنوعی آن
استفاده کنيد ،چرا که کيفيت گلھای مصنوعی در چند سال اخير بسيار خوب شده و به سختی میتوان آنھا را از گلھای طبيعی تشخيص داد ،به
وﯾژه برگھای مصنوعی...
▪ قاليچهھای محلی وسيلهای بسيار خوب برای اتاقھای شما ھستند ،حتی اگر ماشينی و ارزان قيمت ﯾا حتی گليم باشند .در انتخاب رنگ آنھا
دقت کنيد که با اسباب و لوازم اتاقتان ھمخوانی داشته باشند.
▪ لحافھا و رو اندازھا مانند کوسنھا ،به اتاقھای خواب زﯾباﯾی دو چندانی میدھند ،رو تختیھا در انواع جنسھا و رنگھای مختلف در بازار به
وفور ﯾافت میشوند ،سالی ﯾکبار اگر آنھا را عوض کنيد ،بد نيست.
▪ اگر از لحاظ مالی فشاری متحمل نمیشوﯾد ،بھتر است ﯾکی از دﯾوارھا را رنگ کنيد ،ﯾکی از آنھا را که در معرض توجه ھستند به رنگ دلخواھتان
درآورﯾد و تابلو و آﯾنه و لوازم ھنری را به آن نصب کنيد.
▪ چيدمان وساﯾل را تغيير دھيد ،مبلمان را از کنار دﯾوار برداشته و سعی کنيد آنھا را در زواﯾای جدﯾدتری بچينيد ،برای مثال قرار دادن کاناپه به صورت
کج در ﯾک اتاق نشيمن کوچک باعث میشود که اتاق وسيعتر به نظر بياﯾد.
● اتاق خواب بچهھا
▪ وساﯾل اتاق خواب فرزندتان را طوری بچينيد که زمانی که کودک شما روی تختش است ،به راحتی آنھا را ببيند ،بهوﯾژه اسباببازیھاﯾش را ...چرا
که اﯾن وساﯾل به او ،احساس آرامش و امنيت میدھد .رنگ وساﯾل اتاق خواب بچه از جمله دوچرخه ،اسباببازی ،روتختی ،روبالشی ،رنگ کمدھا
و پردهاتاق را از رنگھای صورتی و آبیرنگ ،ليموﯾی و دﯾگر رنگھای شاد انتخاب کنيد.
▪ از تختخوابھای طبقهای خودداری کنيد؛ چرا که ﯾک کودک خيلی به سقف نزدﯾک میشود و دﯾگری در فضاﯾی تنگ قرار میگيرد.
▪ اتاق بچهھا ،باﯾد ساده ،راحت و مملو از نشانهھا و امکاناتی برای خيالپردازی باشد ،بچهھا در جرﯾان رشد به سرعت تغيير میکنند ،ماه به ماه
عوض میشوند ،بنابراﯾن روشن است که آنھا نياز دارند اﯾن روند در محيط اطرافشان نيز بازتاب پيدا کند .حداقل بھتر است دو سال ﯾکبار اثاثيه را
تغيير دھيد ﯾا چيدمان آن را عوض کنيد.
▪ به اتاق خواب کودکتان توجه کنيد .رنگ آبی ممکن است خيلی سرد باشد ،بهوﯾژه اگر اتاق رو به شمال بوده و نور کمی درﯾافت کند ،رنگ آبی
ممکن است ،کودک را درونگرا کند ،رنگ دﯾوار و پارچهھای به کار رفته که ترکيبی است از آبی سرد با رنگھای گرمتر ،بهخاطر احتياج کودک به
ثبات و نظم مناسبتر است.
▪ آباژور ﯾا چراغ مطالعه را در نزدﯾکی تخت قرار دھيد ،تا کودک ھر وقت بخواھد بتواند به راحتی آن را روشن کند.
▪ خيلی از کودکان از چادرھای بزرگی که در اتاقشان میگذارند ،احساس ترس میکنند ،ازاﯾنرو است اسباببازیھاﯾشان را داخل چادر بگذارﯾد تا
او با دﯾدن چادر به خصوص در شب ھراسی به دل راه ندھد در اﯾن صورت اگرکودک در تارﯾکی با چادر مواجه شود ،اﯾن تصوﯾر ذھنی را دارد که داخل
آن چادر اسباببازیھاﯾش است نه چيز دﯾگر.
▪ اگر فرزندتان دختر است ،رنگ لباس عروسکھای او بھتر است صورتی ﯾا آبی کمرنگ باشد.
▪ اگر فرزندتان پسر است ،بھتر است ،ماشينی که برای او میخرﯾد ،رنگھای تيره داشته باشد ،در اﯾن صورت کودک شما با آن ارتباط بيشتری
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برقرار میکند ،رنگھاﯾی از جمله قرمز تيره ،نارنجی پررنگ ،سرمهای و سبز سير ...اما از رنگ مشکی استفاده نکنيد.
منبع  :دوستان
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تغيير دکوراسيون؛ تغيير فصل

وقتی تصميم می گيرﯾد دکوراسيون منزل را تغيير دھيد بی تردﯾد باﯾد به
عوامل و عناصر متعددی در ﯾک اتاق بيندﯾشيد و برنامه رﯾزی قابل اجرا و
مناسبی جھت مقابله با محدودﯾت ھای گوناگونی که در برابر شما وجود
دارند داشته باشيد .عالوه بر ﯾافتن راه حلی عملی برای ھر ﯾک از موانع،
باﯾد در فکر ھماھنگی و رابطه صحيحی ميان اﯾن راه حل ھا نيز باشيد تا در
آخر ،نتيجه کار شما مجموعه ای درھم ،شلوغ و ناھمگون نباشد .از اﯾن رو
از زمان و انرژی که جھت برنامه رﯾزی اوليه برای تغيير دکوراسيون ﯾک اتاق
صرف می کنيد پشيمان نخواھيد شد.
مخارج مادی و ھمچنين محدودﯾت ھای ناشی از وﯾژگی ھای معماری ﯾک
اتاق ،اغلب دو محدودﯾت اصلی در تغيير دکوراسيون محسوب می شوند .محدود بودن بودجه گرچه مانعی در جھت انتخاب بسياری از وساﯾل و
روش ھای تغيير دکوراسيون است اما از آنجا که شما را به فکر وامی دارد تا به راه حل ھای کمی دور از ذھن تر نيز بيندﯾشيد خود می تواند
بخشی از لذت اﯾجاد اﯾن تغييرات در منزل باشند .زمانی که شما مبلغ مشخصی را به عنوان بودجه مورد نظر برای اجرای تغييرات دکوراسيونی
منزلتان در نظر می گيرﯾد الزم است اﯾن بودجه را ميان عوامل مختلفی که قرار است تعوﯾض شوند و ﯾا به شکلی تغيير ﯾابند تقسيم کنيد و به راه
ھاﯾی بيندﯾشيد که از بودجه مورد نظر به بھترﯾن شکل و بيشترﯾن ميزان بھره ببرﯾد.
ﯾکی دﯾگر از عوامل ثابت و تأثير گذار در دکوراسيون ،وﯾژگی ھای معماری غيرقابل تغيير اتاق و ميزان نورگيری آن است .مثال ً بزرگی و کوچکی ﯾک
اتاق ﯾا نورگيری خوب ﯾا تارﯾکی آن وﯾژگی ھاﯾی ھستند که به راحتی قابل تغيير نيستند و شما فقط می توانيد با انتخاب صحيح رنگ ھا و ساﯾر
لوازم دکوراسيونی تأثيرات بصری بر روی آنھا داشته باشيد.
پنجره کوتاه چھارگوش در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته است و در اﯾن فرورفتگی ﯾک مبل و ﯾک جعبه محتوی اسباب بازی جای داده شده اند .رنگ کرم
دﯾوارھا در کنار موکت سبز تيره و مبلمان صورتی ترکيبی کسالت آور ﯾافته اند.
طراح پيش از ھرچيز رنگ دﯾوارھا را از کرم به زرد روشن و کفپوش موکت را به کفپوش چوبی تغيير داده است .انواع ساﯾه ھای رنگ زرد ،رنگی
مناسب برای پوشش دﯾوار در اغلب فضاھای منزل ھستند .زﯾرا اﯾن رنگ از انرژی و شادابی خاصی بھره مند است که حتی تارﯾک ترﯾن و کسالت
آورترﯾن اتاق ھا را نيز روشن و پرانرژی می کند ضمن آن که به فضا ،گرمی و صميميت می بخشد.
شومينه در اﯾن جا با رنگ تيره رنگ آميزی شده است ) عکس شماره  ( ١و با تعدادی شمع و ﯾک گلدان گل سبز زﯾنت ﯾافته و به کانون توجھی در
اتاق تبدﯾل شده است .پرکردن شومينه با برگ ھای سبز طبيعی ﯾا مصنوعی و ﯾا انواع شمع  ،از روش ھای مناسب استفاده تزﯾينی از شومينه در
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فصل گرماست .در دو طرف شومينه دﯾوار کمی عقب نشينی دارد که طراح به بھترﯾن شکل از آنھا سود برده است و با ساخت و نصب جعبه ھای
چوبی در اﯾن بخش از دﯾوار فضای کافی و مناسب را جھت به نماﯾش گذاشتن وساﯾل دکوراسيونی ظرﯾف که باﯾد از محوطه بازی بچه ھا دور
باشند تأمين کرده است .عالوه بر اﯾن وساﯾل ،جعبه ھای چوبی تلوﯾزﯾون را نيز در خود جای داده اند .اﯾن جعبه ھا در اندازه ھای متفاوت و از چوب
 MDFساخته شده اند و با رنگ کرم رنگ آميزی شده اند )با ارتفاع بين  ٣٠تا  ۶٠سانتی متر( و سپس بدون رعاﯾت ترتيب خاص و قرﯾنه ای در
فرورفتگی دﯾوار در دو سوی شومينه نصب شده اند .ترتيب غيرمنظم اﯾن جعبه ھا در دو طرف شومينه نوعی بافت و جذابيت بصری بر روی اﯾن
بخش از دﯾوار اﯾجاد می کند و خطوط صاف و ھندسی اﯾن جعبه ھا نماﯾی مدرن به اتاق می بخشد.
مبلمان راحتی قبلی با تعوﯾض روکش ،نماﯾی جدﯾد ﯾافته است .در بسياری از موارد اگر اسکلت چوبی ﯾا فلزی مبلمان شما ھنوز محکم و سالم
است تنھا با عوض کردن پارچه روکش آن می توانيد صاحب مبلمانی نو و جدﯾد شوﯾد و نيازی نيست با صرف ھزﯾنه بيشتر کل مبلمان را عوض کنيد.
ممکن است حتی روکش مبل را به صورتی بدوزﯾد که مثل پيراھن مبل از آن جدا شود و به راحتی شسته و تميز شود .به خصوص اﯾن وﯾژگی برای
مبل ھاﯾی که روکش روشن دارند راھکاری مناسب و کارآمد است .در اﯾن جا روکش کرم رنگ ساده برای مبلمان انتخاب شده که با فضای روشن
اتاق ھماھنگی کامل دارد.
ميز دو طبقه وسط اتاق نيز با تغيير کوچکی در ميان اتاق جای داده شده است .طبقه پاﯾين نيز برﯾده شده و به جای آن دو لوله فلزی نقره ای رنگ
به صورت متقاطع در زﯾر ميز نصب شده اند .رنگ ميز ھم به آن بافتی شبيه سنگ بخشيده است .اﯾن بافت در جاشمعی ھای روی ميز و ھمچنين
قاب ھای چوبی نصب شده به دﯾوار تکرار شده است.
برای پوشش پنجره ھا به جای پرده ھای بلند و معمولی که نصبشان بر روی پنجره ھای زاوﯾه دار با فرم پنجره اﯾن اتاق مشکل است از ساﯾبان ﯾا
شيد  SHADEاستفاده شده که تنھا روی قاب پنجره را می پوشانند .انتخاب ساﯾبان به جای پرده ،امکان نشستن و استفاده از نيمکت داخل فرو
رفتگی پنجره را نيز فراھم می کند ضمن آن که نماﯾی مدرن به اتاق می بخشد.
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=105306

تغيير فضا با رنگ

ھمواره الزمه درﯾافت نتيجهای مطلوب از انجام ھر نوع کار عملی ،وجود
اطالعات و آگاھی الزم تئوری در آن زمينه است .در اﯾنجا سعی شده است
اطالعاتی در ارتباط با ھمين موضوع و ھدف ارائه شود.
رنگھا در دو بستر اصلی در محيط حضور می ﯾابند:
 (١پوششھای اصلی فضاھا شامل دﯾوار ،کف ،سقف و درھا.
) ٢لوازم دکوراسيون شامل مبلمان ،پردهھا ،فرش و غيره.در مقام مقاﯾسه
اﯾن دو قالب به لحاظ نقش دکوراسيونی در محيط ،پوششھای فضا از
اھميت بيشتری برخوردارند ،زﯾرا نسبت به لوازم دکوراسيونی ثابت تر بوده و
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به گونهای نقش پس زمينه را برای آن لوازم اجرا میکنند.در ميان اﯾن
پوششھا ،دﯾوارھا به جھت وسعت حضورشان در فضا ،جاﯾگاه وﯾژهای
داشته و ميزان تأثيرگذارﯾشان بر دﯾگر لوازم دکوراسيونی بسيار چشمگيرتر
است .گذشته از موضوع تأثير بر روی دﯾگر لوازم محيط ،دﯾوارھا و انتخاب
رنگشان در تغيير وسعت و نور فضا نيز بسيار مؤثر است.
●رنگھای خنثی و رنگ سفيد
سفيد سمبل خلوص ،بیگناھی ،پاکی ،آرامش و صلح است .رنگ سفيد القاکننده آرامش ،صفا و آساﯾش است .سفيد ﯾکی از کاربردیترﯾن
رنگھا در طراحی دکوراسيونی ﯾک فضا است زﯾرا که با ھمه رنگھا قابل ترکيب است) .منظور از ترکيب در اﯾن مباحث ،کنار ھم قرارگيری رنگھا در
ﯾک کمپوزسيون )ترکيب( رنگی در فضا است(.به کارگيری رنگ سفيد در فضا به خصوص برای پوششھای اصلی ،آن مکان را روشنتر و بزرگتر جلوه
میدھد .بنابراﯾن برای فضاھای کوچک و کمنور انتخاب اﯾدهآلی است.
سفيد خالص ھنگامی که با نور طبيعی نور پردازی میشود ،ﯾک رنگ گرم را اﯾجاد میکند ولی در زﯾر نورھای مصنوعی به نظر سرد میرسد .در
نتيجه با اضافه کردن نورھای زرد ،قرمز و قھوهای در کنار نور مصنوعی مانند فلورسنت و ﯾا افزودن لوازمی به ﯾک و ﯾا چند رنگ ﯾاد شده در محيط
فضا تغيير میکند.
اﯾن رنگھا از کيفيت سفيد نمیکاھند بلکه آن را گرمتر میکنند .رنگ سفيد برای فضاھاﯾی با عناصر معماری قدﯾمی و ﯾا جھت اﯾجاد ھماھنگی
بين سبکھای کامال ً مجزای معماری بسيار اﯾدهآل است.
برای حفظ آرامش فضاﯾی با سطوح سفيد میتوان از لوازمی با رنگھای خنثی و بافتھای طبيعی مانند چوب استفاده کرد و برای اﯾجاد تضادھای
ظرﯾف و زﯾبا ،تعدادی رنگھای دراماتيک نيز به اﯾن ترکيب افزود.
●رنگھای خنثی
رنگھای خنثی ،رنگھاﯾی ھستند که از ميزان زﯾادی سفيد برخوردار بوده ولی به ھيچ ﯾک از رنگھای اوليه و ثانوﯾه متماﯾل نيستند .با اﯾن تعرﯾف
رنگھای کمماﯾه مانند صورتی کمرنگ ﯾا آبی آسمانی جزو رنگھای خنثی محسوب نمیشوند ولی رنگ کرم ﯾکی از رنگھای خنثی به حساب
میآﯾد.
ھمين مسأله در مورد خاکستری روشن که از مشکی نشأت گرفته است نيز صدق میکند .رنگھای خنثی در بسياری از مواد طبيعی مانند
سنگھا ،خاک ،زمين ،چوب ،حصير ،شن و امثال اﯾنھا و ﯾا در برخی از موارد مصنوعی مانند فلز ،شيشه ،سيمان و غيره دﯾده میشوند.
رنگھای خنثی در دنيای دکوراسيون از اھميت بسياری برخوردار بوده و کاربردی ھستند .خنثیبودن آنھا به اﯾن معناست که می توانيد به راحتی
در کنار ھر رنگ دﯾگری بدون احتمال وجود از دست رفتن زﯾباﯾیھای ھر ﯾک به خصوص رنگھا ،ترکيبی مناسب در فضا اﯾجاد کرد .با توجه به آنکه
اﯾن رنگھا نيز آرام بخش و مالﯾم ھستند ،با پوشش دﯾوار با ﯾکی از آنھا میتوان پس زمينه خوبی برای نصب تابلو ،نوارھای چاپی و کاغذی ،پرده
ھا و به طور کلی دﯾوارکوبھا فراھم آورد.
اگر فضا به قدری از لوازم دکوراسيونی پر شده باشد که احساس آرامش را بر ھم برﯾزد ،ﯾکی از راھھای اﯾجاد تعادل در محيط با حفظ ھمان وسائل،
رنگآميزی سطوح اصلی ﯾا تعوﯾض پوششھای ثانوﯾه مانند رومبلی ،پرده و غيره به ﯾکی از رنگھای خنثی است.
ھنگامی که قصد دارﯾد قسمتی از فضا مانند ﯾک دﯾوار ،در ،پنجره و ﯾا حتی خردهرﯾزھاﯾی مانند دستگيره ،چوب پرده و به طور کلی ھر وسيلهای که
در محيط وجود دارد ،به محض ورود بيننده به داخل ،جلب توجه نکند ،آنھا را به ﯾکی از رنگھای خنثی رنگآميزی کرده و ﯾا رنگ خنثی را در انتخاب
آنھا در نظر بگيرﯾد.
از اﯾن خاصيت رنگھای خنثی برای رفع عيوب معماری و شکستگیھا و فرورفتگیھا میتوان بھرهزﯾادی برد .به عنوان مثال با رنگآميزی بخشی از
فضا که دارای مشکل ساختاری است و شما نمیخواھيد فوری مورد توجه بيننده قرار بگيرﯾد ،با ﯾکی از رنگھای خنثی به راحتی میتوانيد آن را در
نظر اول بپوشانيد .به کارگيری رنگھای خنثی در محيط نيز با اھداف گوناگون دکوراسيونی صورت میگيرد.
نصب تابلوﯾی به رنگ زرد ،با خاصيت گرم در فضاﯾی که اغلب پوششھا و لوازم دکوراسيونی آن از رنگھای خنثی انتخاب شده است ،می تواند
دارای دو ھدف باشد:
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)١جلب نظر بيننده به طرف اثر ھنری تابلو که در اﯾنجا با نورپردازی اﯾن تأکيد را بيشتر کرده است.
)٢تغيير فضای ﯾکنواخت با عنصری با رنگآميزی گرمتر و پرانرژی تر .رنگھای خنثی در پردهھای مختلف از روشن تا تيره وجود دارند و به لحاظ سبک
جزو ترکيبات رنگی مورد استفاده در سبک کالسيک ھستند.
به عنوان نمونه اگر طراح داخلی به لزوم جلوه دادن فرورفتگی در کنار پنجره و پله تأکيد داشت ،به طور قطع ﯾک و ﯾا ترکيبی از چند رنگ گرم را در
کنار رنگھای مالﯾم و خنثی به کار میبرد تا به اﯾن ترتيب نظر ھر بيننده در حال عبور از آن محيط را به خود جلب کند.
ولی اکــنون با انتخاب اغلب پوششھای محيط به رنگھای خنثــی مقصودی برعکس داشته است و ممکن است ھنگامی که فــردی از پاﯾين به
باال آمده و ﯾا از پلهھا به طبقه پاﯾين میرود ،بدون دﯾدن اﯾن فضا از آنجا بگذرد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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تغييری دومنظوره در فصول سرد سال

ھرچه ھوا سردتر میشود ،نياز به اضافه كردن لوازم گرمازای كمكی در خانه بيشتر میشود .در ھمين راستا حتی آن دسته از افرادی كه به دليل
دوده حاصل از لوازم گرم كننده ،از روشن كردن تعدادی از رادﯾاتورھا و ﯾا حتی بخاری و شومينه به عنوان لوازم گرمازای فرعی در خانه صرف نظر
كرده بودند نيز تغيير عقيده داده و مشكل كثيفی لوازم را به احتمال مبتال شدن به سرماخوردگی ترجيح داده اند .در واقع مسئله اﯾن است كه
حرارت ناشی از منابع گرمازا ،ھوای اطراف و ھمچنين گردوغبارھای موجود در آن را سوزانده و پوششی از دوده حاصله ،بر روی لوازم و وساﯾل
موجود اﯾجاد میكند .وجود اﯾن الﯾه دودهای گذشته از نياز به نظافت مكرر ،بر روی لوازم دكوراسيونی پارچه ای مشكل بيشتری را به ھمراه خواھد
داشت زﯾرا نه تنھا امكان شست وشوی اﯾن قبيل لوازم شامل پرده ،روكش مبلمان و فرش به صورت پياپی و در فواصل كم زمانی وجود ندارد ،بلكه
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كاربرد مواد پاك كننده به كھنه شدن زودرس و از دست رفتن رنگ و لعاب اوليه پارچه خواھد انجاميد .از آنجاﯾی كه پارچه ھای مورد استفاده برای
روكش مبلمان و پرده ھا به خصوص در بخش پذﯾراﯾی خانه معموال ً نسبت به بقيه مكان ھا از قيمت بيشتری برخوردار بوده و تعوﯾض آنھا حتی ھر
چند سال ﯾك بار نيز برای ھمه خانواده ھا امكان پذﯾر نيست ،باﯾد فكر چاره ای بود .در چنين شراﯾطی بھترﯾن راه ،كاربرد پيراھن مبل است به
خصوص در صورتی كه رنگ پارچه مبلمان روشن باشد كه اﯾن نياز بسيار ضروری خواھد بود ولی ھم واره ھنگامی كه موضوع استفاده از پيراھن مبل
مطرح میشود ،ذھن اغلب افراد به پيراھنھای با پارچه ساده و كم ارزش ملحفهای )چلوار و چيت( و محيطی سرد و بی روح كه حاصل كاربرد آنھا
است معطوف میشود .حال آنكه شما میتوانيد برای پيراھن سروﯾس مبلمان خود دو و ﯾا حتی سه نوع پارچه ساده و طرحدار كه با ﯾكدﯾگر به
لحاظ طرح و رنگ ھماھنگی دارند و از نظر كيفيت نيز در برابر شست وشوھای مكرر مقاومت میكنند ،تھيه كرده و آنھا را به صورت تلفيقی بدوزﯾد.
به اﯾن ترتيب كه به عنوان مثال پيراھن كاناپه اصلی را از پارچه طرحدار و تك مبلھای بعدی را به طور كلی ساده انتخاب كنيد ﯾا در صورت مجزا بودن
تشكھای كف ،میتوانيد آنھا را طرحدار و بدنه اصلی را از پارچه ساده بدوزﯾد .البته شما میتوانيد با توجه به سليقه و نوع كاربردتان اﯾن تلفيق را با
روشھا و مدلھای مختلف انجام دھيد .امروزه نيز با تنوع موجود در جنس و طرح در پارچهھا و حتی مدلھا و الگوھای موجود برای دوخت پيراھن
مبل ،دست شما بسيار باز است .اگر از پارچهای با جنس مرغوب و زﯾبا برای اﯾن منظور استفاده كنيد و ھمچنين پيراھن مبل شما با دقت و درست
به اندازه مبل دوخته شود ،شما میتوانيد حتی آنھا را با وجود داشتن مھمان نيز برنداشته و به اﯾن ترتيب برای فصول سرد سال تغيير
دكوراسيونی در محيط اﯾجاد كنيد .ولی ﯾادآوری اﯾن نكته ضروری است ،انتخاب نوع طرح و ﯾا حتی طرح دار بودن و ﯾا ساده بودن پارچه انتخابی برای
پيراھن مبل نيز مانند پارچه روكش آن میباﯾست با توجه به خصوصيات و شراﯾط فضا شامل وسعت ،تعداد لوازم ،پالت رنگی محيط و سبك
دكوراسيونی موجود صورت گيرد .به عنوان مثال در فضاھای كوچك و پر از لوازم ،طرح دار بودن پارچه آن ھم با طرحھای درشت و در ھم و رنگ
آميزی تند و شاد ،فضاﯾی شلوغ و نامطلوب را سبب میشود و از آنجا كه شما قصد ندارﯾد اضافه كردن پيراھن مبل ،نظم دكوراسيون موجود در
خانه را كه با زحمات فراوان به نتيجه مطلوبی رسيده است ،بر ھم زند ،اﯾن كار را نيز با ھمان دقت قبلی انجام دھيد .نكته :اگر به رغم شراﯾط و
محدودﯾتھای موجود در به كار بردن پارچه طرح دار در سيستم جدﯾد دكوراسيونی اصرار دارﯾد میتوانيد پيراھن مبل را از پارچه ساده دوخته ولی
پارچه طرحدار را در قالب كوسنھای متعدد بر روی آن داشته باشيد.
منبع  :روزنامه شرق
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تفکيک اتاق با پاراوان

اگر ماﯾليد بخشی از فضای ﯾك اتاق را بدون نياز به ساخت و ساز جدا كنيد
ﯾكی از بھترﯾن راھكارھا استفاده از پاراوان ﯾا دﯾوارك است.
پاراوان ﯾا دﯾوارك ﯾكی از تفكيك كننده ھای ساده و زﯾبا است كه به راحتی
می توان به وسيله آن بخشی از فضای ﯾك اتاق را جدا كرد .ضمن اﯾنكه
متحرك بودن پاراوان اﯾن امكان را به ما می دھد كه در مواقع الزم آن را جمع
كنيم و ﯾا جای آن را تغيير دھيم .برای ساخت ﯾك پاراوان به وساﯾل زﯾر نياز
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دارﯾم:
 -١چھار قطعه پانل چوبی ﯾك اندازه با ابعاد دلخواه
 ٩ -٢عدد لوالی ظرﯾف
 -٣ميخ و چكش
 -۴پارچه ای با طرح شاد و رنگ متناسب با مبلمان و دكوراسيون اتاق مورد
نظر به اندازه كافی برای پوشاندن سطح روی پاراوان
 -۵پارچه ساده ﯾا طرح دلخواه برای روكش كردن پشت پاراوان
 -۶صابون خياطی و قيچی
 -٧پشم شيشه نازك به اندازه كافی برای پوشاندن روی پاراوان
 -٨ماشين منگنه
 -٩نوار قيطان ﯾك سانتی متری به اندازه محيط پانل ھا
 -١٠چسب حرارتی
 -١ﯾكی از پانل ھا را بر روی پارچه اصلی كه برای روﯾه پاراوان در نظر گرفته اﯾم قرار می دھيم و با صابون خياطی طرح دور آن را بر روی پارچه می
كشيم .پارچه را با در نظر گرفتن  ١٠سانتی متر فاصله از خطی كه رسم كرده اﯾم می برﯾم.
 -٢با استفاده از پارچه ای كه برﯾده اﯾم به عنوان الگو به تعداد پانل ھای پاراوانمان از پارچه اصلی و سپس از پارچه پشت پاراوان می برﯾم و سپس
با ھمين الگو به تعداد پانل ھای پاراوان قطعاتی به شكل الگو از پشم شيشه می برﯾم.
 -٣ﯾك الﯾه پشم شيشه را بر روی ﯾكی از پانل ھا قرار می دھيم و سپس ﯾكی از روكش ھای اصلی پاراوان را بر روی پشم شيشه قرار داده و لبه
ھای پارچه و پشم شيشه را خوب كشيده و به طرف زﯾر پانل می برﯾم و با منگنه به زﯾر پانل متصل می كنيم .ھنگام منگنه كردن پارچه و پشم
شيشه آنھا را خوب از ھمه طرف می كشيم تا سطح روی پانل صاف و بدون چين باشد.
 -۴منگنه ھا را به فاصله  ۵/٢سانتی متر از ﯾكدﯾگر می زنيم و دور تا دور پارچه را با منگنه به پانل چوبی نصب می كنيم .در گوشه ھای پانل برای
تميزتر شدن كار پارچه را به صورت مورب با زاوﯾه  ۴۵درجه تا می كنيم و خوب می كشيم و به طرف پشت پانل می برﯾم اﯾن مراحل را برای روكش
كردن پانل ھای دﯾگر نيز انجام می دھيم.
 -۵پانل ھا را برگردانده پارچه پشت پانل را روی سطح بدون پوشش آنھا قرار می دھيم و از ھر چھار طرف لبه ھای پارچه را درست از لبه پانل به
طرف زﯾر پارچه تا می كنيم و با منگنه به پانل متصل می كنيم .كل دور پارچه پشت را نيز به پانل منگنه می كنيم.
 -۶برای پوشاندن منگنه ھا با چسب حرارتی ﯾك نوار قيطان را بر روی ردﯾف منگنه ھا در كنار لبه پارچه پشت پانل ھا می چسبانيم .حاال پانل ھا را
با استفاده از لوالھا و ميخ به ھم متصل می كنيم.
پاراوان ما آماده است .ﯾك روش ساده تر برای ساخت پاراوان رنگ كردن پانل ھای چوبی است .می توانيم تصاوﯾر دلخواه خود را فتوكپی كرده و پس
از برﯾدن بر سطح پانل ھای چوبی رنگ شده بچسبانيم و سپس چند الﯾه وارنيش بر روی آنھا بزنيم.
منبع  :مجله صبح بخير اﯾران
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تکنيک ھای رنگ آميزی ديوار

● چاپ به وسيله مُھر
ﯾکی از تکنيک ھای چاپ بر روی دﯾوار ،استفاده از مُھر است .مھرھا به طور
کلی قالب ھای برجسته و بافت داری ھستند که در اشکال گوناگون طراحی
می شوند و مورد استفاده قرار می گيرند.
راﯾج ترﯾن انواع آن ،مھرھاﯾی ھستند از جنس پالستيکی مخصوص و با توجه
به نوشته ،فرم و شکلی که مصرف کننده بخواھد به صورت سفارشی
ساخته می شوند که ھمه شما با نمونه ھای آن به خوبی آشناﯾی دارﯾد،
مانند مُھرھای پزشکان ،مُھرھای پشت نوﯾسی چک ،مُھر شرکت ھا و
ادارات ،مُھر جاﯾگزﯾن امضاء و غيره .بستر کليه اﯾن مُھرھا کاغذ است .ﯾعنی
ھمه آنھا پس از آغشته شدن به جوھر موجود در استامپ شکل و نوشته
مورد نظر را بر روی کاغذ چاپ می کنند.
نوع تزئينی و سرگرم کننده اﯾن مُھرھا نيز وجود دارند که برای بازی بچه ھا
توليد شده و معموال ً به جای کاربرد استامپ که برای بچه ھای کوچک ممکن
است مضر و سمی باشد ،دارای مخزن کوچکی ھستند که از آن طرﯾق رنگ
به سطح مُھر انتقال می ﯾابد .گذشته از کاربردھای فوق ،از مُھر در
دکوراسيون داخلی نيز استفاده می شود .پوشش دﯾوارھا ،کف ،لوازم
دکوراسيون چوبی ﯾا پارچه ای  ،بسترھای خوبی برای چاپ به وسيله مُھر ھستند.
از آنجا که مُھرھاﯾی که برای موارد دکوراسيونی مورد استفاده قرار می گيرند نسبت به مُھرھای سفارشی و راﯾج دارای ابعاد بسيار بزرگتر و
اشکال متنوع و متفاوت تری ھستند؛ طراحان داخلی با توجه به ھدف مورد نظرشان ،خود اقدام به ساخت مُھر می کنند .شما نيز می توانيد اﯾن
کار را خودتان انجام دھيد.
 (١مرحله اول که در ساخت کليه مُھرھا مشترک است ،طراحی طرح مورد نظر برای مُھر ،آن ھم بر روی کاغذ است .سپس دور طرح و ﯾا حتی
داخل آن را به وسيله قيچی ﯾا کاتر ببرﯾد .پس از آنکه الگوی طرح مُھر آماده شده ابتدا جنس مورد نظر برای ساخت مُھر را انتخاب کنيد و مراحل
بعدی را انجام دھيد.
برای ساخت ھر ،جنس ای مختلف و راه ھای گوناگونی وجود دارد که به برخی از آنھا در ذﯾل اشاره می شود:
الف( لينولئوم ﯾا مکالئوم
ھمان طور که می دانيد لينولئوم و مکالئوم پوشش ھای الﯾه ای از جنس پالستيک ھستند که ضدآب بوده و به عنوان کفپوش در قسمت ھای
مختلف ساختمان قابل استفاده ھستند .اﯾن الﯾه ھای پالستيکی به راحتی با تيغ ھای موکت بری برﯾده می شوند .بنابراﯾن شما می توانيد طرح
مورد نظر را که در قالب الگوی کاغذی پيش از اﯾن آماده کرده بودﯾد ،بر روی ﯾک تکه لينولئوم متناسب با ابعاد طرح قرار دھيد و با تيغ موکت بُری
خطوط و مکان ھای معين شده را ببرﯾد .به دليل آنکه اﯾن الﯾه ھا دارای قطر چند ميلی متری بوده و امکان استفاده از آنھا به صورت مُھر به تنھاﯾی
وجود ندارد نيازی به دسته ای دﯾگر است .بنابراﯾن دو تکه چوب عمود بر ھم و متناسب با اندازه مُھر آماده کنيد و با ميخ و چسب چوب به ھم
متصل کنيد .سپس الﯾه مُھر را با چسب صنعتی به سطح تکه چوب افقی بچسبانيد و از تکه چوب عم ودی به عنوان دسته مُھر استفاده کنيد .حال
با آغشته کردن سطح مُھر به رنگ به وسيله غلتک و ﯾا قلم مو ،مھر را به دﯾوار بزنيد و چاپ را انجام دھيد.
▪ توضيح :نوع رنگ مورد استفاده برای چاپ با مُھر  ،معموال ً رنگ ھای روغنی ساختمانی است ولی در مواردی که قرار است چاپ بر روی چاپ دﯾگر
انجام گيرد و ﯾا به طور کلی سرعت خشک شدن چاپ مورد اھميت است ،از رنگ ھای آکرﯾليک استفاده می شود.
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ب( ساخت مُھر با ميوه جات
برای ساخت مُھر با ميوه جات راه ھای بسيار راحت و ابتکاری وجود دارد .به عنوان مثال شما می توانيد ﯾک سيب ،گالبی ،پرتقال ﯾا نارنگی ﯾا ھر
ميوه دﯾگری مانند آنھا را به دو نيم تقسيم کنيد و از سطح داخلی ھر نيمه به عنوان مُھری برای چاپ فرم ميوه انتخابی با انتقال ھمان بافت ميوه
استفاده کنيد.
ھمانطور که در تصوﯾر مالحظه می کنيد ،نکَته جالب توجه اﯾن است ،که سطح مقطع گالبی آماده چاپ با چند رنگ و به وسيله قلم مو رنگ آميزی
شده است .بنابراﯾن ھنگامی که با سطح روی پارچه تماس پيدا می کند شکل گالبی رنگ آميزی متنوع چاپ می شود که پس از اتمام کار با قلم
مو به طور مستقيم برگ و انتھای ساقه نيز طراحی شده است .ھمانطور که در تصاوﯾر فوق مالحظه کردﯾد ،برای انجام چاپ مُھر ،لزومی به انتخاب
دﯾوار ،کف ﯾا سقف نيست بلکه شما می توانيد از لوازم دکوراسيونی چوبی ﯾا پارچه ای نيز استفاده کنيد .تنھا الزمه به کارگيری چنين تکنيکی،
مسطح بودن بستر چاپ است.
منبع P٣٠world :
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تکنيکھايی برای تزيين ديوارھا

تکنيکھای متعدد و متنوعی برای تزﯾين دﯾوارھا وجود دارند .برخی از اﯾن
روشھا به اندازهای ساده و آسان ھستند که نيازی به تبحر و مھارت خاص و
فوق العاده برای اجرای آنھا نيست و خود شما نيز میتوانيد در ﯾک تعطيالت
آخر ھفته آن را بر روی دﯾوارھای منزلتان اجرا کنيد حتی اگر تبحری در
نقاشی ساختمان نداشته باشيد .به اﯾن ترتيب می توانيد نماﯾی نو و زﯾبا
به ھر ﯾک از اتاقھای منزلتان ببخشيد بیآنکه نيازی به صرف ھزﯾنهھای
قابل توجه برای نقاشی ساختمان باشد .ﯾکی از سادهترﯾن اﯾن تکنيکھا
آراستن دﯾوار با رسم خطوط آزاد دستی است .البته در اﯾن روش اغلب
بخشی از ارتفاع دﯾوار با رسم چنين خطوطی طرح دار میشود .ھمچنين
اﯾجاد خطوط عمودی روی دﯾوار موجب بلندتر دﯾده شدن دﯾوارھا نيز
میشود .برای اجرای طرحی که در تصوﯾر مالحظه میکنيد ابتدا با نصب ﯾک ردﯾف زھوار چوبی در ارتفاع حدود ﯾک متری از زمين دﯾوار به دو بخش
تقسيم شده است و سپس زھوار چوبی به رنگ دﯾوار رنگ شده است .البته بھتر است اﯾن کار قبل از رنگ آميزی اصلی دﯾوار انجام شده باشد تا
تفاوت رنگی ميان زھوار چوبی و دﯾوار وجود نداشته باشد .اﯾن زھوار را دور تا دور اتاق در ھمين ارتفاع و در امتداد ھم نصب کنيد .ﯾک رنگ متناسب
با رنگ زمينه دﯾوار انتخاب کنيد .در اﯾنجا برای دﯾوارھای زرد خردلی از رنگ قھوه ای استفاده شده است .رنگ را با حالل مناسبش رقيق کنيد تا
ھنگام رسم خطوط قلم به راحتی بر روی دﯾوار حرکت کند .انجام کارھای تزﯾينی بر روی دﯾوار با رنگ ھای پالستيک ساختمانی که حالل آنھا آب
است بسيار ساده تر و تميزتر انجام پذﯾر است اما از آنجا که رنگ ھای پالستيک اغلب قابل شست وشو نيستند بسياری از افراد رنگھای روغنی
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را ترجيح می دھند .اگر با رنگ روغنی کار میکنيد الزم است آن را با تينر که حالل اﯾن رنگھا است به ميزان کافی رقيق کنيد
ھمچنين در صورت تماﯾل میتوانيد از گروه دﯾگری از رنگھای محلول در آب که رنگھای آکرﯾليک ھستند و کيفيت و خلوص رنگشان باالتر از
رنگھای ساختمانی است نيز برای رسم اﯾن خطوط استفاده کنيد .اﯾن رنگھا اگرچه گرانقيمتتر از رنگھای ساختمانی ھستند اما به دليل ميزان
کم مصرف در چنين طرحھاﯾی قابل استفاده ھستند .پس از رقيق کردن رنگ با ﯾک قلم موی متوسط نقاشی ھنری و با دست خطوط عمودی
آزادی را از زﯾر زھوار چوبی تا زمين ﯾا چنانچه دﯾوراھا قرنيز دارند تا سر قرنيزھا رسم کنيد .به طور طبيعی اﯾن خطوط مانند خطوط رسم شده با
استفاده از خط کش کامال ً صاف و ﯾک دست و دقيقاً عمود بر زمين نيستند اما اﯾن امر در اﯾنجا بخشی از زﯾباﯾی اﯾن روش رنگ آميزی محسوب
میشود .پس از رسم اﯾن خطوط و خشک شدن رنگ آنھا ﯾک قطعه اسفنج را به شکل ﯾک مثلث متساوی االضالع و قطعه دﯾگری را به شکل عدد
 ٧فارسی ببرﯾد ،در حقيقت مثلث کوچکتر از اسفنج دﯾگر است و می توانيد ابتدا ﯾک مثلث متساوی االضالع بزرگتر از اسفنج ببرﯾد و سپس از
فاصله حدود  ۵/١سانتی متری لبه دو ضلع آن ،ﯾک مثلث دﯾگر ببرﯾد .از اﯾن اسفنجھا به صورت مھر برای اﯾجاد طرح مثلث و طرح عدد  ٧با  ٩٠درجه
چرخش در ﯾک خط به موازات زھوار چوبی بر روی دﯾوار استفاده کنيد .اسفنج را به رنگ آغشته کنيد.
ابتدا برای گرفتن رنگ اضافی اسفنج ﯾک بار آن را روی ﯾک قطعه کاغذ باطله بزنيد و سپس طرح مورد نظر را روی دﯾوار مھر کنيد .اسفنج را با دقت در
جای مناسب روی دﯾوار قرار داده و فشار دھيد و سپس به آرامی بلند کنيد .دقت کنيد که ھنگام فشردن ﯾا برداشتن اسفنج ،روی دﯾوار کشيده
نشود .روشھای متعدد دﯾگری نيز برای تزﯾين دﯾوارھا وجود دارند که به برخی از آنھا قبال ً در اﯾن صفحه اشاره کردهاﯾم مانند استفاده از نوارھای
حاشيه کاغذ دﯾواری با طرحھای مختلف که میتوانند در ارتفاعھای مختلف از دﯾوار نصب شوند و ﯾا اﯾجاد نقوش گوناگون به روش استنسيل و ﯾا
ساخت انواع مھر که به مھارت و تبحر کمتری نسبت به رنگ آميزی کل دﯾوارھا نياز دارند و در زمان کوتاھتری نيز قابل اجرا ھستند.
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تلفيق سنت و مدرنيته

ھنگامی که خانم و آقای برون تصميم گرفتند خانه وسيعشان واقع در
مزرعهای روستاﯾی را ترک کنند ،مطمئن بودند که به خانهای کوچک و جمع
و جور نياز دارند؛ چون حاال دﯾگرفرزندانشان بزرگ شده و ازدواج کرده بودند و
آن دو بيش از اﯾن توان رسيدگی به مزرعه و فضای بزرگ خانه را نداشتند.
بنابر اﯾن ،ترجيح میدادند در جاﯾی زندگی کنند که وسعت آن به اندازه ی
نيازشان باشد ،و در ضمن بتوانند نزدﯾک دو فرزندشان سکونت کنند .خانه
جدﯾدی که اﯾن زوج ميانسال انتخاب کردند ،ﯾک خانه وﯾالﯾی و شھری بود که
خانه نيز کوچک محسوب نمیشود ،اما تقرﯾباً نصف متراژ فضای درونی خانه
قبلی را دارد .منزل فعلی چشماندازی از شھر و کوهھای اطراف را به نماﯾش
میگذارد و دلباز اما دنج است.
خانم و آقای برون قصد داشتند تمام لوازم باارزش و اشيای ھنری از جمله
تابلوھا ،مجسمهھا و مبلمان عتيقه خود را که اغلب جزو ميزاث خانوادگی
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بود ،به منزل تازه منتقل کنند تا در اﯾن جا فضاﯾی زﯾبا و ھنرمندانه خلق کنند.
آنھا احساس میکردند که ابتکار و نوآوری در اﯾن است که از ھمان لوازم و
مبلمان ساده و قدﯾمی خود استفاده کنند و اﯾن وساﯾل را با فضای جدﯾد ھماھنگ سازند .از اﯾن رو ،به فکر خرﯾد اسباب و اثاثيه ی نو نبودند ،بلکه
سعی کردند با کمک مشاور و طراح داخلی ،محيطی دلنشين و ارضاء کننده برای خودشان فراھم آورند.
در اولين قدم ،به پيشنھاد طراح داخلی ،در خانه تغييراتی به وجود آوردند و پس از برداشتن دﯾوار بين دو اتاق خواب ،اتاق پذاﯾرﯾی و ناھارخوری
وسيعی در طرف دﯾگر خانه اﯾجاد کردند .ﯾکی از سرسراھای منزل را نيز به عنوان اتاق نشيمن در نظر گرفتند تا پس از اسبابکشی ،کاناپهھا و
ميلھای راحتی را در آن جای دھند .بدﯾنترتيب دارای دو اتاق نشيمن شدند ،ﯾکی خصوصی و دﯾگری برای قرار دادن ميز تلوﯾزﯾون و دور ھم جمع
شدن ميھمانان خودمانی .ھمچنين در دﯾوارھای شمالی خانه پنجرهھای بزرگ و قدی تعبيه کردند تا نور بيشتری به اتاقنشيمن و پذﯾراﯾی راه ﯾابد
و از درون منزل بتوان به راحتی منظره ی چشمنواز کوهھای مقابل را مشاھده کرد .کف خانه که با بتون پوشيده شده بود مورد توجه آنھا قرار
گرفت و ھر دو ترجيح دادند به ھمان صورت باقی بماند؛ بنابراﯾن فقط محلھاﯾی که به تعمير نياز داشت بتونرﯾزی مجدد شد.
پس از منتقل کردن لوازم و اثاثيه به خانه ی جدﯾد ،ﯾکی از مشکالت عمدهای که پيش روی آنان قرار گرفت ،ﯾافتن اتاقی بود که لوازم مورد
عالقهشان در آن جای گيرد ،به شکلی که مجبور نباشند زود به زود تغيير دکوراسيون دھند .آن دو ،اتاقنشيمن خصوصی را که کوچکتر است و
فضاﯾی روشن دارد ،برای چيدن اثاثيه ی قدﯾمی انتخاب کردند و به نظر خودشان بھترﯾن نتيجه را نيز به دست آوردند.
سرانجام ،خانه با روﯾکردی مدرن سر و سامان گرفت و تلفيقی از دو سبک سنتی غربی و مدرن ،در چيدمان لوازم منزل و در تمام اتاقھا به کار
گرفته شد.
منبع P٣٠world :
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تنوع در دکوراسيون خانه

قبل از شروع به چيدن مبلمان و اثاثيه و طراحی دکور خانهتان ،سعی کنيد
که از شر عيب و اﯾرادھای چشمگير موجود در ظاھر خانه خالص شوﯾد.
برای مثال اگر در و دﯾوارتان تزﯾينات قدﯾمی ،چون طاقچه ﯾا گچبریھای
قدﯾمی و از مد افتاده دارد ،اگر عالقه خاصی به آنھا ندارﯾد ،بھتر است فوراً
آنھا را خراب کنيد.
البته اگر خانه تان اﯾرادھای اساسی دارد ،بھتر است قبل از اقدام به انجام
ھر کاری از جانب خودتان از نظرات ﯾک مھندس معماری ﯾا بنای باسابقه
کمک بگيرﯾد و دﯾواری را بدون مشورت خراب ﯾا جابه جا نکنيد.گاھی اوقات
تنھا با خراب کردن و جا به جاﯾی بعضی از دﯾوارھای جداکننده میتوانيد
ظاھری زﯾبا و مدرن تر به خانه بدھيد و برای اﯾن منظور باﯾد فضای خانه ،مورد استفاده ھر اتاق و ارتباط اتاقھا با ھم را در نظر بگيرﯾد.
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میتوان عيب موجود روی دﯾوار ،سقف ﯾا ھر جای دﯾگر خانه را به نوعی در چيدمان دکور عمدی و نوعی طرح جلوه داد .مثال آوﯾزان کردن ﯾک کوزه
زﯾبا به محل شير گاز.
شما ھر دﯾواری را میتوانيد براساس تئوریھای موجود خراب کنيد و پاﯾين بياورﯾد و تنھا مشکل موجود ممکن است ھزﯾنه و ميزان کار و زحمتی
باشد که برای اﯾن کار الزم است .البته واضح است که با خراب کردن دﯾوار بين بعضی اتاقھا و تفکيکھای خانه ،فضا و گنجاﯾش بيشتری خواھيم
داشت و بھتر میتوانيم به طراحی دکور بپردازﯾم.
البته در مورد خانه ھاﯾی که نقشه بدی دارند ،ھيچ کاری نمیتوان انجام داد مگر اﯾن که در صورت امکان بعضی دﯾوارھا را جابه جا کرد و البته باز
ھم عيبھای اصلی ساختمان کمتر حل خواھد شد.
گاھی ھم وجود فضاھای بزرگ در خانه ﯾک مشکل است که شما میتوانيد با افزودن اتاق و راھروھا ،فضاھای تفکيک شده و مفيدتری را در خانه
اﯾجاد کنيد.
بعضی عيب و اﯾرادھا وجود دارد که نمی توان آنھا را با خراب ﯾا جا به جا کردن دﯾوار ﯾا در و پنجره رفع کرد و مجبورﯾم که آن عيب را با توجه به
بودجهای که در نظر گرفته اﯾم ،به نوعی تعمير ﯾا ترميم کنيم.
مثال ً میتوانيم با استفاده از سقفھای کاذب ﯾا دﯾوارھای پيش ساخته ،کابينت ﯾا کاغذ دﯾواری و لکه گيریھا ،آن عيب را مخفی کنيم .به عالوه
شما میتوانيد گاه با تکرار آن اﯾراد با ترک خوردگی روی سقف ﯾا دﯾوار نوعی طرح و مدل به وجود بياورﯾد.
شما به کمک حقهھا و روشھای سادهای میتوانيد برخی ترک خوردگی و عيبھا را با چسباندن کاغذ دﯾواری روی آن از بين ببرﯾد ﯾا برخی
اﯾرادھای اسکلتی و نقشهای را با استفاده از نورپردازیھای خاص با انواع المپھای ھالوژن ﯾا دﯾگر روشناﯾیھا به نوعی رفع کنيد.
البته پيشنھادما اﯾن است که سعی کنيد حتی االمکان کمتر درگير کارھای بناﯾی و معماری شوﯾد و با کمک گرفتن از تنوع رنگ ،بافت ﯾا طرح و اثاثيه
متنوع و طرحدار ،فضاھا را تغيير دھيد و عيبھا را کم رنگتر جلوه دھيد.
البته نقاشی کردن ھم بسياری از اﯾرادھا را ھمانند نورپردازی میتواند رفع کند .سعی کنيد حتی االمکان اﯾرادھاﯾی را که نمیتوانيد از شر آنھا
خالص شوﯾد ،پنھان کنيد.
مثال ً میتوانيد ستون وسط ﯾک اتاق که دوست ندارﯾد دﯾده شود را خيلی ساده با ساختن ﯾک پارتيشن ھم رنگ دﯾوار کناری در کنار ستون ﯾا تبدﯾل
آن قسمت به ﯾک کمد دﯾواری ﯾا اتاقک شيشهای ﯾا پاسيو به آن ستون ھدف دھيد.
ھميشه برای پنھان کردن ﯾک عيب در فضای داخل ساختمان الزم نيست که آن را بپوشانيم .گاھی نپوشاندن عيب ﯾا تکرار آن موجب کمتر جلوه
کردن آن اﯾراد میشود.
منبع  :روزنامه اطالعات
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تنوع رنگ در آشپزخانه

مھمترﯾن نکته در آشپزخانه اﯾنست که کابينت و دﯾگر فضاھای نگھداری
وساﯾل و مواد غذاﯾی فراوانی داشته باشد تا نمای آن آشفته و درھم رﯾخته
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به نظر نرسد .بدﯾن ترتيب ،جای بيشتری برای قرار دادن لوازم مفيد و زﯾبا
خواھيم داشت.
آشپزخانه ﯾکی از مھمترﯾن بخش ھای ھر خانه است که فعاليت ھای
بسياری در آن انجام می شود .بنابراﯾن ،با اطمينان خاطر می توانيد از رنگ
ھای روشن و درخشان که احساس انرژی را با خود به ھمراه می آورند ،در
آن استفاده کنيد .اگر عالقمند نيستيد که از چند رنگ بر روی ھر ﯾک از
دﯾوارھا بھره ببرﯾد ،تنھا ﯾک رنگ را به کار برﯾد .با اﯾن ھمه ،استفاده از چند
رنگ ،آن جا که تقابل ھاﯾی ميان رنگ ھا پدﯾد آﯾد ،می تواند منظره ی آشپزخانه را مدرن کند.
رنگ ھای نارنجی ،قرمز ،زرد و سبز ،حس زنده بودن و شکوه را برای آﯾن آشپزخانه به ارمغان آورده اند.
اﯾن حس حاصل تقابل رنگ ھای دﯾوارھا و وساﯾل است .ھرگاه احساس کنيد که نياز به روحی جدﯾد در آشپزخانه دارﯾد ،به آسانی می توانيد برخی
از خرده وساﯾل را عوض کنيد و به جای آنھا جاﯾگزﯾن ھاﯾی با رنگ جدﯾد تھيه کنيد .
● طـــــــرح چـــھار خـــانه
برخی از شما ممکن است به طرح ھای چھارخانه ﯾا راه راه بر روی دﯾوارھای آشپزخانه عالقه داشته باشيد .گھگاه می توان چنين طرح ھاﯾی را از
ميان کاغذھای دﯾواری ﯾافت .اما اگر طرح دلخواه خود را نيافتيد ،نااميد نشوﯾد .خودتان دست به کار شوﯾد و الگوی مورد نظر را پدﯾد آورﯾد.
▪ نخست کل دﯾوارھا را به رنگ سفيد ﯾا کرم بسيار روشن در آورﯾد .دقت کنيد که زﯾرسازی رنگ ھا به درستی صورت گيرد و سطح دﯾوار صاف و
ﯾکدست باشد .سپس ،نوارھای بارﯾکی از کاغذ تھيه کنيد و درون آنھا را با تيغ ببرﯾد.
▪ اﯾن نوارھا را بر روی دﯾوارھا قرار دھيد و درون شان را رنگ آميزی کنيد .مثال ً اگر زمينه ی اصلی کرم رنگ است ،می توانيد برای نوارھا از رنگ
سفيد استفاده کنيد.
▪ پس از اﯾن که رنگ خشک شد ،نوارھا را به صورت افقی قرار دھيد تا خطوط افقی را نيز بر روی دﯾوار پدﯾد آورﯾد .برای اﯾن که خطوط صاف و موازی
باشند ،دقت بسياری الزم است .برای اﯾن منظور ،می توانيد مثال ً برای کشيدن خطوط عمودی ،باال و پاﯾين دﯾوار را به فاصله ھای  ١٠سانتی متری
عالمت گذاری کنيد تا بتوانيد نوارھا را دقيقاً موازی ھم قرار دھيد.
اگر سراسر آشپزخانه سفيد باشد ،احساس خواھيد کرد که در بيمارستان ھستيد .از اﯾن رو ،برای جلوگيری از سادگی بيش از حد ،رنگ ھاﯾی را
نيز به طرح خود بيفزاﯾيد.
● آبی آشپزخانه
با رنگ ھا و شيوه ھا و طرح ھای مختلف رنگ آميزی ،جذابيت را برای آشپزخانه ی خود به ارمغان آورﯾد .ﯾکی از رنگ ھای جذاب در آشپزخانه ،رنگ
آبی است .کاشی ھای آبی نيز می توانند ھمين جلوه را پدﯾد آورند.
اگر در زمينه ی اصلی رنگ دﯾوارھا ﯾا کاشی ھا ،طرح ھا و خطوطی نيز دﯾده شود ،بر جذابيت فضا افزوده می شود .از اﯾن رو ،سعی کنيد طرحی را
برگزﯾنيد که بافت آن نيز به دلنشين کردن فضا کمک کند.
منبع P٣٠world :
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تنھا در آشپزخانه

آشپزخانه مكانی است كه در آن آشپزی میكنيم .با اﯾن حال مسير
كوچكی كه در وسط اغلب آشپزخانهھا وجود دارد ،ﯾادآور اﯾن موضوع است
كه آشپزخانه فضاﯾی فراتر از محل طبخ غذاست .مطبخھای سنتی امروزه
تبدﯾل به فضاھای زنده و پرشور شده است...
سالھا پيش وقتی ھنوز فضاﯾی در خانهھا به نام آشپزخانه وجود نداشت،
غذا در فضاﯾی باز روی آتش آماده میشد .بعدھا اﯾن آتش را به وسط
كلبهھا انتقال دادند و از آنجا كه در فصل سرما اﯾن آتش ھم تنھا گرمابخش
خانه بود و ھم وسيله طبخ غذا ،تمامی اھل خانه برای ساعتی ھم كه
شده دور تا دور آن جمع میشدند و گفتگو میكردند .با پيداﯾش خانه
سنگی ،اﯾن آتشھای روباز تبدﯾل به كوره شد ،كمی بعد مكانھاﯾی به نام
آشپزخانه به وجود آمد .در قدﯾم آشپزخانه و سالن غذاخوری از ھم جدا بودند ولی با اﯾن حال از جمله مھمترﯾن فضاھای خانه شمرده میشدند
چون تنھا مكانھاﯾی بودند كه تمامی اعضای خانواده در ساعتی معين در آن جمع میشدند.
● آشپز و آشپزخانه
در خانهھای قدﯾمی به طور معمول آشپزخانه فضاﯾی جدا از اتاقھا و بسيار بزرگ بود اما امروزه در خانهھای مدرن ،آشپزخانه دﯾگر فضاﯾی دور از
دﯾد مھمانھا نيست بلكه تقرﯾبا تبدﯾل به مركز و محور خانهھا شده است .امروز دﯾگر آتش را در محفظهای فرورفته در داخل دﯾوارھا نمیسازند
بلكه گاز به مكانی در وسط آشپزخانه انتقال ﯾافته است.
به اﯾن ترتيب آشپز به راحتی با تمامی افراد خانه ارتباط برقرار میكند و در عين حال كه مھمانھا در اتاق پذﯾراﯾی استراحت میكنند ،وی در
آشپزخانهای كه به اصطالح امروزی به آن اوپن میگوﯾند ،آشپزی میكند .آشپز در آشپزخانهھای مدرن قرن  ٢١نهتنھا تمامی خانه بلكه بيرون را
ھم میتواند ببيند .در بيشتر ساختمانھای نوساز ،از آشپزخانه و سالن غذاخوری پنجرهای به سمت بيرون باز شده تا آشپز ﯾا دﯾگر اعضای خانواده
بتوانند با محيط بيرون ارتباط برقرار كنند.
● زﯾباﯾی در كنار كارآمدی
بيشتر اوقات ما تالش میكنيم تا فضاﯾی كه در آن زندگی میكنيم ،بهخصوص فضاھاﯾی كه مدت بيشتری را در آنھا میگذرانيم ،طوری باشد كه
عالوه بر زﯾباﯾی و كارآمدی ،خستهكننده نباشند .آشپزخانه از جمله ھمين فضاھا است.
از آنجاﯾی كه در خانهھای امروزی ،آشپزخانه در دﯾدرس كامل است باﯾد كامال زﯾبا باشد ،استفاده از اﯾنوكس ﯾا فلزھای اكسيد نشدنی ھمچنان
ازجمله پرطرفدارترﯾن موادی است كه در ساخت دكور آشپزخانهھا به كار میرود .گاھی رنگ به كار رفته در آشپزخانه كامال متضاد با رنگ دﯾگر
اتاقھا است.
امروز دﯾگر افراد تنھا به كارآمدبودن لوازم گازی و برقی داخل آشپزخانه فكر نمیكنند ،زﯾباﯾی اﯾن وساﯾل نيز برای ھمگان مالك است.
كارآمد بودن ابزار ﯾعنی سازگاری آنھا با امكانات انسانی .از آنجاﯾی كه در عصر مدرن ،وقت بخشی از سرماﯾه انسانھا است ،افراد به ابزاری توجه
میكنند كه بتواند سرﯾع و راحت نياز آنھا را برطرف كند.
● فضا در آشپزخانه مدرن
آشپزخانهھای مدرن بهطور معمول دارای سه فضا ھستند:
ـ فضای پختوپز :فضای پخته و پز به دو بخش آشپزخانه كثيف و تميز تقسيم میشود .بهطور معمول آشپزخانه تميز جلوی دﯾد و كثيف در جاﯾی
دور از دﯾدرس قرار گرفته است .آشپزخانه تميز فضای كوچكی است كه بيشتر برای تامين غذاھای آماده ،چای و قھوه به كار میرود .آشپزخانه
كثيف نيز مكانی برای پخت و پزھای طوالنیتر و شست و شوی ظروف است.
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ـ الندری ﯾا رختشوﯾخانه :الندری فضاﯾی برای جادادن ماشين لباسشوﯾی ،لباسھای چرك و حتی ماشين ظرفشوﯾی است.
ـ انبار كوچك :انبار نيز فضای كوچكی برای جادادن مواد فاسدنشدنی است كه البته در بسياری خانهھا الندری و انبار ﯾكی میشود.
از نظر نورپردازی ،آشپزخانه باﯾد دارای نور طبيعی باشد .از نور سقفی برای تامين روشناﯾی عمومی و از نورھای مصنوعی برای اﯾجاد توجه در
قسمتھاﯾی خاص مثل كانتر ﯾا اوپن میتوان استفاده كرد .توصيه میشود رنگ چراغھا؛ كابينتھا و رنگ كف با ھم ھمخوانی داشته باشد تا ﯾك
تركيب مكمل رنگی اﯾجاد شود.
نكته مھم دﯾگر درباره كف آشپزخانهھاست كه امروزه اغلب از سراميك است .سراميك كفپوش مناسبی برای كف آشپزخانهھا نيست.
مناسبترﯾن كفپوش روكشھای  PVCاست كه به وفور با رنگھای زﯾبا در بازار ﯾافت میشود .اﯾن روكشھا سطح اصطكاك بيشتری دارند و مثل
سراميك ليز نيستند و به راحتی نيز تميز میشوند.
منبع  :روزنامه سالمت
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تو فکر يک سقفم ...

در نھاد ھر آدمی »خانه« به عنوان مکانی برای استراحت ،گفت و گو و مھم
تر از آن اﯾجاد ﯾک رابطه صميمانه و محبت آميز بين خوﯾشاوندان ،از گذشته تا
به امروز مطرح بوده است .اﯾن موضوع حتی در کودکان که ھنوز مجالی برای
راه ﯾافتن به اجتماع پيدا نکرده اند نيز به چشم می خورد .آنھا در نقاشی
ھاﯾشان خانه را ﯾک چھاردﯾواری ترسيم می کنند که زﯾر سقف آن پدر و مادر
با فرزندانشان در حال غذا خوردن ھستند ﯾا پشت ﯾک ميز به گفت وگو
مشغولند.
به رغم تمام اھميتی که خانه در اﯾجاد ارتباط و شکل گيری شخصيت افراد
دارد ولی متاسفانه در سال ھای اخير به دليل مشغله ھای اجتماعی و روند
زندگی که ميزان کارکردن در اجتماع را برای کسب درآمد بيشتر ،افزوده است ،خانه چھره قدﯾمی خود را از دست داده و تنھا به مکانی برای
خوابيدن بدل شده است البته در اﯾن ميان نباﯾد از حضور تلوﯾزﯾون در خانه غافل شد .در اﯾن سال ھا شاﯾد تنھا وسيله ای که توانسته حتی در مدت
زمان اندک اعضای خانواده را دور ھم بکشاند ھمين جعبه جادوﯾی است .با توجه به اﯾنکه در خانه ھای امروزی ھرجا که تلوﯾزﯾون وجود دارد مرکزﯾت
خانه در آنجا شکل می گيرد و افراد بيشترﯾن ساعات خود را در آن مکان سپری می کنند ،چگونگی چيدمان اتاق نشيمن از اھميت وﯾژه ای برخوردار
است و اﯾجاد تغيير و تحول در آن تاثير چشمگيری در تغييرروحيه ساکنين خانه و افزاﯾش انرژی مثبت در آن محل خواھد داشت .به قول رابرت
فراست ،شاعر آمرﯾکاﯾی ،خانه ھمان جاﯾی است که وقتی قرار است به آن برگردﯾم ،ھمه اجزاﯾش آدم را به سمت خودش می کشد.
دور ھم جمع شدن اعضای خانواده و گپ زدن کمک می کند افراد خستگی ھای روزانه را فراموش کرده و با روحيه شادتری خود را برای شروع ﯾک
روز دﯾگر آماده کنند ضمن اﯾنکه در اﯾن محيط است که اعضای خانواده می توانند به بحث و تبادل نظر در امور منزل بپردازند و فرزندان مشکالت و
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مسائل خود را در محيطی آرام و فضاﯾی بدون دغدغه با والدﯾن خود در ميان بگذارند .ﯾکی از عمده مشکالت خانواده امروزی نداشتن زمانی برای
صحبت کردن و در ميان گذاشتن مسائل پيش آمده و آزار دھنده است.ھمان طور که گفته شد ،در عصر امروز اصوال ً پدر و مادر به دليل حجم باالی
کار و مشغله ھای اجتماعی کمتر در خانه حاضر می شوند و اگر ھم حضور داشته باشند تنھا برای صرف غذا و استراحت بوده که با تماشای
تلوﯾزﯾون ھمراه است .بنابراﯾن اصالح دکوراسيون اتاق نشيمن که تلوﯾزﯾون در آن قرار دارد در برقراری نشاط و آرامش و اﯾجاد نماﯾی صميمی برای
گفت وگو بی تاثير نخواھد بود .عموماً وقتی صحبت از تغيير دکوراسيون می شود ،ذھن افراد متوجه تعوﯾض مبلمان منزل ،خرﯾد آباژور نو ،دور رﯾختن
تابلو ھای قدﯾمی و خرﯾد پرده جدﯾد می شود که ھمگی به زمان و مھم تر از آن صرف ھزﯾنه باال نياز دارد ،غافل از اﯾنکه توجه به نکته ھای کوچک،
نتاﯾج خوب و بزرگی به دنبال دارد.
آگاھی از چيدمان ھای مختلف و متناسب با متراژ اتاق به منظور استفاده بھينه از فضا و بزرگ جلوه دادن محيط و نيز آشناﯾی با رنگ ھا در چگونگی
بھتر استفاده کردن آنھا در تغيير دکوراسيون عوامل موثری است که می تواند در اﯾجاد تغيير و تحول در فضای خانه بدون صرف ھزﯾنه نامتعارف
سھم بسزاﯾی داشته باشد .تعيين محل وساﯾل و مبلمان منزل ﯾکی از مھم ترﯾن تصميمات در طراحی دکوراسيون منزل است .به خصوص اگر
فضای کوچکی در اختيار داشته باشيم ،باﯾد برای چيدن وساﯾل بيش از پيش ظرافت به خرج دھيم تا قطعات مبلمان و وساﯾل دﯾگر ،راه رفت و آمد را
مسدود نکنند .قبل از اﯾنکه به چيدمان ميز و مبل و صندلی فکر کنيد فضاھای موجود در خانه را در ذھن خود از ھم تفکيک کنيد و کاربرد ھر کدام را
جداگانه در نظر بگيرﯾد .به ميزان نورگيری و روشناﯾی طبيعی اتاق و ھمچنين سليقه تک تک افراد خانه توجه کنيد .ابتدا برای از بين بردن ﯾکنواختی
مرکز توجه خانواده را تغيير دھيد .مبل ھا را به جای اﯾنکه به دﯾوار تکيه دھيد کمی به ھم نزدﯾک کنيد و ﯾک قطعه فرش ﯾا گليم به صورت قطری پھن
کنيد با اﯾن کار ھم فضاﯾی خودمانی و گرم اﯾجاد کرده اﯾد و ھم تمام توجه را از تلوﯾزﯾون برداشته اﯾد.
ھمان طور که گفته شد ﯾکی از مواردی که باعث می شود افراد خانواده از ھم فاصله بگيرند و به اتاق ھای خودشان پناه برند ،نبود فضای گرم و
صميمی برای گفت وگو است البته اﯾن بدان معنی نيست که تلوﯾزﯾون را به طور کل از اتاق نشيمن حذف کنيد .تلوﯾزﯾون را به جای قرار دادن در کنج
به مرکز دﯾوار بياورﯾد به گونه ای که در فاصله ميانی دو کاناپه قرار گيرد .حتی می توانيد در انتھای اتاق دو طبقه چوبی نصب کنيد و از آن به عنوان
ميز تلوﯾزﯾون ،کتابخانه و حتی قراردادن اشيای زﯾنتی استفاده کنيد .صندلی ھا و مبل ھا را بيش از حد از ﯾکدﯾگر دور نگذارﯾد تا مھمانان شما بتوانند
به راحتی با ﯾکدﯾگر صحبت کنند .محل ميز را طوری انتخاب کنيد که در دسترس تمام افراد باشد .در صورت امکان در نزدﯾکی ھر مجموعه مبل ،ﯾک
چراغ پاﯾه دار ﯾا آوﯾز بلند قرار دھيد .بين ميز کوتاه قھوه خوری و کاناپه جای پای کافی در نظر بگيرﯾد .کافی است اﯾن دو بين  ٣۵تا  ۴۵سانتيمتر با
ﯾکدﯾگر فاصله داشته باشند ارتفاع ميزھای عسلی باﯾد حداکثر تا دسته صندلی ﯾا مبلی که در کنار آن قرار دارد ،باشد.
استفاده از نورپردازی صحيح در خانه کمک می کند فضای رسمی و غير رسمی از ھم تفکيک شوند و اشيای ارزشمندی که در خانه دارﯾد ھرچه
بيشتر در معرض دﯾد و توجه قرار بگيرد ،فضای خانه درخشان تر به نظر می رسد و باالخره ،سبک خانه به تثبيت می رسد .شرط اول موفقيت در
نورپردازی ،تناسب نوع نور با کاربری فضا است .ھدف از نورپردازی عمومی ،اﯾجاد امنيت و آرامش در فضا است در حالی که منابع نوری
غيرمستقيم وظيفه تفکيک فضا ھا ،گرما بخشيدن و خصوصی کردن فضا ،برجسته کردن تابلو ھا ﯾا ﯾکی از عناصر مبلمان را به عھده دارند .اتاق
نشيمن و پذﯾراﯾی به دليل اﯾنکه محل چندﯾن نوع فعاليت مختلف ھستند ،چند نوع منبع نوری الزم دارند .روشناﯾی عمومی معموال ً توسط لوسترھا
تامين می شود .چراغ ھای باالتاب ،پاﯾين تاب ،چراغ ھای دﯾواری ،نورھای لکه ای ،چراغ ھای مخفی در سقف ھای کاذب و ...نيز منبع نوری غير
مستقيم به حساب می آﯾند.در طراحی ﯾک محيط آرام که لحظاتی بدون دغدغه را برای فرد به ارمغان آورد عنصر رنگ ﯾکی از ضرورﯾات به شمار می
رود.استفاده از رنگ ھای روشن مثل سبز ،آبی و صورتی برای پرده ،رومبلی ،کوسن و حتی دﯾوارھا می تواند شادابی و سرزندگی مضاعف در
انسان اﯾجاد کند .سبز فيروزه ای بيانگر شفافيت فکر و اندﯾشه است .آبی چھره ای از واقعيت و پاﯾداری و طبيعت ابدی را به نماﯾش می گذارد.
ھمچنين اندﯾشه بلند را القا می کند و فضا را آرام نگه می دارد .به طور کلی دو رنگ آبی و فيروزه ای رنگ ھاﯾی معنوی ھستند؛ اما قرمز متوسط
در زمينه نارنجی ،بيانگر محيطی است که دارای قدرت درونی است و زﯾربنای دنيای مادی قرار می گيرد.
در اتاق نشيمن طيفی از رنگ ھای خاکستری تيره ،سياه و سفيد در کنار ھم فضاﯾی مناسب برای تفکر و سکوت به وجود آورده اند .انواع ساﯾه
روشن خاکستری از تيره گرفته تا متوسط رنگ ھاﯾی طبيعی اند و ھمانند سنگ ،استقامت و استواری را بيان می کنند .رنگ قرمز معنای حرکت و
قلب و زندگی را در خود نھفته دارد ﯾا صورتی متوسط که تداعی گر احساس پاکی و بی گناھی است .رنگ بنفش بيانگر دوستی و عشق است و
طالﯾی عالمت پاﯾداری و رنگ بنفش ﯾاسی الھام بخش و باطنی است .ترکيب اﯾن رنگ با آبی و اندکی فيروزه ای برای روﯾه مبلمان منظره ای
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معنوی و مليح به وجود آورده است .رنگ ھاﯾی که پاﯾه طبيعی دارند نظير بژ و قھوه ای ،در کنار ھم منظره ای بسيار خوب و دلنشين اﯾجاد می
کنند .رنگ قھوه ای احساس راحتی را منتقل می کند به خصوص وقتی در کنار رنگ کرم ساﯾه روشن ھای آن قرار گيرد ،آرامش بخشی آن بيش تر
می شود .چنانچه به اﯾن ترکيب ،رنگ سفيد ھم اضافه کنيم خيلی جالب خواھد بود .سفيد ملکوت و عرش را تداعی می کند و استفاده از
مشکی بيانگر سکوت است .اتاقی را تصور کنيد که با دو رنگ سفيد و مشکی تزﯾين شده باشد؛ در اﯾن صورت ،افزودن قدری قرمز ،مثال ً چند
شاخه گل رز قرمز رنگ ،لحظه ھاﯾی از تفکر و آرامش را به ارمغان می آورد ضمن اﯾنکه ترکيب دو رنگ مشکی و سفيد در کنار ھم ،ﯾک نيروی قوی
معنوی را تداعی می کند.
چنانچه بخواھيد در فضاﯾی آرامش اﯾجاد کنيد در ضمن از رنگماﯾه ای متفاوت استفاده کنيد ،می توانيد ارغوانی تيره ﯾا روشن را ھمراه با طالﯾی به
کار برﯾد تا حالت ابدﯾت و پاﯾداری معنوی را بيشتر متجلی کنيد .در اﯾن ميان رنگ سومی را نيز می توانيد به کار گيرﯾد مانند سبز که فضا را غنی تر
می کند .رنگ سبز با زمينه تيره ھميشه آرامش بخش خواھد بود .استفاده مداوم از رنگ زرد باعث دلزدگی می شود اما ھمين رنگ اگر با آبی
ھمراه شود جلوه بيشتری خواھد داشت .مثال ً انتخاب رنگ زرد برای دﯾوار و آبی برای مبلمان به دليل اﯾجاد کنتراست باعث نشاط می شود .ترکيب
زرد و سبز نيز ھمين خاصيت را دارد.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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توالت فرنگی درون حمام

امروزه حتی در اکثر حمام ھای اﯾرانی ﯾک توالت فرنگی نيز نصب می شود .
اﯾن دست شوﯾی ھا در دو نوع قدﯾمی تر و بزرگتر ﯾا مدرن تر و ساده تر وجود
دارند .
مھم ترﯾن انتخاب در باب دست شوﯾی ھا محل نشستن ان است که به
صورت گرد ﯾا دراز باشد  .دست شوﯾی ھای گرد ارزان تر و کوچک تر ھستند
اما استفاده از دست شوﯾی ھای کشيده اسان تر است .
بعضی از دست شوﯾی ھا ﯾکپارچه ھستند و درزی بين کاسه و تانک انھا
نيست  .اﯾن دست شوﯾی ھا بيشتر بو و کثيفی را در خود جمع می کنند .
ساﯾز و اندازه دست شوﯾی متفاوت می باشد  .در انتخاب انھا به اندازه
حمام خود دقت نماﯾيد .
بعضی از دست شوﯾی ھای امروزی ھم امکانات مختلفی مثل اب به ھمراه
ھوای گرم دارند  .قسمت نشيمنگاه دست شوﯾی ھای جدﯾد دارای دستگا
ھاﯾی برای تنظيم حرارت نيز می باشد  .بعضی از انھا نيز قبل از نشستن
فرد صندلی را اندک گرم نگه می دارند  .و عده ای داری ھواکش ھای متصل
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نيز ھستند .
توالت ھاﯾی که تانک اب انھا درون دوﯾار قرار می گيرد زﯾباﯾی بيشتری دارند .
می توانيد صندلی ھاﯾی با روکش ھای براق و رنگ ھای زﯾبا بيابيد اما بھتر است از روکش ھای ضد باکتری که تميزتر و بھداشتی تر است استفاده
نماﯾيد .
منبع P٣٠world :
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توصيه ای برای اتاق نشيمن

برای اﯾن که مبلمان چرمی تان تميز و نرم بماند .مرتب آن را گرد گيری کنيد و
گاه به گاه سطح آن را با واکس مخصوص چرم مالش دھيد.
در ضمن ،آن را از رادﯾاتور و آتش روباز )شومينه( که چرم را خشک و شکننده
می کند ،دور نگه دارﯾد.
● در ﯾک نگاه:
اﯾن اتاق ،با کاناپه چرمی آنتيک و مجموعه ای از نقاشی ھا و پرتره ھای
خانوادگی ،فضاﯾی بسيار باشکوه به خود گرفته است.
▪ رنگ
سبز تند دﯾوارھا با رنگ شاه بلوطی کاناپه ،زردھای روشن تر و سفيدھا و
طالﯾی ھای قاب ھا در تضاد است .سبز دﯾوار گرچه رنگی غليظ است ،ولی دلگير نيست .در اﯾن جا سبز تند حالت سنتی شدﯾدی به اتاق می
دھد ،ضمن اﯾنکه به قدری شاداب است که برای استفاده در اتاق نشيمن مناسب است.
▪ مبلمان:
اگر می خواھيد اتاق تان نشانی از دنجی و امنيت گذشته را در خود داشته باشد ،ھيچ چيز بھتر از چرم کھنه چاره ساز نيست .اﯾن چرم ھا ،مثل
نيم چکمه ھای قدﯾمی ،با گذشت سالھا کيفيت خود را به خوبی حفظ می کند .بنابراﯾن ﯾک کاناپه دست دوم آنتيک بھترﯾن گزﯾنه است .ھمراه اﯾن
کاناپه می توانيد از مبلمان چوبی بزرگی که با رنگ چرم ھماھنگ باشد ،استفاده کنيد .در اتاقھای نشيمن امروز ،صندوقچه ھای قدﯾمی ،ضمن اﯾن
که فضای وسيعی برای انبار کردن وسائل مھيا می کند ،نقش متفاوت و تزئينی ھم به عنوان ميز جلوی مبل دارند.
▪ وساﯾل جانبی:
برای بسياری از ما ،ﯾک لوستر تنھا که نور محيطی اتاق را تأمين می کند ،ھنوز بھترﯾن گزﯾنه برای روشناﯾی اتاق است .اما استفاده خالقانه تر از
نور می توان جو واقعاً متفاوتی به اتاق بدھد .ﯾک جفت چراغ که در ارتفاع پاﯾين ،در باالی ميز ،آوﯾزان شده اند ،آن را غرق در نور کرده است و به
منطقه نشيمن حالت خودمانی تری می دھند .در ضمن ساﯾه ھای زﯾباﯾی ھم روی وساﯾل اتاق می اندازند.
▪ نور:
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تعدادی عکس که مانند گالری ھا چيده شده اند ،تأثير بيش تری از ﯾک ﯾا دو عکس ،به تنھاﯾی دارند .گياھان پربرگ مکمل دﯾوارھای سبز ھستند و
کوسن ھای طرح دار با رنگھای روشن شان ،لکه ھای نارنجی ،زرد و مشکی به اتاق می افزاﯾند.
● در ﯾک نگاه:
روشن ترﯾن توناليته ھای کرم و سبز مرﯾم گلی جو لطيف و با شکوھی پدﯾد می آورند .چشم انداز اﯾن اتاق رنگھای سرد ،اما آرامش بخش است.
با رو انداز بافتنی و لوازم بافت دار ،اندکی گرمای طبيعی به اتاق افزوده شده است.
▪ رنگ:
در اتاقی که به باغچه دﯾد دارد ،تزئينات با رنگ سبز طبيعت بيرون را به درون دعوت می کند .سبز مالﯾم تصوﯾر و ساﯾه ھای شاخ و برگ ھا را در
طول دﯾوار منتشر می کند ،اما رنگ غالب در اتاق کرم است که بيش تر طرح را به جای سبک روستاﯾی مدرن می نماﯾد و چشم انداز کلی اتاق را
روشن نگه می دارد و به شخصيت سنتی رنگ سبز و نيز حال و ھوای مدرن می دھد .جدا از طرح بسيار جزئی و ته رنگ از سبز خيلی کم رنگ در
دو کوسن  ،تنھا مالﯾم ترﯾن توناليته ھای رنگی خنثی و نيز بافت ھای طبيعی ھستند که طرح را از ﯾکنواختی در می آورند.
▪ بافت:
در ﯾک محيط با رنگھای مالﯾم و کم ترﯾن ميزان طرح ،اﯾجاد جذابيتی که ھر اتاقی به آن محتاج است ،بر عھده بافت خواھد بود .موکت اتاق طرح
ھای شطرنجی دارد و پارچه کاناپه با راه راه ھای طرح دار خود ،بافتنی روانداز را که خود ترکيبی از بافت کبرﯾتی و حاشيه مخملی قھوه ای است،
در ھم می آميزد .ﯾک سبد در دار از جنس الياف و گياھان درﯾاﯾی نيز بافت مواجه طبيعی را به محيط می افزاﯾد.
▪مبلمان:
کاناپه ای مدرن با خطوط ساده ،به راحتی با سادگی اﯾن اتاق ھماھنگ می شود .ميز کنسول ھای تزئينی با دسته کشوھای برنجی منحنی
نشانه ھاﯾی از تجمل سبکی سنتی ھستند .مبلمان کالسيک به رنگ سفيد ﯾا کرم ،به زﯾباﯾی در فضای مدرن جای خود را باز می کنند ،بنابراﯾن
وقتی قطعات چوبی با اشکال قدﯾمی جذاب دارﯾد ،رنگ آميزی آنھا شيوه خوبی برای مد روز کردن شان است.

http://nobelak.blogfa.com/post-١٧٩.aspx
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توصيه ھا و پيشنھاداتی در امر دکوراسيون

 (١اگر در بين لوازم دکوراسيون منزلتانشی قدﯾمی و ارزشمندﯾوجود دارد ،به
ھنگام چيدمان لوازم به صورتی عمل کنيد که شی و ﯾا اشياء مورد نظر،
مرکز توجه قرار گيرند  .در ضمن می توانيد با "نورپردازی" اﯾن جلوه و مرکزﯾت
را مضاعف کنيد.
 (٢برای کفپوش سراميک فضاﯾی کوچک ،از سراميک ھاﯾی با ابعاد بزرگ
استفاده نکنيد .ھمان طور که کاربرد سراميک ھای کوچک برای فضاھای
بزرگ جاﯾز و مناسب نيست .در واقع وسعت فضا با ابعاد سراميک مورد نياز
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رابطه مستقيم دارد.
 (٣از قرار دادن گياھان و به خصوص گل ھای طبيعی بودار و معطر در اتاق
خواب خود و کودکانتان بپرھيزﯾد .استراحت شما به مدت چندﯾن ساعت در
اﯾن فضا و تنفس ھواﯾی که عطر گل در آن پراکنده است ،احتمال بروز
حساسيت را افزاﯾش می دھد ،به خصوص برای افرادی که دارای زمينه
مساعدی برای بروز حساسيت ھستند .در اﯾن شراﯾط به جای گل ھای
طبيعی از انواع گل ھای مصنوعی استفاده کنيد.
 (۴پيش از اﯾجاد اشکال معماری در قالب سقف ھای کاذب ،آرک ،گچ بری ھا ،دﯾوارکوب ھا و غيره ،باﯾد تأثير ناشی از اﯾن عناصر در محيط را در نظر
بگيرﯾد .به عنوان مثال ساخت سقف کاذبی با ابعاد بزرگ و مدل دار در فضائی که از ارتفاع زﯾادی ھم برخوردار نيست ،نه تنھا زﯾبا به نظر نمی آﯾد،
بلکه سقف موجود را از آنچه که ھست کوتاه تر نشان می دھد.
 (۵از پرده ھاﯾی که از لحاظ طرح و رنگ با محيط مورد نظر ھماھنگ نيستند ،استفاده نکنيد.
 (۶گستردن ﯾک تخته فرش خوش نقش و نگار برای فضاﯾی که ھمه ی رنگ ھا مالﯾم بوده و بر روی لوازم ،دکوراسيون پارچه ای و حتی سطوح کف
 ،اثری از طرح ھا و نقوش چندان به چشم نمی خورد  ،تنوع خاصی به وجود آورده و انتخابی به جا محسوب می شود.
 (٧کاربرد رنگ ھای تند برای فضاھاﯾی که افراد به منظور انجام کار در آنجا حضوری طوالنی مدت دارند کاری ) به لحاظ دکوراسيونی و روحی روانی
( نادرست است.
 (٨در پروژه نورپردازی داخل خانه برای حفظ اﯾمنی بيشتر ،نورپردازی پله ھا را از ﯾاد نبرﯾد .نصب چراغ در باال و پائين ھر مجموعه پله کافی خواھد
بود.
 (٩اﯾجاد ﯾک پالت رنگی مناسب در فضای آشپزخانه ،با چرخش رنگ ھای انتخابی در قالب لوازم دکوراسيون بزرگ و حتی خرده رﯾزھا انجام پذﯾر
است.
 (١٠از کفپوش ھای پالستيکی مانند مکالئوم و لينولئوم برای پوشش کف آشپزخانه استفاده نکنيد زﯾرا در مجاورت مستقيم با آب کنده می شوند.
منبع P٣٠world :
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توصيهھای فنگ شويی در مورد آينه ھا در منزل!!

● کدام رنگھا برای درب اصلی بھترﯾن میباشند؟
رنگ ھای فنگ شوﯾی را با دقت انتخاب کنيد تا بھترﯾن کيفيت انرژی را جلب
کنيد.در اﯾن مقاله به سواالت ﯾکی از کاربران در مورد فنگ شوﯾی درب
ورودی خانه و پاسخ متخصصين میپردازﯾم و در ادامه توصيه ھاﯾی در مورد
آﯾنه ھا و نوع کاربری آن در منزل را برای شما عنوان میکنيم .با ما ھمراه
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باشيد.
▪ برای درب اصلی خانه کدام رنگ ھا را استفاده کنيم؟
ـ ضد و نقيض ھای زﯾادی در فنگ شوﯾی وجود دارد که من را بيش از پيش
گيج کرده است .خانه من شمالی است و درب جلوﯾی آن رو به جنوب میباشد .در بعضی کتب آمده است که رنگ درب جلوﯾی خانه باﯾد طبق
محل قرار گرفتن خانه رنگ شود.
از طرفی در بعضی دﯾگر میخوانيم که رنگ اﯾن در باﯾد طبق سمتی که روی آن است رنگ شود .بنابراﯾن اگر معيار،محل قرار گرفتن خانه باشد ،باﯾد
رنگ ھای مشکی و آبی را استفاده کنيم .و اگر معيار ،سمتی که در رو به آن قرار گرفته است میباشد باﯾد رنگ ھای قرمز ،بنفش و نارنجی)حتی
رنگ سبز(را به کار ببرﯾم.
امکان دارد به من در اﯾن زمينه کمک کنيد تا تصميم بگيرم؟ پاسخ :سوال خيلی خوبی است .اجازه بفرماﯾيد تا شما را از سر در گمی نجات بدھم تا
بتوانيد رنگ فنگ شوﯾی مناسبی را برای درب اصلی خانه انتخاب کنيد .ھر چند که پاسخ ھا ضد و نقيض است و مناسبات فنگ شوﯾی متفاوتی به
کار گرفته میشود تا فنگ شوﯾی خانه را تجزﯾه و تحليل کند .بعضی از راﯾزن ھای فنگ شوﯾی ،رنگ خانه را با جھت ساختن آن ،بعضی دﯾگر رو به
چه سمتی قرار گرفته انتخاب میکنند .ھر دو اﯾن موارد صحيح میباشند ،اما معمول ترﯾن مورد ھمان رو به چه سمتی بودن ،میباشد.مھم
نيست کدام مورد به کار گرفته شود .بنابراﯾن اگر درب رو به جنوب باشد ،بدﯾن معنی است که باﯾد رنگ ھای فنگ شوﯾی را با دقت انتخاب کنيم تا
انرژی کلی را به بھترﯾن نحو به کار بگيرﯾم .عنصر فنگ شوﯾی جنوب ،آتش میباشد و رنگ ھای عنصر آتش در فنگ شوﯾی قرمز ،نارنجی ،بنفش و
صورتی پر رنگ میباشند .حاال،ھمچنين میتوانيد رنگ ھای عنصر چوب)سبز و قھوه ای(را استفاده کنيد .چون که چوب در بر ھم کنش  ۵عنصر
فنگ شوﯾی ،آتش را تغذﯾه میکند .درب ھای اصلی در فنگ شوﯾی از اھميت وﯾژه ای بر خوردارند .چون که از طرﯾق درب اصلی ،خانه انرژی
عمومی را جذب میکند.
در فنگ شوﯾی ،درب اصلی خانه به منزله دھان میباشد .درب فنگ شوﯾی مناسب ،بيشترﯾن انرژی را جذب میکند و خانه ای را که در آن زندگی
میکنيد ،تغذﯾه میکند .از اﯾن رو بھترﯾن انرژی را برای شما فراھم میکند تا زندگی خود را پيشرفت بدھيد .ھمچنين عاقالنه است که خانه را با
رنگ درب عقبی خانه ﯾا محل قرار گرفتن آن قدرت ببخشيم ،و به اﯾن صورت خانه برای نگه داشتن انرژی ورودی دارای قدرت میباشد .اگر خانه
شمالی باشد ،میتوانيد از رنگ ھای آبی و سياه استفاده کنيد ،چون که عنصر فنگ شوﯾی شمال ،آب میباشد.
برای مثال ،میتوانيد درب عقبی را از رنگ ھای فلز)فلز در رابطه با  ۵عنصر فنگ شوﯾی ،آب را به وجود میدارد(ﯾا آب استفاده کنيد .ﯾا دﯾوار قرار
گرفته در عقب خانه را با اﯾن رنگ ھا مزﯾن کنيد .به طور تناوبی ،شما میتوانيد ھنر را با انرژی عنصر فنگ شوﯾی فلز ﯾا آب به نماﯾش بگذارﯾد .در
روابط فنگ شوﯾی پيشرفته تر مالحظه میکنيد که چندﯾن راه دﯾگر برای جذب انرژی بيشتر وجود دارد .از راﯾزن فنگ شوﯾی خود برای راھنماﯾی
ھای بيشتر کمک بگيرﯾد.
● بعضی از کاربردھای آﯾنه در فنگ شوﯾی:
 (١آﯾنه در فنگ شوﯾی انرژی آب را به ھم دارد.
 (٢آﯾنه ھا به فضا وسعت میبخشند
 (٣آﯾنه ھا در صورت درست قرار گرفتن به عنوان آسپيرﯾن در فنگ شوﯾی میباشند .آنھا میتوانندبه صورت پر شور جرﯾان انرژی را در ھر فضاﯾی
تغيير دھند.
●  ۴آﯾنه ھا احساس تازگی و آرامش میبخشند
معموال  ٣مقوله در رابطه با آﯾنه ھا در فنگ شوﯾی وجود دارد:
▪ آﯾنه ھای معمولی:
به وسيله شکل و فرم آنھا متماﯾز میشوند)بيضی،گرد،مربع،غيره( برای مثال ،ﯾک آﯾنه گرد با ﯾک فرم طالﯾی میتواند در ناحيه جنوبی شرقی ھر
فضاﯾی در خانه به کار برود.
▪ آﯾنه ھای مقعر:
اﯾن آﯾنه ھا در بيرون فنگ شوﯾی به کار میروند و ﯾک انعکاس وارونه و فشرده به وجود میآورند.
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▪ آﯾنه ھای محدب:
کيفيت ھای حفاظتی دارند ،و به عنوان چشم نگھبان عمل میکنند .در بيرون فنگ شوﯾی استفاده میشوند ،اگر چه میتوانيد در درون ھم آنھا را
استفاده کنيد ،به وﯾژه اگر دارای فرم خوبی باشند.
● بھترﯾن نواحی در خانه برای استفاده از آﯾنه ھا:
(١شرق)خانواده و سالمتی(
(٢شمال)شغل و گذر در زندگی(
(٣جنوب شرقی)ثروت و داراﯾی(
● مکان ھاﯾی در فنگ شوﯾی که نباﯾد آﯾنه را در آنجا قرار داد:
 (١جنوب)شھرت و آوازه(
 (٢روی دﯾواری که به طرف درب اصلی میباشد.
 (٣روی دﯾواری که به طرف تختخواب میباشد.
آﯾنه ھا دارای وﯾژگی فوت و فن ،دانش بشری و نوع بشری زﯾبا میباشد .از استفاده ھای حفاظتی تا انعکاس و ....انسانھا قرن ھاست که از آﯾنه
ھا استفاده میکنند .فکر میکنيد که رﯾشه آﯾنه در کجاست؟ البته از نگاه کردن ما به آب شروع شده است .آب آرام ،عميق و پاک ھميشه به
عنوان انعکاس ھر چيزی بوده است.
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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تھيه ی پارچه ی پرده ای

● تھيه ی پارچه ی پرده ای :
با توجه به مکانی که استفاده می کنيد و ابعاد پنجره پرده ی مورد نظر را
خرﯾداری می کنيد پارچه ھای پرده ای معموال به عرض  ٣ﯾا ) ٢و
کمتر(ھستند پرده ھاﯾی که به عرض  ٣ھستند معموال عرض آنھا به قد پرده
می افتد مثل پرده ھای حاشيه دار و متراژی که شما خرﯾداری می کنيد به
اندازه ی دوبرابرو نيم )ﯾا سه برابر برای پارچه ھای توری(و ﯾا دو برابر طول
ميل پرده است.
پرده ھاﯾی که عرض کمتری دارند دو حالت دارند ﯾا پرده ھاﯾی برای پنجره
ھای کوتاه ھستند ) که مثل باال عمل می کنيم(و ﯾا اﯾنکه شما می
باﯾستی مثال برای ﯾک ميل پرده ی دو متری سه تخته خرﯾداری کنيد که ھر تخته پرده به متراژ قد پنجره و ﯾا قد پرده ای است که می خواھيد )
معموال برای ميل پرده ھای سقفی در  ٢.٨٠قد برای پرده ی بلند در نظر می گيرند(

www.takbook.com

www.takbook.com
معموال برای بزرگ نشان دادن فضای درونی خانه ھا ميل پرده ھا را به صورت سقفی می زنند و برای درست اﯾستادن پرده روی ميل پرده استفاده
از ردﯾف پاﯾين نوار پرده برای نصب گيره ھا مناسبند
برای تعيين اندازه ی پارچه ی مورد نياز برای پرده حتما ميل پرده را از ھر طرف قاب پنجره بين  ١٠تا  ٢٠سانت اضافه بگيرﯾد )اگر امکان داشت ( و
ارتفاع پرده را ھم اگر کوتاه می گيرﯾد تا جاﯾی اندازه بزنيد که مماس با مثال رادﯾاتور زﯾر پنجره باشد و اگر چيزی نبور حداقل  ٣٠سانت زﯾر قاب پنجره
باشد برای اﯾن پرده ھا اگر پارچه شما طوری است که لبه آن تو باﯾد برود لبه را پھن تو بگذارﯾد وﯾا سرب رد کنيد تا منظم باﯾستد در ھرحال طول
ميل پرده را اندازه بگيرﯾد و برای پردھای ظرﯾف مانند حرﯾر و تورھای نازک  ٢.۵تا  ٣برابر ميل پرده را باﯾد پارچه بگيرﯾد و اگر پارچه ضخيم بود کمتر از ٢
برابر نگيرﯾد
نوار پرده ھای ابرﯾشمی بدليل ناﯾلون زﯾادی که دارند قدری خشک به نظر می رسند و موقع جمع کردن اوليه سخت جمع می شن نوار پرده ھای
معمولی معموال مناسبترند برای پرده ھاﯾی که روی کار ھستند نوار ھای چھار نخ استفاده می شود و برای پرده ھاﯾی که زﯾر کار ھستند نوارھای
دونخ ھم جوابگوست برای جمع کردن نوار پرده اگر از دو طرف استفاده کنيد تنظيم راحت تر است
برای صاف دو ختن نوار پرده ﯾکی از راه ھاﯾی که استفاده می شه سانت زدن لبه ی پرده و کوک زدن اونه ) ﯾا قبل از نوار دوزی ﯾا ھمزمان با نوار
دوزی ( راه دﯾگه برای پارچه ھاﯾی که اتو خوب بر می دارند ساﯾز زدن و خط انداختن با اتو است که در اﯾن صورت با کمک اﯾن خط اتو شما مستقيما
نوار پرده را چرخ می کنيد
برای چرخ کاری نوار پرده اگر مثال از سمت راست به چپ دوختيد بھتره دوباره برگردﯾد و دوخت دوم را ھم از ھمان سر شرع کنيد تا فاصله ی بين
دوخت ھاﯾتان پف نکند البته اگر با حوصله و دقت چرخ کنيد می توان از اﯾن کار صرف نظر کرد معموال برای نوارھای چھار خط سه ردﯾف دوخت دارﯾم)
البته اگر بخواھيد ميل پرده ی معمولی استفاده کنيد( که در ابتدا و انتھای نوار و بين خطوط نخ ھا دوخته می شود برای مھار کردن ﯾک طرف نوار
پرده لبه ی آن را دو سانت بيشتر می گيرند و از زﯾر تا می کنند و روی آن را در عرض نوارپرده چند بار دوخت می روند) اﯾن دوسانت را در ھنگام
خرﯾد نوارپرده لحاظ کنيد(
برای ميل پرده ھاﯾی که از وسط پرده عبور می کنند باﯾد فضای مناسب برای عبور را در نظر گرفت برای اﯾن کار نوار پرده را می توان روی ﯾک الی
پارچه دوخت ) لبه ی پرده را در نظر بگيرﯾد دو سانت فاصله نوار را بدوزﯾد (وبعد آن را تا کرده )پشت برگردانيد( و به پرده وصل کنيد )از ھمان
دوسانتی که تا لبه فاصله گذاشتيد چرخ کنيد
مجددا ﯾک دوخت ھم از بين خطوط نوار پرده برﯾد ) فاصله ی اﯾن دوخت تا لبه ی پاﯾينی نوار پرده به اندازه ی ميل پرده که از وسط پرده رد می شود
باﯾد باشد دقت کنيد روی نخ ھای نوارپرده را ندوزﯾد که جمع نمی شود .
http://www.hoonar.blogfa.com/post-١٠١.aspx
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جايگزينی برای پاتختی

اگر در ترکيب سروﯾس تختخواب شما تنھا ﯾک تخت وجود دارد و پاتختی
برای آن در نظر گرفته نشده است -با توجه به کاربرد پاتختی برای قرار دادن
لوازمی مانند ساعت ،چراغ مطالعه ،چند جلد مجله و کتاب ،ليوان آب و...
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نياز به آن ھمواره احساس میشود -بنابراﯾن شما میتوانيد از لوازم دﯾگر به
عنوان جاﯾگزﯾنی برای پاتختی استفاده کنيد .جعبهھا نيز برای اﯾن منظور
مناسب ھستند که در زﯾر به ٢نمونه از آنھا میپردازﯾم:
▪ پاتختیھای ثابت :شما میتوانيد جعبهای  ۴ﯾا  ۵وجھی از نئوپان ﯾا MDF
روکش شده و با ابعاد دلخواه و متناسب با ارتفاع تختخواب ،درست کرده ﯾا
سفارش دھيد .حاال برای اﯾنکه پاتختی فرمی زﯾباتر داشته و از حالت جعبهای خارج شود ،با ت وجه به سبک دکوراسيون اتاق ،چھارپاﯾه چوبی ﯾا
فلزی )مانند تصوﯾر زﯾر( در سطح زﯾرﯾن آن وصل کرده و در کنار تختخوابتان قرار دھيد.
ـ نکته :در صورتی که جعبه شما نئوپانی است ،آن را به رنگ دﯾگر لوازم چوبی اتاق ،رنگآميزی کنيد.
▪ پاتختیھای متحرک :گاھی به جھت محدودﯾت مکانی موجود در اتاق خواب ،مجبورﯾد که تختخوابتان را در موقعيتی قرار دھيد که امکان گذاشتن
پاتختی ثابت در کنار تخت وجود ندارد ولی از طرفی ،در اتاق ،گوشهای ھرچند کوچک را برای جا دادن جعبهای به اندازه ﯾک پاتختی کوچک میتوان
ﯾافت.
بنابراﯾن در اﯾن شراﯾط ،الزم نيست از داشتن پاتختی در کنار تختخوابتان صرف نظر کنيد؛ شما میتوانيد پاتختی متحرکی تھيه کنيد و شبھا
پيش از خواب ،آن را در کنار تختخواب قرار داده و صبحھا به جای خالی موجود در گوشهای از اتاق انتقال دھيد .در چنين شراﯾطی ،جعبهای مانند
نمونه قبلی آماده کنيد با اﯾن تفاوت که زﯾر سطح اﯾن جعبه ،به جای نصب پاﯾهھای ثابت ۴ ،عدد چرخ کوچک تعبيه کنيد .به اﯾن ترتيب حمل و نقل و
جابهجاﯾی ھر روزه آن به راحتی انجام خواھد گرفت.
▪ دو پيشنھاد قابل توجه:
 (١ھمينطور که در تصوﯾر زﯾر مالحظه میکنيد ،با توجه به اﯾنکه اﯾن پاتختی ھنگام روز در گوشهای از اتاق قرار میگيرد ،بالشتکی متناسب با
سطح روی آن بدوزﯾد و از آن به عنوان صندلی کوچک متحرک استفاده کنيد؛ اﯾن صندلی به عنوان صندلی ميز توالت نيز قابل استفاده خواھد بود.
 ( ٢با توجه به جھت قرارگيری اﯾن جعبه به عنوان پاتختی در کنار تخت ،ميلهای روی ﯾکی از دﯾوارهھای طرفين آن نصب کرده و به اﯾن ترتيب جاﯾی
برای روزنامه و مجالتی که قبل از خواب مطالعه میکنيد ،فراھم کنيد.
منبع  :ھمشھری آنالﯾن
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جايی برای آرامش

آراستن اتاق کودک بسيار لذت بخش و ھيجان انگيز است .اما مھمترﯾن
نکته درباره تزئين اتاق کودک اﯾن است که سن او را در نظر بگيرﯾم .ھيچ گاه
اتاق ﯾک کودک  ٣ساله را مثل فرد  ١٣ساله تزئين نکنيد.
اتاق کودک باﯾد جاﯾی باشد که او بازی می کند ،به موسيقی گوش می
دھد و ﯾا زمان ھاﯾی از روز را دوست دارد تنھا باشد .بنابراﯾن اگر دوست دارﯾد
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اتاق جالبی را برای فرزند خود درست کنيد می توانيد از روش ھای زﯾر
استفاده کنيد.
اگر می خواھيد در انتخاب رنگ او راحت تر تصميم بگيرﯾد ،می توانيد ﯾک
جعبه مداد رنگی به او نشان دھيد و از او بخواھيد رنگ مورد عالقه خود را
انتخاب کند .سپس از آن رنگ می توانيد برای رنگ اتاق او استفاده کنيد .اما
اگر فرزند شما  ۶ﯾا  ٧ساله باشد قطعا می تواند در تصميم رنگ اتاقش به
شما کمک کند.
ھيچ گاه اتاق او را با رنگ ھاﯾی که دوست ندارد تزئين نکنيد .البته اﯾن بدان معنا نيست که اگر گفت دوست دارد تمام دﯾوارھای اتاقش سياه باشد
شما موافقت کنيد .اگر دوست داشته باشيد می توانيد از ذھن خالق خود استفاده کنيد و روی دﯾ وار اتاق کودکتان نقاشی بکشيد.
مثال روی سقف اتاقش شکل ھم بکشيد .در زمينه طراحی اتاق کودک کتاب ھای بسياری نيز وجود دارد که نقاشی بسيار زﯾادی را به شما توصيه
می کند.
بيشتر والدﯾن ھنگام رنگ آميزی اتاق کودک خود سقف اتاق را فراموش می کنند .در حالی که نقاشی سقف می تواند لذت و ھيجان را به اتاق
کودک اضافه کند و از حالت بی روحی و معمولی آن را درآورد .اگر کودک شما دختر است می توانيد ستاره ھای نورانی را به سقف اتاق او آوﯾزان
کنيد که جلوه بسيار جالبی را در شب دارد.
حتما توجه داشته باشيد که اتاق او برای اھداف مختلفی استفاده شود .مثال قسمتی از اتاق به خوابيدن اختصاص ﯾابد و قسمت دﯾگری برای
بازی کردن و کتاب خواندن در نظر گرفته شود .فراموش نکنيد حتما باﯾد در اتاق فرزندتان قفسه ھای چوبی برای کتاب و لباس ھاﯾش تعبيه کنيد.
سعی کنيد پنجره ھای اتاق او سرتاسری و بلند نباشد ،پنجره ھای کوتاه برای اتاق کودکان بھتر است چون خطر را از بين می برد .رنگ پرده اتاقش
را نيز از ميان رنگ ھاﯾی انتخاب کنيد که دوست دارد برای اﯾن کار از پرده ھای گل دار و ﯾا پارچه ھاﯾی که طرح کارتونی دارند می توان استفاده کرد.
رنگ بالش ،چراغ خواب و روتختی اتاق او را می توانيد با ھم ھماھنگ کنيد .نوراتاق او باﯾد کافی باشد ،به خصوص در زمان ھاﯾی که می خواھد
کتابی را ورق بزند و ﯾا بازی خاصی را انجام دھد .برای تزئين اتاق اسباب بازی ھای مورد عالقه کودک را نيز می توان به خوبی به کار گرفت.
به خاطر داشته باشيد که مقداری سليقه می تواند جبران ھزﯾنه زﯾاد را بکند ،پس با توجه و حوصله به زواﯾای مختلف اتاق فرزندتان بيندﯾشيد تا او
لحظه ھای شاد و سرشاری را در اتاق خودش تجربه کند.
منبع  :روزنامه کارگزاران
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جايی برای خرده ريزھا

در ھر خانه ای وجود فضای کافی برای نگھداری از وساﯾل خرد و رﯾز نه تنھا
موجب مرتب شدن فضای زندگی و جمع شدن وساﯾل گوناگون در جای
مخصوص خود میشود بلکه دسترسی به آنھا در زمان نياز را نيز ممکن و
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سھل میسازد .با مجموعهای از جعبهھای کوچک مخصوص کفش بچهھا
میتوانيد کشوھای جادار و مفيدی بسازﯾد که تقرﯾباً در ھمه اتاقھای خانه
کارآمد باشند .در اتاق کودکان از اﯾن مجموعه کشوھا که با رنگھای شاد و
زنده رنگآميزی شدهاند ،برای نگھداری و تفکيک اسباب بازیھای کوچک
آنھا سود ببرﯾد و ﯾا از آن برای نگھداری از وساﯾل خياطی ،لوازمالتحرﯾر و ﯾا
وساﯾل دﯾگر استفاده کنيد .در صورت نياز میتوان برای ساختن کشوھای
بزرگتر از جعبه کفشھای بزرگساالن بھره گرفت .برای ساخت اﯾن کشوھا
به وساﯾل زﯾر نياز دارﯾد:
ـ  ٩عدد جعبه کفش کوچک و ﯾک اندازه
ـ مقداری مقوای ماکت سازی
ـ چسب چوب
ـ سوزن ته گرد
ـ رنگ آکرﯾليک ﯾا گواش در سه رنگ سبز ،آبی و بنفش
ـ  ٩عدد دستگيره گرد چوبی با پيچ و مھره
ـ پيچ گوشتی
ـ مقداری مقوا
ـ خط کش فلزی
ـ کاتر
ـ قلم موی متوسط نقاشی
ـ چسب حرارتی
ابتدا ارتفاع و عرض جعبهھا را اندازه بگيرﯾد و ھر ﯾک از آنھا را سه برابر کنيد .سپس طول جعبهھا را اندازه بگيرﯾد و به ھر ﯾک از اندازهھاﯾی که اکنون
دارﯾد١ ،سانتیمتر اضافه کنيد ٨ .قطعه از مقوای ماکت را با استفاده از خط کش و کاتر ببرﯾد:
دو قطعه با ابعاد برابر با سه برابر طول و سه برابر عرض جعبهھا به عالوه  ٢برابر ضخامت مقوای ماکتسازی برای باال و زﯾر دراور.
 ٢قطعه با ابعاد برابر با سه برابر طول و سه برابر عرض جعبهھا به عالوه  ٢برابر ضخامت مقوای ماکتسازی برای طبقات افقی.
 ۴قطعه برای دﯾوارهھای عمودی با ابعاد سه برابر ارتفاع به عالوه  ٢برابر قطر مقوا در طول جعبهھای کفش به عالوه دو برابر ضخامت مقوا.
ھر ﯾک از قطعاتی که برای طبقات افقی برﯾدهاﯾد را به سه قسمت مساوی تقسيم کرده و ببرﯾد .حال ابتدا کالف دور دراور را با نصب دو قطعه باال و
زﯾر آن به دو قطعه از مقواھاﯾی که برای دﯾوارهھای عمودی برﯾدهاﯾد ،بسازﯾد.
برای نصب قطعات مقوا به ھم از سوزن ته گرد استفاده کنيد .سپس دﯾوارهھای عمودی ميانی و در آخر طبقات افقی را نصب کنيد .جعبهھا و
درھاﯾشان را به رنگ سبز درآورﯾد و بگذارﯾد تا کامال ً خشک شوند.
در اﯾن فاصله اسکلت دراور را نيز با رنگ آبی رنگ بزنيد .اگر ﯾک دست رنگ پوشش کافی نداشته باشد ،پس از خشک شدن دست اول ﯾک بار دﯾگر
آن را رنگ بزنيد .بگذارﯾد تا رنگ کامال ً خشک شود.
دستگيرهھای چوبی را نيز به رنگ آبی درآورﯾد .پس از خشک شدن رنگھا محل نصب دستگيرهھا را روی وجه کوچکتر جعبهھا مشخص کنيد.
دستگيرهھا را با استفاده از پيچ و مھره و پيچگوشتی روی جعبهھا نصب کنيد.
حاال میتوانيد در جعبهھا را بسته و آنھا را در خانهھای خالی دراور بگذارﯾد .برای تزﯾين دراور ،روکشی از مقوای پليسه روی آن بچسبانيد.
مقوا را قبال ً با رنگ بنفش رنگ بزنيد و پس از خشک شدن روی دراور بچسبانيد ،در قسمت باالی دراور مقوا را به صورت سهھالل فرم دھيد و
درست در باالی دﯾوارهھای عمودی ميانی و در امتداد آنھا با چسب حرارتی بچسبانيد تا ھاللھا تشکيل شوند.
در زﯾر دراور مقداری از مقوا را لوله کنيد و به صورت دو پاﯾه غلتک شکل در زﯾر آن بچسبانيد .اﯾن دراور را به روشھای دﯾگر مثل نقاشیھای دستی،
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شابلون و ﯾا چاپھای دستی نيز میتوانيد تزئين کنيد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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جايی برای زندگی

فصل تابستان از آن جھت که بيشتر کودکان و نوجوانان بيشترﯾن اوقات خود
را در خانه و در اتاق ھاﯾشان می گذرانند ،زمان خوبی برای تغيير دکور و
چيدمان اتاق خواب آنھاست .اﯾن کار عالوه بر اﯾنکه در روحيه آنھا تاثير مثبت
می گذارد و باعث شادمانی و نشاط در آنھا می شود به طوری که ترجيح
می دھند بيشتر از گذشته در اتاق شخصی شان بمانند ،اﯾن امکان را نيز
فراھم می کند که آنھا بتوانند نظرات و اﯾده ھای خود را به راحتی درميان
گذاشته و پدر و مادرشان را با سالﯾق خود بيشتر آشنا کنند .اﯾن امر در
نوجوانان که به تازگی وارد اجتماع شده اند و به دنبال فرصتی برای بيان
احساسات ،تماﯾالت درونی و ھمچنين به تماشا گذاشتن حس استقالل
طلبی خود ھستند ،از اھميت وﯾژه ای برخوردار است و کمک بزرگی به تکوﯾن شخصيت آنھا می کند .بر اساس آنچه در مقاالت و کتب روانشناسی
آمده ،رشد کودک در سال ھای ابتداﯾی زندگی ،از عوامل بسياری تاثير می پذﯾرد.
فعاليت و بازی ﯾکی از ارکان اصلی رشد و ﯾادگيری ھر کودک است که در ارتباط با فضا و محيط ،رشد شخصيتی و اجتماعی او را شکل می دھد.
فضاھای مرتبط با فعاليت کودکان ،باﯾد دارای شراﯾط مناسب و مطلوب برای رشد جسمی ،ذھنی ،عاطفی و اجتماعی آنان باشد .از اﯾن رو در
طراحی فضاھای مناسب برای کودکان ،از جمله اتاق آنان ،شناخت روحيات و عالقه مندی ھای نونھاالن اھميتی خاص پيدا می کند .برای دستيابی
به اﯾن امر باﯾد از طرح ھاﯾی استفاده کرد که منطبق با شراﯾط جسمی و روانی کودک باشد .اتاق برای کودکان مفھوم قلمرو شخصی دارد.
آنھا در دنيای تخيلی خود ،دنيا را آن طور که دلشان می خواھد ،مجسم می کنند نه آن گونه که در واقع ھست ،مثال ً اتاق خود را ھمچون روﯾای
خوﯾش؛ ﯾک کاخ ﯾا ﯾک قلعه ﯾا ﯾک سفينه فضاﯾی ﯾا ﯾک کشتی مجسم می کنند و آنجا را جاﯾی می بينند که بتوانند به راحتی در روﯾای خود بازی
کنند .شناخت شخصيت و جنبه ھای روانی کودک ﯾکی از مھم ترﯾن مواردی است که در برخورد با مسائل کودکان می تواند چاره ساز باشد .ما تا
کودک خود را نشناسيم ،به راحتی نمی توانيم فضای مورد نياز او را که بتواند در آن با آرامش وقت خود را به بازی ،تفرﯾح ،استراحت و مطالعه
بگذراند ،طراحی کنيم .قدم اول در تغيير دکوراسيون اتاق کودکان ،صحبت کردن با کودک و پی بردن به تصورات ذھنی اوست .با کودک مشورت
کنيد .با کودک خود صحبت کنيد و فعاليت ھای مورد عالقه او را بيابيد و توجه کنيد او از چه چيزھاﯾی لذت می برد .از صفات منحصر به فرد او به
دقت مطلع شوﯾد و بيابيد که دوست دارد محيطش چگونه آراسته شود .ھمين طور شخصيت کارتونی م ورد عالقه او برای کمک بھتر به طراحی
اتاقش و رنگ مورد عالقه وی مطلع شوﯾد .کودکان باﯾد کمک کنند محيط خود را بيافرﯾنند ،بدﯾن گونه آنھا ﯾاد می گيرند مسووليت پذﯾر بوده و برای
به ثمر رساندن کيفيت استعداد وجودی خود کوشش کنند .قدم دوم اختصاص فضاﯾی جدا برای خواب ،بازی و مطالعه است .فراموش نکنيد که
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کودکان نسبت به والدﯾن فضای حرکتی بيشتری دارند .پس تنھا به اﯾن تکيه نکنيم که چون او کودک و کوچک است و احتياج به فضای کمتری دارد
باﯾد کوچک ترﯾن اتاق خانه را به او اختصاص دھيم .اﯾن فرضيه با شراﯾط ،ھوش و ذھنيت کودکان که ھمراه با تکنولوژی روزبه روز پيشرفت می کند،
ھمخوانی ندارد .طراحی فضای منطبق با شراﯾط کودکان به طور قطع بستگی به شناخت کافی از وﯾژگی ھای رشد آنان دارد .خصوصيات جسمی و
روانی کودکان در مراحل مختلف رشد ،اساس برنامه رﯾزی ،فضا و طراحی برای آنان است .اگر فضا و عناصر آن متناسب با اندازه ھای کودکان باشد،
آنھا به سادگی می توانند از فضا ھا و وساﯾل مربوط به خود استفاده کنند .برای دستيابی به اﯾن ھدف اتاق کودک باﯾد به طرﯾقی چندمنظوره
طراحی شود.
از آنجاﯾی که کودکان از اتاق شان برای بسياری از فعاليت ھا در کنار استراحت و خواب استفاده می کنند ،تقسيمات و قلمرو ھای خاص و مشخص
خود را از قبيل فضاﯾی برای مطالعه و بازی ھای مھيج و ھمچنين فضاﯾی برای سرگرمی طلب می کند .فضای بازی باﯾد در کنار فضای خواب و
استراحت کودک و در ارتباط مناسب با آن طراحی شود .از دﯾگر مواردی که نقش بسيار مھمی در طراحی اتاق کودکان دارد ،رنگ است .رنگ ھای
روشن به چشم بچه ھا باشکوه ھستند .معموال ً کودکان رنگ ھای تابناک و درخشنده را دوست دارند .رنگ ھای شاد و شفاف و آزاد ،تصور کودکانه
را برمی انگيزند و آنان را به آفرﯾنش و خالقيت تشوﯾق می کنند .رنگی که برای دکوراسيون اتاق کودک در نظر می گيرﯾم ،باﯾد با مقطع سنی که
کودک در آن قرار دارد ،متناسب باشد .در طول سال اول زندگی رنگ ھای مالﯾم برای اتاق کودکان بھترﯾن انتخاب ھستند ،چرا که نوزاد به نور و
ساﯾه بيشتر توجه نشان می دھد تا تفاوت رنگ ھا .از اﯾن رو اتاق خواب نوزادان باﯾد با رنگ ھای روشنی مانند سفيد و کرم ﯾا رنگ ھای زرد،
صورتی ،آبی ﯾا سبز روشن رنگ آميزی شود .ھرچه کودک بزرگ تر می شود با به کارگيری رنگ ھای شاد و درخشان در اتاق می توان فضاﯾی
جذاب و سرشار از انرژی و تحرک برای او فراھم آورد.اگرچه استفاده از رنگ ھای روشن و طرح ھای شاد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات
تحرﯾک خالقيت آنھا را فراھم می آورند ،در اتاق کودکان توصيه می شود ،اما ھمواره باﯾد دقت کرد دکوراسيون اتاق کودکان در عين بشاشيت و
شادی ،بيش از اندازه شلوغ نباشد تا موجب بی قراری و سلب آرامش کودک نشود.
در رده سنی زﯾر ھفت سال نيز بيشتر رنگ ھای مالﯾم آبی ،ليموﯾی ،خاکستری روشن ﯾا بنفش ﯾاسی کاربرد دارند چرا که کودک در اﯾن سن
دوست دارد شخصيت ھای کارتونی ﯾا نقش خورشيد ،ماه و آسمان را روی دﯾوار ﯾا سقف اتاقش ببيند مثال ً ﯾک دﯾوار ﯾا سقف آبی روشن که با ابر
آغشته به رنگ سفيد لکه ھاﯾی اﯾجاد کرده و نشان دھنده ابر در آسمان است ﯾا کشيدن ﯾک خورشيد زرد تابان ﯾا نصب ماه و ستاره روی سقف
برای او بسيار خوشاﯾند است .در سنين باالتر دخترھا معموال ً رنگ ھای گرم و مالﯾم و دکوراسيونی مملو از رنگ ھای صورتی ،سفيد ،بنفش،
نارنجی و ليموﯾی و پسران رنگ ھای آبی و سبز را می پسندند .در ميان کودکان بزرگ تر که قادر به اعمال سليقه خود در انتخاب رنگ و دکوراسيون
اتاق شان ھستند بسياری از دختران فضاﯾی روﯾاﯾی و دخترانه و بسياری از پسران رنگ ھای پرساﯾه و شاد با کنتراست بيشتر را ترجيح می دھند.
در دکوراسيون اتاق دختران ھارمونی و ھماھنگی بيشتر و در اتاق پسران رنگ ھای متضاد و کنتراست بيشتر ترجيح داده می شود .توجه به
وضعيت روشناﯾی از دﯾگر نکاتی است که باﯾد در چيدمان اتاق کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار بگيرد.
طبق نظر کارشناسان طراحی داخلی فضاھاﯾی با نور طبيعی و شفاف اثر مثبت بر کودکان دارند و اتاق ھای تارﯾک با نور مصنوعی و نامناسب اثر
منفی در پی خواھند داشت .نور مناسب فضا را جھت محيطی آرام و مناسب جھت مطالعه محصور می کند و تاثير مھمی در خواندن و نوشتن و
اﯾجاد آرامش و تمرکز آنان دارد.در تغيير دکوراسيون اتاق نوجوانان عالوه بر آنچه در باال ذکر شد ،توجه به تغييرات جسمی و روحی آنان اھميت
بيشتری می طلبد .آنھا در اﯾن سن در فاصله ميان کودکی و بزرگسالی قرار دارند و به نوعی ھم در طلب نيازھای کودکی شان ھستند و ھم می
خواھند رفتاری درخور شخصيت ﯾک بزرگسال از خود ارائه دھند .نوجوانان در اﯾن سنين بيش از ھر چيز درصدد پاسخگوﯾی به حس استقالل طلبی
خود ھستند و از اﯾن رو می کوشند اختيارات ھر آنچه به آنھا تعلق دارد را طبق ميل و تفکر خود به دست گيرند .حتی در نحوه دکوراسيون اتاق
شان نيز می خواھند خود تصميم گيرنده باشند و به آزادی از ھر آنچه به آن تعلق خاطر دارند ،از نوارھای موسيقی ،فيلم و کتاب گرفته تا عکس ھا
و پوسترھای ورزشکاران و ھنرپيشگان مورد عالقه شان که جمع آوری آنھا در اﯾن سن ﯾک مورد عادی و پيش پا افتاده است ،نگھداری کنند.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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جذابيت روی سطح ميز

اﯾجاد تغيير در دکوراسيون اتاق ھا ھميشه مستلزم عوض کردن مبلمان ﯾا
حتی نقاشی و تغيير رنگ دﯾوارھا نيست؛ بلکه می توان فقط با تغيير مدل
چيدمان وساﯾل ﯾا بازسازی بعضی از وساﯾل قدﯾمی که در اتاق موجود
ھستند نيز به ﯾک نمای نو دست ﯾافت.
بازسازی و آراستن وساﯾل اتاق با روش ھای آسان و کم ھزﯾنه از عملی
ترﯾن راھکارھای تغيير دکوراسيون است .ميزھا معموال ً بخشی از ﯾک
سروﯾس مبلمان در اتاق نشيمن ھستند و از آنجا که ميز اغلب در وسط
اتاق قرار می گيرد و به دليل نوع کاربردی که دارد در برابر دﯾد و مورد توجه
ساکنين اتاق است ،آراستن آن به اشکال مختلف می تواند نتيجه
چشمگيری در تغيير حال و ھوای کلی فضا داشته باشد.
تصور اغلب ما از ﯾک ميز سطحی داﯾره ،مستطيل ﯾا مربع شکل است که با
 ۴پاﯾه روی زمين قرار می گيرد .در حالی که ميز می تواند اشکال متنوع
دﯾگری نيز داشته باشد.
به عنوان مثال ﯾک جعبه چوبی ساده با ﯾک صندوق قدﯾمی ھم که فرمی به
شکل مکعب دارند ،می توانند به خوبی نقش ﯾک ميز را در اتاق نشيمن
شما اﯾفا کنند ضمن آنکه فضای قابل توجھی جھت نگھداری از ساﯾر وساﯾل و خرده رﯾزھای معمول در اتاق نشيمن را نيز فراھم می کنند .صندوق
ھای قدﯾمی خود دارای نماﯾی زﯾبا ھستند و با قرار دادن ﯾک قطعه شيشه روی سطح آنھا می توانند به ﯾک ميز جذاب تبدﯾل شوند ،اما اگر می
خواھيد جعبه چوبی ساده ای را به ميز تبدﯾل کنيد روش ھای بسيار متنوعی برای آراستن آن وجود دارند که به بعضی از آنھا اشاره می کنيم .
● با رنگ
تکنيک ھای مختلف رنگ آميزی و طرح دار کردن سطوح صاف ﯾا تکنيک استنسيل می توانند نماﯾی نو به ميزھای مختلف ببخشند  .استنسيل با
استفاده از شابلون و رنگ طرح مورد نظر را روی سطح چوب انتقال می دھد.
در اﯾن روش طرح موردنظر را روی طلق ﯾا مقوا رسم می کنند .سپس بخش ھاﯾی از طرح را که قرار است رنگی باشند با کاتر برﯾده و از طلق ﯾا
مقوا جدا می کنند .طلق حاصل طرح روی سطح ميز چسبانده و ثابت می شود .در اﯾن مرحله با استفاده از روش ھای مختلفی می توان قسمت
ھای خالی شده شابلون را رنگ کرد .ساده ترﯾن روش استفاده از اسپری رنگ است .به غير از اسپری می توان با استفاده از ضربه زدن با سر قلم
استنسيل ﯾا اسفنج ﯾا پنبه آغشته به رنگ بخش ھای مورد نظر را رنگ زد .البته در ھر ﯾک از اﯾن روش ھا طرح بافت خاص و وﯾژه ای پيدا می کند.
ﯾکی دﯾگر از تکنيک ھای تزئين سطوح با رنگ استفاده از چاپ دستی به صورت انواع مھر است .مھرھا را می توان با وساﯾل مختلفی از جنس
اسفنج ،الستيک و مواد الستيکی ھمانند صفحات لينولئوم ﯾا حتی ميوه ھا و سبزﯾجاتی که بافت سخت دارند ساخت .مھرھا در اشکال و اندازه
ھای مختلف به صورت آماده ھم عرضه می شوند.
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در تصاوﯾر نتيجه استفاده از تکنيک دکوپاژ را مالحظه می کنيد .گل ھاﯾی در اندازه ھای مختلف از جنس کاغذ برﯾده شده و روی سطح ميز چسبانده
شده اند .در اﯾن روش پس از چسباندن تصاوﯾر الزم است سطح دکوپاژ شده با دو تا سه الﯾه وارنيش پوشانده شود تا در برابر اصطکاک و فرساﯾش
محافظت شود.
تصاوﯾری که برای دکوپاژ به کار می برﯾد ممکن است از پوستر ھا ،کتاب ھا ،مجالت ﯾا حتی کاغذھای دﯾواری ﯾا کاغذ کادو برﯾده شده باشند.
اگر در نقاشی مھارت دارﯾد می توانيد روی سطح ميز را با نقاشی ھای دستی نيز بياراﯾيد .بنا به ميزان مھارت و سليقه خودتان اﯾن نقاشی ھا
ممکن است فقط سطوح رنگی و فرم ھای ھندسی ﯾا نقوشی ظرﯾف باشند .در ھر حال پس از پاﯾان کار و خشک شدن رنگ ھا پوشاندن سطح
ميز با دو تا سه الﯾه وارنيش برای محافظت از آن ضروری است.
● پوشش کامل
اگر سطح ميز سالم نيست و قدﯾمی و کھنه شده است ﯾک روش اﯾده آل برای پوشاندن کامل سطح ميز چسباندن موزاﯾيک ھای کوچک بر روی آن
است ،موزاﯾيک ھا را می توانيد در طرح ھای مختلف با مخلوطی از مل و چسب چوب روی ميز بچسبانيد و سپس فضای خالی ميان آنھا را با دوقاب
پر کنيد.
● پاﯾه ھای ابتکاری
از ھر شیء محکمی که بتواند ﯾک قطعه شيشه ضخيم را بر روی خود نگاه دارد می توان برای ساختن ﯾک ميز استفاده کرد و تنھا محدودﯾت شما
در اﯾن امر مرز ھای تخيل تان است.به تخيل تان پر و بال بدھيد .در تصاوﯾر ﯾک گلدان سفالی بزرگ را مالحظه می کنيد که به عنوان پاﯾه ای برای
ﯾک ميز شيشه ای گرد مورد استفاده قرار گرفته است و داخل گلدان با گل ھای خشک پر شده .چنين گلدانی را ممکن است با برگ ھای سبز ﯾا
گل ھای مصنوعی نيز پر کرد که ھرکدام نماﯾی خاص به ميز می بخشند .با قرار دادن ﯾک قطعه شيشه ضخيم که لبه ھای آن با ابزار مخصوص
کامال ً صاف شده است بر روی وساﯾل مختلفی ازجمله ﯾک نيمکت چوبی ،گلدان ھای بزرگ سفالی ﯾا فلزی ،پاﯾه ھای گچی و سنگی می توانيد
ميز ھای جالب و زﯾباﯾی بسازﯾد.عالوه بر فرم ميز آنچه روی آن می چينيد ھم تاثير بسزاﯾی در جذابيت نمای ميز خواھد داشت .با کمی ابتکار و
نوآوری می توانيد روش ھای کم ھزﯾنه و جذابی برای آراستن ميزھاﯾتان بيابيد .استفاده از ﯾک شال زﯾبا ﯾا شال گردنی با طرح ﯾا رنگ متناسب با
فضای اتاق به عنوان ﯾک رانر ﯾا روميزی می توان نماﯾی زﯾبا به ﯾک ميز قدﯾمی و معمولی بخشيد .از سوی دﯾگر برای پذﯾراﯾی ميوه ھا و تنقالت
مختلف را در ظروف غيرمعمولی رﯾخته و روی ميز بچينيد .در تصوﯾر مالحظه می کنيد که به جای چيدن چند عدد سيب در ﯾک ميوه خوری ،سيب ھا
در ﯾک ردﯾف ظرف کوچک پاﯾه دار و ﯾک شکل چيده شده اند.
منبع  :روزنامه شرق
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جزيره آرامش ميان آشپزخانه

عموماً عادت بر اﯾن است که دور تا دور اطراف آشپزخانه را با کابينت
بپوشانند و اجاق گاز و سينک وخالصه ھمه وساﯾل موردنياز را در بين
قسمتھای مختلف کابيت جاسازی کنند .اما آشپزخانه را به ترتيب دﯾگری نيز
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می توان چيد که به مراتب زﯾباتر و راحت تر باشد .اﯾن اﯾده بخصوص می
تواند برای آشپزخانه ھاﯾی که پنجره ھای بزرگ وسرتاسری دارند و ﯾا راھی
به تراس دارندعالی باشد چرا که باعث می شود فضای دسترسی به پنجره
ھا و ﯾا در آزاد باشد .درعين حال تمام وساﯾل موردنياز در ﯾک محل کم
وسعت جمع شده و بقيه فضای آشپزخانه آزاد خواھد بود .به اﯾن ترتيب اﯾن
بخش به قلب آشپزخانه تبدﯾل خواھد شد .توجه به شماره گذارﯾھای روی
شکل به آشناﯾی بيشتر شما با اﯾن طرح کمک خواھد کرد.
 (١محلی که اجاق گاز را در آن قرار داده اﯾد نياز به تھوﯾه دارد .حتماً موافقيد
که نمی توان ﯾک دستگاه تھوﯾه کوچک برای اﯾن کار تعبيه کرد .بنابراﯾن می
توان گفت که بر روی اجاق گاز باﯾد ﯾک ھود قيفی شکل که از سقف آوﯾزان می شود نصب شود.شاﯾد بخواھيد در جزﯾره راحتی خود ﯾک سينک
ظرفشوﯾی نيز داشته باشيد .بھتر است اﯾن سينک فضای کنار اجاق گاز را اشغال کند تا ظرفھاﯾی که روی اجاق به خاطر پخت و پز کثيف شده اند
به راحتی به داخل آن منتقل شود .ھمچنين مراقبت کنيد سينکی که انتخاب می کنيد آنقدر بزرگ باشد که قابلمه ھای بزرگ را ھم بتوانيد در آنھا
بشوﯾيد و نيز ارتفاع آن به اندازه کافی بلند باشد تا بتوانيد ﯾک سطل آشغال در زﯾر آن قرار دھيد.
 (٢ھر کدام از انتھاھای اﯾن جزﯾره باﯾد با نئوپان ﯾا استيل به پھنای حداقل  ٣۵سانتيمتر پوشانده شود.
 ( ٣در نظر داشته باشيد پرﯾزھای برق را در دﯾواره ھای اطراف اﯾن جزﯾره کار بگذارﯾد و نه روی سطح آن .اﯾن کار از اﯾجاد شوکھای الکترﯾکی در
مکانھای خيس جلوگيری می کند.
 (۴دﯾواره ھای اﯾن جزﯾره را می توانيد طوری طراحی کنيد که دارای قفسه ھای کوچکی برای قرار دادن کتابھای آشپزی و ﯾا روزنامه ھای ﯾوميه
باشد .ھمچنين می توانيدجاﯾی برای قرار دادن قابلمه ھای کوچک که به تکرار مورد استفاده قرار می گيرند ،بشقابھای دم دستی و ﯾا شوﯾنده ھا
در نظر بگيرﯾد .حتی بخشی از اﯾن فضا را می توانيد به ماکروفر اختصاص دھيد .تا بچه ھا به راحتی بتوانند برای گرم کردن غذاھای فوری و آماده به
آن دسترسی داشته باشند.
 ( ۵اگر می خواھيد در اطراف جزﯾره ای که ساخته اﯾد صندلی بگذارﯾد و برای صرف غذا در اطراف آن بنشينيد پس بھتر است ﯾا فضای سطح آن را
به طرف بيرون گسترش دھيد و ﯾا کابينتھای بخش دﯾگر آشپزخانه را کمی به عقب بکشيد.
 (۶اگر چنين قصدی دارﯾد پس سعی کنيد بين اجاق گاز و سينک و لبه ھای سطح که افراد دور آن خواھند نشست ﯾک فاصله حداقل ۵٠
سانتيمتری در نظر بگيرﯾد.
 ( ٧گوشه ھا را گرد درآورﯾد تا از برخورد افراد با آنھا جلوگيری شود .گوشه ھای تيز بخصوص برای کودکان خطرناک ھستند.
 ( ٨اگر روی اﯾن جزﯾره راحتی خود را با نئوپان ﯾااستيل ﯾا ھر ماده دﯾگری می پوشانيد نيازی نيست سعی کنيد بين آن و دﯾگر قسمتھای آشپزخانه
ھماھنگی اﯾجاد کنيد .کافی است طراحی اﯾن بخش با طرح کلی فضای خانه ھمخوانی داشته باشند.
مثال ً می توانيد دﯾواره ھای آن را از گرانيت بسازﯾد و برای بخشی که قرار است در اطراف اجاق گاز قرار بگيرد مثال ً نئوپان مخصوص مورداستفاده قرار
دھيد در حالی که شاﯾد به کار گرفتن استيل برای اطراف سينک ممکن است مناسب به نظر برسد.
 (٩از چراغھای منفردی که به سقف نصب می شوند برای روشن کردن محوطه اﯾن جزﯾره استفاده کنيد.
منبع  :پی سی وب
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جعبهای به جای کابينت

جعبهھا به صورتھای مختلف تکی ﯾا مجموعهای میتوانند چارهای برای
کمبود کابينت در فضای آشپزخانه نيز باشند بنابراﯾن اگر روی ﯾکی از
دﯾوارھای آشپزخانه شما ھنوز فضای خالی باقی مانده و بهرغم کمبود
فضای کافی ،کابينتی برای آن قسمت در نظر گرفته نشده و در ضمن تھيه
کابينتی دﯾگر مستلزم صرف ھزﯾنه گزافی است ،از اﯾن جعبهھای معجزهآسا
کمک گرفته و ھمزمان چندﯾن کاربرد را از آنھا داشته باشيد.
بنابراﯾن با توجه به موقعيت مکانی دﯾوار و ھمچنين سيستم آشپزخانه و
دﯾگر کابينتھا ،ابعاد و شکل جعبه ﯾا جعبهھای مورد نظر را محاسبه کرده و
سفارش ساخت آنھا را به نجار بدھيد ﯾا خودتان دست به کار شوﯾد.
در صورت تماﯾل ،از نجار بخواھيد که فضای داخل جعبه را نيز طبقهبندی کند؛ به اﯾن ترتيب کاربرد آن افزاﯾش میﯾابد .در تصوﯾرزﯾر نمونهای از جعبه
جاﯾگزﯾن کابينت را مالحظه میکنيد که نهتنھا از خود جعبه برای قراردادن لوازم استفاده کردهاند بلکه با نصب چند گيره در زﯾر جعبه ،جاﯾی برای
آوﯾزان کردن فنجانھا و ليوانھای دستهدار فراھم شده است .عالوهبراﯾن ،ابتکار جالبتر اﯾنکه با رنگآميزی فضاﯾی به شکل مستطيل و به رنگ
مشکی روی دﯾواره جعبه ،آن قسمت را به تخته سياھی برای نوشتن نکات ضروری و ﯾادآوری لوازم و موارد مورد نياز تبدﯾل کردهاند.
منبع  :ھمشھری آنالﯾن
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جعبهای در ورودی خانه

نصب اﯾن قبيل جعبهھا نزدﯾک در ورودی خانه نيز ﯾکی دﯾگر از اﯾن
پيشنھادھاست .به اﯾن ترتيب ،جاﯾی برای قراردادن کليدھا ،قبوض آب و برق
و تلفن ،نامهھا ،پوشه کاری و بسياری لوازم دﯾگر که میخواھيد ھنگام ورود
ﯾا خروج از خانه در دسترس باشند ،فراھم میشود.
در ضمن شما میتوانيد آن را به رنگ دلخواه و متناسب با فضای ورودی
رنگآميزی کرده و درصورت تماﯾل برای زﯾباترشدن آن ،از تکنيکھای مختلف
رنگآميزی استفاده کنيد؛ بهعنوان مثال در تصوﯾرزﯾر ﯾکی از اﯾن جعبهھا
نشان داده میشود که به رنگ نارنجی متماﯾل به قرمز روی زمينه زرد دﯾوار
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ورودی نصب شده و روی دﯾواره جعبه را با تکنيک استنسيل طرحدار کردهاند.
عالوه بر اﯾن ،با چسباندن نواری از آھنربا قسمت باالی دﯾواره جعبه را برای
نصب عکس ،کارت پستال و ﯾادداشت اختصاص دادهاند.
در ضمن ،نکته قابلتوجه اﯾن است که باتوجه به اﯾنکه به خاطر کوچکبودن ابعاد اﯾن جعبه ،امکان تقسيمبندی فضای داخل آن با نئوپان وجود ندارد،
مقواھای محکمی را متناسب با ابعاد داخلی جعبه برﯾده و پس از روکشکردن با کاغذ کادوی ضخيم ،آنھا را به صورت عمودی داخل جعبه جای
دادهاند .به اﯾن ترتيب ،فضای داخل جعبه به بخشھای کوچکتر تقسيم شده است.
▪ پيشنھاد :اگر تماﯾل دارﯾد چنين جعبهای را برای دﯾوار ورودی خانهتان فراھم کنيد ،با نصب چند گيره روی لبه نما ﯾا ﯾکی از دﯾوارهھای طرفين اﯾن
جعبه ،ھمزمان جاﯾی برای آوﯾزانکردن کليدھا نيز تعيين کنيد.
منبع  :ھمشھری آنالﯾن
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جلوه دادن به اتاق در سال نو با طرح ھايی شکوھمند

▪ اتاق خواب روﯾاﯾی خود را طراحی کنيد
اتاق خواب از مکان ھاﯾی در خانه است که دوست دارﯾد در آنجا بتوانيد
فشارھای کار روزانه را از ﯾاد ببرﯾد و کامال ً استراحت کنيد .داشتن اتاق
خوابی که از استراحت در آن لذت ببرﯾد ،کمک می کند که در صبح ھنگام ،
احساس طراوت کنيد و تا شامگاه سرحال باشيد .برای شروع  ،اﯾن آرامش
را با رنگ ھای مالﯾم و ساﯾه ھای آرامش بخش پدﯾد آورﯾد و تختخواب دلخواه
خود را با روﯾه ای از کتان زﯾبا و اثاثيه نرم و راحت در اﯾن مجموعه قرار دھيد.
"آشفته نبودن" اتاق خواب بسيار ضروری است؛ از اﯾن رو ،وسيله و جای
کافی برای لوازم اضافی خود فراھم آورﯾد و اگر اتاق خواب تان کوچک است،
با استفاده از وسائل چند کاره تا از فضا حداکثر بھره را ببرﯾد.
▪ طرحی با رنگ ھای ھماھنگ
اتاق خواب خود را با رنگ ھای مالﯾم و آرامش بخش تزﯾين کنيد تا فضاﯾی
راحت فراھم آورﯾد .ساﯾه روشن ھاﯾی از سبز و آبی روشن که تأثيری
آرامش بخش به ارمغان می آورند  ،برای چنين اتاقی بسيار مناسب اند .در اتاق خواب ھاﯾی که رو به شمال دارند ،اﯾن رنگ ھا ممکن است حس
سرما بيافرﯾنند.
بنابراﯾن  ،بھتر است رنگ ھای گرم تر و سرخ فام را بيازماﯾيد تا بدﯾن ترتيب فضا را گرم و دوستانه کنيد :رنگ ھاﯾی مانند صورتی پر رنگ و آجری
مرجانی و مالﯾم.
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از رنگ ھای روشن) مانند زرد( که ممکن است به جای آرامش ،نشاط بيافرﯾنند ،اجتناب کنيد.
منبع P٣٠world :
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جنس ھای قديمی در چيدمان نو

اگر به کاربرد لوازم قدﯾمی در خانهتان عالقهمندﯾد و برای اتاقخوابتان نيز
تختی قدﯾمی با فرم لولهای شکل درتاج و پاﯾين تخت انتخاب کردهاﯾد بهطور
قطع میدانيد که معموال ً اﯾن قبيل تختخوابھا پاتختی ندارند ،بنابراﯾن باﯾد
الاقل برای ﯾک طرف تخت به فکر جاﯾگزﯾنی مناسب برای پاتختی باشيد؛
زﯾرا وجود پاتختی در کنار تختخواب گذشته از موضوع زﯾباﯾی ظاھری دارای
دو مزﯾت اصلی است؛ اول آنکه با توجه به اﯾنکه معموال ً پاتختیھا دارای
محفظهای دربسته به شکل کشوﯾی ﯾا دردار ھستند ،شما میتوانيد از
فضای داخل آنھا برای قرار دادن بسياری از وساﯾل و خردهرﯾزھاﯾتان استفاده
کنيد و دوم آنکه سطح روی پاتختی کنار تخت محل مناسبی برای قرار دادن
لوازمی ھمچون ساعت ،کتابی که پيش از خواب آن را مطالعه میکنيد،
چراغ مطالعه ،ليوان آب )برای آن دسته از افرادی که عادت دارند در نيمهھای
شب آب بنوشند( ،لوازم شخصی مانند عينک ،ساعت مچی ،زﯾورآالت
خانمھا و باالخره لوازم تزئينی مانند قاب عکس ،شمعدان و گلدان است
ولی حاال که تختخواب شما فاقد چنين امکاناتی است چه باﯾد کرد؟.
برای اﯾن منظور راھکارھای بسياری وجود دارد ولی پيش از آن باﯾد توجه کرد
که برای اتاق خوابی که تختخواب آن از نوع قدﯾمی انتخاب شده پاتختیای
تھيه شود که آن نيز متعلق به ھمان دوران بوده ﯾا الاقل به لحاظ سبک و شکل ظاھری با تختخواب متناسب و ھماھنگ باشد.
پيشنھاد ما برای اﯾن منظور قرار دادن ﯾک صندوقچه قدﯾمی است که احتماال ً جزو لوازم مورد عالقهتان نيز ھست ولی از آنجا که تختخوابھای فلزی
قدﯾمی معموال ً از ارتفاع بيشتری نسبت به تختھای معمولی برخوردار ھستند و در ضمن برای دسترسی به لوازم داخل آن صندوقچه در آن باﯾد
مرتب باز و بسته شود ،قرار دادن صندوقچه روی زمين اگرچه کاراﯾی الزم را برای جا دادن لوازم و خرده رﯾزھا در فضای داخل آن دارد ولی استفاده از
سطح روی آن برای اھداف ذکر شده امکان پذﯾر نيست.
بنابراﯾن کافی است طبقهای به عرض  ٢۵الی  ٣٠سانتيمتر و طولی متناسب با فاصله تختخواب با دﯾوار ﯾا حداکثر  ۶٠الی  ٧٠سانتيمتر و در
ارتفاعی کاربردی روی دﯾوار کنار تختخواب نصب کنيد .به اﯾن ترتيب جا برای قرار دادن لوازم مورد نظر روی آن نيز فراھم میشود.
● نکته؛ به ھنگام نصب طبقه فاصله الزم برای باز و بسته کردن در صندوقچه و دسترسی به لوازم داخل آن را در نظر داشته باشيدتا احتمال برخورد
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با طبقه و لوازم روی آن وجود نداشته باشد.
در ضمن شما میتوانيد به ھنگام خواب ،پس از تا کردن روتختی به جای قرار دادن در گوشهای از اتاق از سطح روی صندوقچه به عنوان جاﯾگاھی
برای روتختیتا شده استفاده کنيد.
توضيح؛ با توجه به اﯾنکه ساليان سال است که از عمر اﯾن قبيل تختخوابھا گذشته در صورت نياز به رنگ آن را به رنگی متفاوت با پسزمينهاش
ﯾعنی دﯾوار رنگ آميزی کنيد.
به عنوان مثال رنگ تختخواب را سفيد انتخاب کنيد و برای اﯾجاد جلوه بيشتر برای تختخواب ،دﯾوار را به رنگ زرد رنگآميزی کنيد که البته برای حفظ
اﯾن ارتباط رنگی و ھرچه جذابتر شدن اﯾن دکوراسيون باﯾد از سروﯾس ملحفه و روتختیای استفاده کنيد که ھر دو رنگ را داشته باشند.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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جھت تخت خواب

▪ نحوه خوابيدن باﯾد طوری باشد که پا به سمت در ورودی اتاق نباشد
▪ اگر در اتاق خواب حمام ھست پا به سمت در حمام ھم نباﯾد باشه
▪ تخت رو جاﯾی باﯾد قرار بدﯾم که باالی سرمون ﯾه دﯾوار صاف و بدون پنجره
باشه
ھرگز نزدﯾک پنجره نخوابيد...اگه مجبورﯾد بخوابيد فاصله تخت با پنجره خيلی
مھمه ...اگه پنجره زﯾاد بلند نيست  ١متر ...اگه بلنده  ٢متر...در ھر حال
ترجيحا شبھا پنجره رو ببندﯾد و پرده رو بکشيد..حتما می پرسيد ھمه جا که
شد نه پس کجا باﯾد خوابيد؟؟به مورد بعد توجه کنيد
بھترﯾن حالت برای قرار دادن تخت جورﯾه که در آن تخت نسبت به در ورودی
زاوﯾه اش مورب باشه مثال شکل زﯾر خوبه
اصال تخت رو کج قرار ندﯾن)البته گمون نکنم کسی ھمچين کاری بکنه
بھتره که در حالتی که در پشت سرتون ھست نخوابيد)بھتره جوری باشه
که در رو ببينيد..زﯾرا اگر قادر به دﯾدن شخصی که وارد اتاق می شود نباشيد
ھميشه احساس ناخوشاﯾندی خواھيد داشت(
اگر تخت خواب دو نفره ھست باﯾد از دو سمت امکان دسترسی به تخت خواب وجود داشته باشد..در ضمن روی تخت  ٢نفره  ٢تشک مجزا
نيندازﯾد..اگه تخت ٢تا ﯾکنفره ھست بينش ﯾه پاتختی قرار بدﯾد
▪ کال تخت را بھتره به دﯾوار نچسبونيم ..حدود  ۶٠سانت فاصله بھش بدﯾم
▪ نباﯾد تخت رو زﯾر قسمتی از سقف که تاسيسات رد شده قرار بدﯾم...ﯾا تانک ﯾا منبع آب
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▪ آﯾنه تو اتاق خواب زﯾاد مطلوب نيست....خصوصا اگر تصوﯾر تخت تو آﯾنه باشه...اگه نمی تونيد جاش رو تغيير بدﯾد سعی کنيد شب قبل از خواب
روشو بپوشونيد....اگه ﯾادتون باشه اﯾن مطلب در مورد تلوﯾزﯾون و کامپيوتر ھم بود...اگه تو اتاقتون ھست شبا روشو بپوشونيد.)...کال قضيه اﯾنه که
ھر فضاﯾی فقط و فقط کار خودشو انجام بده که انرژی ھای مثبت و منفی با ھم قاطی نشن...اﯾنو که می گم تصور کنيد ببينيد چقدر با ھم فرق
داره...فرض کنيد که شما ﯾه اتاق مخصوص کار دارﯾد که کامپيوتر و  tvو خرت و پرتاتون توشه و از اتاق خوابتون جداست...توی اتاق خوابتون ھم
فقط تخت خواب و کمد و ﯾه آباژورو ﯾه گلدون و چه ميدونم از اﯾن جور چيزاست...خود کامپيوتر و  tvو ...کلی از خودشون اشعه و امواج پراکنده می
کنن و ما ھم که کلی پشت کامپيوتر و ...خالصه خسته و کوفته...حاال که کارمون تموم شد اونجارو ترک می کنيم و وارد اتاق خوابمون می
شيم....واقعا خيلی حس بھتری داره نسبت به اﯾنکه تو ھمون فضای قبلی با ھمه در ھم رﯾختگی ھا و شلوغ پلوغی و رﯾخت و پاشھا....ﯾه تخت
ھم باشه که روش بخوابيم....مسلما فردا که پا ميشيم تازه خسته تر ھم ھستيم
▪ اگه اتاق خوابتون رو به ﯾک خيابان پر سر و صداست...حتما بيرون پنجره ﯾه بادزنگ نصب کنيد
نصب پنکه سقفی تو اتاق خواب کار درستی نيست...ولی اگر ھست بھتره تاثير منفيش رو از بين ببرﯾد....در ضمن وقتی از پاﯾين نگاش می کنيد
باﯾد در جھت عقربه ھای ساعت بچرخه
▪ بابا زﯾر تختتو تميز کن دﯾگه!!!!انباری نيست که اون زﯾر
اﯾن ﯾکی از مھم ترﯾن توصيه ھای فنگ شوﯾی تو اتاق خوابه...که می گه ھيچ فضاﯾی در اتاق خواب نباﯾد تبدﯾل به زباله دانی بشه و انباشتگی
اﯾجاد کنه....وقتی زﯾر تختمون اونجوری باشه انگار که شبا رو آشغال می خوابيم
عالوه بر خالی کردن زﯾر تخت ..تميزش ھم باﯾد بکنيم...ھر وقت پنجره اتاق رو باز کردﯾن)سعی کنيد حتما ھر روز اﯾن کارو بکنيد( روتختی رو بزنيد
باال که ھوا زﯾر تخت جرﯾان پيدا کنه و اﯾن در داشتن خواب بھتر فوق العاده موثره
بعد از انجام اﯾن کارا و موارد بعدی که ھنوز باقيمونده حتما خواب بسيار راحت تری خواھيد داشت
منبع  :زن روز
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چـيـدمـان راھـرو

اغلب راھروھای ورودی فضاﯾی بارﯾک ھستند .با استفاده از رنگھای روشن
و سرد میتوانيد اﯾن فضا را بازتر و وسيعتر از آنچه که ھست نماﯾان کنيد.
استفاده از رنگھای آبی روشن ،سفيد و سبز بسيار روشن موجب القای
فضای وسيع به شما میشود.
اگر خانه شما راھروی وسيعی دارد ،میتوانيد از کنسول و کمدھای
جاکفشی و جالباسی استفاده کنيد تا وساﯾل مھمانھا در کمد قرار گيرد و
از به ھم رﯾختگی و شلوغی در اﯾن فضا جلوگيری شود.
استفاده از کنسول در اﯾن فضا به شما اﯾن امکان را میدھد که از وساﯾل
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تزﯾينی مانند گلھای خشک روی آن استفاده کنيد و فضای صميمی به
ھنگام ورود به خانه به شما القا شود.
استفاده از آثار ھنری ،مانند تابلوھای نقاشی و مجسمهھا از دﯾگر عناصری
ھستند که بر مھماننوازی شما تاکيد میکنند،عالوه بر اﯾن ،میتوانيد از عکسھای خانوادگی در اﯾن مسير استفاده کنيد.
روشناﯾی کافی و مخصوص به اﯾن فضا از نکاتی است که حتما باﯾد رعاﯾت شود.
استفاده از چراغھای سقفی و دﯾواری در مسير راھرو به شما اﯾن امکان را میدھد که فضای تارﯾک و بارﯾک را به مکانی نورانی و وسيع تبدﯾل
کنيد ،در ضمن موجب میشود که به ھنگام ورود و خروج به خانه روشناﯾی کافی ھم داشته باشيد.
به علت تردد و رفت وآمد بسيار در اﯾن مکان ،بھتر است کفپوش بسيار مقاوم و بادوامی مانند سراميک و ﯾا سنگ را برای اﯾن فضا انتخاب کنيد
چراکه اﯾن نوع کفپوشھا در برابر گرد و غبار ،تردد و فرساﯾش مقاوم ھستند.
اگر فضای راھروی داخلی خانهتان بارﯾک و تارﯾک است ،بھتر است با نصب آﯾنهھای بلند اﯾن فضا را به مکانی وسيع و نورانی تبدﯾل کنيد.
اگر ورودی خانه راھروﯾی بزرگ و بلند است ،با انواع گياھان و گلھای خشک آن را بياراﯾيد .شيوه آراﯾش و دکور راھروھای بيرونی و داخلی خانه،
بيانکننده دﯾدگاه و چگونگی برقراری ارتباط شما با دﯾگران است.
ھرچه اﯾن محيط آرامتر و زﯾباتر باشد ،داللت بيشتری بر مھماننوازی شما خواھد داشت.
پوشش دﯾوارھای فضای بيرونی خانه باﯾد از مقاومت باالﯾی برخوردار باشد و قابليت نگھداری و پاکيزگی آن ھم در سطح مطلوبی باشد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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چاپ به وسيله مُھر

ﯾکی از تکنيکھای چاپ روی دﯾوار ،استفاده از مُھر است.مھرھا بهطور کلی قالبھای برجسته و بافتداری ھستند که در اشکال گوناگون طراحی
میشوند و مورد استفاده قرار میگيرند.
از مُھر در دکوراسيون داخلی نيز استفاده میشود .پوشش دﯾوارھا ،کف ،لوازم دکوراسيون چوبی ﯾا پارچهای ،بسترھای خوبی برای چاپ به
وسيله مُھر ھستند.
از آنجا که مُھرھاﯾی که برای موارد دکوراسيونی مورد استفاده قرار میگيرند نسبت به مُھرھای سفارشی و راﯾج دارای ابعاد بسيار بزرگتر و
اشکال متنوع و متفاوتتری ھستند؛ طراحان داخلی با توجه به ھدف مورد نظرشان ،خود اقدام به ساخت مُھر میکنند .شما نيز میتوانيد اﯾن کار
را خودتان انجام دھيد.
مرحله اول که در ساخت کليه مُھرھا مشترک است ،طراحی طرح مورد نظر برای مُھر ،آن ھم روی کاغذ است .سپس دور طرح و ﯾا حتی داخل آن را
به وسيله قيچی ﯾا کاتر ببرﯾد .پس از آنکه الگوی طرح مُھر آماده شده ابتدا جنس مورد نظر برای ساخت مُھر را انتخاب کنيد و مراحل بعدی را انجام
دھيد.
برای ساخت مھر ،جنسھای مختلف و راهھای گوناگونی وجود دارد که به برخی از آنھا در ذﯾل اشاره میشود:
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الف( لينولئوم ﯾا مکالئوم
ھمانطور که میدانيد ،لينولئوم و مکالئوم پوششھای الﯾهای از جنس پالستيک ھستند که ضدآب بوده و بهعنوان کفپوش در قسمتھای مختلف
ساختمان قابل استفاده ھستند .اﯾن الﯾه ھای پالستيکی بهراحتی با تيغھای موکت بری برﯾده میشوند .بنابراﯾن شما میتوانيد طرح مورد نظر را
که در قالب الگوی کاغذی پيش از اﯾن آماده کرده بودﯾد ،روی ﯾک تکه لينولئوم متناسب با ابعاد طرح قرار دھيد و با تيغ موکتبُری خطوط و مکانھای
معين شده را ببرﯾد .به دليل آنکه اﯾن الﯾهھا دارای قطر چند ميليمتری بوده و امکان استفاده از آنھا به صورت مُھر به تنھاﯾی وجود ندارد نيازی به
دستهای دﯾگر است .بنابراﯾن دو تکه چوب عمود بر ھم و متناسب با اندازه مُھر آماده کنيد و با ميخ و چسب چوب بهھم متصل کنيد .سپس الﯾه
مُھر را با چسب صنعتی به سطح تکه چوب افقی بچسبانيد و از تکه چوب عمودی بهعنوان دسته مُھر استفاده کنيد .حال با آغشتهکردن سطح
مُھر به رنگ بهوسيله غلتک و ﯾا قلممو ،مھر را به دﯾوار بزنيد و چاپ را انجام دھيد.
ب( ساخت مُھر با ميوهجات
برای ساخت مُھر با ميوهجات راهھای بسيار راحت و ابتکاری وجود دارد .بهعنوان مثال شما میتوانيد ﯾک سيب ،گالبی ،پرتقال ﯾا نارنگی ﯾا ھر ميوه
دﯾگری مانند آنھا را به دو نيم تقسيم کنيد و از سطح داخلی ھر نيمه بهعنوان مُھری برای چاپ فرم ميوه انتخابی با انتقال ھمان بافت ميوه
استفاده کنيد.ھمانطور که در تصوﯾر مالحظه میکنيد ،نکته جالب توجه اﯾن است ،که سطح مقطع گالبی آماده چاپ با چند رنگ و به وسيله
قلممو رنگآميزی شده است .بنابراﯾن ھنگامی که با سطح روی پارچه تماس پيدا میکند شکل گالبی رنگآميزی متنوع چاپ میشود که پس از
اتمام کار با قلممو بهطور مستقيم برگ و انتھای ساقه نيز طراحی شده است .ھمانطور که در تصاوﯾر فوق مالحظه کردﯾد ،برای انجام چاپ مُھر،
لزومی به انتخاب دﯾوار ،کف ﯾا سقف نيست بلکه شما میتوانيد از لوازم دکوراسيونی چوبی ﯾا پارچهای نيز استفاده کنيد .تنھا الزمه به کارگيری
چنين تکنيکی ،مسطح بودن بستر چاپ است.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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چاشنی خالقيت در آشپزخانه

برای خانمھای خانهدار آشپزخانه به ميزان بوی غذای دلپذﯾری که ھر شب
از اﯾن فضا بيرون میآﯾد ،مطبوع و دلنشين نيست .خانمھای خانهدار و
مادران شاغل ساعتھای طوالنی در روز در فضای آشپزخانه میچرخند تا
غذای خانواده را طبخ کنند و به ھمين دليل دکوراسيون آشپزخانه خيلی زود
برای آنھا تکراری و عادی میشود .از طرف دﯾگر دود و دم ناشی از طبخ غذا
عمر وساﯾل آشپزخانه را کم میکند و اثاث آشپزخانه خيلی زودتر از مبل و
تلوﯾزﯾون و ...زﯾباﯾی و جلوه خود را از دست میدھند .آشپزخانه زودتر از
ساﯾر فضاھای خانه به بازنگری و صرف ھزﯾنهای برای نوسازی آن احتياج
دارد .اگر بيش از پنج سال است که در اﯾن خانه ساکن شدهاﯾد ،حتما باﯾد دستی بر سر و روی آشپزخانه بکشيد .دکوراسيون مجدد و نوسازی
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آشپزخانه را با حداقل و حداکثر ھزﯾنه میتوان انجام داد .میتوانيد به ﯾکی از فروشگاهھای دکوراسيون آشپزخانه سر بزنيد ،از ميان آلبومھا و
نمونهھای موجود ،طرح جدﯾدی از کابينت ،گاز و ...را انتخاب کنيد .با صرف ھزﯾنه چند ميليونی صاحب ﯾک آشپزخانه نو شوﯾد .اگر آشپزخانه شما باز
باشد ،اﯾن نوسازی در تغيير حال و ھوای خانه نيز موثر خواھد بود .اما با صرف ھزﯾنه محدودتر و با کمی خالقيت نيز میتوان رنگ تازهای به
آشپزخانه داد .رھنمودھاﯾی برای ھر دو روش نوسازی آشپزخانه را میتوانيد در اﯾن گزارش بخوانيد .اگر جيب شما خالی ﯾا جيب شما پر است ،به
ھر حال اﯾن فرصت را دارﯾد که آشپزخانهتان را نو کنيد.
● با جيب پر
دﯾوارھای آشپزخانه را رنگ کنيد .در اغلب خانهھای اﯾرانی نيمی از دﯾوارھای آشپزخانه کاشی و نيمی رنگ است .آن بخشی از دﯾوار که رنگ
است را نو کنيد و اﯾن بار رنگ متفاوتی انتخاب کنيد .رنگھای شادی چون نارنجی ،زرد و رنگھای مالﯾمی چون ليموﯾی برای آشپزخانه مناسبند.
بر اساس روانشناسی رنگ ،اﯾن رنگھا اشتھا را افزاﯾش میدھند.
در ﯾک قدم بلندتر میتوانيد کاشیھا را عوض کنيد .تعوﯾض کاشیھا در کنار ھزﯾنه بيشتری ،زمان بيشتر میخواھد و شما را چند روزی درگير
تعميرات میکند .اگر دست به تعوﯾض کاشیھای دﯾوار زدﯾد ،کاشی ﯾا سراميک کف را ھم عوض کنيد .کاشیھای دﯾوار و کف بھتر است روشن و
تيره ﯾک طيف رنگ ﯾا از دو رنگ مکمل باشند .در انتخاب کاشیھای طرحدار دقت کنيد ،اﯾن مدل کاشیھا زود چشم را خسته میکنند .چند عدد از
کاشی مورد نظرتان به وﯾژه کاشی ﯾا سراميک کف نگه دارﯾد تا در صورت شکستگی آن را بهراحتی تعوﯾض کنيد.
اگر از اﯾن ھم بودجه بيشتری در اختيار دارﯾد ،کابينتھا را عوض کنيد .برای تعوﯾض کابينت قدرت انتخاب گستردهای دارﯾد .اﯾن روزھا کابينتھا تنوع
چشمگيری دارند .انتخاب کابينت به حوصله و زمان بيشتری احتياج دارد تا فروشگاهھا را بگردﯾد ،آلبومھا را ببينيد و بھترﯾن و مناسبترﯾن نمونه را
انتخاب کنيد .شما کافی است انتخاب کنيد ،چه سبک آشپزخانهای دوست دارﯾد تا انتخاب کابينت راحتتر شود؛ ﯾک آشپزخانه مدرن ﯾا ﯾک
آشپزخانه با حال و ھوای قدﯾمی .در انتخاب کابينتھای تازه به اﯾن نکته دقت کنيد که با تغيير نحوه چيدمان کابينتھا باﯾد تغييراتی ھم در
لولهکشی گاز و آب اﯾجاد کنيد .البته وقتی ھزﯾنه چشمگير تعوﯾض کابينتھا را پرداخت میکنيد ،لولهکشی مجدد گاز و آب ھزﯾنه چندانی نيست.
در تمام اﯾن مراحل به ھماھنگی رنگ دﯾوارھا ،کاشیھا و کابينتھا دقت کنيد به وﯾژه اگر قصد تعوﯾض و نوسازی ﯾکی از اﯾنھا را دارﯾد .در طراحی
داخلی مدرن الزم نيست تمام اﯾنھا را از ﯾک رنگ ﯾا ﯾک طيف رنگ باشند .اﯾن روزھا رنگھای مکمل جذابترند.
● با جيب خالی
اگر بودجه کالن با حداقل شش صفر برای نوسازی آشپزخانه ندارﯾد ،با خالقيت خود حال و ھوای تکراری آشپزخانه را نو کنيد.
بهدنبال محصوالت ارزانقيمتی بگردﯾد که جاﯾگزﯾن کاالھای گرانقيمت و پرھزﯾنه میشوند .مثال کاشیھای تزئينی کوچکی در بازار موجود است
که میتوانيد با استفاده از طرحھا و نقشھای آنھا ،نقشی تازه روی کاشیھای قدﯾمی خود اﯾجاد کنيد .اﯾن کاشیھای کوچک عموما در رنگھای
تند و تيز و با طرحھای مختلف ھستند .اگر کاشیھای آشپزخانه شما دارای چند طرح پراکنده مانند گل است ،میتوانيد روی اﯾن نقشھا از
کاشیھای گفته شده ،استفاده کنيد .اﯾن کار کاشیھا را در چشم بيننده نو و تازه میکند .کار نصب اﯾن کاشی را خودتان ھم میتوانيد انجام
دھيد ،فقط از فروشنده روش دقيق کار و چسب مورد نياز آن را سوال کنيد .اﯾن کاشیھای تزئينی را بيشتر از فروشگاهھای کاشی و سراميک ،از
فروشگاهھای لوازم تزئينی میتوانيد خرﯾداری کنيد.
با نصب ﯾک نوار رنگی میتوانيد رنگ تازه به دﯾوارھای آشپزخانه بدھيد .از فروشگاهھای کاغذ دﯾواری بخواھيد ،طرحھا و رنگھای مختلف
نوارھاﯾشان را به شما نشان دھند .از طرحھا و نقشھای اسپرت تا کالسيک در اﯾن مجموعهھا موجود است و شما میتوانيد با توجه به سبک
خانهتان انتخاب کنيد .چون اﯾن نوار برای آشپزخانه است ،حتما از نمونهھای قابل شستوشو باشد .اﯾن نوارھا را معموال در ﯾک سوم باالﯾی دﯾوار
آشپزخانه ﯾا در ارتفاعی که پشتی صندلیھا قرار دارد ،نصب میکنند ولی مکان نصبھا به سليقه شما و ارتفاع کاشیھای آشپزخانه بستگی
دارد.
اگر از کابينتھا خسته شدهاﯾد و ھزﯾنه تعوﯾض آنھا برای شما سنگين است .میتوانيد لبه باالﯾی کابينتھا را با گلدانھای کوچک گل تزئين کنيد و
سبزی و شادابی گلھا را به آشپزخانه خود بياورﯾد .برای لبه کابينت آشپزخانه ،گلدانھای کوچک گل مصنوعی مناسب است اما اگر گل مصنوعی
دوست ندارﯾد ،مناسبترﯾن نمونه زنده ،کاکتوس است چون ساﯾر گلھا به مراقبت احتياج دارند که در باالی کابينتھا کار سختی است .دستگيره
کابينتھا را ھم با ھزﯾنه اندکی میتوانيد عوض کنيد .چون اﯾن کار ھم ظاھر کابينت را تغيير میدھد و ھم اﯾنکه دستگيره کابينت زودتر از خود آن
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خراب و شکسته میشود.
اگر بودجه محدودی برای انجام تغييراتی در آشپزخانه در نظر گرفتهاﯾد ،دست به ساختار اصلی آشپزخانه نزنيد ،تغيير جای گاز و چيدمان کابينتھا
ناگھان ھزﯾنه تغييرات و تعميرات شما را چند برابر میکند.
پيش از ھر اقدامی ،فھرستی از نيازھا ،خواستهھا و آرزوھاﯾتان برای آشپزخانه تھيه کنيد .نيازھا ،وساﯾلی ھستند که وجودشان در آشپزخانه
ضروری است.
خواستهھا مواردی ھستند که به آشپزخانه شما زﯾباﯾی و جذابيت بيشتری میدھند و تامين آنھا چندان سخت نيست.
آرزوھا ،آن اﯾدهھاﯾی ھستند که شما در روﯾاھا برای آشپزخانهتان تصور میکنيد .از نيازھا شروع کنيد ،قدم به قدم جلو بروﯾد ،زودتر از زمانی که
حدس میزنيد به آرزوھاﯾتان میرسيد.
منبع  :روزنامه کارگزاران
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چشم و چراغ خانه

خانه تا وقتی که پرده ندارد ،انگار که خالی است ،تا وقتی که پرده به
پنجرهھاﯾش نيست ،ھرچقدر ھم که مبلمان و اثاث خانه را خوب چيده
باشيم و وساﯾل زﯾبا داشته باشيم ،باز ھم به چشم نمیآﯾد.
پس برای آنکه زﯾباﯾی خانه و وساﯾلتان به چشم بياﯾد ،به پردهھا توجه وﯾژه
داشته باشيد.
امروز در ستون خانه بانو ،نکاتی را در خصوص پرده به شما آموزش خواھيم
داد.عناصر بسياری را برای تزئين و آراستن پرده ،پرده کرکره و پانل میتوان
ﯾافت که ھمگی بر جلوه پنجره میافزاﯾند .اگر پنجره خانه شما دارای لبه و
تاقچه باشد ،میتوانيد از آن بھرهھای بسياری بگيرﯾد .چنانکه میتوان
برخی وساﯾل ﯾا گلھاﯾی را روی آن قرار داد .خود اﯾنگونه وساﯾل در شمار
ارائهھا و تزئينات پنجره ھستند و در تابش نور خورشيد جلوهای درخشان به
نمای پنجره میبخشد.
▪ استفاده از گل:
اگر به جای پردهھای معمولی ،از پرده کرکره استفاده کردهاﯾد ،میتوانيد
فضای داخلی آن را با انواع گلھای تزئينی و زﯾبا بياراﯾيد و در عين حال ،سادگی طرح اتاق را حفظ کنيد .به ﯾاد داشته باشيد که گلھا با سادگی
محيط ھمخوانی دارند؛ گو اﯾنکه بر زﯾباﯾی آن میافزاﯾند .در اﯾن ميان ،استفاده از گلدان و ظروف شيشهای مناسبتر به نظر میرسد .ھمچنين ،در
ھر فصل میتوانيد نوع گل را مناسب با فصلی که در آن قرار دارﯾد ،انتخاب کنيد.
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▪ نور:
اگر میخواھيد بر ميزان نور اتاق تارﯾک بيفزاﯾيد ،از اﯾن روش استفاده کنيد :پانلھاﯾی را به کار برﯾد که نازک باشند ،چنانکه نور از آنھا گذر کند و نيز
اندازه آنھا را چنان تعيين کنيد که پاﯾين پنجره اندکی خالی بماند .سپس گلدانھاﯾی شيشهای را در کنار پنجره قرار دھيد .پانلھای رنگی به
جزئيات طرح میافزاﯾند و در ترکيب با پرده ،آميزهای از رنگھا را به دست میدھند.
▪ روبان:
با استفاده از روبان و دﯾگر جزئياتی با رنگھای تيره ،مانند صورتی ﯾا قرمز پررنگ ،میتوان تغييراتی گذرا و موقت ﯾا حتی فصلی را در اتاقی پوشيده
از رنگ سفيد پدﯾد آورد .روبانی که در تصوﯾر مشاھده میکنيد ،در کنار پردهای به رنگ روشن آوﯾخته شده و به آن جلوهای بھتر بخشيده است.
▪ رشتهھای درخشان:
استفاده از آوﯾزھا و رشتهھای رنگی ،جلوه اﯾن پنجره را دلپذﯾر کرده است؛ گواﯾنکه صميميت و گرمای فضا حفظ نشده است .ترتيب آوﯾختن اﯾن
رشتهھا بهگونهای است که عدد  ٨را تداعی میکنند .به ﯾاد داشته باشيد که بھتر است از اﯾن الگو برای پنجرهھاﯾی با شيشهھای مشجر
استفاده کنيد.
▪ حاشيهھا:
حاشيهھای پرده ھمواره در دﯾدرس ھستند ،حتی اگر پرده به عقب جمع شده باشد .بنابراﯾن ،چه بسا که مناسب باشد طرحھاﯾی ساده اما
تاثيرگذار را برای آراستن آنھا
در نظر گرفت .در اﯾن تصوﯾر پرده با استفاده از صدفھاﯾی زﯾبا حاشيه دوزی شده که از اﯾن رھگذر ،جلوهای دلپذﯾر ﯾافته است.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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چطور آشپزخانه سبز داشته باشيم؟

آﯾا تا به حال گياھی سبز برای آشپزخانهتان خرﯾدهاﯾد؟!
ھر چقدر ھم که سليقه برای دکوراسيون خانهتان صرف کنيد و تھيه لوازم و
نحوه چيدمان تکتک آنھا را با ھدف و برنامهرﯾزی قبلی و روی اصول انجام
دھيد ،اگر در اﯾن ترکيب چيدمانی ،جاﯾی برای گل و گياه درنظر نگرفته
باشيد ،فضای خانه شما باوجود ھمه لوازم رﯾز و درشت کاربردی و تزئينی،
سرد و بیروح خواھد بود.
رنگ سبز حاصل از گياھان ،صفا و نشاط خاصی را در محيط اﯾجاد میکند که
به ھيچوجه قابل جاﯾگزﯾنی با چيز دﯾگری نيست ولی متاسفانه اﯾن روزھا به
دليل مشکالت حاصل از نگھداری و پرورش گياھان آپارتمانی طبيعی ،بعضی
افراد ترجيح میدھند که برای راحتی بيشتر و از طرفی حضور اﯾن رنگ  -آن
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ھم از طرﯾق گياھان  -از انواع مصنوعی آنھا استفاده کنند؛ درحالی که
گياھان طبيعی به عنوان موجودات زنده ،منابعی از انرژی مثبت ھستند.
اﯾن انرژی به قدری است که اگرچه برای افرادی که به طور دائم در آن مکان
حضور دارند ممکن است به طور مستقيم ملموس نباشد ولی ﯾکی از دالﯾل
شادابی و سرزندگی آنھا ،به طور قطع حضور در فضاﯾی پر از گل و گياه
طبيعی است .عالوه بر اﯾنھا شما ھمواره با تغييرات در موجود زندهای مواجه
ھستيد که وضعيت آن ،حاصل مراقبتھا ﯾا حتی بیتوجھیھای شماست.
بنابراﯾن گياه نيز مانند ھر موجود زنده دﯾگری به رفتار شما پاسخ میدھد .درواقع اﯾن تعامالت انرژی دوطرفه است .تحقيقات نشان داده است که
گياھان موجودات بسيار حساسی ھستند که بهخصوص وقتی در فضاﯾی بسته مانند خانه قرار میگيرند ،تمام حاالت و روحيات افراد آن محيط را به
خوبی درک کرده و نسبت به آن واکنش نشان میدھند و به ھمين دليل است که در بعضی مکانھا ،باوجود شراﯾط خوب محيطی به لحاظ نور ،نوع
خاک ،آب و ، ...گياه عمر طوالنی نداشته و به سرعت پژمرده میشود ولی در بعضی محيطھا حتی با وجود کمبودھاﯾی در مواد الزم ،گياه ھمچنان
سرزنده و شاداب است.
البته الزم به ذکر است طرح اﯾن موضوع به اﯾن معنا نيست که بهطور کلی کاربرد گياھان و گلھای مصنوعی در دکوراسيون منتفی است بلکه برای
بعضی محيطھا بهخصوص مکانھای عمومی پررفت و آمد و حتی قسمتھاﯾی از خانه نيز چارهای به جز استفاده از گلھا و گياھان مصنوعی وجود
ندارد ولی باتوجه به تنوع موجود در ميان گياھان آپارتمانی و نيازھای مختلف آنھا ،اﯾن موضوع در محيطھای اصلی خانه چندان قابل توجيه نيست؛
تنھا الزم است براساس شراﯾط مکانی موجود ،مناسبترﯾن گياھان را انتخاب کرده و برای رسيدگی و نگھداری از آنھا کمی زمان صرف کنيد .از ھمه
اﯾنھا گذشته ،اغلب ما وقتی تصميم میگيرﯾم که برای فضای خانهمان تعدادی گياه سبز تھيه کنيم ،معموال محيطھای عمومی شامل ھال و
پذﯾراﯾی را درنظر گرفته و به دنبال گياھان مناسب برای آن مکانھا میگردﯾم ،درحالی که تکتک فضاھای خانه برای رسيدن به تعادل ،به انرژی
حاصل از گل و گياه نياز دارند؛ به ھمين دليل قصد دارﯾم اﯾنبار به ارائه پيشنھاداتی پيرامون کاربرد گياھان طبيعی در محيط آشپزخانه بپردازﯾم.
خوشبختانه باتوجه به فرھنگ پخت و پز در کشورمان ،در اغلب ساختمانھا ،آشپزخانهھا از پنجرهای ھرچند کوچک بھرهمند ھستند و ھمين امر
محيط را برای پرورش گياه در اﯾن فضا مساعد میکند .در ضمن بخار حاصل از پخت غذا نيز به اﯾجاد فضاﯾی مرطوب برای ھرچه شادابترشدن
گياھان کمک میکند.
● دﯾوارکی با گياھان سبز:
اگر سيستم آشپزخانه شما نيز مانند بسياری از خانهھای امروزی باز ﯾا ھمان اوپن ) (Openاست ولی اشراف محيط مجاور آشپزخانه  -شامل
پذﯾراﯾی ﯾا غذاخوری  -به فضای داخل و بهخصوص سينک ظرفشوﯾی مقابل پيشخوان ،شما را ھمواره میآزارد و اگر از سطح پيشخوان به عنوان
ميز غذاخوری ﯾا سطح کار در آشپزخانه استفاده نمیکنيد ،با قراردادن چند گلدان حاوی گياھان بلند و کوتاه ،دﯾوارکی از گياھان سبز درست کنيد.
به اﯾن ترتيب ھمزمان با کاربرد گياھان سبز در محيط آشپزخانه و فضای مجاور آن ،مانعی برای دﯾد و اشراف مھمانان بر فضای داخل آشپزخانه نيز
اﯾجاد میشود.
▪ نکته :سطح کابينت در بعضی قسمتھای دﯾگر آشپزخانه نيز به شرط اﯾنکه کاربردی نداشته باشد ،مکان مناسبی برای قراردادن چند گلدان
است؛ تنھا الزم است گلدانھای انتخابی به لحاظ اندازه به ھم شبيه باشند .در ضمن باتوجه به اﯾنکه احتمال برخورد دست ﯾا دﯾگر لوازم با
گلدانھا و ھمچنين افتادن آنھا روی زمين توسط افراد خانواده و بهخصوص بچهھا وجود دارد ،ھنگام اختصاص سطحی از کابينت به چنين
مجموعهای ،موارد اﯾمنی را نيز درنظر بگيرﯾد .برای اﯾن منظور معموال سطح کابينتھای کنج ﯾا فرورفته ،مناسبتر است.
● باغچهای روی کابينت:
اﯾن روزھا برای استفاده بھينه از فضا ،کابينتھای دﯾواری معموال ارتفاعی تا سقف دارند؛ در نتيجه ﯾا توسط تاجی به سقف آشپزخانه چسبيده ﯾا
اﯾنکه فاصله چندانی برای قراردادن چيزی باقی نمانده است .ولی اگر سيستم کابينتبندی آشپزخانه شما به صورتی است که کابينتھای دﯾواری
با سقف فاصلهای حتی  ٣٠سانتیمتری دارند ،به جای قراردادن لوازم مصرفی آشپزخانه ،روی کابينت دﯾواری را با قراردادن گلدان کوچکی حاوی
گياھان سبز پر کنيد .اﯾن گياھان در قسمتھای انتھاﯾی کابينت  -در جاﯾی که مانعی مانند دﯾوار وجود ندارد – میتوانند به صورت آوﯾز به کار برده
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شوند.
● طبقاتی برای گياھان:
در اغلب آشپزخانهھا ،دﯾوارھاﯾی خالی از کابينتھای دﯾواری وجود دارند که از آنھا برای نصب طبقات میتوان استفاده کرد .ﯾکی از کاربردھای اﯾن
طبقات ،قراردادن گلدانھای حاوی گياھان سبز است .حاال اگر بعضی گياھان انتخابی از نوع آوﯾز باشند که چه بھتر؛ زﯾباﯾی خاصی به محيط و به
طبقات خواھند بخشيد .در ضمن شما میتوانيد در کنار اﯾن گلدانھا ،از اﯾن طبقات برای به نماﯾشگذاشتن لوازم تزئينی و حتی ظرفھای زﯾباﯾتان
نيز استفاده کنيد.
● سکوھای پشت پنجره:
اگر پنجره آشپزخانه شما سکوی کوچکی دارد ،از آن برای قراردادن گلدانھای گل و گياه استفاده کنيد .نور حاصل از فضای بيرون ،شراﯾط را برای
پرورش اغلب گياھان ميسر میکند.
در ضمن انتخاب گلدانھای فانتزی برای اﯾن منظور ،فضا را زﯾباتر خواھد کرد؛ بنابراﯾن سری به ﯾکی از سفالفروشیھا زده و چند گلدان سفالی با
اشکال متفاوت تھيه کنيد.
● طبقهبندی روی پنجره:
در بعضی آشپزخانهھا ،قاب پنجره حدود  ١٠سانتیمتر عقبتر از دﯾوارھاست .اﯾن فاصله ،فضای خوبی برای نصب طبقهھاﯾی شيشهای ،روی
پنجره است .شما میتوانيد با نصب گيرهھای دﯾوارکوب به دﯾوارھای طرفين پنجره ،طبقات شيشهای را که به طولی برابر با عرض پنجره تھيه
شدهاند ،در مقابل پنجره نصب کنيد و گلدانھای کوچک متعددی را به ھمراه لوازم و خردهرﯾزهھای تزئينی روی اﯾن طبقات بچينيد.
▪ نکته :توجه داشته باشيد با نصب اﯾن طبقات ،دﯾگر امکان بازکردن پنجره وجود نخواھد داشت مگر اﯾنکه پنجره از نوع کشوﯾی باشد.
منبع  :روزنامه ھمشھری
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چطور اتاق خواب کودک را بچينيم؟

دلتان میخواھد بچهھاﯾی درسخوان و باھوش داشته باشيد؟ اگر
میخواھيم انسانھاﯾی موفق و فھميده به جامعه و به دنيا تحوﯾل دھيم
اول از ھمه باﯾد محيطی سالم و امن برای رشد کودکمان فراھم بياورﯾم.
ﯾکی از مھمترﯾن نکاتی که در تارﯾخچه دکوراسيون داخلی به آن اھميت داده
شده نحوه چيدمان اتاق خواب است .طراحی اتاق خواب کودکان بسيار مھم
است.
شاﯾد باورتان نشود اما چيدمان اتاق خواب کودک دلبند شما ،از محل قرار
گرفتن تخت گرفته تا انتخاب بھترﯾن وساﯾل تزﯾينی و دﯾوارکوبھا و ،...تاثير
مستقيم در رفتار خوب و درسخوان شدن او در آﯾنده دارد .متاسفانه معموال
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والدﯾن به اﯾن نکات اھميت زﯾادی نمیدھند.
به  ۶نکته مھم در مورد نحوه چيدمان اتاق خواب کودک اشاره میکنيم:
 (١قاب عکسی از چھره خندان والدﯾن را در اتاق خواب کودک بگذارﯾد .اﯾن
کار نه تنھا کودک را از بسياری از مشکالت روحی و عاطفی که ممکن است او را در بزرگسالی تھدﯾد کند ،مصون میدارد ،بلکه موجب میشود تا
کودک ھر زمان چشم باز میکند چھره خندان پدر و مادر خود را که در واقع ارکان اصلی زندگی او را تشکيل میدھند ،در مقابل خود ببينيد.
 (٢تخت کودک را به عرﯾضترﯾن دﯾوار اتاق خواب تکيه بدھيد .مراقب باشيد که کودک از روی تختش در اتاق را ببيند .بھتر است دﯾواری که برای
تکيه دادن تخت کودکتان انتخاب میکنيد ،مقابل دستشوﯾی ﯾا حمام نباشد چون میتواند سالمت کودکتان را به مخاطره بيندازد.
اگر دو فرزند دارﯾد بھتر است از تختھای دو طبقه تا حد ممکن استفاده نکنيد ،چرا که کودکان نياز دارند فضای باز و راحتی باالی سرشان داشته
باشند و تختھای دو طبقه اﯾن امکان را از کودکی که در طبقه اول میخوابد ،میگيرد و ھمين موضوع میتواند در آﯾنده باعث فشار عصبی در او
شود .کودکی که در طبقه باال میخوابد نيز از آنجا که ﯾک فضای خالی در زﯾر محل خوابش وجود دارد احساس ناامنی میکند و ھمين حس
میتواند در بزرگسالی تاثيرات بدی در روحيهاش بگذارد.
 (٣گوشه مناسبی از اتاق را به مکانی برای مطالعه اختصاص دھيد .در گوشهای از اتاق کودک خود ميز و صندلی و چراغ مطالعهای بگذارﯾد و به او
بفھمانيد که مکان مناسب برای مطالعه و درس خواندن ،ھمان است .به اﯾن ترتيب به او نشان میدھيد که چقدر درس خواندن و مطالعه براﯾتان
اھميت دارد.
 (۴اتاق خواب کودک را به محيطی سالم تبدﯾل کنيد .تصاوﯾر آب و درﯾا ،آکوارﯾوم ﯾا وجود صدای آب میتواند محيط ناسالمی اﯾجاد کند و در آﯾنده
موجب بروز بيماری آسم در کودک شود.
 (۵محيط و فضای اتاق خواب کودک را ھمواره تميز و جمع و جور کنيد .کمدھای دﯾواری و کشوھای اتاق خواب کودک را ھميشه تميز و مرتب کنيد.
ھر چه فضای اتاق خواب باز و خالی از به ھم رﯾختگی باشد کودک به ھمان ميزان احساس آرامش بيشتری خواھد داشت و خالقيت و قدرت تخيل
او افزاﯾش میﯾابد .با جمع کردن وساﯾلی که ممکن است کودکتان تا ﯾک ﯾا دو ماه دﯾگر از آنھا استفادهای نکند به چشم او استراحت بدھيد.
 (۶با استفاده از نور ،رنگ و آثار ھنری مثل نقاشی محيطی شاد برای کودک خود فراھم آورﯾد .اتاق خواب کودک باﯾد به او روحيه ای شاداب
ببخشد .اطمينان حاصل کنيد که نور اتاق کافی باشد .سعی کنيد دﯾوار اتاق خواب کودک خود را رنگ آبی نزنيد چرا که اﯾن رنگ موجب افسردگی
در کودک شما میشود و انرژی او را تحليل میبرد .رنگھای روشن ھمچون زرد ،صورتی کمرنگ و سبز روشن میتواند انتخاب خوبی برای رنگ
دﯾوار اتاق کودک باشد .ﯾکی از نکات مھم در مورد تزئين اتاق خواب کودک اﯾن است که از قرار دادن تصاوﯾر حيوانات وحشی و درنده کامال بپرھيزﯾد.
در عوض عکسھاﯾی را انتخاب کنيد که حس خالقيت و آرامش را در او تقوﯾت کند.
منبع  :ھمشھری
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چطور حمامی زيباتر داشته باشيم؟

حمام ازجمله مکانھاﯾی است که شاﯾد توجه چندانی نسبت به زﯾباﯾی و
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نظم و ترتيب آن نمیشود.
حتماً بارھا و بارھا براﯾتان اتفاق افتاده که صبحھا با عجله از خواب بيدار
شدﯾد و پس از دوشگرفتن به سرعت از خانه خارج شدﯾد و حمام و بسياری
از وساﯾل به ھم خورده باقی مانده است .برای نظم دادن به اﯾن نقطه از
خانه اﯾن راهھا را امتحان کنيد .مانند ھر کاری و مرتب کردن ھر قسمتی،
خارج کردن و دور رﯾختن وساﯾل به درد نخور داخل حمام میتواند کمکی
باشد برای اﯾنکه شما نظم را به حمام برگردانيد.
▪ رنگ :سفيد معموال ً بھترﯾن رنگ برای حمام است .علت آن ھم اﯾن است
که به آسانی با ھمه چيز ھماھنگ میشود .در ضمن باعث میشود تا
شما به راحتی و به سرعت آلودگیھا را ببينيد و برای پاک کردن آن اقدام
کنيد .برای دﯾوارھا میتوانيد از کاشیھای روشن استفاده کنيد که در اﯾن
صورت فضا بزرگتر به نظر میرسد.
▪ زمين :دو نکته مھم برای کف حمام و توالت در خانه وجود دارد .ھم
بھداشت اھميت زﯾادی دارد و ھم سالمتی و امنيت .کفھای سراميک و
البته چوبی ھم امنيت و بھداشت را حفظ میکنند و ھم باعث میشوند
حمام شما بزرگتر جلوه کند.
▪ نور :استفاده از نور کافی در حمام که توسط المپھای کوچک در قسمتھای مختلف اﯾجاد میشود ھم حمام را بزرگتر جلوه میدھد و ھم
اﯾنکه در مواقع مختلف کاراﯾی دارد .سعی کنيد از چند کليد متفاوت و ﯾا حداقل از کنترلکننده نور در حمامھا استفاده کنيد.
پيش از پاک کردن کاشیھای حمام ،بھتر است آب داغ را  ۵دقيقه باز بگذارﯾد.برای اﯾنکه حمام را سرﯾعاً خوشبو کنيد روی حباب چراغ حمام چند
قطره عطر بزنيد.
منبع  :بيرتک
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چطور کمد اتاق مان را ساماندھی کنيم؟

مرتب کردن کمد به ھم رﯾخته اتاق مان به علل مختلف به تعوﯾق می افتد در
حالی که ...
در حالی که خود می دانيم علت اصلی آن عاجز بودن ما از مرتب کردن
است .پس سؤال اصلی اﯾن است که:
▪ چطور باﯾد کمد اتاق خود را مرتب کنيم؟
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ما معموال ً چيز زﯾادی از ساماندھی کردن به شکل درست نمی دانيم .شاﯾد
علتش عدم اطالعات کافی باشد ،اما به ھرحال اﯾن مشکل باعث می شود
در برخی موارد دچار مشکل شوﯾم .دالﯾل و تفکرات غلط ما در طول زمان
باعث می شود که کمدھا تبدﯾل به فجاﯾعی شوند که مواجه شدن با آنھا براﯾمان بسيار دردناک باشد .تصورات و حقاﯾق در مورد کمدھا باﯾد روشن
شوند.
● خرافات و حقاﯾق
▪ تصورات :من به جای بيشتری برای وساﯾلم احتياج دارم .تا زمانی که جای بيشتری نداشته باشم ،نمی توانم کمدم را ساماندھی کنم.
▪ حقيقت :اگر درست ساماندھی کنيد ،جای بيشتری خواھيد ﯾافت.
▪ تحليل :اگر شما نتوانيد از پس مرتب گذاشتن وساﯾلتان بر آﯾيد ،به مرور زمان بزرگترﯾن کاخ ھا ھم کمکی به شما نمی کنند.
مھم نيست که شما چقدر فضا دارﯾد ،مھم آن است که چطور از آن استفاده کنيد .در حقيقت حتی اگر منزلتان جاﯾی برای لباس ھاتان نداشته
باشد نيز باﯾد بتوانيد برای خود راھی پيدا کنيد.
▪ تصورات :من لباس ھای بھاره ام را جمع کرده ام ،پس مشکلی در ساماندھی لباس ھاﯾم ندارم.
▪ حقيقت :با ﯾک بار ساماندھی کردن باﯾد برای ھميشه از آن پيروی کنيد و جمع کردن فصلی ھيچ ارتباطی به ساماندھی کمد ندارد.
▪ تحليل :با ﯾک بار ساماندھی کردن درست مشکل شما برای ھميشه حل خواھد شد ،زﯾرا اﯾن کار باعث می شود که شما نظم بگيرﯾد و از قانون
پيروی کنيد.
▪ تصورات :برای کمدم طبقات بيشتر گذاشته ام ،اما باز به ھم رﯾخته است.
▪ حقيقت :شما کمدتان را ساماندھی نمی کنيد ،بلکه مدل آن را عوض می کنيد .تا زمانی که درست عمل نکنيد ،طبقات جدﯾد کمکی به شما
نمی کنند.
▪ تحليل :مدل جدﯾد دادن به کمدتان تا وقتی نتوانيد آن را درست ساماندھی کنيد ،کمکی به شما نمی کند و مشکالت ھمان مشکالت سابق
است.
▪ تصورات :حتماً من لباس زﯾادی دارم که مشکالتم حل نمی شود .به ھم رﯾختگی کمدم وقت زﯾادی برای پيدا کردن لباس دلخواھم از من می
گيرد و ھزﯾنه خشکشوﯾی سرسام آور شده است.
▪ حقيقت :اگر لباس ھاتان را درست و با استفاده از چوب لباسی ھا مرتب بچينيد ،پيدا کردن آنھا آسان تر است و چروک نمی شوند.
▪ تحليل :اگر شما بتوانيد آنچه را که دارﯾد درست ببينيد ،خرﯾد تکه ھای دﯾگر لباس براﯾتان آسان تر است .دﯾگر الزم نيست که پول تان را برای ﯾک
دست کامل لباس خرج کنيد ،بلکه می توانيد با ھماھنگ کردن ﯾک بلوز جدﯾد با شلوار قدﯾمی ،صاحب ﯾک دست لباس نو شوﯾد.
مرتب کردن باعث می شود که ھر روز مجبور نباشيد به کمدتان خيره شوﯾد و فکر کنيد کداميک از لباس ھا احتياج به شستن دارند.
▪ تصورات :واقعاً دلم می خواھد که به لباس ھاﯾم سر و سامان دھم اما  ١۵سال است که وضع ھمين طور است.
▪ حقيقت :سال ھا سھل انگاری اوضاع را بدتر کرده است .پس کمی وقت بگذارﯾد و از اﯾن وضع نجات پيدا کنيد.
▪ تحليل :وضعيت کالفه کننده ای است ،اما سعی کنيد با نگه داشتن لباس ھای الزم اوضاع را بھتر کنيد .کمدتان را به شکل بھتری طبقه بندی
کنيد که کاراﯾی بھتری داشته باشد و از ھر نقطه ای بيشترﯾن استفاده را ببرﯾد.
● چطور ساماندھی کنيم؟
سخت ترﯾن قسمت تصميم گيری است .اگر اﯾن کار را بکنيد ،بقيه مسائل آسان است .چند نکته مھم که به شما ﯾادآور می شوﯾم ،می تواند به
شما کمک زﯾادی در تصميم گيری کند.
● دو راه
▪ برای تصميم گيری درست ،دو راه وجود دارد:
 ﯾا خودتان دست به کار شوﯾد . -و ﯾا از دکوراتورھا و افراد خبره بخواھيد به شما کمک کنند .که معموال اﯾن افراد کار مرتب کردن کمدھا را انجام نمی دھند .پس بھترﯾن راه آن است
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که خودتان دست به کار شوﯾد .نقاطی را که احتياج به ساماندھی دارند مشخص کنيد .کار خود را از جاﯾی آغاز کنيد که استرس و کار کمتری برای
تان دارد .از گوش دادن به پيشنھادھای خوب غافل نشوﯾد و بدانيد که ممکن است براﯾتان مفيد باشد .اگر کار ساماندھی کردن را به افراد دﯾگری
سپرده اﯾد به ﯾاد داشته باشيد که تصميم گيرنده نھاﯾی شما ھستيد و باﯾد از قابل دسترس بودن لوازم تان راضی باشيد .به اﯾن افراد در مواقع
لزوم تذکر دھيد تا ھمه چيز ھمان طور که برای شما راحت تر است ،اتفاق بيفتد.
● نقشه حساب شده
بدانيد که موفقيت تان در گرو داشتن ﯾک طرح واضح است .اگر اﯾن کار را نکنيد متوجه می شوﯾد پس از مدت ھا کار ،در نھاﯾت ھمه چيز را دوباره
بيرون می رﯾزﯾد و مجبور می شوﯾد از نو مرتب کنيد و عالوه بر اﯾن ،رﯾخته شدن تمام لباس ھا روی زمين ،وحشت شما را صد چندان خواھد کرد.
اما اگر در مورد نقاط مختلف کمدتان فکر نکنيد ،کار برای تان پيچيده تر می شود ،بدانيد ھر چه در مورد اﯾن نقشه بيشتر فکر کنيد ھنگام چيدن
لباس ھا وقت کمتری مصرف می کنيد و در آﯾنده برای خرﯾد لباس ھای جدﯾد راحت ترﯾد.
● نکات مفيد
▪ آسان سازی :مھم است که نقاطی را خالی نگه دارﯾد ،اما اگر می بينيد به کارتان لطمه می زند از آن استفاده کنيد .مھم ترﯾن اصل آن است که
کارھاﯾتان را به ھر شکلی آسان تر کنيد.
▪ ثبات :مھم ترﯾن ھدف آن است که روشی را در پيش بگيرﯾم که ھميشگی باشد .مرتب سازی کمد ،باﯾد طوری طراحی شود که با مراجعه ھر
روزه به آن ھمچنان پاﯾدار و در دسترس و استفاده باشد.
▪ ميانه روی :سعی کنيد که ميانه روی داشته باشيد .گاھی اوقات گذشتن از برخی از فضاھا می تواند در برخی فضاھای دﯾگر مفيد باشد .نقاط
مختلف مانند قطعات پازل می توانند مکمل ﯾکدﯾگر باشند.
▪ تبليغات :کارخانه ھای مختلف توليدات بسياری را برای ساماندھی کمدھا توليد کرده اند .با توجه کردن به تبليغات ،کار خود را سخت نکنيد و پس
از مدتی فکر بھترﯾن وساﯾلی که در ساماندھی به شما کمک می کنند را انتخاب کنيد.
▪ ﯾکنواختی :اﯾنکه اشيای ھمجنس و اشکال شبيه به ھم را خيلی مرتب در کنار ھم بگذارﯾد ،بسيار مھم است .وساﯾل شما باﯾد طوری قرار گيرند
که چشم نواز باشند و شما به راحتی بتوانيد آنھا را بردارﯾد.
در حالت کلی» ،بودجه« ﯾکی از خصيصه ھاﯾی است که در اﯾن پروژه احتياج به ميانه روی دارد .اگر اﯾن کار را به ﯾک نفر دﯾگر بسپارﯾد تا برای تان
انجام دھد ،احتماال مبلغ ھنگفتی باﯾد بپردازﯾد اما مقاﯾسه کنيد که اگر خودتان مسئول آن باشيد ،ھزﯾنه ھا بسيار کمتر است.
اگر خود می خواھيد اﯾن کار را انجام دھيد به اﯾن فکر کنيد که چه وساﯾلی احتياج دارﯾد تا اﯾن ساماندھی را به بھترﯾن شکل انجام دھيد.
مورد دﯾگری را که مھم است بدانيد اﯾن است که معموال ً پس از بيرون رﯾختن اجناس ﯾک کمد متوجه خراشيدگی ھا و خرابی ھای کمد خود می
شوﯾد .بھتر آن است که از قبل فکر اﯾن موضوع را بکنيد و قبل از گذاشتن دوباره لباس ھا کمد را ترميم کنيد.
به ﯾاد داشته باشيد که ممکن است مرتب کردن کمدتان کار مشکلی باشد ،اما با ﯾک نقشه درست می توانيد برای ھميشه ﯾک کمد مرتب داشته
باشيد.
منبع  :بيرتک
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ﯾکی از مسائل مھمیکه در اتاق خواب کودک باﯾد به آن توجه شود ،وضعيت
نور اتاق است.
البته کودک درسخوان شما باﯾد در اتاق خصوصی خود که معموال تکاليف
مدرسه را ھم در آنجا انجام میدھد ،نور کافی داشته باشد اما اھميت نور،
فراتر از خصوصيات فردی و شخصيتی کودک است .نور ،عنصر الزمیاست
که ھيچ کودکی  -چه درسخوان و چه تنبل  -نباﯾد از آن محروم بماند و ھر
انسانی  -چه کودک و چه بزرگسال  -برای ادامه حيات به آن نياز دارد.
به طور کلی ،وضعيت نور اتاق خواب کودکان به لحاظ نيازھای خاص اﯾن
سنين ،توجه و حساسيت بيشتری نسبت به اتاق خواب بزرگساالن
میطلبد .کودک نيز مانند فرد بزرگسال ،باﯾد نوری در اتاق خواب داشته
باشد که ھنگام روز ،انجام کارھاﯾی از قبيل پوشيدن لباس و پيداکردن اشيا
را بهخوبی امکانپذﯾر کند ،امکان تشخيص رنگھا را به او بدھد و برای
کارھاﯾی ھمچون نقاشی و مطالعه و نوشتن تکاليف درسی ،مقدار کافی و
جھت مناسبی داشته باشد؛ مثال جھت تابش نور – چه از پنجره و چه از
چراغ مطالعه – نسبت به ميز تحرﯾر برای فارسیزبانھا که جھت خط
نوشتاری آنھا از راست به چپ است ،باﯾد از چپ به راست باشد .ھنگام
شب نيز باﯾد آنقدر نور در اتاق باشد که کودک ،ھم بتواند خوب استراحت
کند و ھم در صورت نياز به برخاستن از تختخواب در نيمهشب ،تواناﯾی
تشخيص اشيای پيرامون خود را داشته باشد.
مھمترﯾن نکتهای که در مورد نور مصنوعی اتاق کودک باﯾد مورد توجه قرار بگيرد ،اﯾمنی است .در مورد خردساالن و نوزادان ،به نور کمشدتی
احتياج دارﯾد که در طول دفعات فراوانی که به کودک سر میزنيد تا به او غذا بدھيد ،پوشکش را عوض کنيد ﯾا او را بخوابانيد ،تواناﯾی دﯾد کافی را در
اختيارتان بگذارد .از ﯾک چراغ خواب دوشاخهدار ﯾا ﯾک چراغ کوچک حبابدار با المپی که ولتاژ آن زﯾاد نيست)حداکثر ١٢ولت( استفاده کنيد.
● اﯾن نکات اﯾمنی را در اتاق خواب کودک در نظر داشته باشيد:
 مطمئن شوﯾد که انگشتان کودک کنجکاوتان نمیتواند روکش قطعات برقی را بردارد ،به حباب داغ چراغ برسد ﯾا به سيمکشی برق نزدﯾک شود. از المپھاﯾی استفاده کنيد که به دﯾوار نصب میشوند .چراغھای پاﯾهدار ممکن است بهسادگی واژگون شوند. اگر کودکتان کامپيوتـــر ﯾا تلوﯾزﯾـــون در اتاقـــش دارد ،اجــازه ندھيد در تارﯾــکی مطلق به صفحه مونيتور ﯾا تلوﯾزﯾون خيره شود .برای چشم کودکبھتر است که ھنگام نگاهکردن به تلوﯾزﯾون ،چراغ کمنوری در اتاق ،روشن باشد .اﯾن چراغ ممکن است ﯾک المپ قابلتنظيم سقفی ﯾا چراغ
مطالعهای باشد که شعاع آن از سقف به ميز تحرﯾر میتابد.
چراغھای دﯾمردار برای اتاق کودک عالی ھستند .اﯾن چراغھا ذھن کودک را برای خوابيدن آماده میکنند.
در مورد طرح نور اتاق کودک ،به ﯾاد داشته باشيد که کودک شما مدام رشد میکند و نيازھا و عالﯾق او نيز در حال تغيير است؛ بنابراﯾن طرح نور
اتاق او نيز باﯾد قابليت تغيير مداوم را داشته باشد .برای سنين مختلف ،انواع طرحھای دکوراتيو چراغ از ھواپيما تا چرخوفلک و »سيندرال« و »شرک«
را میتوانيد پيدا کنيد.
منبع  :بيرتک
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چطور نورپردازی خوب در خانه داشته باشيم؟

مبانی نورپردازی در داخل اتاقھا ،نور خوب ،نور طبيعی و نور در اتاق
بزرگساالن بپردازﯾم ،ﯾکی از اصولی است که در چيدمان خانه باﯾد به آن
اھميت داده شود.
● نورپردازی مناسب
شاﯾد تشخيص اﯾن موضوع که آﯾا در اتاق خوابتان نورپردازی درست و
اصولی وجود دارد ﯾا نه ،در وھله اول ،کار چندان راحتی نباشد اما بهراحتی از
تبعات آن میتوان به اﯾن مطلب پی برد .اگر صبحھا با سردرد از خواب بيدار
میشوﯾد،

چشمھاﯾتان

میسوزد،ھالهای

قرمزرنگ

اطراف

مردمک

چشمھاﯾتان دﯾده میشود ﯾا اگر از ھمان اولين ساعات شروع روز ،عادت به
بدخلقی و پرخاشگری دارﯾد ،ھمه و ھمه نشانگر جای خالی نورپردازی
مناسب در اتاقتان است؛ چرا که نورپردازی خوب موجب میشود در خانه
خود احساس آرامش و امنيت داشته باشيد.
راه حل تمامی اﯾن مشکالت ،اﯾجاد ﯾک شمای انعطافپذﯾر نوری است به
نحوی که برای تمامی ساعات روز مناسب باشد و به اتاقھای شما در ھر لحظه از شبانهروز ،حالتی خوشاﯾند ببخشد .نورپردازی باﯾد به گونهای
طراحی شده باشد که با فشاردادن ﯾک کليد ساده ،بهراحتی بتوانيد نور اتاق را زﯾاد ﯾا کم کنيد و مثال ً اتاق خود را از ﯾک اتاق نورانی ،به ﯾک اتاق
آرام با نوری رمانتيک که برای خوردن ﯾک شام دونفره با ھمسرتان مناسب است ،تبدﯾل کنيد.
● نور طبيعی
نور طبيعی ،ﯾکی از وﯾژگیھای مثبتی است که ﯾک خانه میتواند داشته باشد اما کيفيت نور در ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی به
جھت اتاقھا دارد .شاﯾد بد نباشد نگاھی به نحوه نور اتاقھا با توجه به جھت قرارگرفتنشان در عرض و طول جغرافياﯾی بيندازﯾم.
اتاقھای رو به شمال :اﯾن اتاقھا سرد ھستند ،نور زنندهای دارند و نور مستقيم خورشيد به آنھا نمیتابد .ھنرمندان نقاش معموال ً اتاق کار خود را
رو به شمال انتخاب میکنند تا در نور آن ،بھتر بتوانند رنگھا و طيفھای مختلف را تشخيص بدھند.
ـ اتاقھای رو به شرق :اولين اتاقھاﯾی که با طلوع خورشيد روشن میشوند ،اتاقھای رو به شرق ھستند اما بعد از گذشت چند ساعت از زمان
طلوع ،ساﯾهای بلند و طوالنیمدت بر اﯾن اتاقھا ساﯾه میافکند و طی روز دﯾگر خبری از نور خورشيد در اﯾن اتاقھا نيست .بھتر است برای تعدﯾل
نور شدﯾد و خيرهکننده آفتاب در زمان طلوع ،در اﯾن اتاقھا از نور مصنوعی استفاده شود .با اﯾن کار میتوان در اواسط روز نيز تا حد ممکن ،نور
طبيعی روز را به نوعی در اﯾن اتاقھا اﯾجاد کرد .اﯾن تمھيد برای اتاقھای رو به شمال ھم کارآﯾی دارد.
ـ اتاقھای رو به جنوب :نور و گرمای خورشيد در تمام مدت روز در اﯾن اتاقھا وجود دارد؛ البته ممکن است طی روز و در فصلھای مختلف ،کيفيت و
ميزان آن اندکی تغيير کند .بھتر است آشپزخانه ،اتاق نشيمن و ھر جاﯾی که معموال مدت زمان زﯾادی را طی روز در آنجا میگذرانيد ،رو به جنوب
باشد.
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اتاقھای رو به غرب :در گرمترﯾن ساعات روز ،نور خورشيد به اﯾن اتاقھا میتابد و زمانی که نور شدﯾد است ،چشم را آزار میدھد .بعدازظھرھا در
اﯾن اتاقھا ساﯾه میافتد و نور خورشيد ،مالﯾمتر میشود.
▪ نور اتاق خواب بزرگساالن
نور خوب در اتاق خواب ،به شما اﯾن امکان را میدھد کــه بعد از ﯾــک روز سخــت کاری ،خوابـــی راحــت داشته باشيد .البته اﯾن را فراموش نکنيد
که منظورمان اﯾن نيست که اتاق خواب باﯾد تارﯾک باشد تا خوب بخوابيد ،چون در اﯾن صورت ،صبح روز بعد برای پوشيدن لباس مشکل پيدا میکنيد
و ممکن است با جورابھای لنگه به لنگه سر کار بروﯾد!
بھترﯾن نور برای اتاق خواب ،نور کنار تختخواب است که برای مطالعه و حتی دﯾدن تلوﯾزﯾون خ وب است و حتی اگر ھماتاقی شما بخواھد بخوابد،
چشمانش را آزار نمیدھد .میتوانيد برای نور کنار تختخوابتان از آباژورھای کنار تختی استفاده کنيد ﯾا نوری را در قسمت باالﯾی تخت خود تعبيه
کنيد ﯾا روشناﯾیھای دﯾوارکوب در اتاق خود نصب کنيد.
منبع  :ھمشھری
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چگونه با رنگ ،خانه را بزرگ کنيم

رنگھای روشن و ساده مانند خانواده رنگھای خنثی و ﯾا رنگھای طبيعی،
بھترﯾن انتخاب برای اتاقھای بسيار کوچک ھستند...
اما اگر اتاق شما خيلی کوچک نباشد ،میتوانيد تنوع رنگی بيشتری در آن
داشته باشيد .اگرچه ھمواره رنگھای آرامش بخش و مالﯾم برای اتاق
خوابھا توصيه میشوند اما اتاق خواب فضاﯾی خصوصی است و باﯾد با
سليقه صاحب آن رنگ آميزی شود.
البته عالوه بر سليقه شخصی ،اطالع از بعضی اصول در انتخاب رنگ مفيد
است .به ﯾاد داشته باشيد رنگھای سرد مانند آبیھا و سبزھا ،رنگھاﯾی
ھستند که سطوح را عقبتر از آنچه ھستند نشان میدھند ،از اﯾن رو
فضاھای کوچک را بزرگتر مینماﯾانند ،در حالی که رنگھای گرم که به »رنگھای پيش رونده« معروف ھستند ،جلوتر به نظر میرسند و در نتيجه
فضا را کوچکتر نشان میدھند .جوانان اغلب به رنگھای پرانرژی و زنده عالقهمند ھستند ،اما بھتر است برای طراحی رنگ در ﯾک اتاق کوچک از
اﯾن رنگھا در سطوح کوچک و به عنوان آکسان استفاده کنيد .از دﯾوارھای روشن اتاق بهعنوان بومی سفيد برای معرفی سطوح رنگی کوچکتر با
رنگھای درخشان و مورد عالقهتان بھره بگيرﯾد.
دﯾوارھای سفيد ﯾا کرم روشن شاﯾد برای جوانان کمی کسل کننده به نظر برسند ،اما در عوض اﯾن حسن را دارند که به شما امکان میدھند ھر از
چند گاه ﯾک بار رنگ ساﯾر وساﯾل اتاقتان را بدون نگرانی از ھماھنگی آن با رنگ دﯾوارھا تغيير دھيد.
برای بزرگنماﯾی اتاقھای کوچک بھتر است درھا و پنجره را به رنگ دﯾوار رنگ بزنيد و حتی پرده اتاق را ساده و ھمرنگ دﯾوار انتخاب کنيد .تاثير
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آﯾنهھا در بزرگنماﯾی را فراموش نکنيد .وجود ﯾک آﯾنه قدی در اتاق ﯾک جوان نيازی حتمی است ،ضمن اﯾنکه با بازتاب نور فضا را نيز بزرگتر از آنچه
ھست ،نشان خواھد داد .در صورت امکان آﯾنه را روی دﯾوار مقابل پنجره نصب کنيد تا با بازتاب نور طبيعی تاثير بيشتری داشته باشد .نصب آﯾنه
روی در کمدھا نيز عالوه بر بزرگنماﯾی و گردش نور در اتاق به آن نماﯾی مدرن میبخشد .نورپردازی نيز از اصولی است که باﯾد به آن توجه شود.
منبع  :روزنامه سالمت
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چگونه پنجرهای با پوشش زيبا داشته باشيم ؟

چقدر نور میخواھيد؟آﯾا تاكنون در انتخاب نوع پرده خود به اﯾن فكر كردهاﯾد
كه چقدر نور میخواھيد؟ .
از دﯾد شما پرده عالوه بر مشخصات نوع پارچه ،رنگ ،طرح و مدل پرده،
ھزﯾنه ،دوام و…به چه عوامل دﯾگری بستگی دارد؟ آﯾا تاكنون فكر كردهاﯾد كه
پنجرهای با قاب و شيشه زﯾبا در خانه خود به كار بردهاﯾد اما در طراحی
دكوراسيون تمامی زﯾباﯾی آن را زﯾر پردهای ضخيم پوشاندهاﯾد؟ پنجره عالوه
بر اﯾنكه چشم اندازی است به دنيای بيرون در دكور داخلی خانه نيز
جاﯾگاھی خاص دارد .به ھمان نسبت پوشش پنجره ھم نقش مھمی در
خلوتسازی حرﯾم خصوصی خانواده و تنظيم نور آفتاب دارد .پوشش پرده
میتواند نماﯾانگر دكوراسيون اتاق باشد .شاﯾد شما از دسته افرادی باشيد
كه دوست دارند با آوﯾختن پردهھای تور زﯾنتی حال و ھوای سبك روستيك فرانسوی را به خانه بياورند ﯾا شاﯾد ترجيح میدھيد با آوﯾختن پارچهھای
لخت و مزﯾن به تخته واالن ﯾا نقوش برجسته سبك كالسيك و سنتی داشته باشيد.
● شكلپذﯾری و انعطاف پردهھای پارچهای
از بھترﯾن وﯾژگیھای پردهھای پارچهای اﯾن است كه آنھا نقش و رنگ را با خود به ھمراه میآورند .اگر در انتخاب رنگ و اندازه پرده آگاھانه عمل
كنيد میتوانيد در اندازه پنجرهھا تاثيرگذار باشيد ﯾعنی اگر اندازه پنجرهھاﯾتان با ھم ﯾكی نيست و ھماھنگی چندانی بين آنھا وجود ندارد میتوانيد
به كمك پرده آنھا را ھم اندازه و ھماھنگ جلوه دھيد .در كنار بسياری از دكورھای امروزی استفاده از پردهھای لخت و كم چين با واالن ساده
میتواند بھترﯾن انتخاب ممكن به حساب بياﯾد .در انتخاب پردهھای پارچهای به اﯾن موضوع فكر كنيد كه آنھا در برابر نور خورشيد و گرد و غبار تا چه
حد مقاوم ھستند .الياف ابرﯾشمی ،استات ،نخ ،ناﯾلون و كتان از نوع اليافی ھستند كه به سرعت به آفتاب واكنش نشان میدھند .اليافی مانند
پلی استر و اكرﯾليك به راحتی با نور خورشيد كنار میآﯾند و بادوامتر ھستند البته آستر گرفتن پارچهھای پرده نيز به مقاومسازی پرده كمك
میكند .برای انواع پنجرهھای به اصطالح فرانسوی كه معموال به بيرون میچرخند و باز میشوند ،بھتر است چوب پرده را به گونهای انتخاب كنيد
كه از دو طرف قاب پنجره بيرون بزند تا پرده ھنگام جمعشدن در دو سوی پنجره از آن فاصله داشته باشد و در باز و بسته شدنش مشكلی اﯾجاد
نكند .واالنھای پارچهای با كمترﯾن متراژ ،بيشترﯾن آراستگی را عرضه میكنند .واالنھا بر زﯾباﯾی دكور اتاق و پنجره میافزاﯾند .استفاده از واالنھا

www.takbook.com

www.takbook.com
باعث میشود رﯾل پرده و نوار پرده در معرض دﯾد قرار نگيرد .تنوع بسيار در رنگ و طرح واالنھا وجود دارد كه آنھا را با ھر دكوری كامال ھماھنگ
میكند .پنجرهھای زاوﯾهای بعضی از پنجرهھا در زاوﯾهای متفاوت قرار دارند .به اﯾن نوع پنجرهھا ،پنجرهھای زاوﯾهای میگوﯾند .در اﯾن سبك بھتر
است برای ھر دو پنجره ﯾك نوع پوشش انتخاب كرد .به اﯾن ترتيب با در نظر گرفتن زاوﯾه دو دﯾوار و قرﯾنهسازی پوشش دو پنجره ،میتوانيد فضای
بزرگتر و ھماھنگی را خلق كنيد .اگر پردهھای مورد استفاده از آن نوعی باشد كه به ﯾك طرف جمع میشود ،بھتر است در آن سمت پنجره جمع
شوند كه از آن زاوﯾه دورتر است .اندازه پرده كركره را میتوانيد به دلخواه خود انتخاب كنيد و از راﯾجترﯾن انواع آنھا میشود ،به مدل »ميكرو« با
عرض  ١٣ميلی متر ،پرده »مينی« با عرض  ٢۶ميلیمتر و پردهھای پھن با پھنای  ۵سانتی متر اشاره كرد .پردهھای كركرهای در انواع فلزی،
چوبی ،پارچهای و وﯾنيلی در دسترس قرار دارد .انواع كركرهھای افقی برای درھا و پنجرهھای كشوﯾی مناسب است .پردهھای كركرهای به خوبی
بسته و موجب صرفهجوﯾی در انرژی میشوند .بعضی از پردهھا متعلق به سبك موسوم به پاالرﯾان میباشند ،اﯾن سبك پنجرهھا در معماری
سنتی دﯾده میشود و ھم در معماری مدرن .سبك پاالران از قدﯾم برای اﯾجاد تفاوت و زﯾباﯾی بيشتر در طراحی فضای داخلی خانه به كار میرفته
است.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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چگونه تابلوھا را بچينيم

بسياری از ما پس از نقل و انتقال به خانه جدﯾد ،بی درنگ مبادرت به نصب
تابلو روی تمام دﯾوارھا و به عبارتی پر کردن منزل می کنيم .اﯾن کار اگرچه
به اﯾجاد روحيه خانگی و جا افتادن منزل کمک می کند ،اما انتخاب شتابزده
محل نصب تابلوھا و تعجيل در انتخاب تزﯾين دﯾوار معموال ً به صرف ھزﯾنه
بيشتر و کم شدن رضاﯾت از نتيجه می انجامد.
● موارد زﯾر نکاتی است در مورد تابلو و تزﯾين دﯾوار
ـ برای تزﯾين نيازی به تابلوھای گران قيمت ﯾا اصل نقاشی نيست ،تعدادی
پوستر ساده نيز اگر با حداقل ﯾک وﯾژگی مشابه نظير اندازه ،رنگ قاب ،نوع و
رنگ حاشيه به طور متمرکز استفاده شوند چشم انداز جذابی را به وﯾژه
برای دﯾوارھای رنگی اﯾجاد می کنند .تنوع در رنگ قاب ھای فلزی روحيه
شادتر و جوان تری را در اﯾن مورد عرضه می کند.
ـ رنگ سفيد حاشيه به طور کلی باعث تعدﯾل گرمای رنگ موضوع و پر رنگ
تر دﯾده شدن آن می شود .رنگ سياه موجب فروغ بيشتر و گرمای بيشتر
رنگ ھای موضوع می شود .حاشيه گذاری پيرامون موضوع حتی ﯾک عکس
اداری را به موضوعی برای تزﯾين تبدﯾل می کند.
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ـ استفاده از ﯾک شبکه ﯾا سطح چوبی پرداخت شده برای اﯾجاد ﯾک زمينه قوی جھت نصب تابلو راھکاری برای جدﯾد و نو کردن فضای منزل بدون
خرﯾد تابلوھای جدﯾد است .به اﯾن ترتيب تابلو مستقيماً روی دﯾوار نصب نمی شود.
ـ اگر تعدادی عکس ،پوستر و نظاﯾر آن دارﯾد که حداقل در ﯾک نکته )موضوع  ،زمينه ھای رنگی و اندازه( مشترک ھستند به جای اﯾن که آنھا را
جداگانه قاب کنيد بھتر است آنھا را به صورت ﯾک مجموعه و با در نظر گرفتن حاشيه و فاصله مناسب بين آنھا قاب کنيد .تقدﯾر نامهھای مدرسه،
عکس مراحل ازدواج ،مراحل رشد فرزندان و ....برای اﯾن کار نمونه ھای خوبی ھستند.
ـ رنگ ھای اصلی غالب و چشمگير تابلوھا مھم تر از طرح و نقاشی آنھاست .بنابراﯾن تابلوھای بزرگتر از مقياس ھای متداول چشمگيرتر از
تابلوھای اصيل تر کوچک است .پوسترھاﯾی با رنگ ھای قوی و پارچه ھاﯾی نظير ترمه و صناﯾع دستی گوناگون ) مانند پته دوزی ،سوزن دوزی و
سرمه دوزی( عالوه بر اﯾن که به لحاظ زﯾباﯾی شناختی و تعرﯾف فضا ارزشمندند ،باعث اﯾجاد روحيه و ھوﯾت اﯾرانی در محيط منزل می شوند.
ـ استفاده از پاسپارتو )حاشيه اطراف تصوﯾر( در قاب کردن تصوﯾر ،عکس ،پارچه و ...باعث اﯾجاد تأکيد بيشتر روی موضوع می شود .رنگ پاسپارتو با
توجه به جلوه گری بيشتر موضوع روی آن باﯾد انتخاب شود .اگر رنگ دﯾوار زمينه و موضوع تابلو تضاد زﯾادی دارند ،استفاده از رنگ سفيد برای
پاسپارتو تضاد موجود را کاھش می دھد و حتی موجب آشتی رنگ ھای ناسازگار با ھم می شود .رنگ سفيد حاشيه به طور کلی باعث تعدﯾل
گرمای رنگ موضوع و پر رنگ تر دﯾده شدن آن می شود .رنگ سياه موجب فروغ بيشتر و گرمای بيشتر رنگ ھای موضوع می شود .حاشيه گذاری
پيرامون موضوع حتی ﯾک عکس اداری را به موضوعی برای تزﯾين تبدﯾل می کند.
ـ برای تزﯾين نيازی به تابلوھای گران قيمت ﯾا اصل نقاشی نيست ،تعدادی پوستر ساده نيز اگر با حداقل ﯾک وﯾژگی مشابه نظير اندازه ،رنگ قاب،
نوع و رنگ حاشيه به طور متمرکز استفاده شوند چشم انداز جذابی را به وﯾژه برای دﯾوارھای رنگی اﯾجاد می کنند .تنوع در رنگ قاب ھای فلزی
روحيه شادتر و جوان تری را در اﯾن مورد عرضه می کند.
نقطه تمرکز دﯾد انسان  ٧درجه باالی خط افق است ،بنابراﯾن ارتفاع محل نصب تابلوھا به طور معمول باﯾد براساس حداکثر فاصله از دﯾوارھای فضا )
طول و عرض ( و با توجه به ارتفاع چشم انسان در حالت نشسته )حدود  ٧٠تا  ٨۵سانتيمتر( و در حالت اﯾستاده )بين  ١۵٠تا  ١۶۵سانتيمتر(
تعيين شود .برای مثال برای ﯾک فضای  ۶۶متر مربع نصب تابلو و تزﯾينات دﯾوار ھا در ارتفاع ميان  ۵/١تا ٣٠/٢متر از کف مناسب تر است.
ـ معموال ً رسم بر اﯾن است که در ھر ﯾک از تقسيمات دﯾوارھای فضا  ،تابلو و تزﯾينات نصب شود .اﯾن در حالی است که خالی نگاه داشتن ﯾک دﯾوار
و انباشتن سطح دﯾوار دﯾگر با تابلو ،آوﯾز ،قاب عکس و ...به طور منظم ﯾا نامنظم ،ھم موجب جذابيت بيشتر در فضا می شود و ھم روحيه صميمی
تری را در فضا اﯾجاد می کند .اختصاص ﯾک دﯾوار به قاب عکس ھای خانوادگی در قسمت نشيمن معموال ً مناسب است.
ـ توجه به تناسبات دﯾوار زمينه برای ترکيب بندی تزﯾينات روی آن به اﯾن معنی نيست که آن تناسبات عيناً در ترکيب بندی تکرار شود .نادﯾده گرفتن
آگاھانه تناسبات و قرار دادن تابلوھا ﯾا قاب ھا در محلی به جز مرکز ثقل دﯾوار موجب تمرکز روی آن نقطه و اﯾجاد کنجکاوی و توجه در بينندگان می
شود.
ـ بسياری از تابلوھا را می توان بدون نصب بر دﯾوار ،مستقيماً روی سه پاﯾه نقاشی قرار داد و در ﯾک منظر مناسب مکان ﯾابی کرد .روحيه راحت و
ھنری فضا نيز از اﯾن طرﯾق تشدﯾد می شود.
ـ اگر تابلوھاﯾی با سبک ھای مختلف به لحاظ نوع موضوع  ،تکنيک ھنری  ،نوع و سبک قاب و ...در کنار ھم قرار گيرند ،بيننده به لحاظ تشخيص
ھوﯾت و روحيه فضا سردرگم می شود .بھتر است بين فضاھاﯾی با روحيهھای متفاوت به ميزان کافی فضای خنثی )دﯾوار خالی از تزﯾينات( وجود
داشته باشد.
منبع P٣٠world :
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چگونه حياط خانه ھايمان راآماده کنيم؟؟؟

سرمای زمستان باعث می شود ھمه به کنج خانه ھا بخزند و شبھای
طوالنی زمستان را در کنار بخاری ھا و شومينه ھا سپری کنند .فعاليتھای
زمستانی معموال ً طوری ساماندھی می شوند که در داخل خانه و به دور از
فضای سرد بيرون انجام شوند .اما ،با آمدن بھار و گرم شدن تدرﯾجی ھوا
حال و ھواﯾی دﯾگر بر خانه ھا و ساکنان آنھا حکمفرما می شود .افراد اکنون
ماﯾلند بيشتر از فضای آزاد و زﯾباﯾی ھای طبيعت اطراف خود برخوردار شوند،
بنابراﯾن سعی می کنند خود را بيشتر در معرض لطافت ھوای بھاری و
ظرافت چشم اندازھای اطراف قرار دھند .بااﯾن اوصاف ،اگر حياط کوچکی در
منزل خود دارﯾد آن را طوری تجھيز کنيد که بتوانيد ھر چه بيشتر در فضای
خارج از ساختمان خانه اوقات خود را سپری کنيد.
▪ پيشنھادھای زﯾر شاﯾد برای شما جذاب باشند:
شاﯾد ميليونھا دستور غذاﯾی وجود داشته باشد که بر روی اجاق خوراکپزی ﯾا فر و حتی اخيرا ً در ماکروفر آماده می شوند .اما ﯾقيناً برای ما اﯾرانيھا
چند نوع از محبوبترﯾن و لذﯾذترﯾن غذاھا روی آتش تھيه می شوند .برای تھيه انواع کبابھا می توانيد ﯾک اجاق کوچک اما شيک در بخشی از باغچه
خانه خود بسازﯾد .می توانيد پاﯾه اﯾن اجاق کوچک اما پرکاربرد را برحسب سليقه خود از سنگ ،گل رس ،فرفورژه و ﯾا چوب انتخاب کنيد .اما توصيه
می شود آلومينيوم ﯾا استيل به کار ببرﯾد زﯾرا اﯾن دو فلز در برابر آب مقاوم ھستند و تميز کردن آنھا نيز ساده است .عالوه بر آن ،در فصل سرما می
توانيد آنھا را در باغچه به امان خود رھاﯾشان کنيد و آنگاه وقتی دوباره در فصل گرما به سراغ آنھا می روﯾد آنھا را دست نخورده و سالم در ھمانجای
سابق خود پيدا کنيد .اگر قصد دارﯾد اﯾن اجاق و ﯾا در واقع منقل زﯾبا را در وسط محوطه چمن کاری بسازﯾد بھتر است ﯾک سکوی سيمانی نيز
بسازﯾد تا خود و مھمانان عزﯾزتان بدون صدمه زدن به گياھان باغچه روی آن اﯾستاده و در اطراف منقل اجتماع کنند .نيازی به ﯾادآوری نيست که
قسمت باالﯾی اﯾن سازه زﯾبا خالی و قابل حمل است تا فضاﯾی که ذغال در آن رﯾخته می شود قابل نظافت باشد.
حتی می توانيد در حياط خانه خود ﯾک نيمکت حصيری ﯾا چوبی دراز تعبيه کنيد تا بتوانيد ھم روی آن دراز بکشيد و ھم چندﯾن نفر ھمزمان روی آن
بنشينند چرا که ﯾک انتھای نيمکت قابل تا شدن است .حتی می توانيد در زﯾر اﯾن نيمکت ﯾک ميز کوچک درست به اندازه ای که چند کتاب ﯾا ليوان
نوشابه و حتی چند صفحه روزنامه را در خود جای دھد تعبيه کنيد .محل نيمکت را نزدﯾک درختھای پر شاخه و برگ انتخاب کنيد تا در ساﯾه درخت از
گرما و نور زﯾاد در امان باشيد .پس از آنکه چنين نيمکتی را در باغچه و حياط خود ساختيد ،شاھد خواھيد بود که اعضای خانواده تماﯾل مفرطی از
خود نشان خواھند داد تا بسياری از کارھای روزانه خود را بر روی اﯾن نيمکت و در فضای باز انجام دھند.
انباشته شدن برگھای زمستانی بر روی ھم منظره چندان خوبی ندارد .برای آنکه ھم از شر اﯾن برگھای مزاحم خالص شوﯾد و ھم در روزھای آﯾنده
باغچه و حياط خود را پاکيزه ومرتب نگھدارﯾد بھتر است ﯾک سطل بزرگ تھيه کنيد و داخل آن ﯾک ناﯾلون بزرگ بيندازﯾد تا از انباشته شدن برگھا روی
ھم جلوگيری کنيد .برای اﯾنکه سطل منظره زﯾبای باغچه شما را خراب نکند می توانيد روی آن نقاشيھای متنوع و رنگارنگ بکشيد و ﯾا اطراف آن
خاک و سنگ انباشته کنيد تا تپه ای دردورتادور آن اﯾجاد شود و شما ھم روی اﯾن تپه را با انواع گلدانھای کوچک و ﯾا بوته ھای گل تزﯾين کنيد.
معموال ًاز جعبه ھای گل در طرحھای متنوع به عنوان گلخانه ھای کوچک و سيار در آپارتمانھا و مجتمع ھای مسکونی استفاده می شود .اﯾن جعبه
ھا که عموماً در پشت نرده ھای پنجره ھا جاسازی می شوند شادابی و زﯾباﯾی برای ساکنان فاقد حياط به ارمغان می آورند .اما اﯾن جعبه ھا در
حياط خانه شما نيز می توانند کاربرد داشته باشند ،به اﯾن ترتيب که برای جدا کردن محوطه باغچه از قسمتھای دﯾگر حياط که در آنھا تردد صورت
می گيرد می توان از آنھا استفاده کرد .به ھر ترتيب ،کاشتن گلھای متفاوت با رعاﯾت تناوب رنگھا در اﯾن جعبه ھا کمک شاﯾانی به زﯾباتر شدن
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باغچه و در نتيجه افزودن به جذابيت حياط می کند .حتی می توانيد با استفاده از اﯾن جعبه ھا و شيوه ای که آنھا را در حياط می چينيد ،طرحھای
دلربا و قابل توجھی در محوطه حياط خود اﯾجاد کنيد.
شما به ھر حال محوطه حياط خود را روشن می کنيد .در بسياری از حياط ھا چراغھا را در باغچه می کارند و در برخی دﯾگر آنھا را روی دﯾوارھا می
کوبند .در ھر کدام از حالتھا می توان روی حباب چراغ ھا را به شيوه ھای بسيار و بدون خرج به شکلھای متنوع و زﯾبا آراست .مثال ً در شبھاﯾی که
نور ماه درخشان و فراوان است ،می توانيد با استفاده از مقوای رنگی و ﯾا وساﯾل اضافی موجود در منزل که کاربرد مشخصی ندارند روی حباب را
به شکلھای مختلف بپوشانيد تا نور چراغ بدون خاموش کردن کم شود .در شبھاﯾی که تارﯾک تر ھستند به راحتی می توانيد اﯾن سرپوش دست
ساز خودتان را بردارﯾد.

http://nobelak.blogfa.com/post-١٧٧.aspx
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چگونه خانه خود را بزرگتر کنيم

بسياری از ما از کوچکی خانهھاﯾی که دارﯾم و آن را مشکلی حلنشدنی
میدانيم ،گلهمندﯾم اما باﯾد دانست که راهھاﯾی وجود دارد که با به
کاربردنشان میتوان تا حدی از کوچکی خانه کاست .افرادی که خانهھاﯾی
به اندازه کوچک ﯾا متوسط دارند ،بيشتر سعی میکنند از ھر سانتیمتر
فضای خانه بيشترﯾن استفاده را بکنند ،ولی باﯾد تالش کرد که اﯾن استفاده
کامال ً مفيد و صحيح باشد .در واقع ،به قول ﯾکی از کارشناسان دکوراسيون
داخلی منزل ،ﯾکی از مزﯾتھای خانهھای کوچک اﯾن است که ما مجبور
میشوﯾم درباره طراحی داخل منزل خود بيندﯾشيم و روشھای خالقانهای
به کار ببرﯾم.
 ( ١در خانهھای کوچک بھتر است به جای اسباب و اثاثيه عرﯾض از انواع
بلند آن استفاده کرد.
( ٢در بسياری از موارد میتوان به جای استفاده از کمد ﯾا بوفه ،قفسهھاﯾی را روی دﯾوار نصب کرد و ظرفھا و کتابھا را درون آنھا قرار داد.
 ( ٣اگر میخواھيد برای خانه خود وساﯾلی نظير بوفه ،کتابخانه ،ميز تلوﯾزﯾون و ...بخرﯾد بھتر است انواع چندکاره آنھا را انتخاب کنيد.
 ( ۴اگر خانه شما کوچک است دليلی ندارد از سروﯾسھای مبلمان بزرگ و جاگير نظير مبلمان استيل استفاده کنيد.
 (۵وساﯾل غيرضروری را داخل چند کارتن مقواﯾی قرار دھيد و آنھا را در جاﯾی پنھان کنيد.
 ( ۶معموال ً خانهھای کوچک ،اتاق خوابھاﯾی بسيار کوچک دارند و ھمانطور که میدانيد تختخواب ﯾکی از جاگيرترﯾن وساﯾل خانه است .شما
میتوانيد با ﯾک تير دو نشان بزنيد و مبلھاﯾی بخرﯾد که تبدﯾل به تخت میشوند و آنھا را در اتاق نشيمن قرار دھيد.
 (٧برای اتاق کودک نيز حتیاالمکان از وساﯾلی کوچک ولی جادار استفاده کنيد.

www.takbook.com

www.takbook.com
 ( ٨از آنجا که در خانهھای کوچک ھنگام رسيدن چند مھمان باﯾد مدام وساﯾل را جابهجا کرد در زمان خرﯾد اثاثيه منزل انواع چرخدار آنھا را انتخاب
کنيد.
 ( ٩شاﯾد شما از اﯾنکه نمیتوانيد از انواع و اقسام وساﯾل تزئينی مانند آباژور و گلدانھا و مجسمهھای بزرگ استفاده کنيد ،ناراحت باشيد ،با نصب
چندتابلوی زﯾبا به دﯾوارھا ،خانه را بياراﯾيد و مطمئن باشيد تاثير اﯾن کار کمتر از به کارگيری انواع و اقسام وساﯾل دکوری جاگير نيست.
 (١٠نکته آخر را حتماً میدانيد نصب آﯾنهای بزرگ بر روی دﯾوار ،خانه را بزرگتر و زﯾباتر جلوه می دھد.
منبع  :بيرتک
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چگونه خانه را تزئين کنيم

به اﯾن نتيجه رسيدهاﯾد كه خانه شما احتياج به تغيير دكور دارد اما چگونه آن
را طراحی میكنيد؟ ممكن است در مغازهھا پارچهھای شيك و مبلمانھای
زﯾباﯾی دﯾده باشيد ،اما معموال به شما نمیگوﯾند كه دقيقا چگونه تمامی
اﯾن اجزا را تركيب كنيد تا به نتيجهای كه دوست دارﯾد برسيد.
اگر روشھای تزئين را از متخصصان ﯾاد بگيرﯾد ،ھر اتاق را میتوانيد به طور
حرفهای طراحی كنيد .بسياری از افراد برای گرفتن اﯾده در آخر ھفته از
نماﯾشگاهھا دﯾدن میكنند و اكثرا قصد خرﯾد ندارند .فقط میخواھند ببيند
چگونه ﯾك طراح دكوراسيون حرفهای ﯾك خانه ساده را به جای زﯾباﯾی برای
زندگی تبدﯾل میكند .طراحان مثل تمامی افراد دﯾگر مشكالتی در اﯾن راه
دارند مثل :اﯾجاد شكل آسمان در ﯾك اتاق كوچك ،تقسيم كردن ﯾك اتاق
بزرگ و اتاقھای نشيمن مختلف و انتخاب طرح و رنگی كه واقعا مناسب
باشد.
آنھا اﯾدهھای مختلف در اﯾن زمينه و روشھای عجيب و غرﯾب را امتحان
میكنند ،بنابراﯾن اگر از نماﯾشگاھی دﯾدن میكنيد دنبال اﯾدهھای عملی باشيد كه كمك میكند فضای خانه را تغيير دھيد .مثال روشھای مختلف
تزئين دﯾوارھا )بعضی از طراحان به جای رنگ ﯾا كاغذ دﯾواری از پارچه استفاده میكنند( پردهھا و كف و انواع گوناگون مبلمان و تركيبات رنگی كه
پيش از آن به آنھا فكر نكردهاﯾد.
در اﯾن مقاله پيشنھادھای طراحان بزرگ را برای طراحی ھر اتاق جمع كردهاﯾم تا به شما كمك كنيم از نظرات آنھا برای تغيير خانه استفاده كنيد.
 (١كف اتاق را به صورت روشن و براق درآورﯾد تا كمك كند اتاقھای كوچك بزرگتر به نظر برسند و نور را منعكس كنند .جف بانكز  Jeff Banksمعتقد
است باﯾد از كفیھای براق الفيت در اتاق خواب و اتاقھای طبقه پاﯾين استفاده كرد.
 - (٢تختخواب اضافی مھمان در ﯾك اتاق اضافی )آن را كوسن و پشتی بپوشانيد به طوری كه ﯾك كاناپه به نظر برسد( را به محل اتاق استراحت
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روزانه تبدﯾل كند و از آن دو منظوره استفاده كنيد .بدﯾن ترتيب ﯾك جای راحت اﯾجاد كردهاﯾد كه میتوانيد در طول روز برای نشستن ﯾا درس خواندن
از آن استفاده كنيد.
 (٣كورنيا ساند گرن از شركت طراحان داخلی زﯾبو  Ziboh Interiorsمیگوﯾد دوست دارم قفسهھای شيشهای را در پذﯾراﯾی بگذارم در حالیكه
ميزھای شيشهای كمك میكنند نور زﯾادی به داخل بتابد و اتاق روشن و ھواگير شود .ھر جا الزم است نور را به حداكثر برسانيد از انواع مختلف
شيشه دردرھا استفاده كنيد.
 (۴آشپزخانهھای مستقل منظره زﯾبا و جدﯾدی با فضاﯾی در زﯾر خود دارند كه برای ذخيره وساﯾل اضافه استفاده میشود .به اﯾن ترتيب احساس
میشود كه كف آشپزخانه بزرگتر است و میتوان بعدا از آن استفاده كرد.
 (۵دقت كردهاﯾد كه اتاقھاﯾی كه در نماﯾشگاهھا آﯾنهھای زﯾادی دارند چطور به نظر میرسند؟ اﯾن آﯾنهھا را برای برگرداندن نور دور اتاق میگذارند
كه باعث میشود اتاق بزرگتر به نظر برسد .آﯾنهھای بلند را در پذﯾراﯾی قرار دھيد و در حمام برای احساس روشنی و نورگيری از آنھا استفاده كنيد.
 (۶به مبلمان خودتان فكر كنيد و طوری آن را بچينيد كه صندلیھا و ميز در سر راه رفت و آمد قرار نگيرد.
 (٧در طراحی از ھر سبكی كه با سالﯾق شما سازگار است بھره گيری كنيد .سبك نيوانگلند باشد طرح مطلوب خود را كم كم كامل كنيد.
 (٨از انواع مختلف طرحھای كف برای جدا كردن فضا در ھمان اتاق استفاده كنيد برای مثال ﯾك آشپزخانه اتاق غذاخوری ﯾا مطالعه و اتاق كار در
اتاق نشيمن .اﯾن مساله وقتی كه بخواھيد خانهتان را بفروشيد ھم به نفعتان است .باعث میشود خرﯾداران فكر كنند با پولی كه میدھند
فضاﯾی دو برابر در اختيارشان قرار میگيرد.
 (٩از اتاقھاﯾی كه طرحی باز و بزرگ دارند اجتناب كنيد .مبلمان اتاق نشيمن را با دقت بچينيد ﯾك كاناپه ﯾا ميز در وسط اتاق قرار دھيد تا احساس
راحتتری به شما دست دھد ،بھتر از اﯾن است كه ھمه چيز را به دﯾوار تكيه دھيد.
 (١٠وقتی طرحھا و مبلمان رنگی انتخاب میكنيد نه فقط برای اتاقھا بلكه برای تمام خانه فكر كنيد .بنابراﯾن میتوانيد نتيجه آخر را تصور كنيد كه
باﯾد با بقيه اجزا ھماھنگی داشته باشند.
 (١١كارول نيومن مالك شركت طراحان داخلی  New man Interiorsمیگوﯾد دوست دارم با طرحی قویتر رنگھای كرم روشن و طالﯾی روشن را
روی دﯾوار استفاده كنم.
 (١٢ليپن شيلتون  Lipnne shillonمیگوﯾد مناظر زﯾبا شامل مخلوطی از وساﯾل قدﯾمی با نمونهھای معاصر است .مبلمان چرم و آﯾنهھای طالﯾی
دوام زﯾادی نيز دارند.
 (١٣كاترﯾن سوپر  Cathetrine soaperمیگوﯾد پارچهھای نخی بخرﯾد و آنھا را با استيل ،نقره سياه و سفيد مخلوط كنيد تا طراحی جاودانه اﯾجاد
كنيد.
 (١۴جف بانكز  Jeff Banksمعتقد است روكشھای جالب پنجره نظرات را به سوی منظره بيرون جذب میكند .طرحھای رنگارنگ ﯾك اتاق ساده را
پشت دری كركرهای كامل میكند.
 (١۵پردهھای سنگين و جمع شدنی را با كركرهھای مد روز كه برای داخل تاقچه پنجره مناسب است تغيير دھيد ﯾا از پارچه وال برای ظاھر ھواگير
استفاده كنيد.
 (١۶پارچهھای سبك را كه با رنگھای پرده تفاوت دارند دو برابر كنيد ﯾا آنھا را به ھم وصل كنيد و بگذارﯾد با چينھای مالﯾم تا كف اتاق بياﯾد.
 (١٧ميلهھای پردهای با تزئينات مروارﯾد ﯾا چسبھای رنگی و شيشهای بخرﯾد تا اتاق را زﯾبا كنيد و از بستهای زﯾبا برای نگه داشتن پردهھا در
جای خودشان استفاده كنيد.
 (١٨به اﯾن مساله فكركنيد كه در خانهتان چقدر و كجا به نور احتياج دارﯾد در محلھای كار مثل آشپزخانه و اتاق مطالعه نور زﯾاد و برای اتاق خواب و
غذا خوری نور كم الزم است.
منبع  :روزنامه دنيای اقتصاد
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چگونه در آپارتمانھای کوچک زندگی کنيم

جای ھيچ شکی نيست که فضاھای کوچک و دست پاگير ما و به خضوض
زنان خانھدار را با مشکالت عدﯾده ای روبرو می کند  .اﯾن مسئله موجب می
شود ما ھمواره روی ﯾک سری از لوازم مورد نياز خطبکشيم .آخرﯾن باری که
اسباب کشی کردﯾد را به خاطر بياورﯾد و توجه کنيد که اسباب و اثاثيه
زندگی شما در حال کم شدن ھستند .به ھر حال اگر می خواھيد از فضای
کوچک اطرافيانتان بھترﯾن و شاﯾسته ترﯾن بھره ھا را ببرﯾد بھتر است به اﯾن
مطالب توجه داشته باشيد چو بی تردﯾد نکات طالﯾی در آن خوابيده است.
● طرح چند سوال
از خود پرسيده اﯾد چرا به خانه ای آمدﯾد که فضای کمی دارد؟ اﯾا اﯾن ﯾک
تصميم اقتصادی بوده ﯾا نه؟ نظرتان درباره زندگی در ﯾک خانه آن ھم با
فضاھای کم و دست و پاگير چيست؟
حال که اﯾن پرسش ھا را از خود مطرح کردﯾد به دنبال پاسخ ھاﯾی برای آنھا
باشيد تا بدﯾن ترتيب نگرانی ھا و ناراحتی ھا ﯾی که از علت روی دادن چنين
مشکالتی داشته اﯾد ,براﯾتان اشکار شود.
ھمه فضاھای داخل منزل را در فھرستی ثبت کنيد.
گام نخست برای مقابله با فضای کوچک و در عين حال اسباب و اثاثيه فراوان  ,مشخص کردن حجم فضای خالی و ميزان اسباب و اثاثيه است.
شرح دقيق فضاھای خالی را بنوﯾسيد مثل :چند کابينت بزرگ و چند کابينت کوچک دارﯾد؟
با خود فکر کنيد کدام ﯾک از وساﯾل آشپز خانه ضروری و کدام غير ضروری ھستند؟ کدام ﯾم از ھمه بيشتر مورد نياز ھستند؟ فکر می کنيد کجا باﯾد
قرار بگيرند؟ درباره تمام وساﯾل آشپزخانه و ساﯾر لوازم موجود در اتاق ھای دﯾگر نيز چنين فکری را داشته باشيدو .اضح است که برخی از موارد
کامال غير ضروری است ودست و پا گير باﯾد از منزل خارج شوند .اﯾن کار را با جرات انجام دھيد! و سعی نکنيد تنھا جابه جا کننده باشيد.
اما پيش از آنکه از شر وسيله ای خالص شوﯾد ,حتما اﯾن سوال را از خود بپرسيد تا چه زمان در اﯾن منزل کوچک ھستيد؟ شاﯾد روزی به خانه ای
بزرگتر بروﯾد .پس بھتر است که با ظبقه بندی کردن اﯾن لوازم غير ضروری چند مورد از آنھا را در ﯾک محل جداگانه انبار کنيد
بد نيست کمی ھم حس فداکاری و از خود گذشتگی داشته باشيد .الزم نيست که اگر می خواھيد از شر ھر وسيله ای که به آن احتياج ندارﯾد
خالص شوﯾد  ,حتما آن را از بين ببرﯾد بلکه می توانيد آن را به اماکنی که اﯾن گونه وساﯾل را تحوﯾل می گيرند ,ارائه کنيد تا دﯾگر افرادی که به آنھا
نياز دارند ,بتوانند با پرداخت پول کمی آنھا را به خانه خود بياورند .با اﯾن کار خود در واقع اﯾن وساﯾل در ﯾک زندگی جدﯾد استفاده کرده اﯾد
● چند راھکار دﯾگر
حال که توانستيد با جرات خاصی از شر بسياری از لوازم اضافی خود خالص شوﯾد نوبت به آن رسيده است تا با طبقه بندی و جابه جاﯾی مختصری
در لوازم باقی مانده در منزل فضاھای خالی بيشتری برای خود دست و پا کنيد ..مثال بد نيست که ابزار مربوط به آراﯾش خود را تماما در ﯾک کيف
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کوچک رﯾخته و آن را به ميخی در زر ميز خود آوﯾزان کرد .به اﯾن ترتيب ھم لوازمتان در اختيار دارﯾد و ھم آنکه جای جای مناسبی را برای ان پيدا کرده
اﯾد.
قفسه ھا و قفسه بندی را ھرگز فراموش نکنيد .قفسه ھا می توانند نقش حياتی را در خلق فضاھای بيشتر
خالی در منزل اﯾفا کنند .روی اﯾن قفسه ھا می توانيد ھزاران جسم کوچک و بزرگ قرار دھيد  .اﯾن کار مزاﯾای
خاض خود را دارد .ھم می توانيد آنھا را در جلوی چشم خود قرار دھيد و در عين حال دست و پا گير نباشند.
پشت درھا جاھای خوبی برای قرار دادن لوازمی ھمچون لباسھا ھستند اﯾن وساﯾل را می توان به راحتی
پشت درھا آوﯾزان کرد ,بدون آنکه مانعی در سر راه باز و بسته شدن درھا اﯾجاد شود.
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چگونه در کنار اتاق نشيمن ،فضای غذاخوری ھم داشتهباشيم؟

اﯾن روزھا ،دﯾگر خانهھا چندان بزرگ نيستند .خانهھاﯾی كه اتاقھای متعدد
با كاربریھای متفاوت داشته باشند ،اﯾن روزھا كمتر پيدا میشود .بيشتر ما
در آپارتمانھای كوچك و جمعوجور زندگی میكنيم و چندﯾن فضای متفاوت را
با كاربریھای گوناگون در ﯾك اتاق كوچك طراحی و تفكيك كردهاﯾم .و اﯾن در
واقع ﯾكی از مھمترﯾن اصول دكوراسيون داخلی است ﯾعنی استفاده بھينه و
نتيجه بخش از ﯾك فضای كوچك .مثال اﯾنكه در اتاق نشيمن فضاﯾی را برای
مطالعه در نظر بگيرﯾم و ﯾا اﯾن كه در اتاق خواب ،فضاﯾی را برای رسيدگی به
كارھای شخصی فراھم كنيم.
ھمانطور كه در تصوﯾر اول مشاھده میكنيد ،در ﯾك اتاق واحد ،دو كاربری
متفاوت طراحی شده است .در اﯾن اتاق ،فضای نشيمن و غذاخوری در كنار
ﯾكدﯾگر قرار دارد .شما ھم میتوانيد به ھمين سادگی در خانهھای كوچك
امروزی اﯾن دو فضا را در كنار ﯾكدﯾگر و در ﯾك اتاق درنظر بگيرﯾد .با كمی دقت
در اﯾن تصوﯾر متوجه میشوﯾد كه رنگ زمينه اتاق از طيف رنگھای خنثی
است؛ ﯾعنی رنگ دﯾوارھا به رنگ خاكستری ميانه و رنگ پوشش كف به رنگ قھوهای بسيار تيره و پردهھا ھم به رنگ سفيد ھستند .در اﯾن شراﯾط
برای تغيير رنگ زمينه ،باﯾد از رنگھای تند و متضاد در وساﯾل اتاق استفاده شود .به رنگ كاناپه راحتی دقت كنيد .رنگ نارنجی كاناپه برای ھمين
منظور و به خاطر رنگين كردن فضا مورد استفاده قرار گرفته است.
استفاده از پسزمينهای با طيف رنگھای خنثی ،فضاﯾی آرام و آرامشبخش را خلق میكند و مانند تصوﯾر ،استفاده از رنگھای تند و متضاد در كنار
اﯾن رنگھای خنثی رنگ و نشاط را به اﯾن فضا اضافه میكند .در كنار كاناپه بزرگ نارنجی میتوانيد مبلمان حصيری را ببينيد كه سبك غيررسمی را
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به فضای نشيمن داده است .در پشت اﯾن فضای نشيمن ،ميز مستطيل چھارنفره را مشاھده میكنيد كه برای غذا خوردن از آن استفاده میشود.
صندلیھای اطراف اﯾن ميز ھم حصيری ھستند كه فضاﯾی راحت و بیآالﯾش را برای غذا خوردن فراھم ساختهاند .تابلوھای روی دﯾوار ھم از دﯾگر
عناصر دكوراتيوی ھستند كه ھماھنگی را مابين اجزای ميز غذاخوری و ميز قھوهخوری كه در مقابل مبلمان نشيمن قرار دارد ـ پدﯾد آوردهاند.
ﯾكی از اصولیترﯾن كارھا در اﯾجاد فضای غذاخوری ،نورپردازی صحيح است .در اتاق مورد بحث ،نورپردازی از باالی ميز غذاخوری و توسط چراغھای
آوﯾزان پاﯾينتاب انجام گرفته است .اﯾن نوع چراغھا میتوانند سطح ميز و اطراف آن را به طور كامل روشن كنند .شما میتوانيد از اﯾن منابع نوری در
آشپزخانهھا و بر روی ميزھای غذاخوری استفاده كنيد .نحوه استفاده استاندارد از اﯾن نوع چراغھا به اﯾن گونه است كه فاصله سطح ميز با المپ
باﯾد  ٧۵سانتیمتر باشد .اگر المپ اﯾن نوع چراغھا پيدا و قسمت زﯾرﯾن چراغ باز باشد ،باﯾد آن را تا آنجاﯾی پاﯾين بياورﯾد كه نورِ مستقيم المپ به
چشم كسی كه پشت ميز نشسته است نتابد .قطر چراغ آوﯾخته باﯾد دست كم حدود  ۶٠سانتی متر كمتر از قطر ميز زﯾر چراغ باشد .رعاﯾت ھمه
اﯾن جزئيات برای اﯾن است كه توازن و تناسب در چيدمان اتاق رعاﯾت شود.

مھرنوش پاكاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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چگونه دکور خوبی برای خانه داشته باشيم

ھنگامی که فضاﯾی از وسعت کمی برخوردار بوده و صرفنظر از کاراﯾی ،به
لحاظ ظاھری نيز کوچک و دلگير به نظر می رسد ،به کارگيری راھکاری
بسيار ساده و کاربردی دکوراسيونی آن قدر می تواند تاثيرگذار و مفيد فاﯾده
باشد ،گوﯾی که دﯾوارھا به عقب رانده شده و فضا به طور واقعی بزرگتر
شده است .پيشنھادات ارائه شده در ذﯾل از آن جمله اند:
● رنگ
انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذکور از جمله مھمترﯾن اقدامات برای
وسيع تر کردن آن به لحاظ ظاھری است .اﯾن موضوع تنھا به انتخاب رنگی
برای دﯾوارھا و سقف محدود نمی شود بلکه کفپوش انتخابی و ھمچنين
رنگ لوازم دکوراسيونی و کاربردی موجود و ﯾا مورد نظر برای فضا نيز از
اھميت بسزاﯾی برخوردارند زﯾرا در ﯾک محيط ،درست است که دﯾوارھا
بيشترﯾن و بزرگترﯾن سطوح را تشکيل می دھند ولی بخش زﯾادی از آنھا با
قرارگيری لوازم در مقابلشان و ھمچنين نصب دﯾوارکوب ھا و تابلو ھا پوشيده
شده و در واقع اﯾن وظيفه به عناصر دکوراسيونی ﯾادشده منتقل می شود .بنابراﯾن برای پوشش دﯾوارھا و سقف فضاﯾی کوچک از ﯾک رنگ روشن
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و ﯾا الاقل از تناليته ھای مختلف ھمان رنگ بھره گيرﯾد .به کارگيری رنگ ھای تيره و به خصوص گرم ،دﯾوارھا را نزدﯾک تر به نظر می رساند .اﯾن
موضوع در مورد پوشش کف نيز به ھمان ميزان حائز اھميت است .ھرچه کفپوش انتخابی شما تيره تر باشد ،وسعت کف محيط کوچک تر به نظر
می آﯾد برعکس کفپوش ھای روشن و به خصوص صيقلی مانند سنگ و سراميک که بازتابی از نور را نيز به ھمراه دارند ،سبب بزرگتر جلوه دادن
کف محيط می شوند.
● طرح
عالوه بر رنگ ،طرح نيز در اﯾن جرﯾان ،نقش مھمی را عھده دار است .اﯾن موضوع ،از پوشش دﯾوارھا و کف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده در
لوازم دکوراسيونی مانند پرده ،رومبلی ،روتختی و غيره ھمگی را شامل می شود .به طورکلی ھرچه کاربرد طرح کمتر باشد ،فضا از وسعت
بيشتری به لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.
● نور
فضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراﯾن انجام ھر اقدامی که نور موجود در محيط را افزاﯾش دھد در افزاﯾش ظاھری وسعت نيز کارساز خواھد
بود .ﯾکی از دالﯾل پيشنھاد به کاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نيز موضوع انعکاس نور بيشتر اﯾن قبيل رنگ ھا است .لذا اگر در فضای مورد
نظر پنجره ای دارﯾد که با پرده نسبتاً ضخيمی پوشيده شده است ،پرده ای نازکتر را جاﯾگزﯾن کرده تا از حداکثر ميزان نور طبيعی بھره گيرﯾد .در
نورپردازی ﯾک فضا با نور طبيعی و در نتيجه دستيابی به ھدف مورد نظر ﯾعنی بزرگتر جلوه کردن فضا ،به جز درﯾافت حداکثر ميزان ممکن از نور
خورشيد راه مھم دﯾگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غيرطبيعی ،دست باز است .شما می توانيد با انتخابی صحيح از لوازم نورپرداز،
فضاﯾی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشته باشيد .به عنوان مثال در ﯾک فضا ھرچه دﯾوارھا روشن تر باشند ،فاصله شان از ﯾکدﯾگر بيشتر نشان داده
شده و فضا بزرگتر جلوه می کند .اﯾن کار نيز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امکان پذﯾر است .اﯾن روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقف
فضاھای عمومی مانند اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی حاشيه ای از سقف کاذب طراحی می کنند که داخل آن چراغ ھای ھالوژن تعبيه شده است.
بنابراﯾن کافی است اﯾن چراغ ھا را به سمت دﯾوار ھداﯾت کنيد .البته اﯾن کار توسط ھالوژن ھای رﯾلی نيز عملی است .در مبحث افزاﯾش نور محيط
چه حاصل از ﯾک منبع طبيعی و چه منبع مصنوعی ،آﯾنه نقش بسزاﯾی دارد .برای اﯾن منظور آﯾنه ای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دﯾوار نصب
کرده و از بازتاب نور توسط آن ،برای نورانی تر کردن فضا استفاده کنيد.
● ابعاد
ھرچه در محيط از لوازم دکوراسيونی و کاربردی بزرگ و عظيم الجثه تری استفاده کنيد بخش اعظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچه
فضای خالی کمتری وجود داشته باشد ،محيط کوچک تر به نظر می رسد.
● خطوط افقی
اﯾجاد خطوط افقی بر روی ﯾک و ﯾا چند دﯾوار فضای کوچک مورد نظر آن ھم از طرﯾق کاربرد عناصر دکوراسيونی ،ﯾکی از راه ھای افزاﯾش وسعت آن
دﯾوار و در نتيجه فضا خواھد شد .برای اﯾن منظور روش ھای بسياری وجود دارد -١:با چسباندن کاغذدﯾواری نواری بر روی ﯾک و ﯾا دو دﯾوار مھم از
ﯾک فضا و ﯾا اﯾجاد نواری چاپی با استفاده از تکنيک استنسيل ﯾا مھر دﯾوارھای اصلی ﯾک فضا را بزرگتر جلوه دھيد .البته توجه داشته باشيد کاربرد
اﯾن کاغذھا بر روی کليه دﯾوارھای فضا ،محيطی بسته و محدود را سبب شده و فضا را از آنچه ھست کمتر نشان می دھد -٢.نصب ھر گونه
دﯾوارکوب در قالب تابلو ،آﯾنه ،طبقه ،زوار و غيره به صورت افقی در طولی بلند و متناسب با طول دﯾوار ،روش دﯾگری برای اﯾجاد خطوط افقی مورد
نظر است .به طور کلی در کليه راھکارھای فوق ،ھدف ھداﯾت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی دﯾوار است .به اﯾن ترتيب به جای آنکه چشم
طول ﯾک دﯾوار را با سرعت گذر کند ،وقفه ای حتی چند ثانيه ای داشته و ھمين مدت زمان کم ،عاملی برای طوﯾل تر نماﯾاندن طول دﯾوار در ذھن
می شود.
منبع  :کلوب
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چگونه ديوار متحرک )پاراوان( بسازيم

در شراﯾطی که خيلی از ما فکر خانه دار شدن ﯾا اجاره خانه ای متناسب با
بودجه مان ھستيم ،طبيعی است که زﯾاد دخالتی در طراحی و نقشه خانه
محل سکونت مان نداشته باشيم .اما خب اﯾن دليل نمی شود دست روی
دست بگذارﯾم و فکر کنيم» :چقدر حيف که اﯾن اتاق کمی بزرگتر نيست!« ﯾا
»کاش می شد ﯾک دﯾواری اﯾن وسط کشيد« بله ،مثال ً ھمين دومی ،قبول
کنيد ﯾک وقت ھاﯾی آدم به دو فضای مجزا احتياج دارد که مثال ً ﯾک اتاق بزرگ
نمی تواند آن نياز را برآورده کند ،در اﯾن صورت حتماً الزم نيست که بفرستيم
سراغ اوستا بنا و ھمکارانش تا مشکل مان حل شود ،حتی الزم نيست به
فکر خرﯾد پارتيشن ھا و دﯾوارھای کاذب چند ده ھزار تومانی باشيم ،آن
دﯾوارھای نصف و نيمه و متحرک بعضی از اﯾن ادارات را دﯾده اﯾد؟ بله دارﯾم از
دﯾوارک ﯾا »پاراوان« صحبت می کنيم که شما می توانيد با ھزﯾنه اندکی آن
را مطابق با ذوق و سليقه خودتان تھيه کنيد .پس چھار قطعه پانل چوبی
)فرقی نمی کند تخته سه الﯾی ،فيبر ﯾا ھر جنسی که خودتان ترجيح می
دھيد( با  ٩عدد لوالی ظرﯾف و پارچه با رنگی متناسب با مبلمان و دکور اتاق
تھيه کنيد و از روی راھنمای ما پيش بروﯾد.
اول پانل چوبی تان را در ساﯾز مورد نظر ببرﯾد و آماده کنيد بعد پارچه را ھم در ھمان ساﯾز و شکل با در نظر گرفتن  ١٠سانتی متر ببرﯾد.
می دانيد که ﯾکی از مزاﯾای پاراوان متحرک بودن آن است که به ما امکان می دھد ھر وقت الزم بود آن را جمع ﯾا جاﯾش را عوض کنيم .حاال به تعداد
پانل ھای پاراوان از روی پارچه ای که آماده کردﯾد روکش ھای دﯾگر را آماده کنيد و درست به ھمان تعداد پارچه ای از جنس ارزان تر ببرﯾد و آماده
کنيد تا به عنوان آستر از آنھا استفاده کنيم.
اصلی ترﯾن قسمت کار اﯾن جاست ،با دقت ﯾک الﯾه پشم شيشه روی قطعه چوبی قرار بدھيد و بعد ﯾکی از آسترھا را روی آن بکشيد .وقتی لبه
ھای پارچه و
پشم شيشه را خوب کشيده و به طرف زﯾر پانل بردﯾد با منگنه آنھا را روی چوب محکم و فيکس کنيد ،فقط مواظب باشيد سطح روی پانل صاف و
بدون چين باشد وقتی ھمين کار را با پشت پانل کردﯾد ،روکش اصلی را روی آنھا بکشيد و با منگنه ھای مرتب )مثال ً با فاصله ھای سه سانتی
متری( آن را محکم کنيد.
برای اﯾن که کار شيک تر شود در گوشه ھای پانل پارچه ای را به صورت مورب و با زاوﯾه  ۴۵درجه تا کنيد و خوب بکشيد و به طرف پشت پانل ببرﯾد،
اﯾنطوری دﯾگر منگنه ھا ھم دﯾده نمی شوند ،برای محکم کاری حتی می توان روی منگنه ھا ﯾک نوار قيطانی کشيد و با چسب چسباند .اﯾن کار را
برای ھر تعداد پانل که الزم بود تکرار کنيد و بعد با ميخ و لوال آنھا را به ھم وصل کنيد.
▪ پاراوان ﯾا دﯾوارک متحرک ما آماده است ،انصافاً چيز شيکی شده ،نه؟
منبع P٣٠world :
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چگونه فضای اتاق خواب را بزرگتر نشان دھيم ؟

 (١در فضای اتاق از کمدھای آﯾنه دار استفاده کنيد ،چون اتاق را بزرگتر
نشان می دھند.
 (٢برای انعکاس منظره بيرون ،آﯾنه را درست مقابل پنجره قرار دھيد.
 (٣آﯾنه انعکاس و جلوه نور را مضاعف می کند ،پس برای روشناﯾی بيشتر از
جلوه آن به خوبی استفاده کنيد.
 (۴آﯾنه می تواند ﯾک فضای تارﯾک را به فضاﯾی دلباز و روشن مبدل کند.
 (۵آﯾنه به فضای اتاق ھوﯾتی خاص می بخشد .پس چرا از آن بھره نبرﯾد؟
 (۶سعی کنيد از رنگ ھای روشن برای فضای اتاق خواب استفاده کنيد،
چون اﯾن رنگ ھا فضای اتاق را بزرگتر نشان می دھند.
 (٧برای اتاق خواب ،کاغذ دﯾواری با طرح و نقش ظرﯾف انتخاب کنيد.
 (٨اتاق را با موکت طرح ساده کفپوش نماﯾيد.
 (٩وساﯾل خود را با ھماھنگی بچينيد تا اتاق خيلی شلوغ نشود.
 (١٠از انتخاب رنگ ھای تندی مثل نارنجی و قرمز تند خودداری کنيد ،چون
اﯾن رنگ ھا دﯾوارھا را به ظاھر به ھم نزدﯾک می کنند و فضای اتاق را کوچک می نماﯾند .رنگ ھای روشن و شادی مثل آبی کمرنگ و سبز روشن،
فضا را بزرگتر نشان می دھند.
منبع P٣٠world :
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چگونه فضايی دلنشين برای نشيمن خود بسازيم ؟

آﯾا اتاق نشيمن شما فقط جاﯾی برای خوردن و نوشيدن است و ﯾا دﯾدن
تلوﯾزﯾون و ﯾا ھر دوی آنھا! اما در اﯾن اتاق ھم شاﯾسته است که
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دکوراسيونی شيک آنطور که مطلوب شماست در نظر بگيرﯾد.
 (١ترکيب رنگھا:
ﯾک اتاق نشيمن تنھا برای ﯾک چيز است :معيشت .بنابراﯾن از اﯾنکه
مبلمانتان در حاشيه اتاق قرار بگيرد صرف نظر کنيد و آنھا را به ھم نزدﯾک
کنيد تا فضاﯾی برای گفتگوﯾی بھتر خلق کنيد .سعی کنيد رنگ دﯾوارھا و
وساﯾل حاشيه ای رنگی خنثی داشته باشند و در وساﯾل دﯾگر ميتوانيد
مطابق شکل از رنگ زرد و نارنجی استفاده کنيد با استفاده از اﯾن رنگھا در
مبلمان و کوسنھا و پرده و  ...نشاط و سرزندگی را در اتاقتان اﯾجاد کرده اﯾد.
 (٢فرمولی ساده:
اساس ﯾک اتاق نشيمن بزرگ تعدادی کاناپه راحت،ﯾک ميز برای کتابھا و غذا
و لوازمی که خصوصيات شخصيتان را منعکس می کند می باشد .اما فرمول ساده:در اﯾنجا قرمز روشن ميزھای کناری مبل دو نفره به رنگھای
خنثی در اﯾن اتاق اضافه شده است و کلکسيونی از جام ھای شيشه ای به صورت فشرده در طاقچه باالی شومينه آورده شده است .استفاده از
چنين ترفند ھاﯾی فضای اتاق شما را از سادگی در می آورد.
 (٣خارج از کادر:
تناليته ای از رنگ قھوه ای و سبز زنده و سفيد ،اﯾن اتاق نشيمن را که در بيرون شھر واقع است بسيار جذاب کرده و انتخاب رنگھای پر قدرت در
رنگ آميزی فرش و کوسنھا اتاق را سرزنده و زﯾبا ساخته است .حالت قرار گيری کاناپه و ساﯾر وساﯾل که خارج از کادر اصلی و ھميشگی ھستند
بسيار جالب است .البته کاناپه به صورتی قرار نگرفته که ورود و خروج از اتاق را سخت کند.
 (۴خطوط را ه راه:
در اﯾن اتاق از ترکيب رنگ ھای خنثی مثل قھوه ای برای روکش چرمی مبلھا و خاکستری ماﯾل به قھوه ای در دﯾوارھا استفاده شده است .اﯾن
رنگھا به تنھاﯾی جلوه ای ندارند به اﯾن ترتيب قرارگيری کوسن ھای راه راه و لوازم روی ميز و طاقچه باالی شومينه سرزندگی و ھيجان را به اتاق
داده است.
 (۵صندليھا:
در دکوراسيون اﯾن اتاق از چندﯾن گروه صندلی در خلق فضاﯾی برای گفتگو استفاده شده است.قھ وه ای روشن صندليھا و لوازم فلزی اتاق را از
حالت جفت جفت خارج کرده است .قسمتھای سفيد چوبی و نارنجی دﯾوارھا در کوسنھا ھم مشاھده می شود که باعث ھماھنگی در اﯾن اتاق
شده است.
 (۶تطبيق وساﯾل:
بدرستيکه آميختن صندليھای فلزی با خطوط کامال ً صاف با ﯾک کاناپه بزرگ معمولی و ﯾک آوﯾز دﯾواری سنتی در کنار ھم ﯾک سبک کامال ً شخصی
می باشد که بسيار ھم زﯾبا و جذاب است .استفاده از رنگھای خنثی در اﯾن اتاق باعث شده است که ھمه ی وساﯾل با ھم در ارتباط باشند.
 (٧بودجه کم:
گرچه اﯾن اتاق نشيمن به نظر گران قيمت می آﯾد اما در واقع بودجه بسيار کمی برای دکوارسيون آن صرف شده ،تمام مبلمان و وساﯾل ،دست دوم
خرﯾداری شده اند و تنھا کاری که انجام شده است رنگ آن تجدﯾد شده ,اما چون وسائل دراﯾن خانه جدﯾد ھستند روح تازه ای به آن داده اند.
 (٨سبز و سبز:
اگر در انتخاب رنگھای متعدد در کنار ھم مشکل دارﯾد می توانيد تنھا از ﯾک رنگ استفاده کنيد ،مثل اﯾن اتاق که از رنگ سبز در آن استفاده شده
است و با قرار گيری تناليته ھاﯾی از رنگ سبز در کنار رنگھای خنثی زﯾباﯾی خاصی به اتاق داده است.
 (٩کالسيک ومدرن:
در دکوراسيون اﯾن اتاق نشيمن که در کنار آشپزخانه قرار دارد از رنگھای بسيار تيره استفاده شده است ،مبلمان و وساﯾل ھمگی کالسيک
ھستند ،اما با قرار دادن کوسنھا و فرشی با نقش حيوانی اتاق را تا حدی مدرن کرده اند.
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 (١٠روکش:
اگر شما مبلمانی دارﯾد که با ﯾکدﯾگر مطابقت ندارند و ﯾا از رنگ آن خسته شده اﯾد و قدرت خرﯾد مبلمانی جدﯾد ندارﯾد ،می توانيد از روکش استفاده
کنيد .در اﯾن تصوﯾر ميز ھم روکش دارد .در اﯾن اتاق نشيمن از پرده ھای حصيری استفاده شده است که در کنار آباژورھای با ھمان رنگ بسيار زﯾبا
است.
 (١١رنگھای جاوﯾدان:
تناليته ای از قھوه ای و آبی در کنار ھم نيروی بسيار قوی دارند .به جای انتخاب آبی آسمانی و ﯾا روشن از آبی استفاده کنيد که خفه و عميق
باشد و اﯾن رنگ را فقط در ﯾک ناحيه متمرکز کنيد)مثال ً کاناپه( و به جای قھوه ای تيره از رنگی مشابه شيرقھوه ای برای دﯾوارھا و تعدادی از وساﯾل
انتخاب کنيد اﯾن دو رنگ در کنار ھم غوغا می کنند.
 (١٢ﯾک تابلو نقاشی:
تابلو نقاشی کالسيک در باالی شومينه در جاھای بسياری به کار می آﯾد،اما در انتخاب آن دقت کنيد ،اوال ً ﯾک ساﯾز مناسب از آن )نه خيلی بزرگ و
نه خيلی کوچک( نقطه کانونی برای ﯾک اتاق نشيمن میتواند باشد ،مخصوصاً وقتی که به وسيله دو گلدان متقارن احاطه شود ،ثانياً ﯾک کار
ھنری پالتی از رنگھای طبيعی را القا میکند به خصوص در کنار رنگ کره ای دﯾوار ھا و سبز زنده اثاثيه.
 (١٣انتخاب رنگ:
رنگ خنثی در مبلھا برای افکار دودلی که قدرت تصميم گيری ندارند بسيار مناسب است .در اﯾن تصوﯾر رنگ قرمز در تمام اتاق نقطه گذاری شده
است ،در کوسنھا ،پرده ،صندلی ،و حتی در گلدانھا .ھنگاميکه شما آمادگی تغيير را دارﯾد بسار آسان است که برای ﯾک انتخاب لوکس رنگ
ارغوانی را جانشين قرمز کنيد .می توانيد از رنگھای سبز و ليموﯾی و نارنجی درخشان ھم استفاده کنيد.
 (١۴گپی دوستانه:
با قرار گرفتن ﯾکی از مبلھاﯾتان در مجاور دﯾوار و قرارگيری بقيه دور تا دور آن فضاﯾی برای گفتگو خلق میشود .ﯾک کاناپه دو نفره و  ٢مبل تک نفره
بسيار مناسب است.ساﯾر اثاثيه را ساده بگيرﯾد نظير ميز شيشه ای قھوه ای و کف پوش ساده و آباژورھای ساده در اﯾن اتاق نشيمن.
 (١۵مقياس در اتاق نشيمن:
تعدادی از قوانين باﯾد شکسته شوند مثل اﯾن :مبلمان بزرگ ساﯾز را در اتاق ھای کوچک قرار ندھيد .در اﯾن اتاق کوچک ميز قھوه ای حجيم در اتاق
تسلط کامل دارد در اﯾن فضا از کاناپه ای بزرگ استفاده نشده است ،اما در عوض صندلی ھای متعددی با رنگھای ﯾک دست برای نشستن در نظر
گرفته شده است.
 (١۶استفاده از فضاھای مرده:
با قرار گرفتن مبلمان در وسط اتاق مقدار زﯾادی از فضا راکد و مرده می شود .شما می توانيد به نحوی از اﯾن فضاھا استفاده کنيد ،با قراردادن ميز
ﯾا قفسه کتاب در پشت کاناپه ،ﯾک دراور با کشوھای متعدد برای قرار دادن وساﯾل ﯾا کتاب و ﯾک قفسه شيشه ای برای قرار دادن بشقابھا و ﯾا
وساﯾل پيش غذا برای پذﯾراﯾی کردن.
 (١٧انتخاب رنگ غالب:
صورتی فقط برای دختران کوچک نيست ،البته کمی ھم دشوار است که آن را از اﯾن حالت خارج کنيد .برای اﯾنکه تصوﯾری بچه گانه خلق نکيند از
اﯾده ھاﯾی مختلف باﯾد استفاده کنيد مثال ً کوسنی با نقش برگھای سرخس ،دﯾوارھا به رنگ صورتی چرک و خفه و به کارگيری رنگھای دﯾگر درکنار
صورتی .در اﯾن اتاق نشيمن ھم ،رنگھای قھوه ای و کرم استفاده شده است و کاناپه راه راه با رنگھای مختلف به خوبی انتخاب شده است.
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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چگونه محيط خانمان را گرم و پر انرژی کنيم

حتما براﯾتان پيش آمده که ﯾک روز از خواب بيدار شوﯾد و احساس کنيد ،
چقدر از خانه و محل زندگی تان خسته شده اﯾد و با خود بگوﯾيد  :ای کاش
به خانه ی جدﯾدی می رفتم  .در صورتی که عمال تحقق اﯾن آرزو امکان پذﯾر
نخواھد بود اما راه حل آن بسيار آسان است  .شما می توانيد با چند تغيير
ساده محيط خانه ی خود را گرم تر و دلچسب تر نماﯾيد .به طور مثال:
 (١از روميزی ھاﯾی با رنگ ھای شاد وگرم استفاده کنيد:
ميزھای سفيد و شيشه ای اغلب  ،خانه را سرد و بی روح می سازند .
بنابراﯾن چنانچه شما ميزھای کوچک و بزرگ خود را با رومی زی ھاﯾی با
رنگ ھای قرمز  ،آبی  ،زرد و قھوه ای ﯾا ترکيبی از آنھا تزئين کنيد  ،ظاھر
خانه ی خود را گرمتر کرده اﯾد  .برای اﯾن منظور روميزی ھای آﯾنه کاری و
چھل تکه را می توانيد بدون صرف ھزﯾنه ی زﯾادی خودتان تھيه کنيد .
ھمچنين روميزی ھای قلم کار و سنتی خودمان نيز بسيلر متنوع و شاد می
باشند البته می توانيد به سراغ صندوق مادر بزرگ ھا ھم بروﯾد  ،چرا که
معموال چيزھای قدﯾمی زﯾبا وجالبی در ميان آنھا پيدا می شود .
 (٢از شمع ھای تزﯾينی استفاده کنيد:
ھمان طور که می دانيد شمع ھای زﯾبا و تزﯾينی در گوشه و کنار خانه شکل
شيک و زﯾباﯾی به دکور خانه ی شما می بخشند  .شما می توانيد از
شمعھای ارزان قيمت استفاده کنيد و ﯾا با خرﯾد پارافين و ﯾک کتاب راھنمای شمع سازی به راحتی خودتان در منزل شمع ھای تزﯾينی زﯾباﯾی تھيه
کنيد  ،آنھا را در شمعدانھای فانتزی گذاشته و ھنگام صرف شام با ھمسرتان ،شمع روشن کرده و محيط شاعرانه تری اﯾجاد کنيد .ضمنا استفاده از
چند قطره اسانس در تھيه ی شمع ھا می تواند ھوای خانه تان را ھم خوشبو کند و ھم بوی ماندگی و نا را از بين ببرد.
 (٣استفاده از تابلوھای شاد
به خاطر داشته باشيد که دﯾوارھای سفيد ولخت ،محيط سرد و بی روحی برای خانه اﯾجاد خواھد کرد  ،بنابراﯾن نصب چند تابلوی ھنری زﯾبا با
قابھاﯾی که با دکور منزلتان ھماھنگی دارد  ،می تواند بسيار موثر باشد  .چنانچه تواناﯾی خرﯾد دارﯾد می توانيد از تابلوھای رنگ روغن ھنرمندان
خرﯾداری کنيد و در غير اﯾن صورت می توانيد در ھر زمينه ای که ھنر دارﯾد تابلوھای گل چينی  ،تابلوھاﯾی از کار دست خودتان چون پولک دوزی،
سرمه دوزی و غيره تھيه کنيد  ،ضمنا قاب کردن پارچه ھای چھل تکه ھم کارھنری زﯾباﯾی خواھد شد  .در نھاﯾت در صورت عدم امکان شما می
توانيد عکس خانوادگی خود چون عکس عروسی وﯾا تصوﯾر زﯾباﯾی از فرزندتان را بزرگ کنيد آن را قاب گرفته و به دﯾوار ھا نصب کنيد.
از راھای پيشنھادی دﯾگر  ،خشک کردن گل جھت تھيه تابلو است شما ميتوانيد به راحتی با چيدن گلھای زﯾباﯾی که در طبيعت می بينيد و خشک
کردن آنھا در الی کتاب  ،آنھا را روی مقوای تيره و ﯾا پارچه ی مخمل سياھی قرار دھيد و با ﯾک قاب شيشه ای کار زﯾباﯾی تھيه کنيد  .البته در
مواردی از خشک کردن پروانه ھا ھم استفاده شده که البته از جانب طرفداران حيوانات شدﯾدا مورد انتقاد قرار گرفته است.
 (۴درست کردن ميز عکس
از کارھای جالب دﯾگری که می توان به آن اشاره نمود  ،تھيه ی ﯾک ميز ﯾا اختصاص دادن ﯾک کود کوتاه ﯾا ھر چيز مورد نظر در منزل برای قرار دادن
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عکس ھای خاطره انگيز از خانواده تان است  .تنھا کافی است به سراغ آلبوم عکسھاﯾتان بروﯾد و چند عکس زﯾبا مثل عروسی ھا  ،تولد ھا و
سالگرد ھا را دست چين کنيد و براﯾشان قاب تھيه کنيد و پس از انداختن ﯾک روميزی زﯾبا و متناسب با قاب ھا آنھا را روی ميز مورد نظر تان قرار
دھيد تا ھمه از زنده شدن خاطرات و لحظه ھای شيرﯾن زندگی شما لذت ببرند.
منبع  :تکفال
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چند ابتکار برای آشپزخانه

»آشپزخانه« به مثابه قلب خانه است و خانم ھای خانه دار اکثر اوقات،
روزشان را در اﯾن مکان سپری می کنند .پس عالوه بر اﯾنکه آشپزخانه باﯾد
جای کافی برای قرار دادن وساﯾل مختلف داشته باشد و از حداکثر فضای آن
برای چينش وساﯾل استفاده شود ،باﯾد مکانی امن برای آشپزی و حتی
برای بچه ھا باشد.
 (١قفسه مخصوص سبزﯾجات در کابينت :در ﯾک کابينت ساده که به شکل
ﯾک چھارچوب است با تعبيه قفسه ھای ساده پالستيکی ،مکانی برای قرار
دادن سيب زمينی ،پياز و سبزﯾجاتی دﯾگر بسازﯾد که در فضای آزاد نگھداری
می شوند .برای استفاده آسان تر ،اﯾن قفسه ھا بصورت کشوﯾی ساخته
شده اند.
 (٢استفاده از قفسه کوچک برای جای دادن قابلمه ھای بزرگ :با تعبيه
قفسه ای به شکل ﯾک نيم داﯾره ،به آسانی با باز و بسته کردن در کابينت،
قفسه ھا بھمراه در به قسمت بيرون منتقل می شوند.
 (٣جای مخصوص مواد شوﯾنده در کابينت ظرفشوﯾی :قسمت پاﯾين کابينت ظرفشوﯾی ،جای مناسبی برای قرار دادن مواد شوﯾنده و ...است،
برای حفظ بيشتر اﯾن مواد ،با تعبيه قفسه فلزی در قسمت داخلی در کابينت ،می توان از بقيه فضای داخل کابينت برای مصارف دﯾگر استفاده کرد.
 (۴کمدچه به شکل وﯾترﯾن :در کابينت ھای جدﯾد ،بجای تعبيه وﯾترﯾن ھاﯾی با درھای شيشه ای ،از کمدچه ھای ساده ای با درھاﯾی از جنس
پالستيک مات ،استفاده می شود .درھای ﯾکی ،به شکل کرکره در قسمت باال جمع می شوند و دﯾگری ﯾک کمدچه ساده که قفسه ھای آن فلزی
و بصورت رﯾلی تعبيه شده که به آسانی جابجا می شود.
 (۵قفسه ھای ساده به شکل کيسه :در اﯾن مدل ابتکار بسيار جالبی صورت گرفته است .برای نگھداری خوراکی ھاﯾی مثل پفک ،شکالت و ...که
در بسته بندی نگھداری می شوند ،طبقات مخصوصی ساخته شده که بسيار ساده ھستند و به آسانی قابل استفاده می باشند .در اﯾن مدل دو
عدد چھارچوب فلزی به شکل کشو تعبيه شده که سبدی حصيری داخل آن قرار گرفته و از فضای داخل سبد برای نگھداری اﯾن خوراکی ھا استفاده
می شود.
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 (۶کشوﯾی بزرگ برای ﯾک سروﯾس قاشق و چنگال کامل :اﯾن کشوی کم حجم و بارﯾک ،با فضاﯾی کامال تقسيم بندی شده قابليت اﯾن را دارد که
ﯾک سروﯾس قاشق و چنگال داخل آن جای گيرد .بدﯾن ترتيب در ﯾک فضای تقسيم بندی شده ،ھر چيز در جای مناسب خود نگھداری می شود.
 (٧قفسه ای به شکل داﯾره برای قابلمه ھا :قابلمه از جمله ظروف حجيمی است که فضای زﯾادی اشغال می کند و معموال برای اشغال جای
کمتر ،چند عدد از آنھا را داخل ﯾکدﯾگر قرار داده و در کابينت قرار می دھيم و در ھنگام استفاده نيز با مشکالتی مواجه می شوﯾم اما در اﯾن مدل
ساده قفسه ای به شکل داﯾره تعبيه شده و بوسيله ﯾک محور در قسمت ميانی به آسانی می چرخد و ظرف مورد نظرتان را براحتی پيدا خواھيد
کرد که البته بھتر است برای دسترسی بيشتر به ظروف ،اﯾن مدل در محلی نزدﯾک به اجاق گاز قرار گيرد.
منبع  :روزنامه ابتکار
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چند ايده برای تبديل اتاق خواب به محيطی آرام و دنج

سوالی که در ابتدای کار ممکن است برای شما پيش بياﯾد اﯾن است که
چطور می توان اﯾن کار را به درستی انجام داد .خيلی راحت  ،فقط کافی
است که روش ھای توصيه شده را اجرا کنيد.
 (١کشف مدل ھای مورد نظر :زمانی که برای خرﯾد وساﯾل به فروشگاه می
روﯾد مطمئناً ھر آنچه را که دوست دارﯾد تھيه می کنيد  ،اما اغلب طراحان و
مھندسين معمار رنگ ھا و طرح ھاﯾی را توصيه می کنند که در حين ورود به
اتاق خواب ،شما را تحت تأثير قرار می دھد.
 (٢تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھيد :از طرح ھا و مدل ھاﯾی
استفاده کنيد که توجه ھمگان را به خود جلب کند و تخت خود را درمرکز
اتاق قرار دھيد.
 (٣اضافه کردن و بلند کردن ارتـــفـاع تـخت:ارتفاع تختخواب ھای امروزی به
صورت استاندارد حدودا  cm ۴٠می باشد .اگر تختخواب شما خيلی کوتاه
است می توانيد از پله ھای عمودی برای افزاﯾش ارتفاع تخت استفاده کنيد.
 (۴تشک روﯾی تخت :بھتر است برای اﯾن منظور از تشک ھای پر و نرم استفاده کنيد که ھم ظاھر زﯾباﯾی دارند ھم بسيار نرم و مناسب ھستند.
 (۵نصب ﯾک ساﯾبان :با استفاده از ﯾک تکه پارچه ﯾا پرده ،ھمچنين با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توانيد ساﯾبانی برای تختتان بسازﯾد.
به اﯾن ترتيب که چوب ھا را به دﯾوار نصب کرده و فضاﯾی را اﯾجاد کنيد که اطراف آن توسط پارچه ﯾا پرده محصور شده باشد.
 (۶استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب" :صورتی" ﯾکی از رنگ ھاﯾی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زﯾباتر کردن اتاق
استفاده می کنند .اما رنگ روِﯾاﯾی که می توان از آن استفاده کرد قرمز ﯾا عنابی روشن است.
منبع  :روزنامه آفتاب ﯾزد
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چند ايده جديد برای تغيير دکوراسيون داخلی خانه

اگر به دنبال چند اﯾده جدﯾد برای تغيير دادن طراحی دکوراسيون داخلی خانه
تان ھستيد ،موارد زﯾر می تواند کمک تان کند:
 (١تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد :مبلمان را از کنار دﯾوار
برداشته و سعی کنيد آنھا در زواﯾای جدﯾدتر و گيراتر بچينيد .مثال قرار دادن
کاناپه بصورت مورب در ﯾک اتاق نشيمن بارﯾک باعث می شود که اتاق
وسيع تر دﯾده شود.
 (٢ﯾک دﯾوار را رنگ کنيد :ﯾکی از دﯾوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز
ھست را به رنگ دلخواه تان رنگ کنيد .تابلوھا و لوازم ھنری از آن آوﯾزان کنيد
و مبل جدﯾد و زﯾباﯾی در آن قسمت قرار دھيد .البته دقت داشته باشيد که
رنگ آن با ساﯾر لوازم خانه ھماھنگ باشد.
 (٣از گل و گياه استفاده کنيد :گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به
خانه بياورد .اگر عالقه ای به رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد ،می توانيد از گل
ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد .کيفيت گل ھای مصنوعی ھم
آنقدر خوب شده که به سختی می توان آنھا را از گل طبيعی تشخيص داد.
 (۴ﯾک قاليچه محلی در نقطه ای بيندازﯾد :قاليچه ھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاق ھای گفتگو و نشيمن بشمار می رود .قاليچه ای
متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد.
 (۵تابلو و آﯾنه از دﯾوارھا آوﯾزان کنيد :تابلوھاﯾی آوﯾزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند .سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زﯾباتر
استفاده کنيد .ھنگام آوﯾزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا باشد.
 (۶مجسمه ھا را در ﯾک جا جمع کنيد :مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار
دھيد .اﯾن مجسمه ھا را بصورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.
 (٧از کوسن ھای تزئينی استفاده کنيد :اﯾن بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بوی جدﯾدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را
نيز باشکوه تر جلوه می دھد.
 (٨المپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد :لوسترھا و المپ ھا جزو وساﯾلی ھستند که خيلی زود بر بيننده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان
قدﯾمی است ﯾا جدﯾد .به دنبال لوسترھاﯾی باشيد که جدﯾدتر و فانتزی باشند و ضمنا با لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.
منبع  :روزنامه ابتکار
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چند توصيه برای دکوراسيون اتاق خواب

اتاق خواب جاﯾی است برای آسودن و کسب آرامش و انرژی مجدد برای ﯾک
روز کاری دﯾگر .انتخاب لوازم اتاق خواب و ھمچنين نوع چيدمان آن کمک
زﯾادی به کسب اﯾن آرامش و استراحت واقعی میکند.
در اﯾن نوشتار سعی دارﯾم مھمترﯾن نکات مربوط به دکوراسيون اﯾن منطقه
با اھميت خانه را توضيح دھيم.
ﯾکی از اصول اوليه چيدمان در اتاق خواب میگوﯾد محل تخت باﯾد به گونهای
انتخاب شود که پنجره نورگير حتما در سمت راست آن قرار گيرد.
استفاده از کوسنھای فراوان بر روی تختھاﯾی که لبه باالﯾی بلندی دارند،
بر زﯾباﯾی تخت میافزاﯾد .در سبکھای کالسيک بھتر است که اﯾن
کوسنھا از ھمان جنس و بافت روتختی باشند.
به ھماھنگی موجود در بين اشيا و مبلمان بيشتردقت کنيد .بافتھای
روتختی و واالنھای پرده بھتراست از ﯾک نوع ،از ﯾک طرح و از ﯾک طيف رنگی
انتخاب شودو حتی رولبوردھای )نوارھای تزﯾينی دﯾواری( در قسمت باالﯾی
دﯾوارھا نيز از ھمان طيف رنگی باشد.
ھماھنگی ميان بافتھا ﯾک سبک کالسيک به محيط اتاق میدھد .البته اگر در ميان اﯾن ھماھنگی ،گاھی ﯾکی از بافتھا و رنگھا ،کامال متضاد و
مکمل دﯾگر بافتھا باشد ،بر تنوع دکور اتاق افزوده شده و آن را از ﯾکنواختی در میآورد.
توجه داشته باشيد استفاده از روتختیھای زﯾبا تنھا مالک زﯾباﯾی و راحتی اتاق نيست بلکه باﯾد به نرمی و لطافت آن ھم توجه کنيد .ھمه اﯾن
موارد منجر به افزاﯾش حس آساﯾش و راحتی در اتاق خواب میشود.
فرض کنيد:رنگ زمينه اتاق ،کرم شکالتی و گلبھی است .استفاده از دکورھای چوبی تيره و متماﯾل به زرشکی ،مکمل رنگ فضای زمينه است.
استفاده از روتختی براق ،مانند ھر بافت براق دﯾگر ،عالوه بر اﯾنکه نوعی حس تجملگراﯾی را به ببيننده القا میکند ،با قرار گرفتن در کنار دکور
چوبی تيره باعث میشود زﯾباﯾی اﯾن نوع چيدمان جلوهای چند برابر بيابد .رنگ و طرح بافتھای پارچهای نيز مابين رنگ زمينه اتاق و دکور چوبی آن
است.
ھمين امر سبب شده است تا در محيط ،تعادل برقرار شود .ﯾادتان باشد که ﯾکی از وﯾژگیھای سبک کالسيک ،استفاده از بافتھای براق در کنار
دکور چوبی تيره است.
ھر چه پھنای قاب تابلوھا بيشتر باشد آن تابلو با دکور اتاق ،ھماھنگتر شده و ھر چه پھنای قاب کمتر باشد ،تنھا نقاشی ﯾا ساﯾر آثار داخل قاب
جلوه بيشتری خواھد داشت.
ھمچنين ،استفاده از تکمبل کمک می کندتا فضاﯾی صميمی و دلنشين در قسمتی از اتاق فراھم آﯾد .برای تفکيک اﯾن فضا در کنار تکمبل می
توان از نور موضعی )آباژور( استفاده کرد .بھترﯾن آباژورھا درکنار تک مبلھا ،آباژورھاﯾی ھستند که نورشان به سمت پاﯾين باشد.
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به اﯾن ترتيب فضاﯾی مناسب برای مطالعه واستراحت در شب پدﯾد میآﯾد .ھر چه تعداد نورھای موضعی در داخل اتاق بيشتر باشد ،تفکيک
فضاھای داخلی بيشتر شده و به نظر میرسد که رعاﯾت اﯾن نکته برای اتاق خواب ،مناسب است.
استفاده از چراغھای آباژور کوتاه بر روی پاتختیھا ،ميتواندفضاﯾی رومانتيک به وجود آورد و ضمنا اﯾن امکان را به وجود میآورد تا بتوانيد قبل از
خواب به مطالعه بپردازﯾد.
استفاده از فضای سبز )گلدان ،فالور باکس و  ،(. . .قابعکسھای شخصی و تابلوھای خط ﯾا نقاشی مورد عالقهتان در اتاق خواب باعث افزاﯾش
نشاط و روحيهتان شده و روبهرو شدن با اﯾن عناصر به وﯾژه در آغاز ھر روز میتواند انگيزه شروع ﯾک روز کاری را دو چندان کند.
بھتراست قاب عکس و تابلو نيز مطابق با دکورچوبی اتاق،چوبی انتخاب شود و ھمين امر باعث اﯾجاد ھماھنگی بيشتر بين اجزای داخلی اتاق می
شود .استفاده از قابھای فلزی متعدد در اتاقھاﯾی که دکور فلزی و فرفورژه دارند کامال مناسب است و توصيه میشود .معموال برای زﯾباتر شدن
جاﯾگاه تختھای دو نفره در اتاق خواب بھتر است از تابلوھای نقاشی بر روی دﯾوار باالﯾی تخت استفاده کنيد.
اگر دوست دارﯾد که با ﯾک تابلو و ﯾا تنھا ﯾک قاب عکس ،دﯾوار باالﯾی تخت را تزﯾين کنيد ترجيحا آن تابلو را پھن و به اندازه عرض باالی تخت انتخاب
کنيد .ولی اگر میخواھيد از تعداد تابلوھای بيشتری برای تزﯾين دﯾوار استفاده کنيد ،مناسبتر اﯾن است که از تابلوھای طولی ﯾعنی تابلوھاﯾی با
عرض کم و طول زﯾاد استفاده کنيد.
در اﯾن نوع انتخاب ،ترجيحا باﯾد سعی کنيد اندازه طولی تابلوھا تقرﯾبا برابر ارتفاع تخت از سطح زمين باشد.
منبع P٣٠world :
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چند راه برای داشتن آپارتمان دلباز

امروزه با افزاﯾش روزافزون جمعيت شھری و قيمت زمين ،ساختوساز
آپارتمان و زندگی آپارتمانی مقرون به صرفهتر شده است.
ﯾكی از عمده معاﯾبی كه بيشتر مردم از آن گلهمند ھستند خفه و
بستهبودن فضای آپارتمان است .ما با استفاده از چندﯾن نكته كوچك كه
بيشتر جنبه بصری دارد میتوانيم اﯾن فضای مرده را زندهتر و آپارتمان خود را
دلبازتر نماﯾيم.
 (١انتخاب رنگ دﯾوارھا:
انتخاب رنگ مناسب برای فضای آپارتمانی بهخصوص آپارتمانھای با متراژ
كم بسيار مھم است .رنگھا از نظر درخشندگی و شفافيت انواع مختلف
دارند كه بھترﯾن انتخاب ،انتخاب رنگھای روشن با درخشندگی و شفافيت
زﯾاد است.
 (٢انتخاب كفپوش:

www.takbook.com

www.takbook.com
جھت پوشش كف آپارتمان از مصالح گوناگونی میتوان بھره گرفت) .از جمله سراميكھا ،پاركتھای طرح چوب ،موكت و (...اگر قصد تعوﯾض
كفپوش ساختمان را داشته باشيد ،در صورت استفاده از سراميك میباﯾست در انتخاب رنگ آن دقت زﯾادی شود زﯾرا استفاده از رنگھای تيره در
كف ،فضا را فشردهتر نشان میدھد .در صورت استفاده از پاركت نيز میباﯾست نكات گفته شده را رعاﯾت نمود و رنگھای روشن طرح چوب را
انتخاب كرد.
 (٣انتخاب مبلمان و نحوه قرارگيری:
انتخاب رنگ مبل اختياری است اما استفاده از رنگھاﯾی مثل كرم روشن و ﯾا حتی سفيد به زندهتر كردن فضا كمك بيشتری مینماﯾد و فضا بزرگتر
به نظر میآﯾد .در مورد انتخاب طرح مبل بھتر است حتیالمقدور مبلھاﯾی با اشكال ھندسی و ﯾا بدون منحنی انتخاب شود .در مورد نحوه چيدمان
آن ،بھتر است مبلھا را تقرﯾبا چسبيده به دﯾوارھا قرار داد.
 (۴نورپردازی:
نور نيز نقش مھمی را در زندهكردن فضا بهعھده دارد .استفاده از نور مناسب و ﯾكنواخت در آپارتمان خفگی محيط را از بين میبرد ،البته استفاده از
نور طبيعی بسيار مناسبتر است .حتیالمقدور از پردهھای عمودی ﯾا كركرهای استفاده نكنيد زﯾرا از ورود نور خورشيد به داخل تا ميزان زﯾادی
جلوگيری مینماﯾند.
 (۵استفاده از طبيعت:
در آپارتمان میتوان از گلدانھای كوچك كه در گوشهھای فضا قرار میگيرند استفاده كرد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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چند نکته مھم در مورد رنگ و دکور اتاق نشيمن

نکته مھم و اساسی در ھر نوع چيدمان رنگ است  .ھميشه رنگ دلخواه
شما روی دﯾوار تيره تر به نظر می آﯾد  .پس ھر گاه رنگی را برای دﯾوارھا در
نظر گرفتيد  ٢تا  ٣درجه روشن تر از ھمان رنگ را به دﯾوار بزنيد .
قرمز  ،نارنجی و زرد محيط خانه را به محيطی صميمی  ،نزدﯾک و نو تبدﯾل
می کند و حس اتاقی نرم  ،گرم و دنج را به شما منتقل می کند .
رنگھای سرد مثل سبز روشن  ،آبی و بنفش اتاق را بزرگتر نشان می دھد و
دقيقاْ به ھمين علت است که بيشتر رنگ دﯾوارھا را رنگ سفيد و رنگھای
روشن تشکيل می دھد .
سعی کنيد ﯾک نقطه کانونی را پيدا کرده و وساﯾل و مبل ھا را دور آن بچينيد
 .بھترﯾن نقاط کانونی می تواند شومينه  ،ﯾک پنجره رو به باغ و ﯾا ﯾک
تلوزﯾون باشد .
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بين کاناپه تا صندلی شما و دﯾگر مبل ھا باﯾد بين ﯾک و نيم تا سه و نيم متر
فاصله باشد  .کمتر از ﯾک و نيم متر اتاق را کوچک نشان می دھد و بيش از
سه و نيم متر گفتگو را دچار مشکل می کند .
پرده می تواند شکل جدﯾدی به اتاق شما دھد  .پرده باﯾد با دکور شما و
رنگ وساﯾل ھم خوانی داشته باشد  .اگر پنجره رو به باغ ﯾا کوچه باز می
شود الزم است پرده شما از دو قسمت تشکيل شود .
برای اﯾن که اتاقی زﯾبا داشته باشيد حتماْ الزم نيست آن را با وساﯾل گران قيمت بچينيد  .جزئيات کوچک مثل شمع  ،ظروف سفالی  ،گلدان گل
طبيعی و مصنوعی و قاب عکس بھترﯾن وساﯾل برای زﯾبا ترشدن اتاقھا ھستند .
http://kadbanoooo.blogfa.com/٨۶٠٩.aspx
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چه ايدهای برای دکوراسيون داريد؟

ھمه اﯾدهھای تغيير دکوراسيون مستلزم صرف وقت و ھزﯾنه زﯾاد نيست .اگر
به دنبال چند اﯾده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای تغيير دادن خانهتان
ھستيد ،موارد زﯾر میتواند کمکتان کند:
 (١تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد .مبلمان را از کنار دﯾوار
برداشته و سعی کنيد آنھا را در زواﯾای جدﯾدتری بچينيد مثال قرار دادن کاناپه
به صورت مورب در ﯾک اتاق نشيمن بارﯾک باعث میشود اتاق وسيعتر دﯾده
شود.
 (٢از گل و گياه استفاده کنيد .گل و گياه میتواند حال و ھوای تازهای به
خانه بياورد .اگر به رسيدگی گل و گياه عالقه ندارﯾد ،میتوانيد از گلھا و
درختچهھای مصنوعی استفاده کنيد.
 (٣تابلو و آﯾنه از دﯾوارھا آوﯾزان کنيد .تابلوھاﯾی آوﯾزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند .سعی کنيد از قابھای تزﯾينیتر و زﯾباتر
استفاده کنيد .ھنگام آوﯾزان کردن تابلو دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا باشد.
 (۴از کوسنھای تزﯾينی استفاده کنيد .اﯾن بالشتکھا و کوسنھای تزﯾينی به سادگی رنگ و بوی جدﯾدی به خانه میدھد و مبلمان منزل را نيز
باشکوهتر جلوه میدھد.
 (۵المپھا و لوسترھا را عوض کنيد .لوسترھا و المپھا جزو وساﯾلی ھستند که خيلی زود سبک چيدمان خانهتان را آشکار میکند .به دنبال
لوسترھاﯾی باشيد که جدﯾدتر و فانتزیتر باشند و ضمنا با لوازم و رنگبندی خانهتان نيز ھماھنگ باشند.
 (۶لوازم اضافی را از جلوی دﯾد بردارﯾد .وساﯾل و لوازم اضافی باعث از بين رفتن جلوه اتاق میشود .برای برگهھا ،اسباببازیھای بچهھا و ساﯾر
اسباب و وساﯾلی که شکل اتاق را برھم میزند ،جای مخصوصی تدارک ببينيد.
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 (٧مجسمهھا را در ﯾک جا جمع کنيد .مجسمهھا و پيکرهھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه که موردتوجه است ،کنار ھم قرار دھيد.
اﯾن مجسمهھا را به صورت فانتزی و متنوع بچينيد.
● دکوراسيون خانه کوچک
استفاده از نکات زﯾر برای تبدﯾل کردن آپارتمان ﯾا خانه کوچک شما به ﯾک مکان مجلل ،زﯾبا و جادار کمک میکند:
▪ بزرگترﯾن مبل خود را جلوی بزرگترﯾن و طوالنیترﯾن دﯾوار قرار دھيد و قسمت مرکزی را کامال قابل دﯾد بگذارﯾد.
▪ به جای کاناپه بزرگ و ﯾک ست جاگير ،ﯾک ست مبلمان کوچک با طراحی باز خرﯾداری کنيد تا ھر وقت که خواستيد ،به راحتی چيدمان آن را
براساس راحتی و عالﯾق خود تغيير دھيد.
▪ چراغھاﯾی که در سقف قرار داده میشوند ،نباﯾد طوری باشند که ارتفاع اتاق را کم کنند.
▪ روشنتر بودن سقف نسبت به دﯾوارھا و مبلمان باعث روشنتر شدن و دلبازتر شدن اتاق میشود.
▪ نور سفيد و مالﯾم که به طور مساوی سراسر اتاق را عادالنه روشن کرده باشد ،باعث بزرگتر نشان دادن اتاق میشود.
▪ استفاده از تکرنگھای مالﯾم ،اتاق را بزرگتر نماﯾش میدھد.
▪ از آﯾنهھا و سطوح صاف و درخشنده که ھرچه بيشتر نور را منعکس کنند و اتاق را بزرگتر و روشنتر نشان دھند ،استفاده کنيد.
▪ از نقشھا و طرحھای کوچکتر برای دﯾوارھا و اسبابھای بزرگ استفاده کنيد.
▪ ﯾکی از راهھای بزرگ جلوه دادن ﯾا اﯾجاد فضا در خانه کوچک ،استفاده از وساﯾل کوچک است .مثال استفاده از تلوﯾزﯾونھای  LCDو نصب آن به
دﯾوار میتواند به باز کردن فضا مخصوصا در خانهھاﯾی که سقفشان کوتاه است ،کمک کند.
▪ ميز اتاق نشيمن را از نوعی انتخاب کنيد که زﯾر آن چندﯾن قفسه داشته باشد تا بتوانيد بعضی از لوازم مثل کتاب ﯾا مجالت ﯾا وساﯾلی از اﯾن قبيل
که به طور معمول روی ميز قرار دارند را زﯾر ميز بگذارﯾد تا از بھمرﯾختگی جلوگيری شود.
● تميزی خانه
▪ ھيچگاه ﯾک ليوان بلوری ظرﯾف را از قسمت انتھای آن داخل آب داغ نگذارﯾد .چرا که بر اثر انبساط ناگھانی خواھد شکست .برای آنکه ظرﯾفترﯾن
ظرف بلوری خود را از شکستن در امان نگھدارﯾد ،ھميشه آنھا را از قسمت پھلو ،در آب فرو برﯾد.
▪ ھنگام شستن ظروف کرﯾستال و بلور ،سرکه را فراموش نکنيد ،زﯾرا ﯾک ماده الزم و مفيد است .ظروف کرﯾستال را در محلولی حاوی ﯾک قسمت
سرکه و سه قسمت آب گرم ،آب بکشيد سپس بگذارﯾد در مجاورت ھوا خشک شود.
▪ برای جال دادن قاشق و چنگال و ظروف نقره میتوان از روغن زﯾتون استفاده کرد .برای اﯾن منظور کافی است که آنھا را با روغن زﯾتون به آرامی
مالش دھيد .با اﯾن کار کامال نو و درخشنده خواھند شد.
▪ لکهھای چای و قھوه و آثار سوختگی سيگار را از چينیھای مرغوب ،با ﯾک دستمال مرطوب که در جوش شيرﯾن فرو بردهاﯾد میتوانيد از بين
ببرﯾد.
▪ لکهھای روغن تازه را بر روی کاغذ دﯾواری ،با پودر تالک از بين میرود.
▪ مقدار زﯾادی پودر تالک را بر روی لکهھا بپاشيد و بگذارﯾد مدتی بماند تا روغن جذب شود .سپس آن را با ﯾک پارچه خشک پاک کنيد و در صورت
لزوم اﯾن عمل را تکرار نماﯾيد.
▪ برای پاک کردن چربی روی چراغ گاز ،ﯾخچال و نظاﯾر آن ،پارچهای را در سرکه خيس کرده و روی آن بماليد .با اﯾن روش بھتر و آسانتر تميز
میشود .چرا که سرکه دشمن چربی است!
منبع  :مجله خانواده سبز
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چه پردهای برای کدام فضا مناسبتر است؟

در ميان لوازم دكوراسيونی خانه ،پرده از جمله عناصری است كه با توجه به نياز به
صرف ھزﯾنه كمتری برای تعوﯾض آن نسبت به بقيه لوازم خانه ،در ليستی كه ھر چند
سال ﯾك بار با ھدف اﯾجاد تنوع برای انجام تغيير و تحوالت قبل از سال نو ترتيب داده
میشود ،معموال ً در صدر قرار می گيرد.در ﯾك تقسيم بندی اصولی و كلی ،پرده ھای
ھر فضاﯾی نيازمند دارابودن مشخصاتی ھستند كه در زﯾر به پارهای از آنھا ھمراه با
فضاھا به تفكيك اشاره خواھد شد.
▪ آشپزخانه :برای فضای آشپزخانه معموال ً پردهھای ساده و ﯾا طرح دار با نقشھای
مرتبط با اﯾن فضا كه معموال ً گل ھا و ميوه ھا ھستند انتخاب میشوند .حال ممكن
است اﯾن نقشھا در بافت پارچه بوده و ﯾا در قالب گلدوزی و ﯾا تكه دوزی بر روی پرده
ساده دوخته شوند .ولی در انتخاب پرده آشپزخانه رعاﯾت دو نكته ھمواره توصيه می
شود:
 .١ھنگامی كه تصميم می گيرﯾد از پارچه ھای رنگی ساده و ﯾا طرح دار استفاده كنيد و
رنگ كابينتھا و كاشی ھا و به طور كلی لوازم موجود محدودﯾت كاربرد رنگی خاصی را
برای شما اﯾجاد نمی كنند سعی كنيد از پارچهھاﯾی با رنگھای زرد ،سبز ،نارنجی،
قرمز و ﯾا از تركيب آنھا در ﯾك پالت رنگی طرح دار انتخاب كنيد .اﯾن گونه رنگھا جزء
خانواده رنگھای گرم بوده و نه تنھا محيط شادی را برای خانم خانه پدﯾد میآورد ،خاصيت اشتھاآوری داشته و در واقع در تقسيم بندی رنگھای
خوردنی جای میگيرند.
 .٢از آنجا كه در فضای آشپزخانه چربی ،دوده حاصل از سرخ كردن و به طور كلی پختن غذا وجود دارد ،پرده اﯾن قسمت از خانه زودتر از بقيه
قسمتھا كثيف شده و نياز به شست وشوی مكرر دارد .بنابراﯾن پارچه ای انتخاب كنيد كه در برابر اﯾن نوع شست وشو ھا مقاوم باشد.
▪ اتاق خواب :انتخاب پرده برای اتاق خواب به عوامل مختلفی شامل سن ،جنس ،روحيه ،عالﯾق و سالﯾق و به طور كلی خصوصيات صاحب و ﯾا
صاحبان اتاق بستگی دارد .به عنوان مثال اگر از ﯾك كودك در انتخاب پرده اتاقش نظرخواھی كنيد به طور قطع به وجود پرده ای نقشدار آن ھم با
طرح مورد عالقه اش اصرار می ورزد حال آنكه اﯾن خواسته از طرف ﯾك نوجوان ممكن است در قالب رنگ و مدل دوخت مطرح شود .عالوه بر آن از
آنجاﯾی كه در اتاق خواب عناصر پارچه ای دﯾگر ھمچون روتختی و متعلقات آن شامل كوسن ھا ،كالھك آباژور و غيره وجود دارد ،حفظ ھماھنگی
بين رنگ و نقش آنھا و پرده از جمله مسائلی است كه ھنگام انتخاب پرده می باﯾست ،مورد توجه قرار گيرد.
بسياری از افراد برای دستيابی راحت تر به چنين نتيجهای ﯾك و ﯾا چند پارچه ھماھنگ را برای كليه عناصر پارچه ای اتاق خواب انتخاب كرده و
تحولی كلی را در اﯾن محيط پدﯾد می آورند .ولی الزم به ﯾادآوری است كه معموال ً پرده ھای متعلق به فضای اتاق خواب از نقش و طرح و حتی رنگ
بيشتری نسبت به دﯾگر فضاھا برخوردار ھستند ولی مھم اﯾن است كه ھنگام انتخاب طرح و رنگ تاثيرات ناشی از آنھا را بر روی روحيه خود و
فرزندانتان و اساساً كاربرد فضا كه محيطی است جھت آر امش و استراحت در نظر بگيرﯾد .انتخاب رنگھای بسيار تند و گرم اگرچه ممكن است با
حفظ ھماھنگی در كليه لوازم محيط در وھله اول فضای زﯾباﯾی را اﯾجاد كند ولی تاثير آن در رفتار و روحيه افراد آن اتاق به خصوص در مورد بچه ھا به
سرعت جلوه گر خواھد شد.پس آشناﯾی با رنگ ھا و تاثيرات ناشی از آنھا می تواند بسيار كمك كننده باشد.
▪ اتاق پذﯾراﯾی :از آنجاﯾی كه اﯾن فضا ﯾك مكان رسمی است و با توجه به اﯾنكه ما اﯾرانيان اصوال ً مھمان نواز بوده و بھترﯾن ھا را برای مھمانانمان
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خواسته اﯾم ،پرده ھای متعلق به اﯾن محيط نيز به لحاظ جنس پارچه ،طرح ،مدل و حتی ارزش مادی معموال ً با بقيه فضاھای خانه متفاوتند .در
چنين فضاھاﯾی اغلب از تلفيق دو ﯾا حتی سه پارچه ھماھنگ به لحاظ طرح و رنگ استفاده می كنند .در واقع در اكثر مدل ھا پارچه ای نازك از
جنس تور و ﯾا حرﯾر برای پوشش كل پنجره اختصاص ﯾافته و در صورت دلخواه پارچه ھای ضخيم به عنوان واالن و ﯾا دكور و ﯾا حتی ھر دو بخش
دﯾگری از اﯾن تركيب را تشكيل می دھند.
نكته اﯾنجا است كه رنگ ھای مورد استفاده در چنين فضاھاﯾی معموال ً از ميان رنگ ھای خنثی ھمچون كرم ،شيری ،سفيد ،طالﯾی كمرنگ انتخاب
شده و طرح ھای آن نيز تك گل ھاﯾی از خود پارچه و ﯾا گل برجسته از نخھای مختلف و ﯾا نوار روبانی ھستند ولی در پاﯾان ذكر اﯾن توصيه ضروری
است كه در چنين فضاﯾی اگرچه محدودﯾتھاﯾی ھمچون حفظ ھماھنگی با دﯾگر لوازم دكوراسيونی شامل فرش ،مبلمان ،تابلو و غيره وجود دارد
ولی می توان قالب ھا را شكسته و ھمزمان با در نظر گرفتن موارد فوق و ھمچنين اصول دكوراسيونی دست به ابتكاراتی متفاوت تر زد .به عنوان
مثال كاربرد انواع پارچه ھای سنتی و سوزن دوزی شده و تركيب آنھا با ﯾكدﯾگر چه در حالت دوخته شده و چه بدون دوخت در تركيبی مدل دار كنار
ھمدﯾگر به ھمراه روبان و نخ ھای كنفی به عنوان پرده را می توان از اﯾن جمله برشمرد.
منبع  :روزنامه شرق
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چه پوششی برای کف خانه مناسب تر است

● کف پوش ھای چوب پنبه ای
اﯾن نوع کف پوش از چوب پنبه حقيقی ساخته می شود که از پوست درخت
بلوط گرفته می شود که اغلب در مناطق مدﯾترانه ای مخصوصاً در کشور
پرتغال بسيار ﯾافت می شود .به دليل اﯾن که برای توليد اﯾن کف پوش
احتياج به پوست درخت بلوط دارﯾم لذا توليد آن برای اکوسيستم مخرب
نيست .اﯾن نوع کف پوش در مکان ھاﯾی استفاده می شود که انعکاس صدا
در آنجا مھم محسوب می شود و می خواھند محيطی آرام داشته باشند
مانند استودﯾوھا .رنگ چوب پنبه رنگی گرم است و به دکوراسيون خانه ﯾا
اتاق حالتی بسيار زﯾبا و طبيعی می بخشد .اﯾن کف پوش معروف است به
اﯾن که جزو راحت ترﯾن نوع کف پوش برای پا محسوب می شود و ھمچنين »عاﯾق صدا«ی مناسبی نيز است و در تمام نقاط خانه مانند آشپزخانه
و حتی کتابخانه کف پوش مناسبی است ، .کف پوش چوب پنبه ای می تواند مانند کف پوش ھای چوبی به وسيلھواکس و ﯾا پلييورﯾتن براق شود.
متداول ترﯾن نوع براق کردن کف پوش ،استفاده از واکس است که به کف پوش ھا جالی بسيار زﯾبا می بخشد و الزم است حداقل سالی ﯾک بار
واکس زده شوند .اما برای کف پوش ھای استفاده شده در آشپزخانه بھتر است ازبراق کننده پلييورﯾتن استفاده شود زﯾرا احتياج به مراقبت کمتری
دارد و استحکام بيشتری ھم دارد .به دليل اﯾن که اﯾن نوع کف پوش جاذب آب است می باﯾست کامال ً مراقب بود و ھر زمان که آب ﯾا ماﯾع دﯾگری
بر روی آن رﯾخت سرﯾعاً توسط پارچه پاک و تميز شود چون اﯾن نوع کف پوش ھم به راحتی منبسط و منقبض می شود) کف پوش ھای چوب پنبه
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ای ھم وجود دارد که از پالستيک ساخته می شوند(.
● کف پوش ھای لينوليوم
اﯾن نوع کف پوش ﯾک مخلوط طبيعی ساخته شده از روغن تخم کتان اکسيد شده ،خاک اره ،سنگ آھک پودر شده ،صمغ کاج و رنگدانه ھای
مختلف است .اﯾن مخلوط اولين بار در سال  ١٨۶٣توسط ﯾک انگليسی به نام فردرﯾک دالتون ساخته شد .اﯾن مواد بسيار مستحکم ھستند و به
صورت وسيعی در تمامی مناطق مانند آپارتمان ھا و حتی مناطق صنعتی استفاده می شد تا اﯾن که کف پوش ھای پالستيکی در سال  ١٩۴٠در
دسترس مردم قرار گرفت .کف پوش ھای پالستيکی مصنوعی در مقاﯾسه با اﯾن نوع کف پوش از نظر نگھداری بسيار راحت تر بود و به طور
چشمگيری بازار فروش لينوليوم را کساد کرد.
در بعضی مواقع مردم اﯾن دو نوع کف پوش )لينوليوم و کف پوش مصنوعی( را با ﯾکدﯾگر اشتباه می گيرند ،در صورتی که مواد تشکيل دھنده آن دو
کامال ً با ﯾکدﯾگر متفاوت ھستند .تنوع رنگ در کف پوش ھای لينوليوم بسيار زﯾاد است و معموال ً به صورت ورقه ای در بازار موجود ھستند.
● کاشی ھای کف چرمی
اﯾن نوع از کاشی ھا نيز در رنگ ھا و ساﯾزھای مختلفی وجود دارد .آنھا می توانند خيلی زﯾبا و شيک باشند و عاﯾق ھای بسيار خوبی برای صدا
محسوب می شوند .در زﯾر پا خيلی نرم و لطيف احساس می شوند و ظاھری بسيار لوکس و گران قيمت دارند .در طول زمان شکل چرم عوض می
شود و رنگ و جنس آنھا تغيير می کند و ھميشه دست نخورده و تازه به نظر نمی آﯾد .استفاده از کف پوش ھای چرمی زﯾاد مقرون به صرفه
نيست اما بسيار زﯾبا و فرﯾبننده ھستند .اﯾن نوع کاشی ھای کف با طراحی مد روز و ﯾا حتی مدل ھای قدﯾمی و سنتی برای کتابخانه ھا بسيار
مناسب ھستند .بھتر است که کاشی ھای چرمی در محيط ھاﯾی با آب و ھوای خشک ﯾا در رطوبت زﯾاد استفاده نشوند .کاشی ھای کف چرمی
باﯾد حداقل ٢بار در سال واکس بخورد و بدﯾن منظور می باﯾست با فروشنده ،نصاب ﯾا توزﯾع کننده آنھا قبال ً مشورت کنيم.
● موزائيک
اﯾن نوع کف ،ﯾک طرح ﯾا تصوﯾر مجازی از قطعات کوچک است .اﯾن قطعات کوچک شامل مرمر ﯾا شيشه می باشند .روميان چيزی را که ما امروزه
موزائيک می ناميم اﯾجاد کردند و آن را بر روی کف و دﯾوارھا استفاده می کردند .کليساھای وابسته به روم شرقی نمونه بسيار خوبی است از
کاربرد موزائيک ھای بسيار رنگارنگ و شگفت انگيز که در آنھا قطعات کوچکی از طال نيز دﯾده می شود.
برای اﯾن که ثابت کنيم اﯾده ھای بزرگ و قدﯾمی از بين نمی روند در طراحی ھای جدﯾد نيز به صورت گسترده ای از موزائيک استفاده می شود.
نمونه ھا و طرح ھای قدﯾمی موزائيک را می توان در شھر ) Pompeiiﯾکی از شھرھای اﯾتاليا( مشاھده کرد و نمونه ھای مدرن و امروزی آن که
دارای رنگ ھای بسيار شفاف و زنده ای ھستند در حمام ،آشپزخانه ﯾا اتاق اصلی خانه استفاده می شود.
● پوشش ھای ارتجاعی کف
اﯾن پوشش ھا از موادی ساخته شده است که شکل خود را حفظ می کند .اﯾن نوع کف شامل موادی مانند چوب پنبه ،لينوليوم )ﯾک نوع مشمع
کف( ،الستيک و کف پوش پالستيکی است .آنھا از سنگ سراميک ،کف ھای سيمانی و حتی از کف پوش ھای چوبی نرم تر ھستند؛ اﯾن بدﯾن
معنی است که آنھا در زﯾر پا بسيار راحت ھستند و شما می توانيد برای مدت طوالنی روی آنھا باﯾستيد .کف پوش ھای ارتجاعی ھمچنين عاﯾق
ھای ضد صدای بسيار مناسبی محسوب می شوند و از آنجا که آنھا از انواع دﯾگر کف پوش ھا نرم تر ھستند ،به راحتی خراش پيدا می کنند و
نباﯾد با اجسام سخت شست و شو شوند .پوشش ھای ارتجاعی کف به راحتی منقبض و منبسط می شوند که اﯾن مسئله بستگی به رطوبت و
درجه ھوا دارد .پس قبل از نصب اﯾن نوع کف پوش ابتدا اجازه دھيد تا اﯾن کف پوش ھا خود را با محيط و نوع آب و ھوا تطبيق دھند و سپس آنھا را بر
روی زمين نصب کنيد.
منبع P٣٠world :
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چه فرشـی را کـجا پھـن کـنيم؟

انتخاب فرش نيز مانند انتخاب دﯾگر لوازم دکوراسيون ،تابع قوانين سبک
دکوراسيونی به کار رفته در محيط است .پيش از خرﯾد فرش ،به انتخاب
نقشهای متناسب با سبک دکوراسيون فضای خانهتان بيندﯾشيد.
● رابطه خصوصيات محيط با طرح و نقشه فرش
پيش از ھر توصيهای در اﯾن زمينه ﯾادآوری اﯾن مطلب خالی از لطف نيست
که معموال ً فرشھای دستباف بيشتر شھرھای اﯾران در سه قالب اصلی به
لحاظ طرح بافته میشوند که عبارتند از :لچک ترنج ،خشتی و افشان که در
ميان آنھا لچک ترنج از قدﯾم مورد استقبال بيشتری قرار گرفته و اغلب
فرشھاﯾی که شما در منازل ﯾا در فرش فروشیھا میبينيد ،در ھمين طرح
بافته شدهاند .البته طرحھای دﯾگری نيز وجود دارند که در شھرھای مختلف بر آن اساس بافته میشوند .گبهھا ،فرشھای ترکمنی و غيره از اﯾن
دستهاند .در فرشھای لچک ترنجدار ،عالوه بر حاشيهای پھن که دور تا دور فرش را احاطه کرده است ،نقشی در قالب شکل ھندسی داﯾره و ﯾا
بيضی در ميان قرار گرفته که به آن ترنج میگوﯾند و در چھار گوشه داخلی حاشيه چھار نقش با فرم مثلثی قائمالزاوﯾه که وتر آن خطی ھاللی
است ،وجود دارد که ھر ﯾک از اﯾن چھار نقش را ھم لچک میگوﯾند .برخی از کارشناسان فرش ادعا میکنند که طرحھای اصلی فرشھای اﯾرانی،
برگرفته از معماری ساختمانھای آن روزگار است .در نتيجه ھنگامیکه در ساختار خانهھا تغييری اساسی اﯾجاد میشده ،طراحان فرش نيز از اﯾن
تغيير تبعيت میکردهاند.
آنھا بر اﯾن عقيدهاند که طرح لچک ترنج فرشھا از طرح پردﯾس معماری ساختمانھای سده آخر دوره اشکانيان الھام گرفته است .اﯾن معماری از
فضای اندرونی ،بيرونی تشکيل شده بود و در واقع فرشھای لچک و ترنجدار ،نمادی از حياط اﯾن ساختمانھا بوده اند» .لچک«ھا باغچهھای
سبزﯾکاری چھار وجه حياط و »ترنج« حوض ميانی حياط را ﯾادآور میشدند .گلھای ميان آنھا نيز به گلکاریھای گل محمدی حياط اشاره
میکردهاند .پس از گذشت زمان و اﯾجاد تغييرات در معماری و حذف حوض ميانی و باغچهھای سبزﯾکاری ،طرح افشان فرش به وجود آمد .در اﯾن
طرح ،دﯾگر اثری از لچک و ترنج نبود و با حفظ ھمان حاشيه اصلی در فضای ميان حاشيهھا ،نقشھاﯾی از انواع گل و ساقه و برگ دﯾده میشد.
طرحھای خشتی از جمله دﯾگر طرحھای فرشھای اﯾرانی ھستند که براساس آن تمام سطح داخلی مابين حاشيهھا به مستطيلھاﯾی مساوی
تقسيم شده و در داخل ھر ﯾک نقشهای بافته میشود که ممکن است اﯾن نقشهھا چندﯾن بار در خشتھای مختلف تکرار شود .البته تکرار
نشدن آنھا نشان از مرغوبيت نقشه و ابتکار طراح است.
اﯾن طرح در برخی از شھرھا به گلستان نيز معروف است .امروزه طراحان نقشهھای فرش با ابتکارات خود و براساس سالﯾق متقاضيان در ھمين
قالبھای اصلی ،به ارائه طرحھای متفاوت و زﯾبا پرداختهاند که با توجه به نامشان ثبت شده است.
مثال ً در فرشھای تبرﯾز نقشهھای عليا ،بھشتی ،شيوا ،بنام ،تقیزاده ،قلی نامی و بسياری نقشهھای دﯾگر وجود دارند که با توجه به نام
طراحانشان نامگذاری شدهاند و اگرچه به لحاظ طرح و رنگ با ھم متفاوت ھستند ،ولی ھمگی در قالب طرح اصلی لچک ترنج جای میگيرند .با
توجه به تنوع موجود ،دست برای انتخاب مناسبترﯾن فرش برای فضای مورد نظر باز است .به پيشنھادھای زﯾر توجه کنيد :ـ در فضاﯾی با وسعت
کم ،پھن کردن فرش با نقش و نگاری فشرده و متراکم ،به شلوغی فضا و در نھاﯾت کوچکتر به نظر آمدن آن کمک میکند.
▪ ھنگامیکه کفپوش ثابت فضای مورد نظر شما طرحدار است ،فرشی با طرحھای خلوت انتخاب کنيد تا تعادل طرح و نقش در کف محيط حفظ
شود .مثال ً در صورت امکان استفاده از گبه به لحاظ سبک دکوراسيونی محيط ،بھترﯾن انتخاب برای روی کفپوش پارکت آن ھم در فضای مدرن گبه
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است.
▪ دکوراتورھا ھمواره فرشھای با طرح افشان را برای فضاھای کوچک توصيه میکنند.
▪ انتخاب فرشھای لچک ترنج برای فضای معمولی و نسبتاً بزرگ بسيار مناسب است ولی انتخاب فرش خشتی برای اﯾن قبيل مکانھا توصيه
نمیشود ،زﯾرا سبب کوچکتر جلوه کردن محيط میشود.
● رنگ و انتخاب فرش
برای فضاﯾی با وسعت کم ،فرشی با ترکيب رنگی روشن انتخاب کنيد .اﯾن مسأله در مورد مکانھای با محدودﯾت نور کافی نيز توصيه میشود .ھر
چه کف زمين روشنتر باشد ،فضا بزرگتر و نورانی تر جلوه میکند.
در ضمن به ھنگام انتخاب رنگ فرش ،به پالت رنگی موجود در فضا شامل رنگ دﯾوارھا ،پارچه روکش مبلمان ،پردهھا و حتی رنگ چوب لوازم و از
ھمه مھمتر رنگ کفپوش ،توجه کنيد .حفظ ھماھنگی ميان طرح و رنگ فرش انتخابی و دﯾگر عناصر ﯾک فضا از جمله مھمترﯾن موارد در انتخاب فرش
مناسب است.
● کاربرد محيط و فرش مناسب
اﯾن که فرش مورد نياز در چه مکانی و با چه کاربردی پھن میشود ،در انتخاب تعيين کننده است .مثال ً برای فضاھای پر رفت وآمد مثل اتاق نشيمن
و فضای ورودی خانه ،فرشھای روشن و با بافت ظرﯾف و به اصطالح رج باال انتخاب نکنيد .اﯾن گونه فرشھا در اﯾن مکانھا در معرض آسيب دﯾدگی
بيشتری قرار میگيرند.
منبع  :نوآوران فناوری اطالعات
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چھارنکته ازدنيای پر رمز و راز اتاق

● تزئين اتاق کودک
تزئين اتاق کودک باﯾد مھيج و فانتزی باشد .اولين چيزی که باﯾد در
دکوراسيونبندی اتاق کودکتان به آن توجه داشته باشيد ،اﯾن است که اﯾن
تزئينات باﯾد مطابق با سن و روحيه کودکانتان انجام گيرد .نباﯾد اتاق فرزند ٣
سالهتان را مثل اتاق دختر  ١٣سالهتان تزئين کنيد .البته منظور اﯾن نيست
که باﯾد ھر سال با باال رفتن سن فرزندتان تزئين اتاق او را به ھم بزنيد.
منظور اﯾن بود که باﯾد اتاق کودکان را با توجه به گروه سنی آنھا دکوربندی
کنيد.
● رنگھای متناسب برای اتاق کودک
ببينيد کودکتان به چه رنگی عالقه دارد .اگر ھنوز سنشان به حدی نرسيده
که بتوانند به خوبی صحبت کنند ،ﯾک جعبه مداد رنگی در جلوﯾش بگذارﯾد تا
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خود ﯾکی از رنگھا را که دوست دارد انتخاب کند .کودکان بزرگتر خود
میتوانند به شما بگوﯾند که دوست دارند رنگ اتاقشان چه رنگی باشد.
ﯾادتان باشد که اولوﯾت با عالقه خود بچهھاست .سعی نکنيد مدل و رنگ دلخواه خودتان را به زور به بچهھا تحميل کنيد .شخصيت آنھا از ھمين
سنين شکل میگيرد و اتاقشان میتواند آﯾنه خوبی برای نشان دادن شخصيتشان باشد .البته منظورم طرح و رنگھای غيرمعقول آنھا نيست .باﯾد
محدودﯾت تعيين کنيد اما باز آنھا را در انتخابشان آزاد بگذارﯾد.
● اتاق کودکتان را با ابتکار تزئين کنيد
از تخيل و ابتکارتان استفاده کنيد و از کودکتان نيز برای رنگ کردن اتاقھا کمک بخواھيد .دﯾوارھای اتاق میتواند به طرز مبتکرانهای با نقاشیھای
کودکتان تزئين شود .میتوانيد از آلبومھا و عکسھای وﯾژه در مجالت و اﯾنترنت در اﯾن زمينه کمک بگيرﯾد.
● مبلمان اتاق کودک
با وجود طراحیھای جالب و خاص برای مبلمان اتاق کودک موجود در بازار ،کار شما کمی سادهتر شده است .میتوانيد اتاق دخترتان را مثل اتاق
پرنسسھا صورتی و رمانتيک تزئين کنيد .میتوانيد اتاق پسرتان را شکل قھرمانان ﯾا اتومبيلسواران طراحی کنيد که مثال ً تختخوابش به شکل
ماشين مسابقه باشد .و ﯾا بسياری طرحھای دﯾگر که مطابق با عالقه و روحيه کودکتان نيز باشد.
منبع  :بيرتک
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چی بود  ،چی شد !!!

اتاق نشيمن شلوغ با رنگھای تند ،با ارائه طرحی جدﯾد بزرگتر و روشنتر
به نظر میرسد.
اتاق نشيمن که در تصوﯾر باال میبينيد ،مکانی شلوغ با لوازمی سنگين بود
و رنگ تيره ی دﯾوار سبب شده بود که نه تنھا اتاق کوچک به نظر برسد،
بلکه فضاﯾی تنشزا اﯾجاد گردد .اﯾن زوج میدانستند که تجدﯾد نظر در
طراحی اتاق شيوهای موثر خواھد بود و با تجدﯾد نظر در طراحی اتاق و
چيدمان جدﯾد چھرهای کامال ً متفاوت خواھد ﯾافت.
خانم خانه اﯾن گونه تعرﯾف میکند» :چون فضای اتاق نشيمن تنگ و کوچک
بود و جاﯾی برای بازی پسر دو سالهمان باقی نمانده بود .ﯾک مبل
تختخوابشو ھم برای اتاق خواب مھمان در طبقه ی باال خرﯾده بودﯾم که
نتوانستيم آن را از پلهھا باال ببرﯾم ،بنابراﯾن مبل را در ھمين اتاق نشيمن طبقه ی پاﯾين گذاشتيم و اﯾن امر باعث شد اتاق تنگتر از قبل شود .اﯾن
شد که از ﯾک طراح داخلی مشاوره خواستيم .او ﯾک طرح جدﯾد ارائه داد ،و ما برای پاﯾين آوردن ھزﯾنه ی خودمان آن طرح را اجرا کردﯾم«.
آنان پيش از ھر کاری لوازم قدﯾمی را حراج کردند و آنھا را به تدرﯾج فروختند .وقتی که اتاق خالی شد ،دﯾوارھا را کرم رنگ کردند .به گفته ی
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صاحبان خانه ،فوراً حس روشنتر شدن فضا به وجود آمد .سپس ﯾک کاناپه چرمی کرمرنگ ،ھمين طور ﯾک مبل دستهدار راحتی چرمی به رنگ
مشکی خرﯾدند .اگر چه اﯾن کار اتاق را بازتر کرد ،ولی جای نشستن محدود بود .بنابراﯾن تصميم گرفتند در فرورفتگی زﯾر پنجرهھا صندوقی چوبی
برای اسباب بازیھای پسرشان بسازند .اﯾن کار انجام شد و روی آن نيز با ﯾک در لوالدار پوشانده شد .سپس تشکچهای چرمی برای آن تھيه شد
و با گذاشتن چند کوسن ھماھنگ با رنگ پردهھا ،جای راحتی برای نشستن دو نفر تدارک دﯾده شد.
ھمچنين پردهھای توری قدﯾمی تعوﯾض شد ،که اﯾن کار نيز در روشنتر شدن اتاق سھم بسزاﯾی داشت .پردهھای تا شونده به رنگ بادمجانی با
طراحی مدرن ،جاﯾگزﯾن پردهھای تور سفيد و قرمز قبلی شدند.
دﯾوار کنار شومينه نيز در ھر دو طرف دارای فرورفتگیھای عرﯾضی است که جای مناسبی برای دو کمد فراھم میآورد .کمد مخصوص لوازم صوتی
آماده خرﯾداری شد ،فقط از فروشنده خواستند که رنگ آن را تغيير دھد .ﯾک بوفه مفيد ھم توسط ﯾک نجار ساخته شد که در پاﯾين آن مجموعهای از
چند کشو وجود دارد و در باال قفسهای با در شيشهای برای چيدن ظروف تزﯾينی ،بدﯾن ترتيب اتاق نشيمن به مجموعهای زﯾبا و راحت تبدﯾل شد
که کارآﯾی آن نسبت به قبل ،تا حد زﯾادی افزاﯾش ﯾافت.
 (١به کار بردن رنگھای تأثيرگذار:
آن ھا با مشاوره گرفتن از طراح داخلی ،پردهھاﯾی به رنگ بادمجانی تيره با طرحی امروزی انتخاب کرند و ھمين رنگ را در قالب روﯾه کوسنھا نيز به
کار برند تا نماﯾی زﯾبا در اتاق روشن به وجود آورد.
 (٢کمدی برای لوازم صوتی و تصوﯾری:
اﯾن زوج توانستند کمدی متناسب با فضای خالی کنار شومينه پيدا کنند .البته رنگ آن را سفيد انتخاب کردند و به فروشنده سفارش دادند که رنگ
کمد را تغيير دھد .به اﯾن ترتيب لوازم صوتی در جاﯾی مرتب قرار میگيرند و از دسترس کودک خانواده نيز دور میمانند.
 (٣استفاده مناسب از تاقچه و فضای زﯾر پنجره:
در اﯾن اتاق نشيمن فرورفتگی دﯾوار زﯾر پنجره مکان کنار افتادهای بود که با نصب ﯾک صندوقچه با در لوالﯾی استفاده ی خوبی پيدا کرد و با چند
کوسن زﯾبا تزﯾين شد .تاقچه لب پنجره نيز مانند ﯾک ميز ،جای خوبی برای گلدان گل طبيعی است.
 (۴حفظ تناسب مبلمان و لوازم:
اگر فضاﯾی که در اختيار دارﯾم بزرگ ھم باشد ،باز لوازم اضافی اتاق را شلوغ و کم جا میکنند .گرچه اﯾن طرف اتاق به حد کافی طوﯾل ھست که
بتوان ﯾک کاناپه سه نفره در آن جای داد ،اما چنين انتخابی بخش زﯾادی از فضا را اشغال میکند .از اﯾن رو ،ﯾک مبل دستهدار جمع و جور گزﯾنه ی
خوبی در اﯾن بخش از اتاق است.
 (۵حفظ شومينه:
شومينه را چنانچه نمیتوانيد روشن کنيد باز ھم حفظ نماﯾيد .با قرار دادن صفحهای مشبک و چندﯾن شمع روشن ،نوری ھمانند آتش درون
شومينه اﯾجاد کنيد .شمعھای بزرگ و با دوام در اندازهھای مختلف تھيه کنيد و آنھا را از کوتاه تا بلند در چند ردﯾف بچينيد .بدﯾن گونه سيمای زﯾبا و
دلپذﯾری به اتاق نشيمن میدھيد.
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=105311

چيدمان اتاق جوانان
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● بھترﯾن اتاق را برای جوانان اﯾجاد كنيم
جوانان بيش از ساﯾر اعضای خانواده به فضاﯾی مستقل اما در دل خانواده
نياز دارند كه باﯾد با حماﯾت و ﯾاری والدﯾن و سليقه خودشان فراھم شود.
اتاق ﯾك جوان باﯾد امكانات و وساﯾلی تقرﯾباً نزدﯾك به ﯾك خانه مجزا را در
خود جای دھد زﯾرا نيازھای جوانان به عنوان افرادی بالغ و كامل فضاﯾی
مستقل را میطلبد كه در آن امكان زندگی و مطالعه ھمراه با آساﯾش و دور
از رفت و آمد و فعاليتھای جاری در خانه را داشته باشند .اﯾن اتاق باﯾد
دارای فضا و امكانات كافی برای نشستن ،خوابيدن ،استراحت ،كار ،مطالعه
و سرگرمیھای مورد عالقه جوانان مانند كامپيوتر و لوازم صوتی باشد.
عالوه بر اﯾنھا در اتاق جوان باﯾد امكان پذﯾراﯾی از چند دوست نيز فراھم
باشد.
اﯾن اتاق چندمنظوره باﯾد مضاف بر لوازم و مبلمان مورد نياز مقدار زﯾادی از وساﯾل شخصی ،لباسھا ،كيفھا ،كفش ،كتاب و خردهرﯾزھای بیشمار
را نيز در خود جای دھد .به اﯾنترتيب اھميت استفاده بھينه از ھر سانتيمتر مربع آن بدﯾھی است .اتاقھای چندمنظوره باﯾد به دقت بيشتری
طراحی شوند تا حداكثر استفاده از فضای موجود به عمل آمده و ھر ﯾك از ملزومات اتاق در جاﯾی مناسب و قابل استفاده قرار گيرند درحالی كه
فضای كافی برای حركت در ميان آنھا و ھمچنين باز و بسته شدن درھا و كشوھا باقی بماند.
به عنوان ﯾك جوان اگر میخواھيد اتاقتان را از نو طراحی كنيد ﯾا دكوراسيون و چيدمان آن را تغيير دھيد بيش از ھر چيز فھرستی از فعاليتھاﯾی كه
اغلب در اتاق خودتان انجام میدھيد تھيه كنيد سپس ليستی از وساﯾل مورد نيازتان كه باﯾد خرﯾداری كنيد بنوﯾسيد .مبلمان مورد نياز برای اتاق
شما احتماال ً شامل ﯾك تختخواب ،صندلی ﯾا مبل راحتی جھت نشستن ﯾك ﯾا دو مھمان و ميز و صندلی كار است.
اصلیترﯾن وسيله در اتاق خواب تخت است .پيش از ھر كار تصميم بگيرﯾد به چه نوع تختی نياز دارﯾد .در حقيقت اﯾن نقطه شروع برنامهرﯾزی و
طراحی شما برای دكوراسيون اتاق است .شكل ظاھری تختخواب شما سبك دكوراسيون اتاق را تعيين میكند اما راحتی آن از بيشترﯾن اھميت
برخوردار است .انتخاب تشك شاﯾد از انتخاب تخت نيز مھمتر باشد .چون خوابيدن روی تشكی كه برای بدن شما مناسب نيست میتواند به درد
پشت و كمردردھای طوالنی منجر شود .اگر تشك فنری خرﯾداری كردﯾد به خاطر داشته باشيد چند بار در سال جھت قرارگيری آن روی تخت را از
باال به پاﯾين و پشت به رو تغيير دھيد تا فنرھای داخل تشك ﯾكسان فرسوده شوند.
از آنجا كه اتاق خوابھا در آپارتمانھای امروزی اغلب كوچك ھستند بھترﯾن روش برای مبله كردن اتاق استفاده از وساﯾل چندمنظوره است .به
عنوان مثال بھتر است تختخوابی بخرﯾد كه بتوان از آن به عنوان ﯾك كاناپه نيز استفاده كرد .تختخوابھاﯾی كه دﯾواره كوتاھی در دو طرف دارند به
راحتی با افزودن چند كوسن به ﯾك كاناپه تبدﯾل میشوند ﯾا ممكن است مبل ﯾا كاناپه تختخوابشو خرﯾداری كنيد .در اﯾن صورت در طول روز
تختخواب جاﯾی را اشغال نمیكند .ﯾك انتخاب دﯾگر برای اتاقھای خيلی كوچك استفاده از تختخوابھای كمجاست .اﯾن تختھا پس از جمع شدن
به موازات دﯾوار قرار میگيرند و فضای اتاق را برای حركت آسوده باز میگذارند.
ﯾك راھكار دﯾگر قرار دادن تختخواب در ارتفاع است به اﯾنترتيب فضای زﯾر تخت در اختيار شما باقی میماند .با استفاده از تختخوابھای پاﯾه بلند
میتوان از فضای زﯾر تخت برای قراردادن ميز تحرﯾر ،ميز كامپيوتر و ﯾا كتابخانه سود برد .وجود ﯾك ميز كوچك در كنار تخت مورد نياز است تا از سطح
روی آن برای قرار دادن ﯾك چراغ مطالعه ،ساعت زنگدار و احتماال ً ﯾك ليوان آب ﯾا كتابیكه قبل از خواب مطالعه میكنيد استفاده كنيد .اﯾن ميز
كوچك ممكن است با ﯾك طبقه نصب شده به دﯾوار كنار تخت جاﯾگزﯾن شود و ﯾا در مواردی كه به فضای بيشتری برای نگھداری از وساﯾلتان نياز
دارﯾد میتوان به جای آن از ﯾك جعبه چوبی استفاده كرد .در اﯾن صورت ھم از فضای داخل جعبه سود میبرﯾد و ھم از سطح روی آن به عنوان ميز
كنار تخت استفاده میكنيد.
اگر فضای اتاق به اندازهای كوچك است كه امكان قرار دادن ميزی در كنار تخت وجود ندارد ،ﯾك طبقه به اندازه عرض تختخواب در قسمت باالی تخت
و در ارتفاع مناسبی از آن روی دﯾواری كه تخت به آن تكيه دارد نصب كنيد.
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برای تامين فضای الزم جھت نگھداری از لباسھا ،كتابھا و ساﯾر وساﯾل از تمام امكانات و زواﯾای اتاق بھره بگيرﯾد .اگر اندازه اتاق در حدی است كه
از تختخواب معمولی استفاده كنيد آن را از نوع كشودار انتخاب كنيد تا بتوانيد از فضای زﯾر تخت برای وساﯾل دﯾگر بھره بگيرﯾد و ﯾا با قرار دادن چند
جعبه با ارتفاع مناسب در زﯾر تخت از اﯾن فضا سود ببرﯾد.
وساﯾلتان را میتوانيد به دو گروه تقسيم كنيد :آنھاﯾی كه به صورت روزانه ﯾا ھر چند روز ﯾكبار مورد استفاده قرار میگيرند و وساﯾلی كه در
فاصلهھای زمانی طوالنیتر به كار میآﯾند .دسته اول را در فضاھای در دسترس قرار دھيد و دسته دوم را در جاھاﯾی مثل قسمت باالی كمد
بگذارﯾد كه چندان در دسترس نيستند.
برای استفاده بھينه از فضای اتاقتان از ابتكار و خالقيت خود بھره بگيرﯾد و از فضاھای به ظاھر مرده سود ببرﯾد .در بسياری از اتاقھا وجود ستونھا
و نقاﯾص زمين موجب به وجود آمدن فرورفتگیھاﯾی در دﯾوارھای خانه میشود .اﯾن فرورفتگیھا برای نصب طبقات و استفاده به عنوان كتابخانه ﯾا
قرار دادن لوازم صوتی و حتی كامپيوتر و وساﯾل جانبیآن فضاﯾی مناسب ھستند .نصب طبقات چوبی ،فلزی و ﯾا شيشهای روی دﯾوارھای صاف و
بدون فرورفتگی نيز میتواند فضاﯾی برای قرار دادن وساﯾل كوچك و خردهرﯾزھای شخصی شما فراھم كند.
ميز تحرﯾر ﯾا ميز كامپيوترتان میتواند ﯾك ميز سه گوش كوچك در زاوﯾه دو دﯾوار اتاق باشد .اگر جای كافی برای ﯾك ميز كامپيوتر معمولی دارﯾد
ممكن است آن را در زﯾر پنجره جاﯾی از دﯾوار كه معموال ً استفاده نمیشود قرار دھيد .ميزی انتخاب كنيد كه طول و عرض كمتری داشته باشد اما
دارای طبقات متعددی برای قرار دادن وساﯾل جانبیكامپيوتر باشد.
كمدھای دﯾواری كه اغلب ارتفاعی تا سقف اتاق دارند فضای زﯾادی را در اختيار شما قرار میدھند .برای استفاده بيشتر از اﯾن فضا میتوانيد داخل
كمد را طبقهبندی كنيد و ﯾا در قسمت پاﯾين آن دو ﯾا سه كشو بسازﯾد .اگر اتاق شما كوچك است بھتر است ھيچ امكانی را برای استفاده از اﯾن
فضا از دست ندھيد و با نصب جيبھای پارچهای ﯾا چند رشته طناب به موازات ھم روی سطح داخلی كمد حداكثر استفاده از فضای داخل كمد را
داشته باشيد.
اگر اغلب در اتاق خود پذﯾرای تعدادی از دوستانتان ھستيد برای تامين فضای نشستن كافی میتوانيد از صندلیھای تاشوی كوچك ﯾا
صندلیھاﯾی كه روی ھم قرار میگيرند استفاده كنيد .به اﯾنترتيب در زمانی كه به آنھا نياز ندارﯾد صندلیھا را جمع كرده در گوشهای از اتاق ﯾا
داخل ﯾك كمد قرار میدھيد .در فضای كوچك دو ھدف را باﯾد در تمام مراحل دكوراسيون اتاق به خاطر داشته باشيم :ﯾكی استفاده بھينه از تمام
فضای موجود و دﯾگری بزرگنماﯾی و القای حس فضای بيشتر به بيننده.
درباره ھدف اول راھكارھاﯾی را بررسی كردﯾم اما ھدف دوم از طرﯾق انتخاب رنگ و نورپردازی فضا عملی میشود .رنگھای روشن و ساده مانند
خانواده رنگھای خنثی و ﯾا رنگھای طبيعی بھترﯾن انتخاب برای اتاقھای بسيار كوچك ھستند .اما اگر اتاق شما خيلی كوچك نباشد میتوانيد
تنوع رنگی بيشتری در آن داشته باشيد.
اگرچه ھمواره رنگھای آرامشبخش و مالﯾم برای اتاق خوابھا توصيه میشوند اما اتاق خواب فضاﯾی خصوصی است و باﯾد با سليقه صاحب آن
رنگآميزی شود اما عالوه بر سليقه شخصی اطالع از بعضی اصول در انتخاب رنگ مفيد است .به خاطر داشته باشيد رنگھای سرد مانند آبی و
سبز رنگھاﯾی ھستند كه سطوح را عقبتر از آنچه ھستند نشان میدھند از اﯾن رو فضاھای كوچك را بزرگتر مینماﯾانند درحالی كه رنگھای
گرم كه اصطالحاً به »رنگھای پيش رونده« معروف ھستند جلوتر به نظر میرسند و در نتيجه فضا را كوچكتر نشان میدھند.
جوانان اغلب به رنگھای پرانرژی و زنده عالقهمند ھستند اما بھتر است برای طراحی رنگ در ﯾك اتاق كوچك از اﯾن رنگھا در سطوح كوچك و به
عنوان آكسان استفاده كنيد .از دﯾوارھای روشن اتاق به عنوان بومی سفيد برای معرفی سطوح رنگی كوچكتر با رنگھای درخشان و مورد
عالقهتان بھره بگيرﯾد .دﯾوارھای سفيد ﯾا كرم روشن شاﯾد برای جوانان كمی كسلكننده به نظر برسند اما در عوض اﯾن حسن را دارند كه به شما
امكان میدھند ھر چند گاه ﯾكبار رنگ ساﯾر وساﯾل اتاقتان را بدون نگرانی از ھماھنگی آن با رنگ دﯾوارھا تغيير دھيد .برای بزرگنماﯾی اتاقھای
كوچك بھتر است درھا و پنجره را به رنگ دﯾوار رنگ بزنيد و حتی پرده اتاق را ساده و ھمرنگ دﯾوار انتخاب كنيد.
تاثير آﯾنهھا در بزرگنماﯾی را فراموش نكنيد .وجود ﯾك آﯾنه قدی در اتاق ﯾك جوان نيازی حتمی است ضمن اﯾنكه با بازتاب نور فضا را نيز بزرگتر از آنچه
ھست نشان خواھد داد .در صورت امكان آﯾنه را روی دﯾوار مقابل پنجره نصب كنيد تا با بازتاب نور طبيعی تاثير بيشتری داشته باشد .نصب آﯾنه روی
در كمدھا نيز عالوه بر بزرگنماﯾی و گردش نور در اتاق به آن نماﯾی مدرن میبخشد .نورپردازی نيز از اصولی است كه باﯾد به آن توجه شود.
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چيدمان اتاق خواب به روش فنگ شويی

اتاق خوابھا مھمترﯾن بخش ﯾک خانه برای آرامش و راحتی ھستند ،ھر
چند که بيشتر ساعاتی که در اﯾن اتاق میگذرد در ساعتھای خواب است.
در ھمين راستا نباﯾد ھرگز اﯾن اتاق را تنھا به اﯾن خاطر که در تيررس نيست
نادﯾده گرفت ،زﯾرا که تنھا با خوابيدن در ﯾک اتاق خواب آرامشبخش است
که میتوان روزی سرشار از سرخوشی را آغاز کرد .تا میتوانيد از مظاھر
طبيعی برای دکوراسيون اتاقتان استفاده کنيد .انواع گياھان خانگی و
وساﯾل ساخته شده از چوب ،سنگ و ...میتواند به شما در داشتن اتاقی
بینظير ،زنده و سرشار از انرژیھای مثبت و نيرودھنده کمک کند .در اﯾنجا
برای تکميل بحث ،خوب است اشارهای ھم به کتاب پزشکی مکمل و
درمانھای موازی کنيم .در اﯾن کتاب در مبحث فنگشوﯾی توصيهای مھم و
جالب شده است :از گياھان و اشيای مختلفی مانند تابلو ،مجسمه ،سکه،
سنگﯾشم ،زنگوله و ...به عنوان ابزار روﯾاروﯾی با تاثيرات منفی ،تقوﯾت
تاثيرات مثبت و ﯾا حماﯾت و حفاظت ساکنان خانه استفاده میشود که
استفاده از اﯾن اشيا باﯾد در موارد مشخص و ﯾا آگاھی کامل از اھميت نمادﯾن آن انجام گيرد .طبيعت ھمواره زﯾباترﯾن و کاملترﯾن الگوھا را در اختيار
انسانھا قرار میدھد پس برای موفق شدن در اﯾن کار ھم ،بھترﯾن الگوی شما چه در انتخاب رنگھا و چه در چيدمان وساﯾل اتاقتان طبيعت
است .عالوه بر اﯾن شما میتوانيد به جای گم شدن در ميان انبوھی از کتابھا و جزوات مربوط به رنگشناسی با نگاھی ساده اما دقيق به
چگونگی در کنار ھم قرار گرفتن رنگھا در طبيعت ،زﯾباترﯾن ترکيبات رنگی را متناسب با فضای اتاقتان اﯾجاد کنيد .با توجه به ھمه آنچه که در باال
گفته شد بھترﯾن توصيهای که میتوانم نھاﯾتا به شما برای طراحی و تغيير دکوراسيون اتاقتان بکنم اﯾن است که ابتدا سعی کنيد اطالعات پاﯾهای
الزم را در اﯾن زمينه کسب کنيد و قبل از ھر چيز به قلب خودتان و احساسات درونیتان عميقا توجه کنيد نه به سخنان دوستان ،عالﯾق پدر و
مادرتان و ﯾا سليقه اطرافيان دﯾگرتان ،به خودتان و احساسات خودتان و سليقه خودتان اعتماد کنيد چرا که نھاﯾتا اﯾن شماﯾيد که باﯾد در اﯾن اتاق
زندگی کنيد.
 به ھيچ عنوان درست نيست کسانی که به سختی به خواب میروند ،اتاق خوابشان رو به غرب باشد ،در حالی که اتاقھای رو به طلوع برایکسانی که بيدار شدن براﯾشان سخت است ،اﯾدهآلاست.
 جاﯾی که تختخوابتان را قرار میدھيد بسيار حياتی است .زﯾرا شما حدود ﯾک سوم زندگیتان را در آن سپری خواھيد کرد .بھتر است سرتان بهطرف دﯾوار باشد تا دﯾوار از آن حماﯾت کند و به طرف در دﯾد داشته باشيد .اگر ميزھای دارای روميزی پارچهای کنار تخت باشد و تابلوﯾی پشت تخت
آوﯾزان باشد ،محيط را آرام میکند .از تصوﯾرھای نامناسب ﯾا شلوغ باﯾد اجتناب شود ،اﯾن اتاق تقارن و مناسبت خوبی دارد ،ميزھای متناسب کنار
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تخت رابطه مثبت را تقوﯾت میکند.
 ھنگام شب آﯾنهھای روی در کمدھا ﯾا ميز آراﯾش را با پرده روشن بپوشانيد ،چون ھنگام خواب باﯾد انرژیھای موجود در اتاق آرام باشند ،چرا کهآﯾنه آنھا را گسترش میدھد.
 تختخوابھای دارای قاب فلزی ،امواج الکترومغناطيسی لوازم برقی و سيمکشی خانه را تشدﯾد میکند ،تختخوابھای چوبی بھتر ھستند. برای مالفهھا ،پتو و روبالشیھا از مواد طبيعی استفاده کنيد. اتاق خواب ھر چه کوچک باشد ،متناسب و اﯾدهآلتر است. رنگھای سفيد و کرم روشن ،بھترﯾن رنگ برای اتاق خواب است ،ھر رنگی که کمرنگ باشد ،اتاق خواب شما را آرام خواھد کرد.منبع  :روزنامه کارگزاران
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چيدمان اتاق کامپيوتر

● ارگونوميک چيست ؟
ارگونوميک ) (ERGONOMICSشاخه ای از علم مھندسی است که به
طراحی ابزار و لوازمی برای حفظ سالمت فيزﯾکی بدن در ھنگام کار می
پردازد .درد ،غالبا در اثر حفظ مداوم ﯾک حالت نادرست قرارگيری بدن اﯾجاد
میشود .مثالھای راﯾج آن شامل :تاﯾپ ھمزمان با صحبت تلفنی با نگه
داشتن گوشی تلفن در گودی گردن ،چرخاندن مداوم سر از چپ به راست
ھنگام تاﯾپ از روی ﯾک متن و نگاه کردن به صفحه کامپيوتر و ﯾا نشستن به
مدت طوالنی ھستند.
● ميز کار کامپيوتر:
ﯾکی از شاخص ھای استقرار تجھيزات ،ميز کار راﯾانه است .ميز کار را می توان به سه قسمت تقسيم کرد:
▪ ناحيه اول :ناحيه ای که به ندرت از آن استفاده می شود )قسمت عقب سطح ميز کار(.
▪ ناحيه دوم :ناحيه ای که گهگاه از آن استفاده می شود )قسمت وسط سطح ميز کار(.
▪ ناحيه سوم :ناحيه ای که ھمواره از آن استفاده می شود )قسمت جلوﯾی سطح ميز کار(.
● نحوه استقرار ميز کار کامپيوتر:
ناحيه اول ﯾا قسمت اول که سطح انتھاﯾی ميز کار است و به ندرت از آن استفاده می شود ،مکانی است که فقط جھت نماﯾش است .اشياﯾی
ھمچون مانيتور ،عکس ،ساعت ،گلدان ،جای مداد و خودکار ،بلندگو ﯾا اسپيکر در اﯾن ناحيه قرار می گيرند .ناحيه ﯾا قسمت دوم ،سطح ميانی ميز
کار است .در اﯾن ناحيه ،اشياﯾی قرار می گيرند که گھگاه از آنھا استفاده می شود؛ لوازمی ھمچون تلفن ،ماشين حساب ،سينی و . ...ناحيه ﯾا
قسمت سوم ،سطح آغازﯾن ﯾا جلوﯾی ميز کار است .در اﯾن منطقه ادواتی قرار می گيرند که ھمواره کاربرد دارند؛ ادواتی ھمچون کی برد ،موس و
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موس پد .در مورد ميزکار ذکر اﯾن نکته الزامی است که ميزھاﯾی که صفحات جداگانه ای برای صفحه کليد و موس دارند ،به ھيچ عنوان مناسب کار
کاربران نيستند.
● نحوه استقرار مانيتور
مانيتور باﯾد به صورتی استقرار ﯾابد که اوال ً در ناحيه اول باشد و در ثانی دقيقاً روبه روی صورت باشد .به گونه ای که ھنگام کار با آن ،بتوان باالترﯾن
نقطه مانيتور را مشاھده کرد ﯾا به عبارتی دﯾگر ،چشم کاربر به موازات باالترﯾن قسمت مانيتور باشد و فاصله مانيتور از چشم کاربر نيز بين چھل و
ھفتاد سانتی متر باشد.
● نحوه استقرار صفحه کليد
ذکر اﯾن نکته بسيار مھم است که صفحه کليد ھرگز نباﯾد در ارتفاعی باالتر ﯾا پاﯾين تر از سطح ميز کار باشد .به عبارت دﯾگر ،صفحه کليد باﯾد دقيقاً
روی ميز کار و در قسمت سوم و روبه روی مانيتور باشد .در اﯾن حالت زاوﯾه بين بازو و ساعد در ھنگام کار نباﯾد از نود درجه تجاوز کند .نکته دﯾگر در
مورد صفحه کليد ،نحوه استقرار مچ دست ھا روی آن است .خيلی مھم است که ھر دو مچ کامال ً به موازات ھم روی صفحه کليد به نحوی قرار
بگيرند که ھر ﯾک سھمی از صفحه کليد را به گونه مساوی تقسيم کند .جمع شدن مچ دست به سمت داخل ﯾا خارج ،ھرگز اصولی نيست .زاوﯾه
گرفتن کف دست از مچ نيز باعث آسيب خواھد شد .نکته بسيار مھم و قابل اشاره ،اﯾن است که دﯾده شده بسياری از کاربران ،پاﯾه ھای زﯾر
صفحه کليد را باز می کنند تا به کی برد زاوﯾه بدھند؛ اﯾن کار بدترﯾن حالت برای مچ دست است .بھترﯾن حالت برای کی برد آن است که صفحه
کليد ،کمترﯾن زاوﯾه را داشته باشد.
● نحوه استقرار موس
مانند صفحه کليد ﯾا ھمان کی برد بيشترﯾن کاربرد را دارد .محل استقرار آن برای کاربران چپ دست ،سمت چپ و برای کاربران راست دست،
سمت راست و در ناحيه سوم است .دﯾده شده که بسياری از کاربران ،موس و موس پد را در ناحيه دوم ميز قرار می دھند و اﯾن باعث می شود
که زاوﯾه بين بازو و ساعد بيش از نود درجه شود .در مورد مچ دست نيز به اﯾن نکته باﯾد اشاره کرد که ھنگام کار با موس ،دست باﯾستی با موس
در ﯾک امتداد باشد .ﯾعنی خم شدن مچ به سمت چپ ﯾا راست ﯾا باال و پاﯾين صحيح نيست .محل استقرار انگشتان روی موس نيز به اﯾن قرار
است که سه انگشت وسطی بر روی موس و انگشت ھای شست و کوچک در دو طرف موس قرار می گيرند.
● صندلی کامپيوتر
ﯾک نکته مھم و اساسی اﯾنکه برخی از عزﯾزان پس از خرﯾداری ﯾک راﯾانه در منزل ﯾا محيط کار به منظور صرفه جوﯾی اقتصادی اقدام به خرﯾد
صندلی کامپيوتر ﯾا صندلی مھندسی نمی کنند و از صندلی ھای معمولی منزل بھره می برند اﯾن موضوع وقتی خطرناک می شود که از صندلی
چوبی و صندلی اﯾستا و غير متحرک بھره می برﯾد .اگر از نگاه اقتصادی به اﯾن موضوع نگاه می کنيد مطمن باشيد با استفاده از صندلی ھای
چوبی و غير استاندارد در آﯾنده دچار بيماری ھا شده که عالوه بر اعمال ھزﯾنه ھای گزاف؛ دردھای غيرقابل درمانی را بروز می دھد .پس توصيه
اکيد می شود در ھنگام خرﯾد کامپيوتر ،ﯾک ميز و صندلی مخصوص کامپيوتر خرﯾداری کنيد که عالوه بر زﯾباﯾی و ظرافت در مبلمان محل کار و منزل
وﯾا اتاق شخصی شما باعث جلوگيری از بروز خطرناک و بيماری ھای ناشی از کار با کامپيوتر می شود .
 (١صندلی شما باﯾد متحرک و دوار و با پاﯾه چرخدار باشد.
 (٢ارتفاع صندلی نيز قابل تغيير باشد تا بر اساس قد و طول بدن شما و نسبت آن با طول دستھاﯾتان به گونه ای تنظيم گردد که به راحتی با
صفحه کليد کامپيوتر کار نموده و صفحه نماﯾشگر را روﯾت کنيد.
 (٣صندلی براساس وزن شما ،دارای مفصلھاﯾی باشد که بتواند حرکات شما را تنظيم کند.
 (۴پشتی صندلی باﯾد به صورتی طراحی شده باشد که از بروز کمر درد و دردھای مفصلی جلوگيری کندمحل نشستن آن قابل تنظيم به جلو و
عقب باشد.
 (۵محل نشستن آن از جنسی باشد که قابل سرخوردن نباشد.
 (۶حداقل۴پاﯾه باشد )تعداد بيشتر بھتر است( و قابليت چرخش ٣۶٠درجه داشته باشد .نکته مھم آنکه صندلی ھاﯾی که دارای تکيه گاه برای
دست ھا ھستند ،مناسب نيستند.
● نحوه استقرار صندلی کامپيوتر
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چگونگی تنظيم صندلی کامپيوتر ھم قابل تامل است که باﯾد به صورت جدی تلقی گردد.
▪ مرحله اول :درست روبه روی صندلی باﯾستيد .در اﯾن حالت زانوھا باﯾد با محل نشستن در ﯾک راستا باشند .به عبارتی ،زانوھا با محل نشستن
تماس داشته باشد .در اﯾن حالت محل نشستن تنظيم شده است.
▪ مرحله دوم :روی صندلی بنشينيد .در اﯾن حالت قسمت داخلی زانو با لبه صندلی باﯾستی به اندازه ﯾک مشت جمع شده کاربر فاصله داشته
باشد .توجه داشته باشيد که زانو باﯾستی زاوﯾه ای حدوداً نود درجه بين ساق و ران داشته باشد.
▪ مرحله سوم :تکيه گاه ﯾا پشتی باﯾد به نحوی تنظيم شود که دقيقاً قسمت انحنا ﯾا تورفتگی کمر را پر کند .اگر ھر ﯾک از اﯾن سه مرحله تنظيم
نبود ،در صورت اﯾنکه صندلی کاربر دارای شرط ذکر شده باشد ،به راحتی می توان آن را تنظيم کرد.
● چگونگی نشستن بر روی صندلی کامپيوتر
ھنگام نشستن ،کف پاھا باﯾد به طور کامل روی سطح زمين قرار بگيرد .در اﯾن حالت دست ھا از دو طرف به سمت پاﯾين نگه داشته شود ،آرنج ھا
باﯾد با سطح ميز در ﯾک امتداد باشد و حتی االمکان ھيچ چيزی را زﯾر پاھا نباﯾد قرار دارد .اما اگر با توجه به موارد ﯾاد شده ،اختالف سطحی پيش
آمد ،می توان از ﯾک کتاب عرﯾض ﯾا ﯾک سطح مسطح عرﯾض برای زﯾر پاھا استفاده کرد که اﯾن سطح عرﯾض حتماً باﯾد از عرض ھر دو پا بيشتر
باشد)دو برابر سطح ھر دو پا( .الزم به توضيح است که سطح مسطح فوق ،نباﯾد ھيچ زاوﯾه ای داشته باشد.
منبع  :مرکز خدمات مشاورهای صنعت نفت
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چيدمان اتاق نشيمن

برای تمامی ما اتاق نشيمن صميمی ترﯾن و خاطره انگيزترﯾن قسمت منزل
است .جاﯾی که برای ھمگان اﯾن فرصت را فراھم می کند تا زمانی را دور
ھم جمع شوند و گفتگو کنند .بنابراﯾن ،فضای موجود باﯾد آرامش و آساﯾش
را به اعضای خانواده القا کند.
به ھر حال ،اگر فضای اتاق نشيمن وسيع است ،می توان با شگردھاﯾی
ضمن تأمين سليقه اھل خانه ،محيطی جذاب را فراھم کرد .برای نمونه ،ﯾک
قفسه کتاب در گوشه ای از اتاق ﯾا نصب مدالھا ،عکسھا و مدارک تحصيلی
بر دﯾوار به اﯾن وضعيت کمک مؤثری می کند و کلکسيون اعضای خانواده نيز
برای اﯾن موضوع بسيار ارزشمند ھستند.
ھمچنين ،در اتاقھای بزرگ پاراوان می تواند بھترﯾن وسيله برای تقسيم
بندی و افزاﯾش صميميت محيط باشد .حتی از پاراوانھای چوبی می توان
برای قرار دادن وساﯾل دکوری دلخواه استفاده کرد البته در محيطھاﯾی با
وساﯾل سنگين و تيره پاراوانھای با روکش پارچه ای فضا را بسيار تلطيف می کند.

www.takbook.com

www.takbook.com
قاليچه ھای کوچک نيز وساﯾل مھمی در زﯾباﯾی و جذابيت خانه به شمار می رود ،زﯾرا ضمن تفکيک بخشھای اتاق نشيمن با رنگ و نقش خود به
فضا نشاط می بخشد.
گياھان نيز تأثير غيرقابل انکاری در اﯾن زمينه دارند ،به طوری که اگر ما در نگھداری و طراوت آنھا دقت کنيم ھمواره در کنارشان احساس سرزندگی
خواھيم کرد و مھمتر آنکه ،در نحوه چيدمان مبلمان باﯾد دقت کرد ،طوری که در اﯾن فضا افراد به راحتی گردھم جمع شوند و با ﯾکدﯾگر گفتگو کنند.
بنابراﯾن مبلھا را از دﯾوارھا دور کرده و به ﯾکدﯾگر نزدﯾک کنيم .به طوری که رو به رو ھم قرار بگيرند .در ضمن توجه داشته باشد ھر فرد در محل خود
به ميزی کوچک نيز دسترسی داشته باشد.
وجود کوسنھا نيز در تقوﯾت حس زﯾباﯾی مؤثر است و مبلھا و کاناپه ھا را از وساﯾلی خشک و عادی خارج می کند .بنابراﯾن از کوسنھاﯾی استفاده
کنيم که جلوه محيط را افزاﯾش بدھد برای نمونه ،برای مبلھای ﯾک رنگ ،کوسنھای نقش دار زﯾباتر ھستند و اگر کوسنھای بدون طرح را استفاده
می کنيم ،بھتر است جنس آن نرم و از جنس مخمل ﯾا مخمل کبرﯾتی و ابرﯾشم باشد.
● شگردھاﯾی برای بزرگنماﯾی محيط
امروزه بسياری از ما به دليل شراﯾط اجتماعی و اقتصادی در خانه ھای کوچک و آپارتمان زندگی می کنيم .اﯾن شيوه زندگی نيز چيدمان خاص
خودش را دارد و البته بسيار مھم است ،چرا که با قدری سليقه فضاﯾی محدود به مکانی دلخواه تبدﯾل می شود.
بنابراﯾن بزرگترﯾن مبل را مقابل بزرگترﯾن و طوالنی ترﯾن دﯾوار قرار بدھيم به گونه ای که فضای مرکزی آن کامال ً دﯾده شود .ھمچنين به جای مبلمان
جاگير و کاناپه ھای بزرگ ﯾک ست کوچک با طراحی باز بسيار مناسب است.
از دﯾگر شگردھای وسيع نماﯾی فضا ،استفاده از صندليھای بدون پشتی در قسمت کنار اپن آشپزخانه است .ھمچنين ،بھره مندی چندگانه از ابزار
و وساﯾل نقش مھمی در اﯾن امر دارد .به طور مثال ،ميز چای خود را به گونه ای انتخاب کنيم که چندﯾن قفسه نيز داشته باشد ،به اﯾن ترتيب می
توان کتاب ﯾا روزنامه ھا را در آن قرار داد.
تابلوھا نيز در بزرگنماﯾی فضا تأثير قابل توجھی دارد البته به اﯾن شرط که صحيح استفاده شوند .پس تابلوھا را در وسط دﯾوار نصب نکنيم .بھترﯾن
روش برای اﯾن گونه محيطھا ترکيب در تابلو به صورت عمودی است که بلندی سقف را به بيننده القا می کند.
تابلوھا و تصاوﯾر شلوغ برای فضای محدود مناسب نيست ،اما اگر ناچار به استفاده شدﯾم برای چنين تصاوﯾری حاشيه ای سفيد و قابی بارﯾک را
در نظر بگيرﯾم .نصب ميله پرده نيز می تواند در اﯾن مقوله تأثيرگذار باشد ،بنابراﯾن با نصب آن باالتر از حد پنجره سقف را می توان بلندتر نشان داد.
ھمچنين ،خوشبختانه فناوری نوﯾن نيز ما را برای رسيدن به فضاﯾی وسيع در آپارتمانھا کمک می کند ،بنابراﯾن می توان از سيستمھای صوتی و
تصوﯾری کم حجم نظير تلوﯾزﯾونھای LCDاستفاده کرد .راﯾانه ھای فلترون نيز اﯾن گونه است.
البته در اﯾن فضاسازی نباﯾد عنصر نور را نادﯾده گرفت .نور سفيد و مالﯾم که به طور مساوی اتاق را روشن می کند ،نيز باعث وسعت حوزه دﯾد و
بزرگ نماﯾی فضا می شود .ھمچنين بھره مندی از تک رنگھای مالﯾم اتاق را بزرگتر نشان می دھد.

پرند افشار
منبع  :روزنامه قدس
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چيدمان براساس رنگ دکوراسيون زردـ آبی

برای داشتن ﯾك اتاق رنگين ،الزم است با روانشناسی رنگھا و تاثير
متقابل رنگھا بر ﯾكدﯾگر آشنا باشيد .چرخه رنگ كمك میكند كه در
رنگآميزی اتاقتان ،از به كار بردن رنگھای ناسازگار و نامطبوع در كنار ھم
بپرھيزﯾد .استفاده از اﯾن چرخه راـ كه بسيار ھم آسان است ـ ﯾاد بگيرﯾد تا
بتوانيد در ﯾك آن تشخيص دھيد كه چه رنگھاﯾی با ﯾكدﯾگر سازگارند .در
خالل معرفی اتاقھا ،توضيحات جامعتری درباره رنگ خواھيم داد .رنگھای
مكمل )رنگھاﯾی كه در چرخه رنگ درست مقابل ھم قرار گرفتهاند(
بيشترﯾن تاثير را بر ﯾكدﯾگر میگذارند .رنگ زرد پرانرژی كه در اﯾن اتاق
)عكس باال( استفاده شده در محيط احساس سرخوشی اﯾجاد كرده است.
سپس فضا با رنگماﯾهھای گوناگون بنفش و آبی مطبوعتر شده است .ب
نفش تيره سرد با اﯾنكه با زرد تند به شدت در تضاد است ،آن را آرامتر نيز میكند و فضای رنگارنگ چشمگيری پيش روی مینھد كه زندگی در آن
لذتبخش است .اﯾن اتاق از طيف وسيع رنگ بنفش تشكيل شده است:
از بنفش خيلی كمرنگ موكت تا رنگ بنفش ميز و بنفش تيره پردهھا كه با قرارگرفتن در كنار رنگ زرد ،پيوندی از دو رنگ كليدی به دست دادهاند.
كاناپه پارچهای كه با رنگ بنفش تيره ماﯾل به آبی پوشيده شده ،آنقدر پررنگ است كه با دﯾوارھای زرد در تعادل باشد .كوسنھا با رنگ ﯾاسی و
صورتی و طرح چھل تكهشان ،كيفيت رنگی محيط را ارتقا میبخشند .پردهھا ،دوخت مدرنی دارند و از ميله استيل آوﯾزان شدهاند .در اتاقی كه
دﯾوارھا و مبلمان رنگآميزی متضاد دارند ،بھترﯾن گزﯾنه برای پوشش پنجره ،پردهھای بلند است كه میتواند برای امتداد دادن رنگ ثانوی تا سقف
استفاده شود .قرارگرفتن پرده در كنار دﯾوار ،اﯾن تاثير را شدﯾدتر میكند.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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چيدمان به شيوه فنگ شويی تغيير فضای خانه برای جريان انرژی مثبت

به كمك فنگ شوﯾی فضای داخلی خانه را اصالح كنيد و انرژی ھای مثبت را
به جرﯾان اندازﯾد .خانه شما از اﯾن پس مظھر آساﯾش ،آرامش و نشاط
خواھد بود .فنگ شوﯾی در لغت به معنای آب و باد است و به ھنر چيدمان
محيط برای اﯾجاد تعادل و ھماھنگی بھتر ميان انرژی ھاﯾی كه ما را احاطه
كرده اند گفته می شود .اصول فنگ شوﯾی با زندگی ھای پراضطراب و خانه
ھای مدرن ما مطابقت دارد.
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اشيا را تلنبار نكنيد
اشيای غيرالزم را حذف كنيد تا شاھد تجدﯾد حيات و جرﯾان انرژی و فوران
نيرو در رگ ھای زندگی تان باشيد .اﯾن ﯾك لطف عملی ،محسوس و
ملموس است كه می توانيد در حق خود روا دارﯾد.
● چھار وﯾژگی اشيای تلنبار شده:
▪ مورد استفاده نيستند ﯾا دوستشان ندارﯾد.
▪ نامرتب و نامنظم اند
▪ برای ﯾك محيط كوچك ،زﯾادند
▪ ھر چيز ناتمام
حفظ اشيای زائد در گوشه و كنار منزل می تواند تأثير مخربی داشته باشد .در خانه خود كشوی مخصوص نگھداری اشيای زائد داشته باشيد .الزم
نيست مرتب باشد ھدف از وجودش پاالﯾش انباشتگی است .جاﯾی برای حفظ و نگھداری از متعلقات شما تا مابقی فضای خانه تابناك ،گشاده و
انرژی در آن سيال و در حركت باشد نه راكد و اﯾستا.
پاك و خلوت نگھداشتن در ورودی بسيار مھم است .انباشتگی در نزدﯾكی در ورودی اصلی خانه تان تالش و تكاپوی غيرالزم توليد می كند .ھر
چيزی را كه پشت درھا است و نمی گذارد درھا كامل باز شود مانند گيره ھا و جالباسی ھا ﯾا اثاث منزل از جمله سطل زباله ﯾا سبد لباس ،بردارﯾد.
وقتی درھا به آسانی باز نمی شود ،انرژی نمی تواند آزادانه در خانه شما بچرخد.
اتاق خواب شما انباری نيست .درست نيست كه راﯾانه ،دوچرخه ورزشی ،وساﯾل شكسته و اشياﯾی كه استفاده نمی كنيد را در اﯾن اتاق
بگذارﯾد .انباشتگی در اتاق خواب ممنوع است .انرژی نامطلوبی پيرامون لباس ھای چرك حركت می كند .ھرگز سبد لباس ھای چرك را در اتاق
خواب نگذارﯾد .دست كم ھفته ای ﯾكبار مالفه ھا را بشوﯾيد و عوض كنيد تا انرژی تان پاك و سرشار از طراوت و نيروی حيات شود.
بھترﯾن چيزی كه در كشوی تخت خواب می توانيد نگھدارﯾد ملحفه ھا و حوله ھای تميز ﯾا لباس خواب و ساﯾر البسه كامال ً تميز است.
انباشتگی در كمدھا و گنجه ھا ھمچون مشكالتی در حال تعليق ،منتظرند
بعضی افراد حتی لباس ھاﯾی را كه در ٢٠سال گذشته نپوشيده اند نگه می دارند .بھانه شان اﯾن است كه اگر آنھا را به اندازه كافی نگھدارند
دوباره باب روز می شود .اگر آن لباس را سال گذشته نپوشيده اﯾد ،رھاﯾش كنيد و طی اﯾن مدت اگر تماﯾل به پوشيدن لباس نداشته اﯾد زمان آن
لباس به سر رسيده است.
در بعضی از حمام ھا از زمين تا سقف انبوھی از وساﯾل و كاالھای زﯾباﯾی و آراﯾشی چيده شده است .اﯾن لوازم در گوشه و كنار از روی قفسه ھا و
طاقچه ھا گرفته تا درگاه پنجره و حتی دورتادور وان حمام و روی كف زمين به چشم می خورد و در ھم رﯾختگی اﯾجاد می كند.
كار درست اﯾن است كه با نصب محفظه ای اﯾن به ھم رﯾختگی را سر و سامان بخشيد.
پاركينگ ،انباری اشيای بی مصرف نيست
گاراژ و پاركينگ خودرو ،محوطه محبوب معتادان انباشتگی است .مكانی برای حفظ قطعات ماشينی كه دﯾگر صاحبش نيستيد .از گاراژ می توان
برای نگھداری اشيا استفاده كرد اما اشياﯾی كه دوستشان دارﯾد و از آنھا استفاده می كنيد فضای مرتب و منظم پاركينگ می تواند شادی بخش
باشد.
جای انبار كردن اشيا در كشورھای مختلف ،فرق دارد
در استراليا مردم دوست دارند اشيا را در پاركينگ منزل ﯾا ﯾك انباری در زﯾرزمين روی ھم تلنبار كنند .در انگلستان اتاق زﯾر شيروانی ﯾا سرداب ،در
اﯾرلند گلخانه ﯾا حياط خلوت پشت ساختمان و در آمرﯾكا در ھمه گوشه و كنار محل تلنبار كردن اشياست.
● كتاب ھای كھنه را نگه ندارﯾد
چسبيدن به كتاب ھای كھنه مشكلی ھمگانی است .اما مشكل چسبيدن به كتاب ھای كھنه اﯾن است كه به شما اجازه نمی دھد فضاﯾی برای
آرمان ھا و اندﯾشه ھای نو بيافرﯾنيد .كتاب ھاﯾتان نماﯾانگر عقاﯾد و باورھای شما ھستند .وقتی كه كتاب ھای زﯾادی در قفسه ھای كتابخانه خود
دارﯾد در عقاﯾد و باورھاﯾتان مصر می شوﯾد و مانند كتاب ھای كھنه و قدﯾمی تان انرژی بو گرفته و پوسيده ای از وجودتان می تراود .اھدای كتاب به
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كتابخانه محله ﯾك راه حل عالی است .ھمچنين می توانيد آنھا را به كسانی كه كتاب دست دوم می خرند بفروشيد .به طور ھمزمان ھم رھاﯾی از
انباشتگی است و ھم معامله.
اگر انبوھی از برﯾده ھای جراﯾد دارﯾد مھلت نگھداری براﯾشان در نظر بگيرﯾد و اگر تا آن روز معين باﯾگانی نشدند آنھا را روانه سطل زباله كنيد .پس از
خواندن مجالت آنھا را نگاه ندارﯾد مجالت را بخوانيد و سپس به خانه سالمندان ﯾا مطب پزشكان ﯾا مدارس ،ﯾا ساﯾر اماكن عمومی اھدا كنيد.
عكس ھاﯾی را كه ﯾادآور دوران سخت گذشته است نگه ندارﯾد .فقط آنھاﯾی را نگه دارﯾد كه خوشحالتان می كند و احساس خوبی به شما می
بخشد .مابقی را دور برﯾزﯾد و فضا را خلوت كنيد .جاﯾی برای ورود موھبت ھای تازه و بھتر بيافرﯾنيد.
ميز تحرﯾرتان را خلوت كنيد و امور كاغذی تان را به حداقل برسانيد .زﯾرا اﯾن امر ﯾكی از رموز موفقيت در كسب و كار است .ميز تحرﯾر پاالﯾش ﯾافته و
منظم نماﯾانگر ذھنی پاالﯾش ﯾافته و منظم است و ذھن پاالﯾش ﯾافته و منظم قادر به مشاھده دقيق و دارای نقطه نظرھای سودمند است .اگر در
كاغذ غوطه ور باشيد ھمانجا خواھيد ماند.
● ھدﯾه ھاﯾی را كه دوست ندارﯾد ،نگه ندارﯾد
ھداﯾاﯾی را كه دوست ندارﯾد رھا كنيد .آنچه را كه دوست دارﯾد دارای انرژی نيرومند و درخشان و تابناك است و ھداﯾاﯾی كه دوستشان ندارﯾد دارای
انرژی متعارض و ناراحت كننده ای است كه موجب می شود شادابی وجودتان كاھش ﯾابد .در واقع در خانه تان انرژی تيره ای توليد می كند.
آنچه نياز به تعمير دارد مكنده انرژی است .به اﯾن دليل كه ھمه متعلقات شما در پناه مراقبت و حماﯾت خودتان قرار دارد .شاﯾد با خيال راحت آن
تعمير را به تعوﯾق اندازﯾد اما ذھن نيمه ھشيارتان آن را پيگيری می كند و ھر بار كه آن شیء ﯾا ھرچه را كه ﯾادآور آن باشد می بينيد انرژی تان
فروكش می كند.
وقتی تجھيزاتی می خرﯾد جعبه اش را به مدت ضمانت اش نگھدارﯾد و بعد دور بيندازﯾد .به اﯾن بھانه كه شاﯾد ﯾك روز بخواھيد اسباب كشی كنيد و
برای بسته بندی به جعبه نياز داشته باشيد ،آن را برای ابد نگاه ندارﯾد و اگر ناچار به نگھداری جعبه شدﯾد مقواﯾش را به صورت مسطح نگاه دارﯾد تا
جای كمتری بگيرد .در اﯾن صورت از انرژی خالی ھم خبری نخواھد بود.
● ورودی خانه
ورودی ،فضای ارتباطی بين دنيای بيرون و آشيانه گرم و نرم شماست .در اﯾن مكان است كه افراد و انرژی ھا داخل و خارج می شوند .از نظر فنگ
شوﯾی در ورودی خانه دھانه خانه است زﯾرا انرژی حياتی مكان ھا )انرژی چی( پس از ورود به خانه بالفاصله در تمام اتاق ھا پراكنده شده و در
زندگی اشخاص جرﯾان می ﯾابد.
ورودی اصلی خانه را نباﯾد به انبار و محل نگھداری اشيای اضافی تبدﯾل كرد .آسانسور ،راه پله ھا و راھروی ساختمان باﯾد روشن و عرﯾض باشد .تا
انرژی بتواند بدون محصور شدن وارد شود و آزادانه حركت كند .از آوﯾزان كردن رخت آوﯾز در اﯾن فضا خودداری كنيد .نصب ﯾك لوستر با كرﯾستال ھای
كوچك باعث افزاﯾش انرژی مثبت و مفيد می شود .اگر اﯾن كار با سبك دكوراسيون شما سازگاری ندارد از المپ ھای ھالوژن ﯾا نورافكن ھای كوچك
چند جھته استفاده و نور را به چھارگوشه ورودی پخش كنيد.
اگر ورودی كوچك است ﯾك آﯾنه بزرگ در آن نصب كنيد ولی مراقب باشيد آﯾنه را جلوی در ورودی قرار ندھيد زﯾرا از نظر فنگ شوﯾی اﯾن كار انرژی
مثبت را بازپس می فرستد .در سروﯾس ھای بھداشتی نباﯾد آﯾنه روبه رو قرار گيرد زﯾرا انرژی وارد آنجا شده و تحليل خواھد رفت .اتاق خواب و
آشپزخانه نباﯾد روبه روی در ورودی باشند اگر اتاق خواب روبه روی در ورودی باشد ناخودآگاه احساس ناامنی خواھيد كرد .زﯾرا اتاق خواب شما در
معرض دﯾد است .در مورد آشپزخانه نيز مدام احساس گرسنگی خواھيد كرد .در عوض بھتر است اتاق نشيمن روبه روی در ورودی باشد .توصيه
می شود مقابل در ورودی فرش نرمی پھن شود .در صورت امكان گذاشتن ﯾك كنسول و گلدان طرحدار روی آن ،مناسب خواھد بود .دﯾوار روبه روی
در ورودی محل مناسبی برای نصب دعاھا و نمادھای مذھبی است.
● آماده سازی نھاﯾی
اكنون دﯾگر می دانيد كه قصد دارﯾد به پاالﯾش چه ميزان از انباشتگی بپردازﯾد .پس چند جعبه مقواﯾی ﯾا كيسه زباله دم دست بگذارﯾد تا ھمچون
امدادگران كمكتان كنند .اگر خواستيد از جعبه استفاده كنيد می توانيد آنھا را چنين نامگذاری كنيد.
▪ جعبه آشغال ـ محتوای اﯾن جعبه دورانداختنی است و وارد سطل زباله می شود.
▪ جعبه تعميرات ـ محتوای اﯾن جعبه ھمه اقالمی است كه مطمئن ھستيد می خواھيد نگاھشان دارﯾد ولی به تعمير ﯾا اﯾجاد تغيير نياز دارند.
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▪ جعبه معامله ـ محتوای اﯾن جعبه ھمه اقالمی است كه می خواھيد بفروشيد ﯾا ببخشيد ﯾا مبادله و معاوضه كنيد.
▪ جعبه اقالم عبوری ـ محتوای اﯾن جعبه ھمه اقالمی است كه باﯾد به جای دﯾگری در خانه تان تغيير مكان بدھند.
▪ جعبه تردﯾد ـ محتوای اﯾن جعبه اقالمی است كه ھنوز نمی دانيد می خواھيد آنھا را نگه دارﯾد ﯾا دور بيندازﯾد.
▪ جعبه ھداﯾا ـ شامل اقالمی است كه می خواھيد به دوستان ﯾا خوﯾشاوندان ھدﯾه دھيد.
▪ جعبه امور خيرﯾه ـ شامل اقالمی كه می خواھيد به سازمان ھای خيرﯾه مدارس ﯾا كتابخانه ھا ھدﯾه كنيد.
▪ جعبه مرجوعی ـ شامل اقالمی كه می خواھيد به صاحبانشان بازگردانيد.
▪ جعبه فروش ـ شامل اقالمی كه می خواھيد آنھا را بفروشيد ﯾا با چيزھاﯾی كه نياز دارﯾد معاوضه كنيد
منبع  :بيرتک
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چيدمان در سرما

چيدمان دکوراسيونی تنھا به سليقه ،فرھنگ و سبک دکوراسيونی انتخابی
توسط افراد ساکن در ﯾک محيط بستگی ندارد ،بلکه عوامل دﯾگری ھمچون
وضعيت آب و ھواﯾی منطقه نيز در اﯾن امر نقش تعيين کنندهای را اﯾفا
میکند .در ضمن عالوه بر شراﯾط آب و ھواﯾی ثابت محيط ،تغييرات فصلی
توام با نيازھای آن فصل نيز بھانه خوبی برای اﯾجاد تغيير و تحوالت موقتی
لوازم دکوراسيونی و کاربردی خانه محسوب میشوند .به عنوان مثال
اساسیترﯾن نياز افراد ﯾک خانه در فصل سرما حداکثر بھرهگيری از گرمای
حاصل از لوازم گرماﯾشی است و ھمين موضوع میتواند انگيزهای برای جابه
جاﯾیھای چيدمانی در خانه باشد .البته در اﯾن شراﯾط بيشترﯾن تغييرات
دکوراسيونی به اتاقھای خواب و فضای نشيمن و پذﯾراﯾی محدود میشود.
در اتاقھای خواب با وجود کليه تمھيداتی که ھمواره در آغاز فصول سرد
برای جلوگيری از نفوذ سرما از منافذ در و پنجره انجام میپذﯾرد ولی در
صورت امکان تغيير محل خواب میتواند از سرماخوردگیھای ھنگام خواب
به خصوص برای بچهھا جلوگيری کند .بنابراﯾن با جابه جاﯾی و قرار دادن
تختخواب در فاصله دورتری از پنجره و نزدﯾکتر به منبع گرمازای موجود در
اتاق دﯾگر لوازم دکوراسيونی و کاربردی موجود نيز به ناچار جابه جا شده و
نحوه چيدمان برای روزھا و شبھای سرد سال تغيير میﯾابد .البته انجام چنين تغييراتی میباﯾست با رعاﯾت نکات اﯾمنی به خصوص برای بچهھا
ھمراه باشد زﯾرا با ھدف گرمتر شدن ممکن است خطرات جبران ناپذﯾری پدﯾد آﯾد .حال پيش از ھرگونه ارائه راھکار دﯾگری برای تغيير چيدمان به
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معرفی منابع گرمازا میپردازﯾم:
بهطور کلی منابع گرمازا به دو دسته متمرکز و غيرمتمرکز تقسيم میشوند .لوازم گرماﯾشی غيرمتمرکز شامل ﯾک منبع اصلی توليدکننده انرژی و
چندﯾن انشعاب است که ھر ﯾک در ﯾکی از فضاھای داخلی خانه قرار میگيرد در نتيجه به اﯾن طرﯾق گرما به کليه فضاھا به طور ﯾکنواخت انتقال
میﯾابد .مانند سيستمھای رادﯾاتوری ،لوازم گرماﯾشی متمرکز نيز منابعی ھستند که دارای انشعاباتی نبوده و منبع توليدکننده ھمان وسيله
انتقال گرما است لذا تنھا اطراف آن و فقط در فضاﯾی که اﯾن نوع منابع مورد استفاده قرار میگيرند میتوان از گرمای حاصله به طور مستقيم
بھرهمند شد .اﯾن نوع منابع نيز به دو دسته ثابت و متحرک تقسيم میشوند .مھمترﯾن و راﯾجترﯾن منبع گرمازای متمرکز ثابت ،شومينه است که
در واقع جزﯾی از معماری ساختمان بوده و قابل انتقال از نقطهای به نقطه دﯾگر نيست .درحالی که نوع متحرک منابع گرمازا مانند انواع بخاریھا را
میتوان در فضای گوناگون مورد استفاده قرار داده و از محلی به محل دﯾگر منتقل کرد .در ضمن در پاﯾان فصول سرد سال نيز امکان حذف آنھا از بين
لوازم کاربردی و جاﯾگزﯾنی توسط لوازم دﯾگر دکوراسيونی ﯾا کاربردی مخصوص فصل جدﯾد وجود دارد .البته به جز بخاری برقی و برخی از انواع نفتی
مابقی به لوله کشی گاز و دودکش نيازمندند ولی به طور کلی اﯾن عوامل در تغيير چيدمان فصلی از اھميت خاصی برخوردار ھستند .البته برای
رھاﯾی از سرمای طاقت فرسای زمستانی تلفيق منابع گرمازای متمرکز و غيرمتمرکز از جمله راھکارھای بسيار راﯾج آپارتمانھای امروزی است .در
اﯾن ميان متداولترﯾن اﯾن روشھا به کارگيری سيستم رادﯾاتورھا در کليه فضاھای ﯾک خانه و کاربرد شومينه در اتاق نشيمن و ﯾا پذﯾراﯾی است.
در واقع میتوان گفت به طور کلی منابع گرمازای متمرکز مانند شومينه و بخاریھا در ساختمانھاﯾی که از لوازم گرمازای غيرمتمرکز دﯾگری
بھرهمند ھستند ،نقش مکمل گرماﯾی را اﯾفا میکنند .بنابراﯾن اگر در فضای نشيمن و پذﯾراﯾی تنھا منبع غيرمتمرکز رادﯾاتور وجود داشته باشد به
جھت تعداد آنھا در محيط و پراکنده بودنشان در فضاھای مختلف تغيير چيدمانی چندانی را به اﯾن بھانه نمیتوان صورت داد ولی اگر منبع متمرکزی
مانند بخاری و به خصوص شومينه وجود داشته باشد ،معموال ً چيدمان مبلمان به صورتی انجام میگيرد که در نزدﯾکترﯾن فاصله با آن بوده و افراد
خانواده بتوانند پس از برگشت از محيط سرد بيرون با نشستن در کنار منبع گرماﯾشی نه تنھا سرما و خستگی را از تن بيرون کنند ،بلکه از
ھمنشينی و مصاحبت با ﯾکدﯾگر لذت برند و اﯾن ﯾکی از مزاﯾای منابع گرمازای متمرکز به خصوص شومينه است که در قدﯾم اﯾن نقش را کرسیھا
اﯾفا میکردند .به طور کلی در مقاﯾسه با شومينه ،بخاریھا کمتر در مرکز و ھدف چيدمان قرار میگيرند زﯾرا عالوه بر استفاده گرماﯾی از شومينه،
نشستن در مقابل آن و نظاره کردن رقص شعلهھای آتش ،خود حکاﯾتی ناگفتنی است .البته اﯾن روزھا بخاریھای گازی جدﯾدی با طرح شومينه به
بازار آمده است که نمای آتش را به صورت مصنوعی تداعی میکند .لذا در ھر دوی اﯾن موارد چيدمان ﯾک سوﯾه از کليه اجزای ترکيب مبلمان
موجود در جھت منبع گرمازا )شومينه ،بخاری شومينهای و ﯾا حتی بخاریھای معمولی( و به صورتی که آن منبع ،تکميل کننده وجھی از شکل
ھندسی حاصل شود ،فرم پيشنھادی برای حداکثر بھره گيری گرماﯾی است .البته الزم به ذکر است در واقع محل قرارگيری شومينه در ساختمان
عامل تعيين کننده چنين تغييرات چيدمانی است زﯾرا ممکن است با توجه به موقعيت آن دست برای انجام ھرگونه تغييری باز نباشد.
منبع P٣٠world :
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چيدمان در فضاھای کوچک

● نکات مفيد و رﯾزه کارﯾھا
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در اﯾن نکات کوچک خواھيد دﯾد که چگونه دکوراتورھای حرفه ای از فضاھاﯾی
محدود ،به بھترﯾن شکل استفاده ميکنند .آنھا بيشتر اوقات با اتکا به اﯾن
نکات ،بيننده را به اﯾن تصور وا ميدارند که فضا ،از آنچه آنھا ميبينند بزرگتر
است.
▪ رنگھای سفيد ،خنثی ﯾا کم ماﯾه نور را به بھترﯾن وجھی منعکس ميکنند و
از لحاظ بصری دﯾوارھا را "به عقب ميرانند" بھترﯾن حالت ،استفاده از رنگ
روشن به طور غالب ،ھمراه با رﯾزه کارﯾھاﯾی از رنگھای تيره است تا با اﯾجاد
تضاد ،فضا را دلنشين تر کرده و از حالت ﯾکنواخت خارج کند.
▪ نور فراوان طبيعی به خصوص برای اتاقھاﯾی که با ساﯾه روشنھای عميق
تری تزﯾين شده اند بسيار ضروری است .بگذارﯾد نور خورشيد تا حد امکان در اتاق بتابد.
▪ مبلمان و لوازم کم رنگ نسبت به انواع مشابه آن با رنگ تيره ،سبکتر به نظر ميرسند.
▪ لوازم شفاف مانند ميز چای خوری پلکسی گلس  ،Plexiglasدر مواقعی که خالی ھستند ،ناپدﯾد ميشوند و صندليھای چھارپاﯾه با نشيمن پارچه
ای بسيار سبکتر و ناپيداتر از انواع تمام پارچه ھستند.
▪ کمتر ،بيشتر است ،اﯾن مثلی است که ورد زبان دکوراتورھای فضای کوچک است .درست است که مبلمان و لوازم کوچک جای کمتری اشغال
ميکنند ،اما اگر بخواھيد به اﯾن دليل تعداد بيشتری از آنھا را در اتاق کوچکی جا دھيد ،اتاق شلوغ و مانند انبار و از ھمه مھمتر کوچک به نظر
ميرسد .بھتر است که از لوازم بزرگ و راحت استفاده کنيد که ھمانقدر جا اشغال ميکند ،اما به دليل تعداد کمتر آن ،اتاق خلوت و بزرگ به نظر
ميرسد.
▪ استفاده از طرحھا و رنگھای شلوغ و غالب در اتاقھای کوچک ،باﯾد با احتياط و مقتصدانه انجام شود .به جای انتخاب رومبلی ھای پر رنگ با
طرحھای درشت ،از پارچه مورد عالقه خود کوسنھاﯾی کوچک و رنگين تھيه کنيد تا ھم به فضا رنگ ببخشد و ھم جای زﯾادی اشغال نکند.
▪ ميله پرده را از حد پنجره باالتر نصب کنيد .به اﯾن ترتيب سقف بلندتر به نظر ميرسد.
▪ گيره مخصوص بستن پرده را با فاصله بيشتری از کنار پنجره قرار دھيد تا ھنگام کنار زدن پرده شيشه ھا نماﯾان شده و نور بيشتری به داخل وارد
شود.
▪ تابلوھا را در وسط دﯾوار نصب نکنيد.در غير اﯾن صورت بيننده ناخودآگاه به اندازه دﯾوار توجه ميکند ،درحالی که نصب تابلو در جاﯾی خارج از مرکز،
چشم بيننده را به خود تصوﯾر جلب ميکند .ترکيبی از دو تابلو به صورت عمودی نيز ،توجه را به ارتفاع اتاق جلب کرده و حسی از بلندی سقف به
بيننده القا ميکند.
▪ تابلوھا و طرحھای شلوغ را به حداقل برسانيد .در صورتی که تصوﯾری پر رنگ و شلوغ را به دﯾوار نصب ميکنيد ،براﯾش حاشيه ای عرﯾض و سفيد و
قابی بارﯾک در نظر بگيرﯾد تا اﯾن طرح شلوغ در کادری آرام بسته شود.
▪ آﯾنه ھا فضا را گسترش ميدھند .اﯾن کار با منعکس کردن تصوﯾر مقابل و افزودن به ميزان نور انجام ميشود .اگر آشپزخانه ای بارﯾک و کوچک دارﯾد،
نصب ﯾک آﯾنه بزرگ در انتھای آن ،عمق بيشتری به آن ميدھد.گذاشتن آﯾنه در پشت قفسه ھای وﯾترﯾن و کتابخانه نيز چنين تاثيری خواھد داشت.
▪ انتخاب کفپوش ﯾکنواخت ارتباط ميان اتاقھا را حفظ ميکند و خانه ای کوچک را ،به صورتی فضاﯾی ﯾکنواخت و بزرگ مينماﯾاند .انتخاب پارکت ﯾا
سراميک ﯾک دست ﯾا استفاده از قاليچه ھای کوچک و ھم رنگ در بخشھای اتصال اتاقھا به ﯾکدﯾگر ،نگاه بيننده را به دنبال خود ميکشد و فضاﯾی
بزرگتر برای او اﯾجاد ميکند.
▪ تنوع جنس مواد را کم کنيد .تا حد امکان در زمان انتخاب بخشھای ثابت خانه مانند کابينت ،روکش پيشخوان ،قاب پنجره ھا و موارد مختلف دﯾگر،
از جنس ﯾا طرح و رنگ کمتری استفاده کنيد .برای مثال آشپزخانه خود را با کابينت فلزی با درب چوبی ،پنجره آلومينيومی و پيشخوان سنگی تزئين
نکنيد .در صورت ناچاری ،سعی کنيد جنسھای مختلفی که به کار ميبرﯾد از نظر رنگ ھماھنگ و ﯾک دست باشند.
▪ دربھای داخلی اضافه را بردارﯾد ﯾا از دربھای شيشه و چوب استفاده کنيد .اﯾن کار مسير دﯾد را باز ميگذارد و نور را از اتاقھای نورگير به اتاقھای
دﯾگر ميرساند و محيط را بزرگتر نشان ميدھد.
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▪ برای مخفی کردن جعبه ھا ،چمدانھا و سبدھا در زﯾر تخت ﯾا ميز ،از روتختی دامن دار ﯾا روميزی بلند استفاده کنيد.
▪ خرده رﯾزھای کوچک را در سبدھا ﯾا ظروف زﯾبای چينی قرار دھيد تا ھم در دسترس باشند و ھم فضا را شلوغ نکرده و زﯾبا ھم باشند.
▪ کشو ھای ساده در زﯾر ميز ناھارخوری ،در کنجھای بی استفاده و مانند آن بسيار مفيد ھستند و خرده رﯾزھاﯾی از قبيل دستمال سفره ،نامه،
کارد و چنگال ميوه خوری و مانند آن را در خود جای ميدھد.
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چيدمان درست ،آرامش را به خانه می آورد

وساﯾل زﯾاد خانه ،آپارتمان كوچك ،جای محدود و دسترسی آسان به آنچه
نياز دارﯾم ،باعث می شود.
نيم نگاھی به گوشه و كنار اتاق و پذﯾراﯾی و آشپزخانه بيندازﯾم ،بلكه راه
بارﯾكه ای برای جا دادن وساﯾل مان پيدا كنيم .برخی از اسباب و اثاثيه كھنه
و درب و داغان را باﯾد دور برﯾزﯾم ،اما بعضی از آنھا را برای استفاده دوباره باﯾد
تعمير كنيم ،برخی از طرح ھا و رنگ ھای اتاق ھا را باﯾد عوض كنيم .خالصه
برای راحتی پدر و مادر خانواده و بچه ھا می توان خيلی كارھا كرد .ھميشه
ھم الزم نيست فكر كنيم فقط ﯾك معمار داخلی ﯾا ﯾك آرشيتكت می تواند با
صرف ھزﯾنه به ما كمك كند بلكه با دقت و ظرافت و مطالعه و نكته سنجی
ھا می توان چيدمانی درست ،صحيح و راحت از وساﯾل و لوازم خانه داشت .البته امروزه بازار معماران و طراحان داخلی داغ و پررونق است ،بنابراﯾن
اگرچه نقش مھمی در چيدمان وساﯾل خانه دارند اما فقط به شرط داشتن پول كافی می توانيد از پياده كردن طرح ھا و اﯾده ھای آنھا بھره ببرﯾد .در
غير اﯾن صورت چندان نگران نباشيد .چند توصيه كاربردی و ساده می تواند حالل برخی از مشكالت شما باشد.برای تغيير ،خودتان را محدود به
روش ھای معمول نكنيد .ابتدا به نحوه چيده شدن وساﯾل اتاق پذﯾراﯾی و خواب با دقت توجه كنيد .چيدمان وساﯾل را طوری تغيير دھيد كه از فضا
نھاﯾت استفاده را ببرﯾد .مثال ً الزم نيست حتماً ميز ناھارخوری وسط اتاق باشد و شما برای ﯾك كتابخانه جاﯾی پيدا نكنيد .ميز را به گوشه اتاق
انتقال دھيد و ﯾك جای مناسب برای قفسه كتاب و ﯾك ميز و صندلی برای مطالعه فراھم كنيد.در ضمن برای مھيا كردن فضای وسيع از تختخواب ھا
و ميز چارپاﯾه كشودار استفاده كنيد كه وساﯾل اضافه و كمتر قابل استفاده را در كشوھا جای دھيد.
● به نظرات راھگشای خانم ھا توجه كنيد
ﯾادتان باشد مھمترﯾن نظارت را درباره چيدمان وساﯾل خانه ،خانم ھا ارائه می كنند ،به فكر اقتصادی و ظرﯾف و دقيق آنھا توجه كنيد .خانم ھا می
توانند با ھزﯾنه كمتری ،زﯾباترﯾن لوازم و وساﯾل زﯾنتی را بخرند و جلوه بيشتری به خانه ببخشند .البته باﯾد به راحتی و آساﯾش آنھا نيز توجه كرد.
آشپزخانه اپن ) ( OPENبرای خانه ھای اروپاﯾی كه اغلب غذای آماده و كم دردسر می خورند ،طراحی شده است نه خانه ھای اﯾرانی كه در آن
آبگوشت و قورمه سبزی بار می گذارﯾم .بنابراﯾن طراحی و چيدمان خانه و وساﯾل آن باﯾد برگرفته از فرھنگ خودی باشد.
●به نورپردازی و رنگ آميزی خانه ھم اھميت دھيد
رنگ آميزی دﯾوارھا باﯾد متناسب با روحيه اعضا ،وساﯾل و اندازه خانه باشد .مثال ً نمی توان آپارتمان كوچك  ۴٠متری را به رنگ قرمز درآورد چرا كه
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بسيار زود خسته كننده شده و انرژی را از اعضای خانه
می گيرد .لوازم خانه را ھمرنگ انتخاب نكنيد بلكه ھماھنگی رنگ را مدنظر قرار دھيد.
● چينی ھای شكسته را دور نرﯾزﯾد
اگر چينی ھای شكسته را نگه دارﯾد پس از مدتی چند قطعه چينی در طرح ھا و رنگ ھای مختلف خواھيد داشت كه می توان از قطعات كوچك و
رنگی آنھا برای تزئين انواع قاب ھا ،پاﯾه آباژور ،شمعدان ،گلدان و آﯾنه استفاده كرد .اﯾن امر نشان دھنده ابتكار ،خالقيت و ھنر شماست.
● عكس ھا را با دقت انتخاب كنيد
گوشه و كنار اتاق تان را با عكس بياراﯾيد .اما افراط نكنيد .از عكس ھای خود نيز كمتر استفاده كنيد چرا كه در غير اﯾن صورت ناخودآگاه خانه را تبدﯾل
به پرستشگاه خودتان خواھيد كرد.
● كمی به ھم رﯾختگی الزم است
ھرگز سعی نكنيد در تزئين خانه به كمال مطلق برسيد .كمی به ھم رﯾختگی خانه شما را زنده جلوه
می دھد.
● جزئيات را درﯾابيد
جزئيات كوچك ،تفاوت اﯾجاد می كنند .روميزی ،زﯾر بشقابی ،گل ھا و لوازم روی ميز شاﯾد دست و پاگير به نظر برسد ولی ارزش زحمت دارد.
تزئين حمام و سروﯾس ھای بھداشتی با شمع،
نمك ھای طبی عطرآگين و صابون ھای خوشبو ،زﯾباتر
می شود.
● اتاق ھا را خلوت كنيد
اتاق ھا را پر از وسيله نكنيد .سعی كنيد در ﯾك اتاق ساده و خلوت  ،غافلگيری ھای خالقانه ترتيب دھيد.
● اﯾجاد فضای مخصوص مردانه ،آرامش بيشتری به شما ھدﯾه می كند
با ﯾك توافق و مصالحه بين اعضای خانواده می توان بخشی را به مرد خانه تعلق داد .مسلماً اختصاص دادن ﯾك اتاق در خانه كوچك امكانپذﯾر
نيست ولی می توان بخشی از اتاق نشيمن ،زﯾرزمين و ﯾا بخشی از پاركينگ را برای آنھا مھيا كرد.استفاده از رنگ ھای گرم و مبلمان راحت
فضاﯾی برای مطالعه و استراحت مردھا فراھم
می كند كه اﯾن امر در اﯾجاد آرامش بيشتر در خانه مؤثر خواھد بود.
● موزاﯾيك ھا را از ﯾاد نبرﯾد
استفاده از قطعات كوچك و رنگين شيشه ،سنگ و كاشی كنار ھم )موزاﯾيك( در دﯾوار و كف خانه به عنوان ﯾك ھنر تزئينی زﯾباﯾی محيط را چشم
نوازتر می كند .در اﯾن نقاشی با سنگ ،می توان از طرح و حاشيه ساده اما زﯾباتر بھره گرفت .با توجه به اﯾن كه موزاﯾيك در برابر تغييرات محيطی
مقاومت دارد از آن درنمای بيرونی نيز می توان استفاده كرد.
● فنگ شوﯾی ھم به شما كمك می كند
به كمك فنگ شوﯾی ھم می توان فضای داخلی خانه را تغيير داد .ﯾعنی می توان با استفاده از ھنر چيدمان ،محيط را برای اﯾجاد تعادل و ھماھنگی
ميان انرژی ھاﯾی كه ما را دربرگرفته اند ،تغيير داد .آزاد كردن انرژی ھای راكد در خانه ،ما را به احساس آرامش ،آسودگی خاطر و اعتماد به نفس
بيشتر دعوت می كند .فراھم كردن انرژی بيشتر با اصالح چيدمان درست وساﯾل خانه فراھم می شود.
● وساﯾل اضافی را انبار نكنيد
وساﯾلی را كه مدت ھاست بدون استفاده باقی مانده اند و به احتمال زﯾاد در آﯾنده ھم استفاده نخواھند شد ،به اميد اﯾن كه شاﯾد زمانی و روزی
به كار آﯾند ،نگه ندارﯾد .لباس ،وساﯾل خانه ،اسباب بازی بدون استفاده كودك را دور برﯾزﯾد و فضا را برای چيدمان وساﯾل مطابق سليقه و راحتی
خودتان باز كنيد.ﯾادتان باشد پس از چيدمان وساﯾل خانه ،مطابق با عالقه اعضای خانواده و برای اﯾجاد آرامش و انرژی بيشتر در محيط ھا ،چند
شاخه گل طبيعی در معرض دﯾد قرار دھيد.
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چيدمان لوازم خانه در فصل سرما

ھنر چيدمان دکوراسيون ،عالوه بر اﯾنکه به سليقه ،فرھنگ و سبک انتخابی
افراد ساکن در ﯾک محيط بستگی دارد ،عامل دﯾگری نيز ھمچون وضعيت آب
و ھواﯾی منطقه در اﯾن امر نقش تعيين کننده ای را اﯾفا« می کند .در ضمن
عالوه بر شراﯾط آب و ھواﯾی ثابت محيط ،تغييرات فصلی توام با نيازھای آن
فصل نيز بھانه خوبی برای اﯾجاد تغيير و تحوالت موقتی لوازم دکوراسيونی و
کاربردی خانه محسوب می شوند .بعنوان مثال اساسی ترﯾن نياز افراد ﯾک
خانه در فصل سرما حداکثر بھره گيری از گرمای حاصل از لوازم گرماﯾشی
است و ھمين موضوع می تواند انگيزه ای برای جابجاﯾی ھای چيدمانی در
خانه باشد .البته در اﯾن شراﯾط بيشترﯾن تغييرات دکوراسيونی به اتاق ھای
خواب و فضای نشيمن و پذﯾراﯾی محدود می شود .در اتاق ھای خواب با
وجود کليه تمھيداتی که ھمواره در آغاز فصول سرد برای جلوگيری از نفوذ سرما از منافذ در و پنجره انجام می پذﯾرد ولی در صورت امکان تغيير محل
خواب می تواند از سرماخوردگی ھای ھنگام خواب بخصوص برای بچه ھا جلوگيری کند .بنابراﯾن با جابجاﯾی و قرار دادن تختخواب در فاصله دورتری
از پنجره و نزدﯾک تر به منبع گرمازای موجود در اتاق دﯾگر لوازم دکوراسيونی و کاربردی موجود نيز به ناچار جابجا شده و نحوه چيدمان برای روزھا و
شب ھای سرد سال تغيير می ﯾابد.
البته انجام چنين تغييراتی می باﯾست با رعاﯾت نکات اﯾمنی )بخصوص برای بچه ھا( ھمراه باشد زﯾرا با ھدف گرم تر شدن ممکن است خطرات
جبران ناپذﯾری پدﯾد آﯾد .حال پيش از ھرگونه ارائه راھکار دﯾگری برای تغيير چيدمان به معرفی منابع گرمازا می پردازﯾم:
بطور کلی منابع گرمازا به دو دسته متمرکز و غيرمتمرکز تقسيم می شوند .لوازم گرماﯾشی غيرمتمرکز شامل ﯾک منبع اصلی توليدکننده انرژی و
چندﯾن انشعاب است که ھر ﯾک در ﯾکی از فضاھای داخلی خانه قرار می گيرد .در نتيجه به اﯾن طرﯾق گرما به کليه فضاھا بطور ﯾکنواخت انتقال
می ﯾابد .مانند سيستم ھای رادﯾاتوری .لوازم گرماﯾشی متمرکز نيز منابعی ھستند که دارای انشعاباتی نبوده و منبع توليدکننده ھمان وسيله
انتقال گرما است لذا تنھا اطراف آن و فقط در فضاﯾی که اﯾن نوع منابع مورد استفاده قرار می گيرند می توان از گرمای حاصله بطور مستقيم بھره
مند شد .اﯾن نوع منابع نيز به دو دسته ثابت و متحرک تقسيم می شوند که مھم ترﯾن و راﯾج ترﯾن منبع گرمازای متمرکز ثابت ،شومينه است که
در واقع جزﯾی از معماری ساختمان بوده و قابل انتقال از نقطه ای به نقطه دﯾگر نيست .درحاليکه نوع متحرک منابع گرمازا مانند انواع بخاری ھا را
می توان در فضای گوناگون مورد استفاده قرار داده و از محلی به محل دﯾگر منتقل کرد .در ضمن در پاﯾان فصول سرد سال نيز امکان حذف آنھا از
بين لوازم کاربردی و جاﯾگزﯾنی توسط لوازم دﯾگر دکوراسيونی ﯾا کاربردی مخصوص فصل جدﯾد وجود دارد .البته به جز بخاری برقی و برخی از انواع
نفتی مابقی به لوله کشی گاز و دودکش نيازمندند ولی بطور کلی اﯾن عوامل در تغيير چيدمان فصلی از اھميت خاصی برخوردار ھستند .البته
برای رھاﯾی از سرمای طاقت فرسای زمستانی تلفيق منابع گرمازای متمرکز و غيرمتمرکز از جمله راھکارھای بسيار راﯾج آپارتمان ھای امروزی
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است.
در اﯾن ميان متداول ترﯾن اﯾن روش ھا بکارگيری سيستم رادﯾاتورھا در کليه فضاھای ﯾک خانه و کاربرد شومينه در اتاق نشيمن و ﯾا پذﯾراﯾی است.
در واقع می توان گفت بطور کلی منابع گرمازای متمرکز مانند شومينه و بخاری ھا در ساختمان ھاﯾی که از لوازم گرمازای غيرمتمرکز دﯾگری بھره
مند ھستند ،نقش مکمل گرماﯾی را اﯾفا می کنند .بنابراﯾن اگر در فضای نشيمن و پذﯾراﯾی تنھا منبع غيرمتمرکز رادﯾاتور وجود داشته باشد به جھت
تعداد آنھا در محيط و پراکنده بودنشان در فضاھای مختلف تغيير چيدمانی چندانی را به اﯾن بھانه نمی توان صورت داد ولی اگر منبع متمرکزی مانند
بخاری و بخصوص شومينه وجود داشته باشد ،معموال چيدمان مبلمان بصورتی انجام می گيرد که در نزدﯾک ترﯾن فاصله با آن بوده و افراد خانواده
بتوانند پس از برگشت از محيط سرد بيرون با نشستن در کنار منبع گرماﯾشی نه تنھا سرما و خستگی را از تن بيرون کنند ،بلکه از ھمنشينی و
مصاحبت با ﯾکدﯾگر لذت برند و اﯾن ﯾکی از مزاﯾای منابع گرمازای متمرکز بخصوص شومينه است که در قدﯾم اﯾن نقش را کرسی ھا اﯾفا می کردند.
بطور کلی در مقاﯾسه با شومينه ،بخاری ھا کمتر در مرکز و ھدف چيدمان قرار می گيرند زﯾرا عالوه بر استفاده گرماﯾی از شومينه ،نشستن در
مقابل آن و نظاره کردن رقص شعله ھای آتش ،خود حکاﯾتی ناگفتنی است .البته اﯾن روزھا بخاری ھای گازی جدﯾدی با طرح شومينه به بازار آمده
که نمای آتش را بصورت مصنوعی تداعی می کند .لذا در ھر دوی اﯾن موارد چيدمان ﯾک سوﯾه از کليه اجزای ترکيب مبلمان موجود در جھت منبع
گرمازا )شومينه ،بخاری شومينه ای و ﯾا حتی بخاری ھای معمولی( و بصورتی که آن منبع ،تکميل کننده وجھی از شکل ھندسی حاصل شود،
فرم پيشنھادی برای حداکثر بھره گيری گرماﯾی است .البته الزم به ذکر است در واقع محل قرارگيری شومينه در ساختمان عامل تعيين کننده چنين
تغييرات چيدمانی است زﯾرا ممکن است با توجه به موقعيت آن دست برای انجام ھرگونه تغييری باز نباشد.
منبع  :روزنامه ابتکار
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چيدمان مبل در اتاق نشيمن

» «Ameublemetکلمهای است فرانسوی که حرف اول آن »  «Aاشتباھا
حذف شده و در فارسی مبلمان خوانده میشود .طراح اوليه مبلمان،
انگليسیھا بودند و به مرور زمان با مھاجرتھا و نيازمندیھای گوناگون،
کشورھا بسته به نوع فرھنگ و آدابشان اقدام به طراحی و اجرای آن کردند.
اﯾن مختصری بود درباره تارﯾخچه و رﯾشه کلمه مبلمان اما آنچه ما در ذﯾل به
آن اشاره خواھيم کرد ،چگونگی استفاده و چيدمان مبل در اتاق نشيمن و
فضاھای کوچک میباشد.
اما قبل از چيدن مبل باﯾد آن را تھيه و خرﯾداری کرد .در اﯾن خصوص عجله
نکنيد و چند نکته را در ھنگام خرﯾد در نظر داشته باشيد.
 (١تعيين بودجهای برای انجام اﯾن کار.
 (٢با توجه به بودجه در نظر گرفته شده سعی کنيد بھترﯾن ،زﯾباترﯾن و کار راهاندازترﯾن را تھيه کنيد.
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 (٣تعداد اھالی خانه را که فراموش نکردهاﯾد.
 (۴سالئق آنھا را ھم مدنظر بگيرﯾد .چه در مورد مدل و چه در خصوص رنگ.
 (۵مبل انتخابی باﯾد متناسب با وضعيت بدن بوده و در ھنگام نشستن قوس ستون فقرات را حفظ کند.
 (۶زمانی که روی آن مینشينيد ،کامال تکيه دھيد طوری که باﯾد کف پاھاﯾتان به راحتی به زمين برسد.
 (٧جنس به کار رفته در آن حتیاالمکان از چوب ﯾا فلز محکم باشد.
و در ھمه حال راحتی و بعد اقتصادی بودن آن را در نظر بگيرﯾد.
در رابطه با رنگ مبلھا )پارچه رومبلی و اسکلت اصلی مبل( بعضی از افراد ابتدا رنگ اتاق نشيمن و محيط آن را انتخاب و اجرا کرده و بعد مبلی
متناسب با آن فضا تھيه میکنند و عدهای نيز عکس اﯾن موضوع عمل میکنند.
)در خصوص رنگ و انتخاب درست آن در زمان خرﯾد مبلمان ،در شمارهھای بعدی و زمانی که به مقوله رنگ اتاق نشيمن بپردازﯾم ،به تفصيل توضيح
خواھيم داد(.
▪ دمان مبل در اتاق
در اﯾن جا نيز سليقه شخصی و از آن مھمتر فضای موجود ،از عوامل اصلی در چيدمان میباشد .در ھر حال به گونهای آنھا را قرار دھيد که رفت و
آمد از ميانشان به راحتی صورت پذﯾرد .ضمن اﯾنکه امکان قراردادن ميز کوچکی در کنار ﯾک ﯾا چند مبل وجود داشته باشد .گذاشتن ﯾک ميز بزرگتر
به عنوان مرکزﯾت در وسط مبلھا اﯾده جالب و البته فراگيری است .در فضاھای کوچک سعی کنيد از مبلھای پارچهای چند تکه استفاده کنيد که
امکان اتصالشان به ﯾکدﯾگر وجود دارد و در صورت لزوم میتوان ﯾکی از آنھا را کنار پنجره ﯾا شومينه و جدای از بقيه قرار داد.
برای زﯾباتر شدن مبلھاﯾتان از چند کوسن که ترجيحا ھمرنگ با پارچهھای رومبلی باشند استفاده کنيد انتخاب رنگی که با پردهھای اتاق وجه
مشترک داشته باشد را نيز تجربه کنيد.
بعضی از اتاقھای نشيمن ،حکم اتاق پذﯾراﯾی را نيز دارند) .به علت فضای کوچک( پس به گونهای مبلھا را قرار دھيد تا روبهروی ھم واقع شوند و
مھمانھاﯾتان به گفتگو با ﯾکدﯾگر ترغيب شوند .از تلوﯾزﯾون و زاوﯾه قرار دادن مبلھا نسبت به آن غافل نباشيد.
اگر از کاناپه استفاده میکنيد ،کج قرار دادن آن در فضا اﯾده نوﯾی است البته ساﯾر مبلھا را نيز تغيير زاوﯾه دھيد تا فضا وسيعتر به نظر آﯾد.
مبلمانھاﯾتان به وﯾژه آنھاﯾی که روﯾه چرمی دارند ،را در مجاورت شومينه ﯾا رادﯾاتور و ھمچنين تابش مستقيم نور خورشيد قرار ندھيد.
زﯾرا به مرور زمان و بر اثر حرارت حاصله چرم خشک شده و ترک میخورد .عالوه بر اﯾن مبلھاﯾی که روکش پارچهای دارند و در مقابل تابش
مستقيم نور خورشيد ھستند ،تغيير رنگ خواھند داد.
آخرﯾن پيشنھاد اﯾن بخش اﯾن است که از مبلھای استيل در اتاق نشيمن ،تا حد ممکن استفاده نکنيد .زﯾرا وسيله راحتی برای نشستنھای
طوالنی نمیباشند.
منبع tehroon٢٠. :
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چيدمان متفاوت اثاثيه منزل
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تا به حال توجه کردهاﯾد که فضای داخلی خانه و نحوه چيدمان اسباب و
اثاثيه منزل ارتباط مستقيمی با افزاﯾش انرژی شما در بدو ورود به منزل دارد.
به عقيده طراحان داخلی ﯾکی از مھمترﯾن عواملی که موجب تشدﯾد نگرانی
و پرﯾشانی حال فرد پس از گذران ﯾک روز کاری میشود ،حضور در فضاﯾی
است که ھيچ گونه ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگآميزی آن دﯾده
نمیشود .گرچه به نظر ساده میآﯾد ولی تناسب بين رنگ دﯾوارھا با پرده و
مبلمان و نيز نحوه دکوراسيون تاثير فوقالعادهای در شاد و سرزندهکردن
آدمھا دارد .مشکل اصلی بيشتر خانهھا ﯾکنواختی است .در اغلب خانهھا
نقطه تمرکز محل قرار گرفتن تلوﯾزﯾون است که چون معموال در ﯾک کنج
خلوت قرار میگيرد ،افراد را از توجه و لذت بردن از ساﯾر فضا محروم میکند.
ابتدا برای از بين بردن ﯾکنواختی مرکز توجه خانواده را تغيير دھيد .مبلھا را
به جای اﯾنکه به دﯾوار تکيه دھيد کمی به ھم نزدﯾک کنيد و ﯾک قطعه فرش ﯾا گليم به صورت قطری پھن کنيد ،با اﯾن کار تمام توجه را از تلوﯾزﯾون
برداشتهاﯾد .فراموش نکنيد ﯾکی از مواردی که باعث میشود افراد خانواده از ھم فاصله بگيرند و به اتاقھای خودشان پناه ببرند ،نبود فضای گرم و
صميمی برای گفتوگو است .البته اﯾن بدان معنا نيست که تلوﯾزﯾون را بهطور کل از اتاق نشيمن حذف کنيد .تلوﯾزﯾون را به جای قرار دادن در کنج
به مرکز دﯾوار بياورﯾد به گونهای که در فاصله ميانی دو کاناپه قرار گيرد.
حتی میتوانيد در انتھای اتاق دو طبقه چوبی نصب کنيد و از آن به عنوان ميز تلوﯾزﯾون کتابخانه و حتی قراردادن اشيای زﯾنتی استفاده کنيد .قرار
دادن گياه در بين کاناپه و قفسهھا نيز کمک بزرگی به تغيير روحيه افراد میکند.تغيير دﯾگری که برای رھاﯾی از ﯾکنواختی پيشنھاد میشود تغيير
چيدمان آشپزخانه است .ميز ناھارخوری را از آشپزخانه بيرون آورﯾد و در فاصله بين اپن و محل قرارگيری مبلمان قرار دھيد .با اﯾن کار محل اجتماع
خانواده در زمان صرف شام را از فضای سرد و ﯾکنواخت آشپزخانه دور میکنيد .گذاشتن آباژور بلند در فاصله بين اپن و ميز ناھارخوری در کنج دﯾوار
نيز تاثير بسزاﯾی در دلپذﯾرکردن فضای خانه از لحاظ نورپردازی خواھد داشت.
● عنصر رنگ را فراموش نکنيد
رنگ جادوﯾی است که میتواند اتاق را از محيطی سرد و کسل کننده به فضاﯾی گرم و صميمی متحول سازد .اولين عنصری که در بدو ورود به خانه
چشم را خيره میکند ،رنگ است .استفاده از رنگھای روشن مثل سبز ،آبی و صورتی برای پرده ،رومبلی ،کوسن و حتی دﯾوارھا میتواند
شادابی و سرزندگی مضاعف در انسان اﯾجاد کند.
منبع  :روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=98430

چيدمان مناسب برای ورودی خانه

ورودی ،پرترافيکترﯾن فضای خانه است؛ با ﯾک چيدمان مناسب ،آن را
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کاربردیتر کنيد.
محيط داخل ھمه خانهھا ـ با ھر ابعاد و وسعتی ـ از فضاھای گوناگونی ـ آن
ھم با تعرﯾفھا و کاربردھای مختلفـ تشکيل شده است .به عنوان مثال از
اتاق خواب ،آشپزخانه ،اتاق نشيمن ،سروﯾسھای بھداشتی و باالخره
ورودی خانه میتوان به عنوان فضاھای مختلف مشترک در ھمه خانهھا نام
برد که ھر کدام کاربردی متفاوت داشته و وجود آنھا برای ﯾک زندگی عادی
ضروری است.
ما نيز در اﯾنجا قصد دارﯾم به مشخصات ﯾک ورودی مناسب ـ بهخصوص برای
فصول سرد ـ پرداخته و با ارائه راھکارھای مختلف ،راھنماﯾی برای تجھيز
ورودی خانه شما باشيم .پيش از اﯾن الزم به توضيح است که منظور از
ورودی ،فضای اطراف در ورودی در داخل خانه است؛ در واقع فضاﯾی را که
ھنگام ورود به خانه پا به آن میگذارﯾم ،ورودی مینامند.
البته فرم و ابعاد اﯾن ورودی با توجه به نقشه و وسعت ساختمان متفاوت است؛ گاھی وسعتی به اندازه ﯾک پاگرد ﯾک ﯾا  ٢متری داشته و در
شراﯾطی ﯾک فضای  ۵الی ۶متری ﯾا حتی بيشتر به آن اختصاص میﯾابد.
در بعضی از خانهھا نيز معموال به دليل کمبود فضای کافی ﯾا حتی ضعف در سيستم نقشهکشی ،اساسا تفکيکی با اﯾن نام و کاربرد وجود ندارد و
شما مجبور ھستيد در صورت امکان ،با چيدن اسباب و لوازم مربوطه ـ آن ھم در صورت وجود جای کافی برای اﯾن منظورـ تعرﯾفی کاربردی با ھمين
نام )ورودی( اﯾجاد کنيد.
از ھمه اﯾنھا که بگذرﯾم ،ورودی ﯾک خانه در شراﯾط عادی و با وسعتی حداقل  ٢تا  ٣متری -مانند ھر فضای دﯾگر خانه ـ نيازمند لوازم و وساﯾل مربوط
به آن محيط است تا نياز افراد در آن مکان نيز برآورده شود.
البته در بعضی شراﯾط مجبور خواھيم بود که اﯾن نيازھا را اولوﯾتبندی کرده و کاربردیترﯾن لوازم را برای اﯾن محيط انتخاب کنيم ولی به طور کلی در
صورت مناسب بودن موقعيت ،به لحاظ نقشه و وسعت ،اﯾن فضا به لوازم مختلفی نياز دارد که مھمترﯾن آنھا عبارتند از جاکفشی ،رختآوﯾز ،آﯾنه و
پادری که به ھر ﯾک از آنھا خواھيم پرداخت:
● جای پارکی برای کفشھا
ﯾکی از مھمترﯾن لوازم موردنياز در محيط ورودی ،جاکفشی است .کفشھا اولين پوششی ھستند که ھنگام ورود به خانه از بدن جدا میشوند؛ در
نتيجه باﯾد در ھمان محيط ورودی ،جاﯾی برای قرار دادن آنھا ـ تا استفاده مجدد ـ وجود داشته باشد.
اﯾن روزھا جاکفشیھای متعددی در مدلھا ،رنگھا و ھمچنين جنسھای مختلف توليد میشوند که شما میتوانيد با توجه به شراﯾط محيط
ورودی خانهتان ،مناسبترﯾن آنھا را انتخاب کنيد.
البته ھنگام خرﯾد جاکفشی ـ عالوه بر متناسب بودن مدل ،رنگ و ابعاد آن برای فضا ـ به موارد زﯾر نيز توجه کنيد:
 (١با توجه به اﯾنکه کفشھای زمستانی بيشتر به صورت چکمهھای بلند و کوتاه بوده و ارتفاع آنھا از کفشھای معمولی بيشتر است ،اگر
میخواھيد جاکفشیای برای ورودی خانهتان تھيه کنيد ،حداقل ابعاد استاندارد چکمهھای ساق کوتاه اھالی خانه را نيز در نظر بگيرﯾد.
 (٢داشتن در ،ﯾکی از مھمترﯾن وﯾژگیھای جاکفشی است؛ به اﯾن ترتيب ،نه تنھا ظاھر فضای ورودی و حتی محيط مجاور آن با قرار دادن
کفشھای جورواجور و احتماال گلی و خاکی درجاکفشی بدون در ،نازﯾبا نمیشود بلکه بوی بد ناشی از کفشھا نيز در فضا پراکنده نخواھد شد؛ در
ضمن کفشھای آلوده در دسترس بچهھای کوچک خانواده قرار نمیگيرد.
▪ نکته :در بعضی ساختمانھا ـ بهخصوص آپارتمانھای کوچک امروزی ـ به جای آنکه بخشی از فضای داخل خانه و در واقع ورودی را به قراردادن
جاکفشی اختصاص دھند ،محل قرار دادن کفشھا را به پشت در ھر واحد و در بيرون خانه انتقال میدھند درحالیکه ھمانطور که میدانيد ،فضای
بيرون از در ھرﯾک از واحدھای ﯾک آپارتمان ،محيطی مشترک بين ساکنان ساختمان محسوب شده و قرار دادن کفشھا بدون جاﯾگاھی مشخص در
بيرون در ،کاری ناشاﯾست و به دور از فرھنگ آپارتماننشينی است.
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از طرف دﯾگر ،انتخاب جاکفشیھاﯾی با مدلھا ،رنگھا و فرمھای مختلف برای ھر واحد نيز به لحاظ زﯾباﯾی و نظم محيط آپارتمان غيرقابل قبول
است؛ در نتيجه باﯾد برای ھر واحد به صورت تکی ﯾا برای  ٢واحد ھمجوار به صورت مشترک ،جاکفشیھاﯾی متناسب با محيط ،با ﯾک مدل و رنگ
برای کل طبقهھای ساختمان تھيه شود.
به اﯾن ترتيب ،نه تنھا نظمی خاص در کل فضای ساختمان به وجود میآﯾد بلکه برای کفشھا نيز جای مناسبی فراھم شده و در ضمن ،فضای
داخل خانه ھم اشغال نمیشود.
● جاﯾی برای لباسھا
بعد از بيرون آوردن کفشھا از پا ،پوشش بعدی ،لباسھای مربوط به بيرون است که اﯾن روزھا شامل پالتو ،کت ،بارانی ،کاپشن و مانند اﯾنھا بوده و
نه تنھا به خاطر ابعاد بزرگتر آنھا نسبت به لباسھای تابستانی بلکه به جھت اﯾنکه احتمال خيس بودن آنھا در فصول بارندگی وجود دارد ،معموال به
محض ورود ما در کمد لباسھای معمولی قرار نمیگيرند؛ بنابراﯾن فراھم کردن رختآوﯾزی در ورودی خانه برای اﯾن منظور نيازی ضروری به نظر
میرسد ،زﯾرا در صورت نبودن مکانی مختص به آنھا ،لباسھا ھمواره روی دستهھای صندلی ،پشت مبلھا ،دستگيرهھای در اتاقھا و کمدھا
آوﯾزان میمانند تا خشک شوند و دوباره روز بعد مورد استفاده قرار گيرند .حاال تصور کنيد چه بینظمی و آشفتگیای در خانه به وجود خواھد آمد.
عالوه بر اﯾنھا وجود جاﯾگاھی برای آوﯾختن لباسھای مھمانان نيز نياز ثانوﯾه ﯾک ورودی است .به اﯾن ترتيب ،مھمانان به محض ورود به خانه ،ابتدا
لباسھای مربوط به بيرون را روی جارختی آوﯾخته و سپس وارد فضای مھمانخانه ﯾا ھمان پذﯾراﯾی میشوند؛ در حالی که در صورت نبود چنين
مکانی ،لباسھای مھمانان معموال روی تختخواب اتاق خواب ﯾا دسته مبل و صندلیھا آوﯾخته شده و ظاھر مرتب خانه را به ھم میزند.
البته پيش از اقدام به تھيه اﯾن قبيل رختآوﯾزھا ،بھتر است با انواع آنھا و ھمچنين معاﯾب و مزاﯾای ھرکدام آشنا شوﯾد تا مناسبترﯾن نوع آن را
برای ورودی فضای خانهتان انتخاب کنيد.
در ﯾک تقسيمبندی کلی ،رختآوﯾزھا به ٣دسته کلی تقسيم میشوند؛ ﯾکی از آنھا رختآوﯾزھای دﯾواری شامل تعدادی گيرهآوﯾز است که به
صورت چندتاﯾی ،جدا از ھم ﯾا در ﯾک قالب ترکيبی به ﯾکی از دﯾوارھای ورودی نصب شده و لباسھا را به آن میآوﯾزند.
مھمترﯾن مزﯾت آنھا ھم کمجا بودنشان است؛ ﯾعنی ھيچ فضاﯾی را روی زمين اشغال نمیکنند.
دومی چوبلباسیھای پاﯾهدار اﯾستاده از جنس فلز ﯾا چوب است که کاربرد آنھا در قدﯾم نيز بسيار راﯾج بوده .اﯾن چوبلباسیھا را معموال به
صورت مجزا در گوشهای از ورودی ﯾا اتاق خواب قرار داده و لباسھا را روی آن میآوﯾزند که البته در اﯾن مورد ھم ـ مانند نمونه قبلی ـ اگرچه
کمجاست ولی با انبوھی از لباسھای آوﯾخته شده در مقابل دﯾد ،مواجه خواھيم شد و ظاھر ورودی را ھم نازﯾبا میکند و اﯾن از جمله نقاط ضعف
اﯾن مدل است؛ مگر آنکه از آن تنھا برای آوﯾزان کردن شالگردن ،کاله و چتر استفاده شده و لباسھا در جاﯾی دﯾگر دور از چشم ،آوﯾزان شوند.
کمدھای دردار نمونه دﯾگری از اﯾن جالباسیھا برای ورودی ھستند که بھترﯾن نيز به حساب میآﯾند .با وجود چنين فضاﯾی ،لباسھا در داخل کمد
آوﯾخته شده و توسط در کمد از نظرھا پنھان میمانند .اﯾن نوع رختآوﯾز مدلھای زﯾادی دارد؛ بنابراﯾن در صورتی که فضای ورودی خانه شما امکان
اختصاص مکانی به چنين ترکيبی را دارد ،حتما اﯾن نوع را انتخاب کنيد .خوشبختانه امروزه تنوع در لوازم دکوراسيونی ،دست افراد را برای انتخاب
مناسبترﯾن لوازم ،بيشتر باز گذاشته است.
▪ ﯾک راھکار ھميشگی :اگر در فضای ورودی خانهتان با مشکل کمبود جا مواجه نيستيد ﯾا اﯾنکه در ﯾکی از دﯾوارھای آن فرورفتگیای با حداقل ٣٠
سانتیمتر عرض وجود دارد ،دﯾوار را به ﯾک کمد دﯾواری سراسری )از کف تا سقف( اختصاص دھيد.
اﯾن کمد دﯾواری دردار نه تنھا میتواند جاﯾی برای آوﯾختن لباسھای شما و اھل خانواده باشد بلکه بسياری از لوازم و خردهرﯾزھای گوناگون و حتی
کفشھا را نيز میتوان در آن جای داد؛ در ضمن با قراردادن آﯾنه روی ﯾکی ﯾا ھمه درھای کمد میتوانيد ھم آﯾنه موردنياز در ورودی را فراھم کرده و
ھم فضا را بزرگتر و پرنورتر کنيد.
● فرشی به اندازه چند پا
ﯾکی از نيازھای بسيار ضروری ورودی خانه ـ بهخصوص در فصول بارندگی سال ـ و در طرفين در ورودی ،پادری است.
البته توجه داشته باشيد که پادری انتخابی برای فضای بيرون و داخل ـ به لحاظ جنس و فرم ـ باﯾد با ھم متفاوت باشند؛ به اﯾن معنا که پادری بيرون
باﯾد از جنس خشنتر ،ضخيمتر و مقاومتر باشد زﯾرا با کشيدن ته کفشھا بر آن ،گل و الی آنھا به راحتی کنده شده و به داخل خانه انتقال پيدا نکند
ولی برای فضای داخل ورودی ،پادری معمولی و پرزداری انتخاب کنيد که باقيمانده گل و الی و رطوبت حاصل از آن جذب پادری شده و ورودی را
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کثيف نکند؛ البته قابل شستوشو بودن و کيفيت ھر دو پادری را ھنگام خرﯾد حتما موردتوجه قرار دھيد.
● پيشنھادات ابتکاری
 (١چمدانی برای کفشھا :در تصوﯾر ١شما چمدان قدﯾمیای را مالحظه میکنيد که در فضای ورودی در زﯾر کنسول قرار گرفته است .اﯾن چمدان در
واقع نقش جاکفشی را اﯾفا میکند .شما ھم میتوانيد به جای جاکفشی در شکلھا و مدلھای راﯾج ،از صندوقچهھا و چمدانھای قدﯾمی و حتی
جدﯾد برای اﯾن منظور استفاده کنيد؛ تنھا کافی است داخل آنھا را با الﯾهای از پالستيک و سپس روزنامه بپوشانيد تا قرار دادن کفشھای نمدار،
سبب آسيبدﯾدگی آنھا نشود.
 (٢سکوﯾی به عنوان جاکفشی :با توجه به اﯾنکه برای پوشيدن کفشھا و بيرون آوردن آنھا از پا ،نشستن بھترﯾن حالت بدن بوده و به کمر نيز فشار
نمیآورد ـ در صورت امکان ـ در فضای ورودی ،ﯾک صندلی ﯾا مبل قرار دھيد .در تصوﯾر ،٣شما نمونهای از ﯾک نيمکت توخالی چوبی با عرض ٣۵
سانتیمتر و ارتفاع  ۴٠سانتیمتر و طولی به اندازه طول دﯾوار را مالحظه میکنيد که فضای داخل آن تقسيمبندی شده و به عنوان جاکفشی مورد
استفاده قرار میگيرد؛ در ضمن با قرار دادن چند بالشتک ،سطح نيمکت نيز برای نشستن آماده شده است.
منبع  :روزنامه ھمشھری
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چيدمان نشيمن

● اتاق نشيمن:
ھنگامی که لوازم اتاق نشيمن را ميچينيد ،ﯾک روش ساده،
انتخاب مرکز توجه ﯾا نقطه تمرکز برای اتاق است .اﯾن نقطه ،در
واقع مرکز ثقل اتاق است و وساﯾل باﯾد درست در مقابل اﯾن
قطعه مھم چيده شوند .به اﯾن ترتيب شما باﯾد مراحل زﯾر را طی
کنيد:
 (١نقطه تمرکز را انتخاب کنيد .شومينه ،پنجره ھای بزرگ ﯾا ميز
تلوﯾزﯾون و چيدمان وساﯾل و مبلمان را در اطراف آن انجام دھيد.
اﯾن نقطه تمرکز باﯾد به دﯾوار تکيه داشته باشد و مبلمان دور از
دﯾوارھا چيده شوند تا فضاﯾی خودمانی و گرم اﯾجاد شود.
 (٢صندليھا و مبلھا را بيش از حد از ﯾکدﯾگر دور نگذارﯾد تا مھمانان شما بتوانند به راحتی با ﯾکدﯾگر صحبت کنند.
 (٣محل ميز را طوری انتخاب کنيد که در دسترس تمام نشستگان باشد .در صورت امکان در نزدﯾکی ھر مجموعه مبل ،ﯾک چراغ پاﯾه دار ﯾا آوﯾز بلند
قرار دھيد.
 (۴بين ميز کوتاه قھوه خوری و کاناپه جای پای کافی در نظر بگيرﯾد .کافی است که اﯾن دو بين  ٣۵تا  ۴۵سانتيمتر با ﯾکدﯾگر فاصله داشته باشند.
 (۵ارتفاع ميزھای عسلی باﯾد حداکثر تا دسته صندلی ﯾا مبلی که در کنار آن قرار دارد ،باشد.
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 (۶محلی برای رفت و آمد آسان و به عرض چند دسيمتر در اطراف وساﯾل درنظر بگيرﯾد.
● روشھای استفاده از رنگھا
شما می توانيد برای دکوراسيون خانه خود ھر کدام از ھارمونيھای زﯾر را با توجه به فضا به کار برﯾد:
 (١ھارمونی تک رنگی:
جزء آرام ترﯾن و ساده ترﯾن ھارمونی ھاست.از ﯾک
رنگ و تمام ھارمونی ھای آن می توان استفاده کرد.
 (٢ھارمونی مکمل:
در اﯾن ھارمونی از  ٢رنگ مکمل استفاده می کنند.مانند آبی و نارنجی،سياه و سفيد
البته استفاده از ﯾک المان به رنگ دﯾگر اشکال ندارد.
 (٣ھارمونی سه رنگی :استفاده از ٣رنگ در داﯾره کروماتيک که دارای فواصل ﯾکسان نسبت به ھم ھستند.مثل زرد و قرمز و آبی
 (۴ھارمونی مکمل دو وجھی :
استفاده از  ٢رنگ مکمل به اضافه دو رنگ مجاورشا ن.مثل سبز ،سبز زرد،قرمز و قرمز بنفش
 (۵ھارمونی مکمل شکسته:
در اﯾن ھارمونی از دو تا مکمل شماره قبل ﯾکی را حذف می کنيم.ﯾعنی از رنگھای سبز،سبز زرد و قرمز استفاده می کنيم.
 (۶ھارمونی مشابه:
استفاده از ﯾک خانواده رنگی در ﯾک فضا.مثال اگر رنگ انتخابی زرد است از ھر رنگی که در زرد به کار رفته در فضا استفاده می کنيم.مثال
قھوھای،زرد ،زرد نارنجی و...
 (٧ھارمونی سياه و سفيد:
ھمه وساﯾل از قبيل کف  ،دﯾوارھا ،سقف و مبلمان سياه ﯾا سفيد است.
 (٨ھارمونی رنگ ھای گرم:
استفاده از کليه رنگ ھای گرم از زرد تا بنفش و توناليته بين آنھا.
 (٩ھارمونی رنگ ھای سرد:
استفاده از کليه رنگ ھای سرد از بنفش تا سبز.
 (١٠ھارمونی چند رنگی:
محدودﯾتی در استفاده از رنگ ندارﯾم .می توانيم از ۵-۴و حتی  ۶رنگ استفاده کنيم.
 (١١ھارمونی تتراد )چھار تاﯾی(:
ﯾک مستطيل در داﯾره کروماتيک درست می کنيم.راس ھای آن  ۴رنگ گفته شده ھستند.
مانند:زرد نارنجی ،قرمز بنفش ،سبز زرد و آبی بنفش
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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چيدمان وسائل در خانه

 (١گذاشتن عکسھاﯾی از اعضای خانواده در گوشه و کنار خانه بسيار خوب
است،اما از افراط در اﯾن کار خودداری کنيد .بخصوص در مورد عکسھای
خودتان مراقب باشيد زﯾرا ممکن است ناخودآگاه خانه را به صورت
پرستشگاه خودتان درآورﯾد.
 (٢اضافه کردن گياه ،سنگ  ،صدف و دﯾگر عناصر طبيعی به تزئينات خانه
تاثير بسيار خوبی در روحيه اعضای خانواده ميگذارد و در واقع طبيعت را به
درون خانه می آورد.
 (٣ھرگز سعی نکنيد در تزئين منزل به کمال مطلق دست بيابيد .خانه شما
باﯾد زنده به نظر برسد و اﯾن به معنی کمی به ھم رﯾختگی است .بنا براﯾن
ھمه چيز نباﯾد ھميشه درست در جای خود باشد.
 (۴با گذاشتن چندشاخه گل تازه در خانه روحيه شادی به اعضای خانه
بدھيد.
 (۵سعی نکنيد لوازم منزل را ھم رنگ انتخاب کنيد .بلکه به ھماھنگی رنگھا توجه کنيد .تزئين خوب خانه به اﯾن معنا نيست که ھمه چيز ﯾک رنگ
باشد.
 (۶در اثاث خانه به دنبال خطوط زﯾبا و خوشاﯾند و فرم محکم و جاندار باشيد .اگر وسيله ای شکلی دارد که ميدانيد ھميشه دوستش خواھيد
داشت ،ھمان را انتخاب کنيد .به طور حتم شما در طول زمان از طرح و رنگ پارچه آن خسته خواھيد شد که اﯾن مشکل با تعوﯾض روﯾه حل ميشود.
مھم اﯾن است که فرم و مدل اﯾن وسيله را دوست داشته باشيد.
 (٧ھنگام جور کردن پارچه ھاﯾی با طرحھای مختلف ،ﯾک ﯾا دو رنگ پاﯾه را ھمسان درنظر بگيرﯾد .برای مثال ميتوانيد دو پارچه ھم رنگ اما ﯾکی گل
دار و دﯾگری راه راه را جور کنيد .اما مراقب باشيد اﯾن ترکيبات را بيش از حد سنگين نکنيد.
 (٨اگر در حال انجام تغيرات اساسی در منزل ھستيد قبل از ھر کار جنس موادی را که استفاده ميکنيد مورد بررسی قرار دھيد .کف پوش مرمر در
تابستان بسيار خنک و عالی است اما در زمستان به طور آزار دھنده ای سرد است .کف پوشھای غير از فرش و موکت ھم به سرو صدای محيط
اضافه ميکنند .اول اﯾن نکته را در نظر داشته باشيد که خانواده شما کم جمعيت ﯾا پرجمعيت ھستند و بعد نوع کف پوش را انتخاب کنيد .کف چوبی
از ھرنظر عالی است،فقط باﯾد مخارج نگھداری آنرا در نظر داشته باشيد.
 (٩آثار ھنری جالبی که بيانر شخصيت شما باشند را در گوشه و کنار خانه قرار دھيد .آثار ھنری ھمچنين بھانه بسيار خوبی برای آغاز گفتگو
ھستند.
 (١٠لوازم خانه را از نوع راحت و قابل استفاده تھيه کنيد تا به خانه شما حال و ھوای صلح آميز و آرام بخش بدھد .استفاده از فرش و گليم با الياف
طبيعی و پارچه ھاﯾی چون کتان و ابرﯾشم خام حس با صفاﯾی به خانه ميدھد و آنرا به ﯾک آشيانه گرم مبدل ميکند.
 (١١از اﯾنکه به دنبال ھر مد جدﯾد تزئين خانه باشيد بپرھيزﯾد .اشياﯾی را انتخاب کنيد که دوست دارﯾد چرا که باﯾد در کنار آنھا زندگی کنيد و لوازم
منزل چيزھاﯾی نيستند که به تدرﯾج به آن عالقمند شوﯾد.
 (١٢در چيدن خانه از بعضی لوازم مربوط به فرھنگھا و مکانھای دﯾگر استفاده کنيد و جنبه جذاب تری به لوازم خود بدھيد .کمدھا و قفسه ھای
چينی ،چراغھای ژاپنی ﯾا توری ھای بلژﯾکی.
 (١٣به خاطر داشته باشيد که گاھی کمتر ،بيشتر است .ﯾک گردنبند زﯾبا بسيار بيشتر از ﯾک گردنبند با گوشواره و دستبند ﯾک شکل جلب توجه
ميکند .در چيدن لوازم منزل نيز اﯾن قانون وجود دارد .ترکيب جالب و ابتکاری لوازم منزل به شرط آنکه در آن افراط نشود ،بسيار زﯾباتر از ﯾک سری
مبل و ميز و صندلی ﯾک شکل خواھد بود.

www.takbook.com

www.takbook.com
 (١۴حمام و سروﯾسھای بھداشتی خانه را با شمع،نمکھای طبی عطرآگين و صابونھای خوشبو تزئين کنيد.
 (١۵از لوازمی که توسط بسياری از مردم استفاده ميشوند و گاھی به ھمين دليل ارزان ترند ،استفاده نکنيد .برای مثال ترکيب کاناپه ھای سنگين
چرم مشکی با ميز براق مشکی که غير از سنگين و تنگ کردن فضا کاری انجام نميدھند .خانه شما باﯾد نماد خودتان باشد نه کسی که روزی بوده
اﯾد ﯾا اصال نبوده اﯾد.
 (١۶جزئيات کوچکی را که تفاوت فراوان اﯾجاد ميکنند از ﯾاد نبرﯾد .روميزی ،بشقابھا،ليوانھا ،زﯾر بشقابيھا ،گل و دﯾگر لوازم روی ميز .اﯾن رنگھا و رﯾزه
کارﯾھا ممکن است به نظر دست و پا گير ﯾاﯾند اما انقدر موثرند که ارزش زحمت را دارند.
 (١٧در انتخاب لوازم فلزی به دنبال کيفيت باشيد و در صورت لزوم لوازم کھنه را عوض کنيد .سينک ظرف شوﯾی ،شيرآالت و امثال آن به تدرﯾج به
نظر نمی آﯾند اما تعوﯾض آنھا تاثير بسياری بر شمای کلی خانه ميگذارد.
 (١٨از آنجاﯾی که آثار ھنری موجود در منزل معرف شخصيت شما است ،لوازم خانه را طوری انتخاب کنيد که بر زﯾباﯾی تابلوھا و آثار ھنری دﯾگر
موجود در خانه بيافزاﯾد .وساﯾل خانه را طوری نچينيد که توجه را از آثار ھنری به خود جلب کنند.
 (١٩پاراوانھای تاشو و پاﯾه دار بھترﯾن وسيله برای تقسيم فضا در ﯾک اتاق ھستند  -مثال برای جدا کردن ميز کار از اتاق نشيمن -و بخصوص در
فضاھای کوچکتر کاربرد دارند .با استفاده از پاراوانھای کوتاھی که نقش ﯾا تزئين روی آن از ھردو طرف دﯾده شود ھم شلوغی ميز کار را ميپوشانيد
و ھم فضای خانگی تری به اتاق نشيمن ميبخشيد.
 (٢٠اتاقھای خود را پر از وسيله نکنيد .ھرچيز خوبی با افراط به سوی بدی متماﯾل ميشود .کمی از اﯾن و کمی از آن کافی است .مراقب باشيد که
اتاق را با رنگ ﯾکنواخت ،ظروف فلزی کوچک وبزرگ ،اشيای چوبی کاغذ دﯾواری و برگھای طالﯾی پرنکنيد .سعی کنيد در ﯾک اتاق ساده و خلوت
غافلگيرﯾھای خالقانه ترتيب دھيد .طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحيح است با چاشنيھاﯾی از تزئينات زﯾباﯾی که دوستشان دارﯾد.
منبع P٣٠world :
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حرفی از جنس ديوار

● نكاتی درباره نقشآفرﯾنی متفاوت دﯾوارھا
اﯾن روزھا ،دﯾوارھا تنھا به عنوان چھاردﯾواری برای محافظت از مبلمان و
اشيای تزئينی خانه نيستند بلكه ﯾكی از عناصر ثابت معماری داخلی و
مشخصكننده سبك و حال و ھوای خانه شما به شمار میروند .با كمی
دقت ،متوجه میشوﯾد ،بيشترﯾن رنگ ،بافت و طرح در ھر خانهای متعلق به
دﯾوارھا و سقف است.
برای خلق فضاﯾی بینقص و آرام ،نحوه انتخاب پوشش دﯾوارھا از اصول مھم
دكوراسيون داخلی محسوب میشود .امروزه پوشش دﯾوارھا از انواع رنگ،
طرح و بافت برخوردارند كه با به كارگيری آنھا میتوانيد فضاﯾی تازه و
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ھماھنگ با دكوراسيون و سليقه شخصیتان خلق كنيد.
اتاق نشيمنی را كه روی دﯾوارھای آن از تكنيك استنسيل ( )stencilingﯾا
شابلون استفاده شدهاست .در اﯾن تكنيك ،نقاشیھای ظرﯾف و دستی به
دكور اتاق اضافه میشود كه معموال در حاشيه گذاری دﯾوارھا و سقف انجام
میگيرد.
ھمانطور كه در تصوﯾر اول میبينيد ،در قسمت باالﯾی دﯾوار و نزدﯾك سقف،
اﯾن تكنيك انجام گرفته و دﯾوار را از ﯾكنواختی و تكرنگی در آورده و فضاﯾی لطيف و رنگين حاصل شدهاست .بھتر است در اﯾن تكنيك ،از رنگھای
ھماھنگ با دكور خانه و اجزای مبلمان استفاده كنيد.
غير از حاشيهگذاری دﯾوارھا و سقف ،میتوانيد در موارد دﯾگری ھم از اﯾن تكنيك استفاده كنيد؛ مانند اطراف شومينه و تابلوھای نقاشی .معموال
حاشيه گذاری باعث نماﯾان تر شدن عناصر دكوراتيو و اجزای مبلمان میشود .در اﯾن تكنيك شابلونھاﯾی با طرح و الگوھای متفاوت وجود دارند ،از
طرح ھای كالسيك میتوانيد در سالن پذﯾراﯾی و اتاق نشيمن استفاده كنيد و با استفاده از طرحھای عروسكی و كارتونی ،میتوانيد فضاﯾی
افسانهای و متفاوت برای اتاق كودكتان خلق كنيد.
دﯾواری را كه استن سيل شدهاست ،نشان میدھد .الزم به ذكر است كه در بيشتر كشورھا كاغذھای مخصوص استن سيل وجود دارد ولی در
اﯾران اﯾن كاغذھا ﯾافت نمیشوند و به ھمين دليل برای انجام اﯾن كار از صفحه فيلمھای آزماﯾشگاھی میتوان استفاده كرد.
● نحوه اجرا
انجام اﯾن تكنيك بسيار سھل و آسان است و شما میتوانيد به راحتی اﯾن كار را در خانه انجام دھيد .ابتدا طرح و نقش را انتخاب كنيد .سپس
الگوی مورد نظر را به روی ﯾك صفحه فيلم آزماﯾشگاھی كه دﯾگر الزم ندارﯾد ،طراحی كنيد و قسمت طراحی شده را از صفحه جدا كنيد.
سطحی را كه قرار است استنسيل روی آن قرار گيرد اندازهگيری و تقسيم بر اندازه صفحه شابلون كنيد تا تعداد دفعات انجام اﯾن كار را به دست
آورﯾد .در اﯾن صورت الگوی شما چندﯾن بار تكرار میشود .باﯾد سعی كنيد فاصلهای ميان الگوھا اﯾجاد نشود و در نھاﯾت طرحی ﯾكسان و ﯾكنواخت
ارائه دھيد .بنا بر سليقه شخصی میتوانيد از نقشھای كوچك و بزرگ استفاده كنيد.
كاغذ استن سيل را در جاﯾی كه قرار است نقاشی شود قرار دھيد و آن را با چسب كاغذی بچسبانيد به طوری كه مانع حركت كردن آن به روی
دﯾوار شود.
رنگھای مورد نظر را انتخاب كنيد و روی ﯾك پالت برﯾزﯾد .بھتر است رنگھای نيمه براق روغنی را انتخاب كنيد .قلم موی مخصوص استن سيل موی
كوتاه دارد .اﯾن قلمموھا را داخل رنگ فروبرﯾد و به صورت عمودی از باال به پاﯾين روی استنسيل بكشيد .ھر چه رنگھا خشكتر باشد ،موفقيت
شما در اﯾن كار بيشتر خواھد بود.
منبع  :روزنامه سالمت
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حرکت به سوی دکوراسيون مدرن
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قرن بيستم از آغاز ،دوره تغييرات سرﯾع بوده است .تغييرات حاصل در
سراسر جھان به دنبال دو جنگ جھانی و پيشرفت ھای چشمگير در
تکنولوژی طی اﯾن قرن آھنگ زندگی را سرعت بخشيد .حدود دوﯾست سال
پيش ده ھا سال طول می کشيد تا ﯾک سبک دکوراسيونی در ميان
کشورھای اروپاﯾی گسترش ﯾابد و سپس اقيانوس ھا را به سوی باقی
جھان طی کند.
اما امروز گسترش وساﯾل ارتباط جمعی کوچکترﯾن تغييرات در مد را ظرف
چند روز به اقصی نقاط جھان میرساند .از اﯾن رو سبکھای دکوراسيونی
تقرﯾباً با سرعت تغييرات مد لباس در حال تغيير و تحول ھستند و از آنجا که
مردم قادر به تغيير دادن مبلمان و وساﯾل منزل و دکوراسيون کلی خانه در
زمانھای کوتاه نيستند امروز اغلب سبکھای دکوراسيونی دچار تداخل و به
عبارتی ھمپوشانی،حتی در ﯾک خانه واحد ،میشوند.
در ابتدای قرن بيستم در ميان طراحان دکوراسيون اروپاﯾی عکس العملی
نسبت به تزئينات افراطی اواﯾل قرن نوزدھم پدﯾدار شد و آنان را به سوی
سبکی از معماری که بيشتر بر روی فضاھای باز ،تناسب و سطوح صاف
تکيه داشت سوق داد .در فرانسه »جنبش مدرن« توسط فردی به نام
کربوزﯾر  (Corbusier (١٩۶۵- ١٨٨٧شکل گرفت .از او کتابی با عنوان »درباره معماری« در سال  ١٩٢٧به زبان انگليسی به چاپ رسيد که در آن
»نکته ھاﯾی از ﯾک معماری جدﯾد« را مطرح می کرد :ردﯾف ھای افقی پنجره ھا ،نقشه ای آزاد ،نمای ساده و سقف ھای مسطح.
در اﯾاالت متحده آمرﯾکا ،فرانک للوﯾد راﯾت ) (١٨۶٧ -١٩۵۶خطوط ساده افقی و اتاق ھای وسيع و کم ارتفاع در معماری را توسعه داد .خانه ھای
معروف طراحی شده توسط او در اطراف شيکاگو به نحوی چشمگير بی پيراﯾه ھستند با نمای ساده اما زﯾبا از ترکيب آجر با چوب مرغوب.
مدرسه طراحی باھاوس که در سال  ١٩١٩در وﯾمر آلمان تاسيس شد سردمدار بسياری از اﯾده ھای جنبش مدرن بود .ھدف مدﯾر اﯾن مدرسه،
والتر گروپيوس ) (١٨٨٣ -١٩۶٩اﯾجاد ارتباط ميان ھمه آموزش ھای ھنری ،معماری و طراحی بود .معماری حاصل از اﯾن تجمع به صورت ساختمان
ھای مکعب مانندی با سقف ھای مسطح با ردﯾف ھای عمودی و افقی پنجره ھای بزرگ با قاب ھای فلزی برای راه ﯾافتن نور طبيعی فراوان به
داخل بود .نوگراﯾی ،کاراﯾی و بھداشت جوھر اصلی سبک جدﯾد بود .رنگ سفيد رنگ ارجح برای دﯾوارھا بود که عاری از تزئينات ،زوارھا و گچبری
ھای پيشين ،سطوحی صاف و ساده بودند .درھا بدون قاب بندی ھای سنتی و تنھا پوشيده از سطوح تخته سه الی رنگ شده بودند .فرم ھا
بيشتر به سوی آﯾرودﯾناميک شدن متماﯾل و مبله کردن اتاق خواب ،اتاق نشيمن و آشپزخانه با وساﯾل توکار متداول شد.
در ھلند گروھی تحت عنوان »استاﯾل« )به معنای سبک( ،نامی برگرفته از مجله ای با ھمين عنوان نيز رسالت خود را بر برﯾدن ھرچه بيشتر از فرم
ھای متداول و گذشته و پيش بردن طراحی دکوراسيون به سوی قرن بيستم قرار داده بود .رھبر اﯾن گروه گرت رﯾتولد ) (١٨٨٨ -١٩۶۴طراحی ھای
خود را بر پاﯾه فرم ھای سه گوش آبستره با رنگ ھای اوليه قرمز ،آبی و زرد قرار داده بود .معروف ترﯾن ساختمان او ،خانه شرودر در اترﯾش ،نماﯾی
با خطوط ساده ،سطوحی متشکل از قطعات بلوک مانند بدون ھرگونه گچبری روی دﯾوارھا و سقف با ردﯾف ھای متصل افقی از پنجره ھای فلزی
داشت.
آرت دکو نقطه اوج زاھد منشی جنبش مدرن بود .آرت دکو نام خود را از نماﯾشگاھی که با عنوان »ھنرھای تزئينی« Exposition des Art
 Decoratifsبه سال  ١٩٢۵در پارﯾس برگزار شد ،گرفته بود و در دھه ھای  ٢٠و  ٣٠قرن بيستم در اروپا و آمرﯾکا بسيار مرسوم بود .بارزترﯾن وﯾژگی
اﯾن سبک استفاده از اشکال ھندسی بود .داﯾره ھا ،نيم داﯾره ھا ،سه گوش ھا ،چندضلعی ھا و مکعب ھا به عنوان طرح ھاﯾی برای فرش،
کفپوش ،کاغذدﯾواری ،کاشی ،پارچه و ھمچنين فرم مبلمان ،ظروف ،شومينه ،چراغ ھا ،لوازم صوتی و خالصه ھر آنچه در دکوراسيون دخيل است
به کار گرفته می شدند .موتيوھای ساده شده که منظره ھاﯾی چون غروب آفتاب را نشان می دادند و فرم ھای استيليزه شده درختان ،گل ھا،
فواره و اشکال حيوانات به وﯾژه آھو ،در حالی که از نقوش تمدن باستانی آزتک ھا )معبد پلکانی زﯾگورات( و مصر )پس از راه ﯾافتن به داخل معبد
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توتانخ آمون در سال  (١٩٢٢الھام گرفته می شدند به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفتند.
اﯾن سبک که به شدت تحت تاثير ھنر شرق بود مناسب ترﯾن سبک برای طراحی ھتل ھای لوکس ،رستورانھا ،کشتی ھای اقيانوس پيما و
سالن ھای تئاتر و صحنه ھای فيلمبرداری بود .طراحان فرم ھای پرانحنا با سطوح پرداخت شده کاالھای سبک آرت دکو را با مواد اوليه متنوعی
چون چوب خودرنگ روشن )گردو ،بلوط و افرا( ،چرم ،مرمر و شيشه می ساختند .انواع مختلف مبلمان و شيرآالت خانه با کروم ساخته می شد و
انواعی نيز با پالستيک ھای جدﯾد مانند باکليت که سخت و براق است توليد می شدند .اﯾن ترکيب متنوع و مطبوع مصالح و مواد گوناگون در پس
زمينه ای از دﯾوارھای سفيد ،کرم ﯾا بژ قرار می گرفت و با پارچه ھاﯾی به رنگ ھای روشن مالﯾم مثل ھلوﯾی تکميل می شد .لکه ھاﯾی از رنگ
ھای نارنجی ،سبز زمردی ،آبی و قرمز نيز گاه اﯾن دکوراسيون ھا را مزﯾن می کرد.
در آمرﯾکا حرکتی برای آﯾرودﯾناميک کردن ھمه وساﯾل به راه افتاده بود و چنان که طراحی اتومبيل ھا و لوکوموتيوھای قطار به سوی آﯾرودﯾناميک
شدن می رفت ،لوازم خانگی از قبيل ﯾخچال و جاروبرقی نيز به تقليد از اﯾن جنبش با اشکال دوکی شکل و آﯾرودﯾناميک طراحی و توليد می شدند.
در ھر دو سوی آتالنتيک طراحی ساختمان ھا با نماﯾی آﯾرودﯾناميک ،صاف و براق راﯾج شده بود .جنگ جھانی دوم توقفی ناگھانی در روند حرکت
طراحی و معماری به وجود آورد .با اﯾن حال تکنولوژی ساخت تخته سه ال به سبب مصرف آن در صناﯾع ھواپيماسازی رشد چشمگيری ﯾافت .در
سال  ١٩۵١فستيوالی در انگلستان برگزار شد که بر سادگی زاھدگونه پس از جنگ نقطه پاﯾانی نھاد و سبکی که به دنبال اﯾن فستيوال و متاثر از
آن در دھه ھای  ۵٠و  ۶٠قرن بيستم راﯾج شد راحت و بی تکلف بود .اﯾن سبک »سبک معاصر« نام گرفت .ھشت ميليون نفر از نماﯾشگاھی که
خاستگاه سبک معاصر بود دﯾدن کردند .در اﯾن زمان از بتون ،شيشه و استيل در ساخت بسياری از ساختمان ھا استفاده می شد از جمله
ساختمان فستيوال سلطنتی که ھنوز در کناره جنوبی رود تاﯾمز پابرجا است.
ﯾکی دﯾگر از عوامل تاثيرگذار بر طراحی دکوراسيون و معماری در اﯾن زمان مدل ساختمان مولکول ھا بود که با استفاده از مفتول و گوی ھای رﯾز و
درشت در طراحی لوازم و وساﯾل منزل و حتی خود ساختمان ھا به کار می رفت .اﯾن طرح الھام بخش طراحان متعددی در طراحی ميز و صندلی
ھاﯾی با لوله ھای فلزی و مھره ھای پالستيکی رنگی شد .از اﯾن فرم برای طراحی وساﯾل دﯾگری مانند جاروزنامه ای ،ساعت ،چراغ ھای
سقفی ،دﯾواری و روميزی و به عنوان نقشی گرافيکی بر روی کاغذدﯾواری ،انواع پارچه و حتی ظروف مختلف استفاده می شد.
اگرچه دکوراسيون ھمچنان ساده و نسبتاً بی پيراﯾه باقی مانده بود اما با بازگشت رنگ و تنوع آن بر سبک معاصر و توجه بيشتر به راحتی،
پوشاندن زمين با پوشش ھای نرم و استفاده از کوسن ھای رنگين بر روی مبلمان متداول شد و پوشش کامل کف اتاق ھا با موکت به تجمل جدﯾد
تبدﯾل شد .تکنولوژی ھای جدﯾد برای ساخت صندلی ھای انحنادار که با تخته سه الی قالب خورده ﯾا ورقه ھای پالستيک ساخته می شدند به
بازار آمدند .با اﯾنکه دﯾوارھا ھنوز ساده رنگ می شد لذا برای ﯾک ﯾا دو دﯾوار پوششی از کاغذ دﯾواری با طرح ھای آبستره در نظر گرفته می شد.
زرد و خاکستری ترکيب رنگی محبوب در اﯾن دوره بود.
ھای تک  High Techکه بيشتر نوعی نگرش به دکوراسيون است تا سبکی در آن توسط معماران انگليسی چون رﯾچارد راجرز و نورمن فاستر در
دھه ھفتاد با ساخت بناھاﯾی که در آنھا تاسيسات و لوله کشی ھا عرﯾان و در معرض دﯾد ھستند مطرح شد .در ساختمان ھاﯾی که با روش ھای
تک ساخته می شوند می توان لوله کشی ھا ،داکت ھا و تاسيسات مربوط به آسانسور را به صورت عرﯾان ﯾا از زﯾر پوسته ای شفاف که اغلب
شيشه است دﯾد .اﯾن شيوه طراحی به دکوراسيون داخلی نيز راه ﯾافت و در داخل خانه ھا نيز نماﯾان ساختن تاسيسات متداول شد و ھمچنين
کفپوش ھای اداری ،لوازم طبقه بندی کارگاھی و مبلمان دفتری به خانه ھا راه ﯾافت.
با آغاز قرن بيست وﯾکم طراحان به بازگشت به سوی سبک ھای کالسيک و مجلل گذشته تماﯾل ﯾافتند و امروز اغلب شاھد ترکيبی از سبک ھای
کالسيک و مدرن در دکوراسيون ھستيم که در کنار کاراﯾی و راحتی به جزئيات تزئينی نيز می پردازند.
منبع p30wold :
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حمام ھای کوچک

در تھيه لوازم برای حمام ھای کوچک باﯾد دقت کنيد که لوازم انتخابی در
عين کارآمد بودن کمترﯾن فضا را اشغال نماﯾند  .با به کار گيری درست نور
فضای اﯾن حمام ھا را بزرگ تر جلوه دھيد  .در گوشه ھای حمام و در تمام
مناطق دﯾگر چراغ ھای را نصب نماﯾيد  .می توانيد در صوتر امکان از پنجره
ھای سقفی نيز بھره مند شوﯾد .
به جای استفاده از فضاھای تزﯾينی دور وان از دوش ھا و دست شوﯾی ھای
ساده تر استفاده کنيد  .تا حد امکان تمامی کابينت ھا و قفسه ھا و لوازم
تزئينی را از حمام خارج کرده و محيط را خلوت نماﯾيد  .تنھا قفسه ھای
ضروری را در حمام نصب کنيد و جای دﯾگری را برای نگه داری مواد در نظر
بگيرﯾد  .در صورت نياز به نصب قفسه  ،انھا را باالی دﯾوار و نزدﯾک به سقف
نصب کنيد تا نوعی مانع دﯾد نباشند .
برای انعکاس مناسب نور ﯾک اﯾنه بزرگ در باالی سينک دست شوﯾی نصب کنيد  .ھمچنين می توانيد به صورت ھنرمندانه ای چند اﯾنه کوچک و
زﯾبا را در کنار ھم نصب نماﯾيد .
ھم برای دﯾوارھا و ھم برای کف حمام از رنگ ھای روشن استفاده نماﯾيد  .ھمچنين اگر مجبور به استفاده از لوازم جانبی دﯾگری در حمام می
باشيد سعی کنيد تا حد ممکن انھا را از جنس شيشه ﯾا فلزھای براق و منعکس کننده نور انتخاب نماﯾيد .
دور دوش تا حد امکان پرده ﯾا در استفاده نکنيد و در صوتر استفاده اﯾن در را از شيشه شفاف انتخاب نماﯾيد .
اگر تصميم دارﯾد دﯾوارھا را کاغذ دﯾواری نماﯾيد از رنگ ھای سفيد ﯾا زرد و طرح ھای زنده و مليح استفاده نماﯾيد  .برای ھنری تر شدن نمای حمام
می توانيد بر روی دﯾواری که فضای خالی وسيع تری دارﯾد ﯾک نقاشی زﯾبا ترسيم نماﯾيد .
اگر امکان نصب پنجره در حمام وجود نداشته است در محلی که به نظرتان مناسب اﯾجاد ان بوده ﯾک تابلو از منظره ای زﯾبا را نصب نماﯾيد .
برای بلندتر به نظر رسيدن سقف دور ان را نقاشی ﯾا گچ بری نماﯾيد  .ترسيم نقش ماه و ستاره با رنگ ھای روشن نيز ھم محيط را زﯾبا می کند
ھم بزرگ تر جلوه می دھد .
به ﯾاد داشته باشيد که حام کوچک باﯾد ھمواره تميز و مرتب باشد .
منبع P٣٠world :
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خانه ای از شن و مه

ھمچنان که به جلو می روﯾم ،تغيير و تحوالت اساسی در جھان ھنر معاصر
در حال رخ دادن است .بيش از ھمه اﯾن خصيصه در عرصه ھای معماری و
طراحی دکوراسيون جلوه می نماﯾد .با نگاه به سبک ھای به کار رفته در
انواع معماری و دکوراسيون در چند سال اخير می توان حدس زد که جنبش
ھنری دﯾگری در راه است .جنبشی که با اتکا بر تعلقات و گراﯾش ھای
حجمی ،اﯾجاز گراﯾی و مينيماليسم را سرلوحه مشی خود قرار
می دھد و با رد اﯾن ادعا که »ھنر تنھا به خودش متعھد است خود را از
قالبی که مينی ماليست ھا آن را به وجود آورده اند ،بيرون کشيده و تجربه
ای جدﯾد در ھنر مينيمال را ارائه می دھد .ھنر مينيمال جنبش ھنری بود که
در ميانه دھه  ١٩۶٠پدﯾد آمد و فراگيرترﯾن تاثير خود را در اﯾالت متحده برجای
گذاشت و به سرعت به ﯾک پدﯾده تازه ھنری بسيار عمده که در آن احجام از
نظر شکلی غالبا متقارن ھستند ،بدل شد .تا امروز کمتر ھنرمندی را می
توان ﯾافت که نظير طراح معروف اﯾتالياﯾی جورجيو آرمانی به اﯾن جنبش
پاﯾبند باشد.
آرمانی ھمانطور که خودش می گوﯾد عالقه خاصی به ھنر مينيمال دارد و تا آنجا که توانسته در خلق آثارش بيشترﯾن تاثير را از ھنرمندان
مينيماليست گرفته است .مدﯾست مشھور اﯾتالياﯾی اﯾن اواخر بيشترﯾن وقت را در امر طراحی دک وراسيون صرف می کند به طوری که به ﯾکی از
قطبھای بزرگ طراحی داخلی در اروپا و آمرﯾکا بدل شده است .او دوھفته پيش در انجام سفری به نيوﯾورک از بھترﯾن مدل دکوراسيون خانه خود
رونماﯾی کرد .آرمانی پنجم ماه مه سال جاری برای افتتاح نماﯾشگاه  Fashion and Fantasyموزه متروپوليتان نيوﯾورک وارد اﯾن شھر شد .او که
مھمان افتخاری ) Saks Fifth Avenueبزرگترﯾن مرکز خرﯾد پوشاک آمرﯾکا که در سال  ١٩٢۴در خيابان پنجم  -محله اصيل و عيان نشين منھتن -
تاسيس شد( بود ،بعد از امضای چند قرار داد طراحی لباس برای جوليا رابرتز،جورج کلونی ،تام کروز ،دﯾوﯾد و وﯾکتورﯾا بکھام ،کتی ھولمز ،جان ماﯾر و
آنا وﯾنتر رئيس کمپانی  Vogueآمرﯾکا از جدﯾدترﯾن محل خانه آرمانی در نيوﯾورک بھره برداری کرد.
دکوراسيون اخير آرمانی برگرفته از ھنر مينيمال بوده و با فضاسازی و رنگ آميزی منحصر به فرد خود دﯾد تماشاگر نسبت به فضای اطراف و زمينه را
جھت داده و در ادراک او نسبت به محيط تاثير می گذارد .دکوراسيون فعلی آرمانی بيش از ھمه به خط و فرم تاکيد دارد و وﯾژگی آن ھمانطور که
خود آرمانی می گوﯾد پرھيز از پر کردن فضا با عناصر و تعلقات بی ربط مثل انواع مجسمه و قاب و گلدان است » .من اثر تازه و بدﯾعی خلق نکردم،
فقط به گذشته بازگشتم و کمی از شيوه طراحی ام را با سبک و سياق ھنر قدﯾم پيوند زدم .اﯾن تنھا متد من برای طراحی دکوراسيون در حال
حاضر است «.اﯾن ھا را جورجيو که به شاه مينيمال در آمرﯾکا معروف است ،در جمع دانشجوﯾان طراحی داخلی بعد از افتتاح نماﯾشگاه موزه
متروپوليتان
می گوﯾد  .وی معتقد است » :در زمان فعلی مردم اثری را ارزشمند تلقی می کنند که در مواجھه با آن احساس امنيت داشته باشند و البته برای
کار آن چيزی پول خرج می کنند که قبل از اﯾنکه طراح ﯾا خالق اثر بگوﯾد در نظرشان جالب ،مطمئن و با ھوﯾت بياﯾد «.آرمانی ھمچنين باور دارد که
ﯾک طراح خوب کسی است که قبل از اﯾنکه مشتری و مخاطب اثرش اﯾن فکر در ذھنش خطور کند که شاﯾد فروشنده می خواھد جيبش را خالی
کند با اشتياق مملو از رضاﯾت خاطر پول اثر را پرداخت کند.
آن چه که بيش از ھمه در دکوراسيون فعلی آرمانی جلب توجه می کند و توانسته مخاطبان زﯾادی را جدا از اﯾنکه نام آرمانی را برخود دارد برای خود
دست و پا کند ،نوع رنگ آميزی و فضاسازی آن است تلفيق سفيد و مشکی رنگی است که جورجيو برای اثر خود برگزﯾده است .ميز و صندلی ھا
به شيوه دھه  ٣٠و  ۴٠ساخته شدند و ھيچ گونه قاب و مجسمه اضافی روی دﯾوار و کناره ھای مبلمان دﯾده
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نمی شود « .من ترجيح می دھم در
خانه ای به دور از عوامل ھمراھی کننده زندگی کنم.
اصوال با آوﯾزان شدن تابلو روی دﯾوار محلی که برای استراحت من طراحی شده مخالفم و اصال دوست ندارم وقتی سرم را برمی گردانم ببينم ﯾک
تکه نقاشی با موضوعی بی ربط از آنچه که من فکر می کنم روی دﯾوار نشسته و به من خيره شده است .چنين منظره ای را دوست دارم فقط در
گالری ھای ھنری ببينم « .تضاد خيره کننده سياه و سفيد با بھره گيری از وﯾژگی ھای ھنر مينيمال شاخص ترﯾن وﯾژگی آرمانی در سبک فعلی
است  .او با طراحی آثار سياه و سفيد در دکوراسيون منازل و مجاورت رنگ ماﯾه ھای خاص در کنار ﯾگدﯾگر در اﯾن سبک ،توھم حرکت را پدﯾد آورده و
از اﯾن طرﯾق کيفيت بصری اشيای ساختمان خود را با آميزش دو عنصر تضاد و حرکت دوچندان کرده است.
بعد از خانه آرمانی در نيوباند استرﯾت لندن که آرمانی اواخر سال گذشته آن را افتتاح کرد ،اﯾن دومين خانه ای است که آرمانی در آن به تفکيک
دکوراسيون دست زده است.
در سری دکوراسيون ھای جدﯾد آرمانی که بيشتر برای افراد مجرد طراحی کرده است تناقض در فضا و رنگ بسيار مشھود است .وی برای طراحی
دکوراسيون اتاق خواب زنان مجرد از طرح داﯾره و رنگ ھای گرم استفاده کرده است .مثال تخت خواب ،کاناپه و ميزی که برای آراﯾش کردن درنظر
گرفته شده ،حلزونی شکل و به رنگ تيره است .برعکس در دکوراسيون ھای مردانه رنگ سرد و اشياﯾی با فرم ھندسی که در ساختمان خود
عنصر حرکت را تداعی می کند استفاده کرده است .ﯾکی از جالب ترﯾن موضوعاتی که در دکورھای آرمانی دﯾده می شود ساخت ميز تلوﯾزﯾون به
صورت محفظه ای است که در حالت عادی ھيچ نماﯾی از تلوﯾزﯾون ندارد و به نوعی تلوﯾزﯾون و وﯾدئو را در خود پنھان کرده است و البته اﯾن سبک
طراحی دقيقا از تفکرات خود آرمانی ناشی می شود که در جمع  ٢۵٠نفری دانشجوﯾان اعالم کرد که تلوﯾزﯾون دروغگو و از آن بيزار است.
از اﯾن اظھار نظرھا و نيز از ظواھر آثار آرمانی که تجربيات ھنری اش بسيار فراتر از مرزھای راﯾج و متعارف ھنر است و ھمچنين موفقيت ھای وی در
زمينه طراحی داخلی که نمونه ای دﯾگر از آن در قالب ھتلی در دوبی تا آخر سال  ٢٠٠٨به بھره برداری می رسد ،باﯾد منتظرموج ھنری دﯾگری
برخاسته از تفکرات و ھنر بی پيراﯾه آرمانی باشيم.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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خانه ای با دو سبک

● سبک مدرن
در اﯾن مقاله  ،وساﯾل و عناصری معرفی شدهاند که برای چيدنمان در
معماری مدرن و آراستن آن سودمندند .بھرهگيری از حجمھای ھندسی،
استفاده از تقابل رنگھا و به کار گرفتن بافتھا و ساختارھای ھندسی از
مھمترﯾن وﯾژگیھای اﯾن سبک فراگير به شمار میروند.
 (١به کارگيری روﯾهای تيره و روشن بر تختخوابی مدرن
 (٢کوسنھاﯾی با الگوﯾی ميانسبکی )چند سبکی(
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 (٣ساختاری شگرف و مدور در صندلی راحتی کرمرنگ
 (۴مبلی تکنفره و ساده ،قابل به کارگيری در طرحھای مدرن
 (۵شکل مدور و ھندسی کاناپه ،ﯾادآور عصر فضا
 (۶مبلمانی ﯾکسره با زاوﯾهای نود درجه بر گرد ميزی مدور
● سبک سنتی
در اﯾن بخش جزﯾيات زﯾادی در باب سبک سنتی )کالسيک( مشاھده میکنيد .به ﯾاد داشته باشيد که ھر سبکی )سنتی ،ﯾيالقی ،مدرن و مانند
آنھا( گونهھا و زﯾر مجموعهھای متفاوتی دارد .از اﯾن رو ،در انتخاب اﯾن عناصر باﯾد دقت فراوانی داشته باشيد؛ زﯾرا گاھی برخی از آنھا
ھمنشينی مناسبی با ھم ندارند.
 (١بوفهای سنتی برای ظروف چينی در اتاق غذاخوری
 (٢الگوﯾی کامال ً متفاوت و شلوغ برای اتاق خوابی سنتی و گرم
 (٣نماﯾی از اتاقخوابی سنتی و خنک؛ خوابی سپيد و روﯾاﯾی
 (۴آباژوری با رنگھای سرد اما آرامشبخش
 (۵گوشهای از ھال ورودی؛ با ھمآﯾی شگرف گل آفتابگردان با رنگھای محيط
 (۶کاناپهای سنتی با پاﯾهھاﯾی بلند و تيره
 (٧کاناپهای متفاوت در بافت و الگو؛ ھمگونی کوسنھا با روﯾه مبلمان.
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=107688

خانه ای بدون استرس

در ﯾک فضا عوامل مختلفی ھمچون رنگ ،نور ،لوازم موجود ،تعداد و نحوه
چيدمان آنھا و بسياری موارد دﯾگر وجود دارند که روی روحيه افراد خانواده
تاثير مستقيمی میگذارند .در نتيجه با قصد اﯾجاد خانهای بدون استرس
میباﯾست ھمه اﯾن موارد و تاثيرات ناشی از آنھا به صورت کامل مورد توجه
قرار گيرند که در اﯾنجا به تکتک آنھا به صورت گذرا خواھيم پرداخت.
▪ رنگ :از آنجا که ھر ﯾک از رنگھا تاثير خاصی را بر روی روح و روان ما
میگذارند .ھنگام انتخاب رنگی برای ﯾک فضا به نوع کاربرد آن محيط،
خصوصيات افراد ساکن و ھمچنين تاثيرات ناشی از آن بسيار توجه کنيد .از ميان رنگھا معموال ً رنگھای سرد آرامبخشتر از رنگھای گرم ھستند
ولی تاثير شادیآفرﯾنی و انرژی بخش رنگھای گرم نيز از جاﯾگاه وﯾژهای برای دوری از استرس برخوردار است.
▪ نور :برای فضای خانهتان نور کافی در نظر بگيرﯾد .ميزان نور و ھمچنين کيفيت آن تاثير مستقيمی بر روی جسم و روح انسان میگذارد .معموال ً
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افرادی که در نور کم زندگی و کار میکنند ،انسانھای افسرده و پرﯾشانی ھستند حال آنکه نور زﯾاد بهخصوص بھرهمندی از نور خورشيد ،انرژی
مضاعفی را اﯾجاد کرده و خمودگی و کسلی را از بين میبرد.
از آنجا که نورھا نيز رنگ دارند ،ھمان تاثيرات رنگ مورد نظر را به ھمراه خواھند داشت لذا در انتخاب منابع نورزا برای فضای خانهتان توجه بيشتری
کنيد .به عنوان مثال انتخاب نور سفيد حاصل از المپ مھتابی به تنھاﯾی فضای دلگير و افسرده کننده را سبب میشود ولی اگر با نور زرد جاﯾگزﯾن
شده و ﯾا الاقل تلفيق شود ،چنين نتاﯾجی را نخواھد داشت.
▪ لوازم دکوراسيونی :لوازم دکوراسيونی و کاربردی خانه از چند جنبه روی روح و جسم افراد خانواده تاثير میگذارند:
 ( ١فرم و مدل :ھنگامی که به قصد خرﯾد ﯾکی از لوازم دکوراسيونی و کاربردی مانند مبلمان ،صندلی ،تختخواب ،ميز پذﯾراﯾی ،ميز غذاخوری و غيره
به فروشگاهھای مربوطه مراجعه میکنيد ،بيش از شراﯾط ظاھری آن و جنبه زﯾباﯾیشناسی ،به نحوه کاربرد و تامين راحتی و آرامش مورد نيازتان
اھميت دھيد .خستگی جسم و تنشھای روح ،پس از برگشت به خانه ،با نشستن روی مبلی ھرچند زﯾبا و گرانقيمت ولی نامناسب ،اگرچه دﯾگر
تسھيالت الزم فراھم شده باشد ،از بين نخواھد رفت.
 ( ٢نحوه چيدمان :به طور قطع شما نيز تجربه ورود به فضاﯾی پر از لوازم دکوراسيونی و کاربردی و ھمچنين خردهرﯾزھای تزئينی را در مکانی
نامتناسب به لحاظ وسعت آن ھم با اﯾن انبوه لوازم داشتهاﯾد ،در چنين محيطی اگرچه نھاﯾت سعی بر انتخاب بھترﯾن و زﯾباترﯾن لوازم شده است
ولی ميزان تراکم آنھا در محيط ،سبب اﯾجاد کالفگی و ناآرامی در شما خواھد شد .در خانه بدون استرس میباﯾست فضای کافی برای حرکتھای
آزاد و راحت افراد خانواده با ھر نوع وضعيت جسمانی فراھم شود .الزمه اﯾن مساله حفظ فضای خالی در ميان لوازم و ھمچنين در نظر گرفتن
مسيرھای پرتردد است.
ـ گل و گياه :در خانه بدون استرس گلھا و گياھان طبيعی بسياری را میبينيد .حضور طبيعت در فضای خانه به ھمراه شادابی و لطافت بی
مثالش ،عامل مھمی برای اﯾجاد آرامش و دوری از اضطراب و ناراحتیھای روحی است.
ـ تابش نور و جرﯾان ھوا :در چنين خانهھاﯾی ،تعداد پنجرهھا زﯾاد بوده و امکان ورود نور خورشيد به داخل و ھمچنين جرﯾان ھوای تازه به خصوص در
فصل بھار بسيار وجود دارد.
ـ صدا :از آنجا که وجود سروصداھای ناھنجار بيرونی سبب سلب آساﯾش و حتی اﯾجاد استرس میش ود ،فراھم کردن تمھيداتی برای جلوگيری از
ورود آنھا از طرﯾق پنجرهھا ،دﯾوارھا و سقف الزامی است .در ضمن در خانه بدون استرس ،میباﯾست ھرگونه صدای ناراحت کننده از بين برود .به
عنوان مثال به جيرجير درھای اتاقھا و ﯾا کمدھا ھنگام باز و بسته شدن ،صدای ناھنجار حاصل از درست کار نکردن ھواکشھا و ﯾا موتور ﯾخچال و
فرﯾزر و موارد دﯾگری مانند اﯾنھا که ممکن است در ھر مکان با توجه به موقعيت آن وجود داشته باشد میتوان اشاره کرد .به اﯾن ترتيب با حذف
کليه صداھای آزاردھنده در حد امکان ،صداھای گوش نواز و روحيه بخش را جاﯾگزﯾن کنيد .گوش دادن به موسيقی ھنگام استراحت و ھمچنين
صرف وعدهھای غذاﯾی راھکار دﯾگری برای اﯾجاد آرامش است.
ـ دمای ھوا :مناسب بودن درجه ھوای موجود در خانه در کليه فصول سال ،از جمله مشخصات ﯾک خانه بدون استرس است.
منبع  :بيرتک
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خانه ای پر از صلح و صفا
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بی تردﯾد كوشش بيھوده ای خواھد بود تا در تزﯾين منزل به كمال مطلق
دست ﯾابيد.
خانه شما باﯾد زنده به نظر برسد و اﯾن به معنای كمی به ھم رﯾختگی
است .بنابراﯾن ھمه چيز نباﯾد ھميشه درست در جای خود باشد وانگھی از
اﯾن كه به دنبال ھر مد جدﯾد تزﯾين خانه باشيد ،بپرھيزﯾد .اشياﯾی را انتخاب
كنيد كه دوست دارﯾد ،چرا كه باﯾد در كنار آن ھا زندگی كنيد و لوازم منزل
چيزھاﯾی نيستند كه به تدرﯾج به آن عالقه مند شوﯾد .واﯾن نيز بدان معنا
نيست كه از لوازمی استفاده كنيد كه شاﯾد ارزان ھستند و ﯾا توسط عده
دﯾگری از مردم انتخاب می شوند .خانه شما باﯾد نماد خودتان باشد نه
كسی كه روزی بوده اﯾد ﯾا اصال ً نبوده اﯾد.
اكنون نوبت به چيدمان وساﯾل منزل شما رسيده است.
▪ نخست -ھمواره با گذاشتن چند شاخه گل تازه در خانه روحيه شادی به اعضای خانه بدھيد.
▪ دوم -اضافه كردن گياه ،سنگ ،صدف و دﯾگر عناصر طبيعی به تزﯾينات خانه تاثير بسيار خوبی در روحيه اعضای خانواده می گذارد و در واقع طبيعت
را به درون خانه می آورد.
▪ سوم -به ھماھنگی رنگ ھا توجه كنيد .نكوشيد لوازم منزل را ھمرنگ انتخاب نماﯾيد .تزﯾين خوب خانه به اﯾن معنا نيست كه ھمه چيز ﯾك رنگ
باشد .مثال ً ھنگام جور كردن پارچه ھاﯾی با طرح ھای مختلف ،ﯾك ﯾا دو رنگ ھمسان در نظر بگيرﯾد .برای نمونه می توانيد دو پارچه ھمرنگ اما ﯾكی
گل دار و دﯾگری را راه راه جور كنيد .اما مراقب باشيد اﯾن تركيبات را بيش از حد سنگين نكنيد.
▪ چھارم -گذاشتن عكس ھاﯾی از اعضای خانواده در گوشه و كنار خانه بسيار خوب است اما از افراط در اﯾن كار خودداری كنيد .به وﯾژه در مورد
عكس ھای خودتان مراقب باشيد زﯾرا ممكن است ناخودآگاه خانه را به صورت پرستشگاه خودتان درآورﯾد.
▪ پنجم -لوازم خانه را از انواع راحت و قابل استفاده تھيه كنيد تا به خانه شما حال و ھوای صلح آميز و آرام بخش بدھد .استفاده از فرش و گليم با
الياف طبيعی و پارچه ھاﯾی چون كتان و ابرﯾشم خام حس باصفاﯾی به خانه می دھد و آن را به ﯾك آشيانه گرم بدل می كند .اگر در حال انجام
تغييرات اساسی در منزل ھستيد قبل از ھر كاری جنس موادی را كه استفاده می كنيد مورد بررسی قرار دھيد.
كف پوش سنگ ﯾا سراميك در تابستان بسيار خنك و عالی است اما در زمستان به طور آزار دھنده ای سرد است .كف پوش ھای غير از فرش و
موكت ھم به سرو صدای محيط اضافه می كند.
نخست اﯾن نكته را در نظر داشته باشيد كه خانواده شما پرجمعيت است ﯾا كم جمعيت و بعد نوع كف پوش را انتخاب نماﯾيد .كف چوبی از ھر نظر
عالی است فقط باﯾد مخارج نگھداری آن را در نظر داشته باشيد.
▪ ششم -آثار ھنری جالبی كه بيانگر شخصيت شما باشند را در گوشه و كنار خانه قرار دھيد .لوازم خانه را طوری انتخاب كنيد كه بر زﯾباﯾی تابلوھا
و آثار ھنری دﯾگر موجود در خانه بيفزاﯾد .ھمين آثار گاه بھانه بسيار خوبی برای آغاز گفت وگو ھستند.
▪ ھفتم -به خاطر داشته باشيد كه گاھی كمتر ،بيشتر است .ﯾك گردنبند زﯾبا بسيار بيشتر از ﯾك گردنبند با گوشواره و دستبند ﯾك شكل جلب
توجه می كند .در چيدن لوازم منزل نيز اﯾن قانون وجود دارد .مثال ً جزﯾيات كوچكی را كه تفاوت فراوان اﯾجاد می كند از ﯾاد نبرﯾد .رو ميزی ،بشقاب
ھا ،زﯾربشقابی ھا ،گل و گلدان و دﯾگر لوازم روميزی ،اﯾن رنگ ھا و رﯾزه كاری ھا ممكن است به نظر دست و پاگير بياﯾند اما آن قدر موثرند كه ارزش
زحمت را دارند.
▪ ھشتم -حمام و سروﯾس ھای بھداشتی خانه را با شمع ،نمك ھای طبی عطرآگين و صابون ھای خوشبو تزﯾين كنيد .وانگھی سينك ظرفشوﯾی،
شيرآالت و امثال آن به تدرﯾج به نظر نمی آﯾند اما تعوﯾض آن ھا تاثير بسياری بر شمای كلی خانه می گذارد.
▪ نھم -پاراوان ھای تاشو و پاﯾه دار بھترﯾن وسيله برای تقسيم فضا در ﯾك اتاق ھستند .مثال ً برای جدا كردن ميز كار از اتاق نشيمن و به وﯾژه در
فضاھای كوچكتر كاربرد دارند.
▪ دھم -اتاق ھای خود را پر از وسيله نكنيد .ھر چيز خوبی با افراط به سوی بدی متماﯾل می شود .كمی از اﯾن و كمی از آن كافی است .مراقب
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باشيد كه اتاق را با رنگ ﯾكنواخت ،ظروف فلزی كوچك و بزرگ ،اشيای چوبی ،كاغذ دﯾواری و برگ ھای طالﯾی پر نكنيد .بكوشيد در ﯾك اتاق ساده و
خلوت غافلگيری ھای خالقانه ترتيب بدھيد .طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحيح است .به ھمراه چاشنی ھاﯾی از تزﯾينات زﯾباﯾی كه
دوستشان دارﯾد و به آن ھا عشق می ورزﯾد.
منبع  :روزنامه جوان
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خانه ای پر از نور طبيعی

ميزان بھره مندی ﯾک فضا از نور طبيعی از جمله مھم ترﯾن مواردی است که
در انتخاب مکان می باﯾست مورد توجه قرار گيرد .اگرچه اﯾن روزھا با وجود
تنوع موجود در توليد منابع نورزای مصنوعی نور کافی برای انجام امور
مختلف در فضا فراھم شده ولی کيفيت آن با کيفيت و تاثيرات حاصل از نور
طبيعی قابل مقاﯾسه نيست .در ضمن با کاھش مصرف نور مصنوعی در
مواقعی که بتوان از نور طبيعی استفاده کرد ،گامی مھم در جھت صرفه
جوﯾی در انرژی نيز برداشته می شود .بنابراﯾن در انتخاب ساختمان محيط
زندگی خود به تعداد ،ابعاد و موقعيت جغرافياﯾی پنجره ھا در نقشه توجه
الزم را داشته باشيد.
واضح است ھر چه تعداد پنجره ھا بيشتر بوده و ابعاد آنھا بزرگتر باشد اﯾن
اشعه ھای شفابخش طبيعی بھتر و بيشتر به داخل محيط خانه وارد می
شوند ولی اھميت موقعيت جغرافياﯾی پنجره ھا را نيز نباﯾد نادﯾده شمرد زﯾرا
با توجه به تغيير فصل پنجره ھا نيز گذرگاه متغيری برای ورود نور خورشيد به
داخل ھستند ﯾعنی ممکن است اشعه نور خورشيد در فصلی از سال از
پنجره ای عبور کرده و در فصل دﯾگر مرز ورود آنھا تنھا تا لبه بيرونی ھمان
پنجره باشد .به طور کلی در انتخاب فضاﯾی مناسب به جھت موقعيت پنجره
ھا داشتن پنجره ھاﯾی رو به جنوب از جمله اولوﯾت ھای ﯾک ساختمان است .اﯾن پنجره ھا مدخل خوبی برای ورود نور خورشيد به داخل آن ھم در
فصول سرد سال ھستند در حالی که در موقعيت ھای دﯾگر ممکن است زمانی از نور شدﯾد و مستقيم آفتاب در فضای خانه بھره مند باشيد که
وجود آن نه تنھا خوشاﯾند نبوده ،بلکه آزاردھنده و گاھی طاقت فرسا نيز ھست .پنجره ھای رو به غرب دارای چنين شراﯾطی در گرم ترﯾن ساعات
فصل تابستان ھستند؛ پنجره ھای رو به شمال و شرق نيز معموال ً معابر خاص و تاثيرگذاری برای تابش نور خورشيد به داخل به حساب نمی آﯾند و
وجود آنھا تنھا به لحاظ بھره مندی از نور و روشنی حاصله از خورشيد ارزشمند است.
حال با تمام اﯾن تفاسير در صورتی که ميزان نورگيری فضای خانه شما به جھت موقعيت پنجره ھا ،تغيير فصل و ﯾا ھر عامل ساختاری دﯾگری
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وضعيت نامطلوبی را ،حتی به طور موقتی در سال دارد ،می توانيد با استفاده از راھکارھای متعدد ،نور موجود در محيط را افزاﯾش دھيد:
 (١کاربرد رنگ ھای روشن :از آنجا که رنگ ھای روشن ھمواره انعکاس دھنده ھای خوبی برای نور و رنگ ھای تيره جذب کننده ھای مناسبی برای
آن ھستند ،در نظر گرفتن اﯾن اصل می تواند شما را برای ﯾافتن راه ھاﯾی جھت استفاده بھينه از نور موجود در فضا ﯾاری دھد .در ھمين راستا الزم
است برای پوشش دﯾوارھا ،سقف ھا و حتی کف ھا از رنگ ھای روشن استفاده کنيد .عالوه بر اﯾنھا در انتخاب لوزام دکوراسيونی اصلی و بزرگ
نيز کاربرد رنگ ھای روشن را از ﯾاد نبرﯾد .البته در اﯾن گونه لوازم ،تنھا رنگ عامل موثر محسوب نمی شود بلکه طرح و حتی بافت نيز جاﯾگاه وﯾژه ای
دارند .طرح ھای شلوغ و بافت ھای خشن و پيچيده نيز تا حدودی ھمان تاثير رنگ ھای تيره را در جذب نور خواھند داشت .در حالی که طرح ھای
خلوت و بافت ھای صاف و صيقلی در انعکاس نور خورشيد ،نتيجه ای معکوس دارند.
اﯾن موضوع در مورد کف پوش ھا و پوشش دﯾوارھای فضاھاﯾی مانند آشپزخانه و سروﯾس ھای بھداشتی نيز به وضوح دﯾده می شود .پوشش
ھای سنگ و سراميک گذشته از موضوع رنگ به جھت سطح صيقلی شان به مراتب بيشتر از انواع دﯾگر حتی با وجود رنگ روشن ،نور را منعکس
می کند.
 (٢تغيير شيشه ھا :با توجه به سيستم آپارتمان نشينی و اشراف ساکنين آپارتمان ھا به داخل فضاھای ﯾکدﯾگر از طرﯾق پنجره ھا ،کاربرد شيشه
ھای مشبک و به خصوص شيشه ھای رفلکس در ساختمان سازی رواج بسياری دارد .شيشه ھای رفلکس با وجود آنکه دارای مزﯾت ناپيدا بودن
فضای داخل از بيرون در روز ھستند ولی درصد زﯾادی از نور را به خود جذب کرده و مانع ورود آن به داخل می شوند .لذا برای حل اﯾن مشکل شما
می توانيد در صورت امکان شيشه ھای معمولی را جاﯾگزﯾن کرده و از پرده به عنوان حافظی برای استقالل فردی و خانوادگی در محيط خانه
استفاده کنيد .پرده ھای توری نازک نيز در ھنگام روز بدون وجود نورپردازی مصنوعی روشن در داخل ،مانع اشراف بوده و در ھنگام شب نيز اﯾن
ترکيب را می توان با پرده ای ضخيم کامل کرد.
 (٣نقش آﯾنه در انعکاس نور :با نصب آﯾنه در مکان ھاﯾی از خانه که امکان انعکاس نور توسط آﯾنه از طرﯾق پنجره وجود داشته باشد ،نور موجود را
افزاﯾش دھيد .البته اﯾن موضوع رابطه مستقيمی با مکان نصب آﯾنه ،زاوﯾه آن و ھمچنين فاصله آﯾنه از پنجره دارد .صرف نظر از افزاﯾش نور توسط
آﯾنه از آن به عنوان ھادی و انتقال دھنده نور نيز می توان استفاده کرد به اﯾن معنا که شما می توانيد با نصب مناسب آﯾنه ای در فضاﯾی با نور
کافی ،مقداری از نور را به فضای مجاور کم نور ﯾا بدون نور آن نيز منتقل کنيد.
 (۴تغيير پرده ھا :اگر برای پنجره ھا تنھا از پرده ای ضخيم در ھنگام روز و شب استفاده می کنيد آوﯾختن پرده ای نازک از جنس تور و ﯾا حرﯾر در رو و
ﯾا زﯾر پرده ضخيم الزامی است .در ميان پرده ھای نازک نيز ھر چه ضخامت کمتر باشد ،نور بيشتری را از خود عبور می دھد.
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خانه بانو

● کف خانه را جدی بگيرﯾد!
در دکوراسيون ھر خانهای ،ﯾکی از مھمترﯾن قسمتھا ،کف خانه است.
اﯾنکه شما چه کفپوشی برای آن انتخاب کنيد ،رنگ و طرح اﯾن کفپوش ،تاثير
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زﯾادی بر دکوراسيون خانه دارد .امروز در ستون »خانه بانو« پيشنھادھاﯾی را
برای انتخاب بھتر و ھماھنگتر کفپوشھا به شما میدھيم.
● رابطه خصوصيات محيط با طرح و نقشه فرش
پيش از ھر توصيهای در اﯾن زمينه ﯾادآوری اﯾن مطلب خالی از لطف نيست
که معموال ً فرشھای دستباف اکثر شھرھای اﯾران در  ٣قالب اصلی بهلحاظ
طرح بافته میشوند که عبارتند از:
لچک ترنج ،خشتی و افشان که در ميان آنھا ،لچک ترنج از قدﯾم مورد استقبال بيشتری قرار گرفته و اغلب فرشھاﯾی را که شما در منازل ﯾا در
فرش فروشیھا میبينيد در ھمين طرح بافته شدهاند .البته طرحھای دﯾگری نيز وجود دارند که در شھرھای مختلف بر آن اساس بافته میشوند.
گبهھا ،فرشھای ترکمنی و غيره از اﯾن دستهاند.
● رنگ و انتخاب فرش
برای فضاﯾی با وسعت کم ،فرشی با ترکيب رنگی روشن انتخاب کنيد .اﯾن مساله در مورد مکانھای با محدودﯾت نور کافی نيز توصيه میشود .ھر
چه کف زمين روشنتر باشد فضا بزرگتر و نورانیتر جلوه میکند .در ضمن به ھنگام انتخاب رنگ فرش ،به پالت رنگی موجود در فضا شامل رنگ
دﯾوارھا ،پارچه روکش مبلمان ،پردهھا و حتی رنگ چوب لوازم و از ھمه مھمتر رنگ کفپوش ،ت وجه کنيد .حفظ ھماھنگی ميان طرح و رنگ فرش
انتخابی و دﯾگر عناصر ﯾک فضا از جمله مھمترﯾن موارد در انتخاب فرش مناسب است.
● کاربرد محيط و فرش مناسب
اﯾنکه فرش مورد نياز در چه مکانی و با چه کاربردی پھن میشود در انتخاب تعيينکننده است .مثال ً برای فضاھای پررفتوآمد مثل اتاق نشيمن و
فضای ورودی خانه ،فرشھای روشن و با بافت ظرﯾف و به اصطالح رج باال انتخاب نکنيد .اﯾنگونه فرشھا در اﯾن مکانھا در معرض آسيب دﯾدگی
بيشتری قرار میگيرند.
● سبک دکوراسيونی
انتخاب فرش نيز مانند انتخاب دﯾگر لوازم دکوراسيونی تابع رعاﯾت قوانين سبک دکوراسيونی به کار رفته در محيط است .لذا پيش از خرﯾد فرش به
انتخاب نقشهای مناسب با سبک دکوراسيونی فضای خانهتان بيندﯾشيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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خانه را بزرگ جلوه دھيد

بسياری از مردم در خانهھاﯾی کوچک زندگی میکنند از اﯾن رو استفاده از
کوچکترﯾن و بهظاھر بدون استفادهترﯾن نقاط در خانه ھم بسيار مھم است.
در اﯾن مطلب قصد دارﯾم نکات جالبی برای غلبه بر کوچکی منزل و استفاده
بھتر از محيط محدود در اختيار شما بگذارﯾم.
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 (١اگر دوست داشته باشيد که محيط شام خوردن را کمی بزرگتر از آنچه
که است نشان دھيد ،استفاده از ميزھای گرد را توصيه میکنيم چون در
نگاه نخست و از بعد روانشناسی ،محيط را بزرگتر به ذھن القا میکند.
 (٢برای زﯾباتر جلوه دادن ميزھای کوچک میتوانيد از روميزیھای روشن
استفاده کنيد چون با انعکاس مقادﯾر بيشتری از نور ،آن را بزرگتر نشان
میدھد و در عين حال با استفاده از آنھا از وارد آمدن ھرگونه خش به سطح
ميز جلوگيری میکنيد.
 (٣اگر دوست دارﯾد که گوشهای خاص از اتاق خود را بيشتر نشان دھيد و
در نگاه نخست سرﯾعتر به ذھن بيننده منتقل شود ،قرار دادن شيئی نورانی
ھمچون آباژور در گوشه مورد نظر اﯾده جالبی است.
 (۴اگر منزلتان کوچک است ،سعی نکنيد که از دکوربندیھای تيره و
غيرشفاف استفاده کنيد چون در اﯾن صورت فضای داخلی اتاق و منزل را
کوچکتر خواھيد کرد.
 (۵سعی کنيد که اگر سقف اتاق کوتاه است ھرگز از آباژورھای بلند استفاده نکنيد چون اﯾن کار موجب خفه شدن نور و محدودتر به نظر رسيدن
اتاق کوچک شما میشود .باﯾد سعی کنيد که در ھر حالت نور را با بيشترﯾن ميزان در اتاق منتشر کنيد.
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خانه راحت

وقتــی تصميـــم میگيرﯾد دکوراسيون منزل را تغيير دھيد بیتردﯾد باﯾد به
عوامل و عناصر متعددی در ﯾک اتاق بيندﯾشيد و برنامهرﯾزی قابل اجرا و
مناسبی جھت مقابله با محدودﯾتھای گوناگونی که در برابر شما وجود
دارند داشته باشيد.
عالوه بر ﯾافتن راهحلی عملی برای ھر ﯾک از موانع ،باﯾد در فکر ھماھنگی و
رابطه صحيحی ميان اﯾن راهحلھا نيز باشيد تا در آخر ،نتيجه کار شما
مجموعهای درھم ،شلوغ و ناھمگون نباشد .از اﯾنرو از زمان و انرژیای که
برای برنامهرﯾزی اوليه برای تغيير دکوراسيون ﯾک اتاق صرف میکنيد
پشيمان نخواھيد شد.
مخارج مادی و ھمچنين محدودﯾتھای ناشی از وﯾژگیھای معماری ﯾک اتاق ،اغلب دو محدودﯾت اصلی در تغيير دکوراسيون محسوب میشوند.
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محدود بودن بودجه گرچه مانعی در جھت انتخاب بسياری از وساﯾل و روشھای تغيير دکوراسيون است اما از آنجا که شما را به فکر وامیدارد تا به
راهحلھای کمی دور از ذھنتر نيز بيندﯾشيد خود میتواند بخشی از لذت اﯾجاد اﯾن تغييرات در منزل باشند .زمانی که شما مبلغ مشخصی را
بهعنوان بودجه مورد نظر برای اجرای تغييرات دکوراسيونی منزلتان در نظر میگيرﯾد الزم است اﯾن بودجه را ميان عوامل مختلفی که قرار است
تعوﯾض شوند و ﯾا به شکلی تغيير ﯾابند تقسيم کنيد و به راهھاﯾی بيندﯾشيد که از بودجه مورد نظر به بھترﯾن شکل و بيشترﯾن ميزان بھره ببرﯾد.
ﯾکی دﯾگر از عوامل ثابت و تاثيرگذار در دکوراسيون ،وﯾژگیھای معماری غيرقابل تغيير اتاق و ميزان نورگيری آن است .مثال ً بزرگی و کوچکی ﯾک
اتاق ﯾا نورگيری خوب ﯾا تارﯾکی آن وﯾژگیھاﯾی ھستند که بهراحتی قابل تغيير نيستند و شما فقط میتوانيد با انتخاب صحيح رنگھا و ساﯾر لوازم
دکوراسيونی تاثيرات بصری روی آنھا داشته باشيد .در تصاوﯾر اتاقی را بعد از تغييرات دکوراسيونی آن مالحظه میکنيد که پس از تغييرات نماﯾی
کامال ً متفاوت ﯾافته است .در اﯾن فضا که بهعنوان اتاق نشيمن مورد استفاده قرار میگيرد عالوه بر مبلمان راحتی و تلوﯾزﯾون ﯾک جعبه محتوی
اسباب بازی ھم جای گرفته است .مبلمان اتاق با پارچه صورتی پررنگ پوشانده شده است و پنجره نيز پردهای از ھمان پارچه دارد.
پنجره کوتاه چھارگوش در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته است و در اﯾن فرورفتگی ﯾک مبل و ﯾک جعبه محتوی اسباب بازی جای داده شدهاند .رنگ کرم
دﯾوارھا در کنار موکت سبز تيره و مبلمان صورتی ترکيبی کسالتآور ﯾافتهاند .طراح پيش از ھرچيز رنگ دﯾوارھا را از کرم به زرد روشن و کفپوش
موکت را به کفپوش چوبی تغيير داده است .انواع ساﯾهھای رنگ زرد ،رنگی مناسب برای پوشش دﯾوار در اغلب فضاھای منزل ھستند .زﯾرا اﯾن
رنگ از انرژی و شادابی خاصی بھرهمند است که حتی تارﯾکترﯾن و کسالتآورترﯾن اتاقھا را نيز روشن و پرانرژی میکند ضمن آنکه به فضا ،گرمی
و صميميت میبخشد.
شومينه در اﯾنجا با رنگ تيره رنگآميزی شده است و با تعدادی شمع و ﯾک گلدان گل سبز زﯾنت ﯾافته و به کانون توجھی در اتاق تبدﯾل شده است.
پرکردن شومينه با برگھای سبز طبيعی ﯾا مصنوعی و ﯾا انواع شمع ،از روشھای مناسب استفاده تزﯾينی از شومينه در فصل گرماست .در دو
طرف شومينه دﯾوار کمی عقبنشينی دارد که طراح به بھترﯾن شکل از آنھا سود برده است و با ساخت و نصب جعبهھای چوبی در اﯾن بخش از
دﯾوار فضای کافی و مناسب را جھت به نماﯾش گذاشتن وساﯾل دکوراسيونی ظرﯾف که باﯾد از محوطه بازی بچهھا دور باشند تامين کرده است.
عالوه بر اﯾن وساﯾل ،جعبهھای چوبی تلوﯾزﯾون را نيز در خود جای دادهاند .اﯾن جعبهھا در اندازهھای متفاوت و از چوب  MDFساخته شدهاند و با
رنگ کرم رنگآميزی شدهاند )با ارتفاع بين  ٣٠تا  ۶٠سانتيمتر( و سپس بدون رعاﯾت ترتيب خاص و قرﯾنهای در فرورفتگی دﯾوار در دو سوی شومينه
نصب شدهاند .ترتيب غيرمنظم اﯾن جعبهھا در دو طرف شومينه نوعی بافت و جذابيت بصری روی اﯾن بخش از دﯾوار اﯾجاد میکند و خطوط صاف و
ھندسی اﯾن جعبهھا نماﯾی مدرن به اتاق میبخشد .ﯾک جعبه دﯾگر از  MDFبا ابعادی به اندازه عقبنشينی دﯾوار در محل قرار گرفتن پنجره
ساخته شده است اﯾن جعبه نهتنھا اسباببازیھای کودکان را در خود جای داده بلکه با ﯾک تشک ابری و چند کوسن به ﯾک نيمکت دو نفره تبدﯾل
شده که ضمن افزاﯾش جای نشستن در اتاق ،اسباببازیھا را نيز به روشی ھوشمندانه در خود پنھان کرده است .تشک ابری به در جعبه چوبی
چسبانده شده تا ھنگامی که در جعبه باز و بسته میشود از آن جدا نشود .مبلمان راحتی قبلی با تعوﯾض روکش ،نماﯾی جدﯾد ﯾافته است .در
بسياری از موارد اگر اسکلت چوبی ﯾا فلزی مبلمان شما ھنوز محکم و سالم است تنھا با عوضکردن پارچه روکش آن میتوانيد صاحب مبلمانی نو
و جدﯾد شوﯾد و نيازی نيست با صرف ھزﯾنه بيشتر کل مبلمان را عوض کنيد .ممکن است حتی روکش مبل را به صورتی بدوزﯾد که مثل پيراھن مبل
از آن جدا شود و بهراحتی شسته و تميز شود .به خصوص اﯾن وﯾژگی برای مبلھاﯾی که روکش روشن دارند راھکاری مناسب و کارآمد است .در
اﯾنجا روکش کرمرنگ ساده برای مبلمان انتخاب شده که با فضای روشن اتاق ھماھنگی کامل دارد.
ميز دو طبقه وسط اتاق نيز با تغيير کوچکی در ميان اتاق جای داده شده است .طبقه پاﯾين نيز برﯾده شده و بهجای آن دو لوله فلزی نقرهایرنگ
بهصورت متقاطع در زﯾر ميز نصب شدهاند .رنگ ميز ھم به آن بافتی شبيه سنگ بخشيده است .اﯾن بافت در جاشمعیھای روی ميز و ھمچنين
قابھای چوبی نصب شده به دﯾوار تکرار شده است .برای پوشش پنجرهھا به جای پردهھای بلند و معمولی که نصبشان روی پنجرهھای زاوﯾهدار
با فرم پنجره اﯾن اتاق مشکل است از ساﯾبان استفاده شده که تنھا روی قاب پنجره را میپوشانند .انتخاب ساﯾبان بهجای پرده ،امکان نشستن و
استفاده از نيمکت داخل فرورفتگی پنجره را نيز فراھم میکند ضمن آنکه نماﯾی مدرن به اتاق میبخشد.
ھمانطور که میدانيد بيشترﯾن تاثيرگذاری در اﯾن تغيير دکوراسيون شامل تغيير رنگ کلی اتاق و مجموعه رنگی به کار رفته در آن است .ھمچنين
با ﯾک برنامهرﯾزی صحيح بدون صرف ھزﯾنه بسيار زﯾاد از وﯾژگیھای غيرقابلتغيير اتاق ـ مانند عقبنشينی دﯾوارھا ـ به بھترﯾن نحو استفاده شده و
آنھا را به وﯾژگیھای چشمگير اتاق تبدﯾل کرده است.
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خانه رنگارنگ

ھنگامی که قصد دارﯾد فضای داخلی منزل خود را تغيير داده ﯾا تعمير کنيد،
باﯾد به نکات مھم بسياری توجه کنيد .ﯾکی از مھمترﯾن نکات ،رنگ است.
رنگ ﯾک اتاق ﯾکی از پر اھميت ترﯾن عناصر تزئينی ﯾک اتاق است.
شما با طرح رﯾزی صحيح می توانيد رنگ را برای اﯾجاد حال و ھواﯾی خاص،
افزودن به ارتفاع سقف ﯾا به ارمغان آوردن گرما در سردترﯾن مکان ھا ،به کار
برﯾد .رنگی که با دقت و صحيح انتخاب شده باشد می تواند با کمترﯾن
ھزﯾنه ،اھدافی از اﯾن دست را محقق کند.
رنگ سفيد ،ﯾکی از پر طرفدارترﯾن رنگ ھا برای دﯾوار است .سفيد رنگی
بسيار تطبيق پذﯾر بوده و می تواند در ھر خانه ای به بھترﯾن شکل ممکن
مورد استفاده قرار بگيرد .اﯾن رنگ تقرﯾبا با ھر سبک و سليقه دکوراسيون
جور در می آﯾد و استفاده از آن چند مزﯾت عمده دارد .شاﯾد مھمترﯾن اﯾن
مزاﯾا ،قابليت رنگ سفيد در بزرگ جلوه دادن فضاھای کوچک باشد .حتی
کوچک ترﯾن اتاقھا ھم با دﯾوارھای سفيد چند متر بزرگ تر به نظر می رسند.
مزﯾت دﯾگر ،افزودن نور اتاق و اﯾجاد حالت تازگی و تميزی است .سفيد برای
اتاق ھای ﯾک خانه ﯾيالقی ﯾا خانه ھای مناطق گرم بسيار مناسب است و
می تواند از حرارت روزھای داغ تابستانی بکاھد.
با اﯾن حال ،رنگ سفيد با ھمه محسناتش ،معاﯾب اندکی نيز دارد .اگر تعداد دﯾوارھای سفيد بيش از حد باشند ،فضای خانه سرد و ناخوشاﯾند به
نظر می رسد .از طرفی تميز نگھداشتن اﯾن رنگ ھم کار چندان ساده ای نيست.
بسياری از افراد برای خنثی کردن مشکالت رنگ سفيد ،قبل از رنگ زدن به دﯾوارھا ،مقداری از رنگی دﯾگر را به رنگ سفيد اضافه می کنند .افزودن
اندکی رنگ قرمز ﯾا آبی می تواند تاثير سرد و چشم آزار سفيد مطلق را از بين برده و در عين اﯾنکه در نھاﯾت رنگ ھمچنان سفيد دﯾده می شود،
اما بسيار چشم نوازتر خواھد بود .رنگ بسيار پر طرفدار دﯾگر ،رنگ شيری ﯾا کرم است .رنگ کرم به خصوص برای استفاده در فضاھای بزرگ
انتخابی مناسب است .بر خالف سفيد اﯾن رنگ موجب بزرگ نماﯾی فضا نمی شود .وجود اندکی رنگ گرم در اﯾن ترکيب ،اندکی حس مردانه به
فضا منتقل می کند .اﯾن رنگ با طيف وسيعی از رنگھا ،به خصوص انواع آبی و صورتی ترکيبی جذاب اﯾجاد می کند .اﯾن رنگ را در اتاق ھای کوچک
به کار نبرﯾد زﯾرا بر فضا سنگينی کرده و اتاق را به شدت افسرده کند.
عالوه بر سفيد و طيف رنگھای کرم -قھوه ای ،چند رنگ پرطرفدار دﯾگر نيز برای رنگ آميزی فضای داخلی وجود دارد .محبوب بودن بعضی از رنگھا
معموال به کاربرد اتاق ھم بستگی دارد.
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برای مثال ،زرد رنگی گرم است که معموال با خوشبختی و شادی و پاﯾکوبی مرتبط است .اﯾن رنگ به مقدار زﯾاد برای آشپزخانه و حمام مورد
استفاده قرار می گيرد .زرد برای استفاده به مقدار کم برای تاثيری ظرﯾف و شادی آور در اتاقھا نيز به کار می رود .مثال اگر دﯾوار باالی وان حمام را
زرد کنيد ،از استحمام خود بيشتر لذت خواھيد برد.
ﯾک رنگ گرم پر طرفدار دﯾگر ،قرمز است .قرمز رنگی بسيار پوﯾا و پر تحرک است و به ھمين دليل عده بسياری آنرا تنھا برای تقوﯾت رنگ اتاق و در
گوشه و کنار استفاده می کنند نه در تمام اتاق .افزودن چاشنی ھای کوچکی از رنگ قرمز در قالب ھاﯾی چون کوسن ھای کوچک در اتاق نشيمن
ﯾا ﯾک ظرف پر از سيب بر روی ميز آشپزخانه می تواند اﯾن فضاھای پر استفاده را بيش از پيش پر انرژی کند .ﯾک مزﯾت رنگ قرمز اﯾن است که می
توان آنرا به شيوه ھای مختلف تعدﯾل ﯾا تشدﯾد کرد .اگر کمی نارنجی به آن اضافه کنيد ،رنگ قرمزی بيش از پيش درخشان خواھيد داشت .اگر ھم
به زمينه ھای رنگی سرد تماﯾل بيشتری داشته باشيد ،می توانيد به سراغ ترکيبات رنگ قرمز با آبی رفته و در عين برخورداری از رنگی مشخص و
دﯾدنی ،آنچنان قرمز قرمز ھم نباشيد.
رنگھای موجود در سمت سرد طيف رنگ نيز ،از جمله رنگ ھای پر مصرف ھستند .رنگ آبی برای استفاده در اتاق خواب و به خصوص اتاق پسر بچه
ھا مورد استفاده قرار می گيرد زﯾرا بيش از ھر رنگی با جنسيت آنھا ھمخوانی دارد .اﯾن رنگ برای اتاق خواب بزرگساالن نيز بسيار مناسب است و
با داشتن انواع ساﯾه و روشنھا می تواند در ﯾک اتاق خواب مشترک ،با وساﯾل و انتخاب ھای ھر دو جنس ھمخوانی داشته باشد .آبی کمرنگ،
برای عده بسياری ﯾادآور روزھای آفتابی تابستان است و رنگھای الجوردی و آبی درﯾاﯾی نشانگر ظرافت و زﯾباﯾی ھستند.
در کل ،رنگھا بنا به مناسبت ھا ،شراﯾط آب و ھواﯾی ،کاربرد خاص ﯾک اتاق و دالﯾل مختلف دﯾگر مورد استفاده قرار می گيرند و اگر رنگی کاربرد
کمتری دارد ،به معنای نامناسب بودن آن نيست .محبوب ترﯾن انتخابھا ،از آن جھت عموميت ﯾافته اند که می توانند با انواع سليقه ھا و نيا زھای
افراد منطبق شده و طيف وسيعی از سبکھا و شيوه ھای چيدمان گوناگون را با خود ھمراه کنند.
منبع  :روزنامه مردمساالری

http://vista.ir/?view=article&id=90599

خانه رنگارنگ میشود

بھار فصل پاکيزگی و زﯾباﯾی خانهھاست .پس از خانهتکانی مفصلی که ھر
خانوادهای انجام میدھد ،خانه تا مدتی تميز و مطلوب باقی میماند .دﯾگر
اثری از سياھی دﯾوارھا که پشت کمد ﯾا مبلھا به وجود آمده است ،دﯾده
نمیشود و خبری از جای انگشتان چرک بچهھا بر روی پرﯾز حمام نيست.
لکهھای سس که به دﯾوار آشپزخانه ،کنار ميز غذاخوری چسبيده بودند ھم
پاک شدهاند ،حاال روزھا بلندتر و دلپذﯾرترند و وقت آن است که صفاﯾی به
دﯾوارھا بدھيم.
● تأثير رنگھا بر حواس
اما چه رنگی مناسب است؟ مدتھاست که خيلیھا میدانند رنگھا تأثير
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روانی دارند .رنگھای گرم به ھيجان میآورند و رنگھای سرد به آرامش
دعوت میکنند .تقرﯾباً دانستهھای عمومی در اﯾن زمينه در ھمين حد است.
اما برخی حتی به تأثير رنگھا بر جسم باور دارند.به گفتهٔ روانشناس متخصص رنگھا ،خانم کارﯾن ھونکل ،برانگيختگی ناشی از رنگھا با گذشتن
از چشم و سيستم عصبی به اعضای بدن منتقل میشود.
او در ادامه اشاره میکند که کسانی که در گذشته به مدارج باالی روحانی دست میﯾافتند ،از اﯾن نکته باخبر بودند و از خواص درمانی رنگھا
استفاده میکردند .از ھمين روست که مثال ً بيماران مبتال به ناراحتی رﯾه در اتاقھاﯾی که به رنگ آبی روشن درآمدهاند ،نگهداری میشوند؛ چون
اﯾن رنگ برای مداوای راهھای تنفسی بدن مفيد است.
قرمز ،برعکس فشارخون را باال میبرد ،زرد نيروی کليهھا و مفاصل را افزاﯾش میدھد و سبز ،البته رنگ قلب است.
بد نيست که ھر کسی از اثر تکتک رنگھا باخبر باشد و البته اﯾنکه نباﯾد ھميشه در فضاﯾی ﯾکنواخت به سر برد.
به عقيده خانم ھونکل ،روانشناس متخصص رنگھا ،رنگ آبی روشن به خاطر اثر آرامشبخشی که دارد ،رنگ اﯾدهآلی برای اتاق خواب است ،اما
مراقب باشيد اﯾن رنگ برای افراد سرماﯾی زﯾاد مناسب نيست .در اتاقی با رنگ آبی روشن احساس خنکی و سرما افزاﯾش میﯾابد .شاﯾد برای
سرماﯾیھا سبز روشن بھتر باشد.
● رنگھای دلنشين
زرد ھم رنگ زﯾباﯾی است .رنگ شادابی است که در کنار سبز مالﯾم برای اتاق کودکان مناسب است .اما در ميز غذاخوری بھتر است جزو رنگھای
جانبی باشد .زرد اشتھابرانگيز است .حتی قرمز تند را که خيلی ھم مورد عالقه است ،باﯾد با احتياط به کار برد .قرمز را میتوان برای آنھا که از
کسالت صبحگاھی دﯾر خالص میشوند ،در حمام به کار برد.
کارشناسان به ﯾک قاعده کلی باور دارند :ھرچه مدت زمان بيشتری را در ﯾک مکان میگذرانيد ،ترکيب رنگ آنجا باﯾد مالﯾمتر باشد.
● ترکيب رنگ
اساساً اتاق بدون رنگ وجود ندارد .ھر شيئی که در اتاق است ،رنگی دارد و افراد در بيشتر مواقع بدون توجه به تأثير رنگھا ،رنگ مورد عالقهشان
را انتخاب میکنند.
برای اﯾنکه دچار انتخاب تکرنگ نشوﯾد ،بھتر است طيف نزدﯾک به رنگ مورد عالقهتان را در کنار ھم قرار دھيد.
مثال ً اگر به زرد عالقه دارﯾد ،میتوانيد از نارنجی ،قرمز ،زرد تيره و سبز مالﯾم استفاده کنيد .به عالوه اﯾنکه نباﯾد تمام سطح دﯾوار ﯾک رنگ تنھا
داشته باشد .میتوانيد با کمک شابلون طرحھای کوچکی بر روی دﯾوار درست کنيد .زحمت و خرج زﯾادی ھم ندارد .به ھر حال انسان به رنگ نياز
دارد.
● سفيد ھميشه زﯾباست
درباره تأثير رنگھای مختلف گفتيم .نور ،اندازه اتاق ،مبلمان و کف اتاق ھر کدام نقش مؤثری اﯾفا میکنند.
نور زﯾاد رنگھا را درخشانتر نشان میدھد .در اتاقی که نور فراوانی ندارد ،بھتر است از رنگھای تند اجتناب کنيد .رنگھای سرد و روشن مثل آبی
روشن ،صورتی مالﯾم ،زرد روشن و آبی فيروزهای فضا را بزرگتر نشان میدھند و رنگھای تيره و گرمی چون ارغوانی ،اخراﯾی و خاکستری
برعکس آنھا عمل میکنند.
طراحان دکوراسيون پيشنھاد میکنند که برای رنگآميزی در سطحھای بزرگ از رنگھای مالﯾم و روشن استفاده شود .در حالتھای نادری که
سقف اتاق بيش از حد بلند است ،میتوان آن را تيره کرد.
کارشناسان ھمچنين پيشنھاد میکنند که اتاقھا را با ﯾک رنگ معمولی و ﯾکدست نقاشی نکنيد و سفيد را ھم فراموش نکنيد .در کنار ﯾک دﯾوار
سفيد میتوان تابلوھا ،مبلمان و وساﯾل تزئينی را با انواع رنگھا به کار برد.
ھنوز ھم بسياری از طراحان دکوراسيون سفيد را بھترﯾن انتخاب میدانند.
منبع  :روزنامه اطالعات
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خانه زيبا

زﯾبا کردن خانه ،کار چندان سخت و ھزﯾنه بری نيست .تنھا با داشتن توجه و
دقت کافی در ھنگام خرﯾد وساﯾل و با داشتن کمی سليقه و ذوق ،می
توانيد خانه ای زﯾبا و فضاﯾی آرام بخش داشته باشيد.
کمد لباس اتاقھا را از نوع دولنگه و مرتفع انتخاب کنيد.
ـ در اتاق نشيمن به ترکيبی که بر اثر رنگھا و اشيا اﯾجاد می شود ،دقت
کنيد .در صورت امکان از چرخه رنگھا استفاده کنيد تا در انتخاب رنگ اشتباه
نشود.
ـ ﯾک آباژور ﯾا گلدان گل بزرگ در گوشه ھال ،ھميشه جلب توجه می کند.
ـ اگر در خانه شما ،اغلب رنگھا ،خنثی و بی روح ھستند ،ﯾکی از اشيای بزرگ ،مثل کاناپه را از رنگھای تند انتخاب کنيد تا ترکيب کامل شود.
ـ آﯾينه ھاﯾی که قاب طرحدار دارند ،شکوه بيشتری به منزل شما می بخشند.
ـ شاﯾد باور نکنيد ،اما وساﯾل کم اھميتی مثل صندلی ،کوسن ﯾا روتختی ،در ظاھر خانه شما تغييری بزرگ اﯾجاد می کنند ،پس در انتخاب رنگ و
طرح آنھا وسواس بيشتری به خرج دھيد.
ـ آباژورھاﯾی که کناره منگوله دار دارند ،نورپردازی اتاق شما را روﯾاﯾی می کنند.
ـ ھمگونی رنگ پرده اتاق خواب با پاﯾه ھای تخت ،ھر بيننده ای را به تحسين وا می دارد.
ـ پھن کردن گليم ﯾا قاليچه ای با طرح سنتی در اتاق خواب ،باعث اﯾجاد روحيه صميميت و گرمی در ھر بيننده ای می شود.
ـ بــرخی لــوازم کـوچک مثل شمع ھا ،کوزه ھای گلی ﯾا لوازم قدﯾمی و ساعتھاﯾی با طرحھای جالب ،فضای اتاق شما را پرتر نشان می دھند.
ـ برای اﯾجاد ﯾک نقطه کانونی در اتاق خواب ،که بالفاصله جلب توجه کند و احساس خنکی را اﯾجاد کند ،ﯾک تابلوی سفيد ﯾا آﯾينه با دور سفيد،
مؤثر خواھد بود.
ـ در اتاق ناھارخوری خود دقت کنيد تا کوچکترﯾن اجزا ،حتی فنجانھا و ظرف سس و شکر ،متناسب با ساﯾر اجزای ميز انتخاب شوند.
ـ سعی کنيد طرح دستمال سفره ھا با روکش صندلی ،از ﯾک زمينه رنگی انتخاب شوند .به ﯾاد داشته باشيد اگر در اکثرﯾت وساﯾل ،از رنگھای
سرد استفاده شده ،حتماً وسيله ای با رنگ گرم و تند ،برای اﯾجاد احساس گرمی و لطافت در اتاق استفاده کنيد) .ﯾک گلدان رنگی روی ميز
ناھارخوری انتخاب خوبی است(.
ـ به دکوراسيون حمام اھميت بيشتری بدھيد .قرار دادن مجسمه ھای زﯾنتی در گوشه حمام مسير دﯾد را به خود جلب می کند.
ـ دو طرح رنگی صورتی  -آبی ﯾا زرد درخشان در حمام ،تأثير فوق العاده ای بر روحيه شما می گذارد.
ـ پارچه ھای زرد روشن و سبک در آشپزخانه شما ،نماد روحيه صميمی شما خواھد بود و به صرف غذا ،حال و ھواﯾی دﯾگر می بخشد.
ـ بر خالف نظرﯾه عموم که وساﯾل زﯾاد در اتاقھای خانه ،باعث احساس شلوغی و سردرگمی می شوند ،باﯾد بدانيد ھرچه وساﯾل و تجھيزات
شلوغ تر و بيشتری در فضای آشپزخانه بچينيد ،احساس اطمينان بيشتری در شما اﯾجاد می شود و آشپزی را برایتان دلپذﯾرتر خواھد کرد ،اما
تناسب چيدن وساﯾل خانه را فراموش نکنيد.
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خانه شما چه رنگی است؟

موضوع استفاده از رنگ در فضای زندگی ،به طور معمول ارتباط مستقيمی با
فرھنگ و عادات خانوادگی ساكنان خانه دارد.
ساليان سال است كه در خانه بسياری از ما ،دﯾوارھا به ﯾكی از رنگ ھای
خنثی مانند استخوانی ،خامه ای و ﯾا حداكثر كرم ،رنگ آميزی می شود و
رنگ انتخابی برای دﯾگر لوازم نيز از خانواده كرم و قھوه ای فراتر نرفته است.
اﯾن كاربرد تك رنگی و ﯾا مونوكروميك ،نه تنھا برای اھالی خانه بزودی
ﯾكنواخت شده و خسته كننده می شود ،بلكه چندان چشم نواز ھم نيست.
با اﯾن كار ،ساكنان اﯾن گونه فضاھا ،ھمچنان در بھره بردن از لذت حضور در
كنار رنگ ھای مختلف و ھمچنين تأثيرات حاصل از آنھا محروم می مانند ،در
حالی كه بيشتر رنگ ھاﯾی را كه ھر روزه با آن ھا در طبيعت مواجه می
شوﯾم با تناليته ھای مختلف می توانند در جای جای دكوراسيون فضای
زندگی ما نيز مورد استفاده قرار گيرند.
دﯾوارھا ،كف ھا ،سقف ھا ،درھا و به طور كلی تك تك لوازم دكوراسيونی رﯾز
و درشت می توانند عرصه ای برای حضور رنگ در خانه باشند ،به شرط آن
كه رنگ ھای مورد عالقه و دلخواه افراد خانواده با دقت و با توجه به ھمه
جوانب و تأثيرات رنگ ھا انتخاب شوند و بسترھای مناسب به كارگيری ھر
كدام از آنھا در محيط نيز به درستی تعيين شوند.
اﯾن ھمان برنامه رﯾزی رنگی برای محيط است كه از انتخاب تركيبی برای آن ،فضا بيرون می آﯾد .اﯾن تركيب به طور معمول متشكل از رنگ ھای
مختلف و متنوع است كه انتخاب آن برای ھر محيط به وﯾژه فضای خانه ھمواره توصيه می شود و از آنجا كه قرارگرفتن رنگ ھای متنوع در كنار ھم
نمی تواند كاری اتفاقی باشد ،پيش از ھر گونه اقدام عملی برای انتخاب تركيب و كاربرد رنگ ھای آن در محيط ،به نكات زﯾر توجه كنيد:
 (١ھر رنگی با توجه به خصوصيات و وﯾژگی ھای خاص خود ،تأثيرات گوناگونی بر روی ابعاد ظاھری فضا ،شلوغ و خلوت نشان دادن محيط ،افزاﯾش
و ﯾا كاھش نور موجود و از ھمه مھم تر حاالت و احساسات روحی و روانی افراد آن محيط می گذارد .لذا پيش از تصميم گيری برای انتخاب و كاربرد
ھر رنگ و ﯾا به طور كلی خانواده آن رنگ ،به خصوصيت و تأثيرات حاصل از آن توجه كنيد.
 (٢ھمانطور كه اشاره شد ،انتخاب تركيب رنگی ،حاوی  ٢ﯾا  ٣رنگ در فضا الزامی است .ولی نكته مھم اﯾنجاست كه ھر اندازه به وﯾژگی ھا و
تأثيرات ھر ﯾك از رنگ ھا به تنھاﯾی توجه می كنيد تأثيرات حاصل از ھمنشينی آنھا را در كنار ھم نيز مورد توجه قرار دھيد ،زﯾرا ممكن است  ٢رنگ
برای ﯾك محيط به تنھاﯾی بسيار زﯾبا و مناسب باشد ولی در كنار ھم ناھماھنگ بوده و حتی تأثيرات مثبت ﯾكدﯾگر را نيز خنثی كنند.

www.takbook.com

www.takbook.com
 (٣رنگ و ﯾا رنگ ھای انتخابی شما باﯾد برای شما و اعضای خانواده تان دلپذﯾر باشد در غير اﯾن صورت ھر ﯾك از شما مجبور خواھيد بود در ساعات
حضورتان در آن محيط ،فضاﯾی را تحمل كنيد كه مورد عالقه تان نبوده و حتی ممكن است تأثيرات نامطلوبی روی روحيه شما بگذارد .درواقع می
توان گفت كه فضای خانه شما نيز ھمانند لباسی كه می پوشيد ،نشانگر شخصيت و وﯾژگی ھای روحی و روانی شماست.
 (۴در صورتی كه با توجه به تأثيرات رنگ در محيط ،عالﯾق و دﯾگر موارد بيان شده ﯾك تركيب رنگی را برای فضای خانه تان انتخاب كرده اﯾد ،پيش از
آن كه دست به كار شوﯾد نور محيط خانه را ھم بررسی كنيد .رنگ ھا افزون بر اﯾن كه ممكن است جذب كننده و ﯾا انعكاس دھنده نور موجود
باشند ،تحت تأثير نور ،تغيير می كنند .درواقع نوع و ميزان نور ،رابطه مستقيمی با نوع رنگ و ھوﯾت آن دارد.
 (۵ھر چند سال ﯾك بار ،كاربرد رنگ ھاﯾی برای لوازم دكوراسيون و حتی پوشش سطوح ثابت خانه مانند دﯾوارھا و كف ،در قالب مد روز مطرح می
شود كه اگرچه در چيدمان موجود در فروشگاه ھا ﯾا برخی از مكان ھای دﯾگر غير از خانه چشمگير و زﯾبا ھستند ولی اﯾن مورد تضمينی بر ﯾكسان
بودن نتيجه در فضای خانه شما با فروشگاه ھا نيست.
ھمچنين با توجه به اﯾن كه مدھا گذرا و موقتی ھستند و در ضمن تغيير و تحوالت دكوراسيونی به منظور پيروی از مد آن دوره از زمان به راحتی
امكان پذﯾر نيست و به صرف ھزﯾنه گزاف نياز دارد ،تبعيت از مدھا نيز از مد می افتد.
 (۶توجه داشته باشيد ھر چه سطح كاربرد رنگی از تركيب رنگی انتخابی برای فضای شما وسيع تر باشد ،تأثير آن نيز بيشتر خواھد بود ،در نتيجه
ھنگام انتخاب رنگ لوازم و سطوح به وﯾژگی ھای رنگ غالب ،بيشتر توجه كنيد.
منبع  :سازمان آموزش و پرورش استان خراسان
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خانه شما ھم کوچک است؟

ﯾکی از نکات بسيار مھم و حساس در طراحی دکوراسيون ،انتخاب وساﯾل و
اسباب و اثاثيه است .باﯾد توجه داشته باشيد وساﯾلی که تھيه میکنيد اول
از ھمه کيفيت خوبی داشته باشند و کاربرد آن برای شما نيز مفيد باشد.
بنابراﯾن با دقت انتخاب کنيد .برای داشتن جای بيشتر و طرح زﯾباتر ،بھتر
است ميز ،تخت ،کمد ،مبل ،کتابخانه ﯾا ھر وسيلهای که تھيه میکنيد،
دارای کشو باشد تا با قرار دادن وساﯾل مورد نياز نظير مالفه ،روميزی ،حوله
و غيره داخل کشوھا ،منزل مرتب و منظمی داشته باشيد .خالقيت و ابتکار
داشته باشيد و با دقت بيشتری به وساﯾل اطراف خود نگاه کنيد و به آنھا
تصوﯾری جدﯾد ببخشيد.
حتی از وساﯾلی که فکر میکنيدکھنه و قدﯾمی شده و دﯾگر استفادهای
ندارد با تعمير ،رنگ ﯾا تغيير آن ،به گونهای بھينه استفاده کنيد.
زطرحھای ساده برای مبلمان انتخاب بھتری است زﯾراکه راحتتر ميتوانند با دﯾگر وساﯾل ھماھنگی داشته باشند و مجبور نيستيد با نقل مکان به
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محل جدﯾد ،مبلمان خود را تغيير دھيد.
چيزھاﯾی بخرﯾد که رنگ شيک و ھميشگی دارند ،بجای اﯾنکه رنگ سال را انتحاب کنيد که فقط برای ﯾک سال زﯾباﯾی دارد .به عنوان مثال اگر روﯾه
مبل شما دارای سه رنگ باشد ،شما فقط از ھمان سه رنگ برای ترکيب با بقيه وساﯾل میتوانيد استفاده کنيد ولی اگر از رنگی خنثی ﯾا طرحھای
ساده برای مبلمان استفاده کنيد ،بینھاﯾت رنگ برای انتخاب بقية وساﯾل از جمله پرده ،کوسن ،روميزی و دﯾگر چيزھا در اختيار دارﯾد.
با گذاشتن کوسنھای رنگی که با رنگ زمينه مبل مطابقت دارند ،زﯾباﯾی مبلمان را چندبرابر کنيد ،معموال ً بھتر است کاناپه ﯾا مبل بزرگتر روﯾه ساده
داشته باشد و صندلی جداگانه ای با طرح دلخواه خود که البته با بقيه وساﯾل ھم ھماھنگی داشته باشد ،تھيه کنيد و در کنار اﯾن کاناپه قرار دھيد.
با اضافه کردن آباژور ،مجسمه و گلدان گل ،اتاق نشيمن ﯾا پذﯾراﯾی خود را زﯾباتر جلوه دھيد.
وساﯾلی بخرﯾد که نسبتاً سبک باشند و به راحتی جابجا شوند .وساﯾل سبک دارای اﯾن مزﯾتاند که براحتی جابجا میشوند و ھرچندوقت ﯾکبار
میتوانيد محل ميز و مبلمان را تغيير دھيد و تنوع را تجربه کنيد ،به خصوص در منازل کوچک بھتر است زود به زود تغيير دکور دھيد تا از ﯾکنواختی آن
خسته نشوﯾد.
● راهحلھاﯾی در طراحی داخلی )استودﯾو(
به اتاقھای خوابگاه ﯾا خانهھای کوچکی که اتاق نشيمن و اتاق خواب ﯾکی است اصطالحاً استودﯾو ) (Studioگفته میشود.
اﯾن استودﯾوھا که در خارج بسيار متداولند ،با ﯾک طرح زﯾبا و جالب میتوانند بسيارجذاب و مورد توجه باشند .برای طراحی شما دو انتخاب دارﯾد:
 (١میتوانيد ھمينطور بصورت ﯾک اتاق آنرا حفظ کنيد.
 (٢میتوانيد بر پاﯾه استفادهای که دارﯾد ،آن را به  ٢قسمت تقسيم کنيد ،به وسيله پرده ﯾا به وسيله اسباب و اثاثيه مناسب ،مثال ً ﯾک ميز ظرﯾف و
زﯾبا میتواند اﯾن محيط را به دو قسمت تقسيم کند که البته بستگی به ساﯾز استودﯾو دارد.
حاال باﯾد تصميم بگيرﯾد چگونه محيطی زﯾبا و دلپذﯾر به وجود آورﯾد ،چه دکوراسيون و چه سبکی را انتخاب کنيد ،و آن را اجرا کنيد .ابتدا باﯾد در نظر
داشته باشيد که بھتر است رنگ مبلمان و دﯾوار را محدود کنيد و از رنگآميزی شلوغ بپرھيزﯾد.
چون محيط شما کوچک است ،اگر از رنگھای مختلف استفاده کنيد ،اﯾن اتاق بسيار کوچکتر و شلوغ جلوه میکند .ھمچنين باﯾد از حداقل مبلمان
استفاده کنيد ولی در ضمن ھمه امکانات را فراھم کنيد.
مثال ً بھتر است از مبل تختخواب شو استفاده کنيد که به اﯾن وسيله  ٢منظور شما برآورده میشود.
● اتاق تارﯾک
اتاقھای تارﯾک به اتاقھاﯾی اطالق میشود که اگر در طول روز بيرون نروﯾد ،متوجه نمیشوﯾد چه زمانی از روز است و به اصطالح نورگير نيستند.
بھترﯾن راهحل اﯾن است که حتماً دﯾوارھای اﯾن اتاق به رنگ روشن رنگآميزی شود ،پرده ساده و با رنگ روشن انتخاب کنيد و توجه کنيد پرده
پارچهای انتخاب کنيد.
حتماً آﯾنه زﯾباﯾی به دﯾوار نصب کنيد ،آباژور و گلدان گل در گوشهای از اﯾن اتاق قرار دھيد.
● اتاق کوچک
اتاقھای بسيار کوچکی ھستند که بھتر است از رنگھای سرد مثل آبی و سبز روشن برای رنگآميزی آنھا استفاده کنيد .تا حد امکان با کمترﯾن
مبل و اثاثيه آنھا را پرکنيد ،مثال ً به جای اﯾنکه کتابخانه قدی در آن بگذارﯾد ،قفسه کتابی که به دﯾوار نصب میشود و پاﯾه ندارد را انتخاب کنيد که
بتوانيد از فضای زﯾر کتابخانه به عنوان محلی برای گذاشتن تخت ،مبل ﯾا صندلی استفاده کنيد.
حتماً از طرحھای ساده برای مبل و پرده و روتختی استفاده کنيد و از انتخاب طرحھای شلوغ و رنگآميزی شلوغ بپرھيزﯾد.
اتاقھای ساده با دﯾوارھای منظم معروف به اتاقھای جعبهای در اﯾنگونه اتاقھا ﯾک مرکز توجه به وجود آورﯾد .چون اﯾن اتاقھا ساده و دارای
دﯾوارھای منظمی ھستند ،بھتر است ﯾک دﯾوار را به رنگی متفاوت با سه دﯾوار دﯾگر رنگآميزی کنيد و تابلو ﯾا وسيله تزﯾينی ﯾا آﯾنهای با قاب زﯾبا به
اﯾن دﯾوار بياوﯾزﯾد.
ﯾک مبل ﯾا صندلی قدﯾمی که دارای طرحی خاص و زﯾباست درگوشهای از اتاق بگذارﯾد و به اﯾن ترتيب نقطه توجه را فراھم کنيد.
● سقف کوتاه
برای اتاقھاﯾی که دارای سقف کوتاه ھستند حتی االمکان از نصب لوستر و چراغھای آوﯾزی خودداری کنيد ،چون اﯾن گونه چراغھا سقف را کوتاهتر
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نشان میدھند ،حتماً سقف را به رنگ روشن مانند سفيد ﯾا شيری رنگآميزی کنيد و دقت کنيد که دﯾوارھا ﯾک ﯾا دو پرده از سقف تيرهتر شوند.
طوری اﯾن اتاقھا را درست کنيد که توجه بيننده به سمت کف اتاق کشيده شود؛ مثال ً با گذاشتن کوسنھای تزﯾينی روی زمين ﯾا ﯾک قالی زﯾبا
نقطه توجه بيشتر متماﯾل به کف اتاق میشود تا به سمت سقف.
منبع  :نوآوران فناوری اطالعات
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خانه من امنترين خانه دنياست

خانه شما باﯾد تنھا نقطه اميد شما و تنھا مکانی باشد که پس از ﯾک روز
خستهکننده در آن احساس آرامش کنيد .مطمئناً قبول دارﯾد که فضاسازی و
دکوراسيون تاثير زﯾادی در اﯾجاد اﯾن آرامش دارد.
درخشش شمعھای رنگارنگ ،استفاده از رنگھای گرم برای وساﯾل ،ھمه و
ھمه باعث اﯾجاد احساسی مطبوع و خوشاﯾند میشوند.
 (١شادی مھمان خانهھای شما
وقتی نوبت به خلق فضاﯾی گرم و خانهای خوشاﯾند میرسد ،ھميشه به
اﯾن نکته کليدی توجه داشته باشيد که جزئيات خيلی بيشتر از بودجه و فضا اھميت دارند .برای مثال تا به حال براﯾتان پيش آمده به محض قدم
گذاشتن در خانهای که با وساﯾلی بسيار لوکس تزئين شده ،احساس ناخوشاﯾندی داشته باشيد؟
گاھی مواقع حتی شاﯾد بدتان نياﯾد که ھر چه زودتر راه فراری برای خالص شدن از آن فضا پيدا کنيد و ﯾا برعکس حتماً تا به حال به خانهھاﯾی وارد
شدهاﯾد که بهرغم سادگی ،فضای آنھا سرشار از صميميت و گرمی بوده و اگر دست خودتان بود ھيچوقت دلتان نمی آمد از آنجا خارج شوﯾد.
مسلماً ھرچه که ھست اﯾن حسھای متضاد از داخل دﯾوارھای خانه به شما منتقل شده و پای حسی ماوراﯾی در کار نيست .پس در اﯾنجا نقش
سليقه بسيار پررنگتر از پول است!
 (٢اتاق خوابی دنج
اتاق خواب شما محل استراحت و آرامش شماست ،پس باﯾد دنجترﯾن و عالیترﯾن فضای خانه باشد ،الزم نيست زمان ﯾا ھزﯾنه زﯾادی برای اﯾنکار
اختصاص دھيد .فقط کافيست کاری کنيد تا در ﯾک روز سرد زمستانی ھيچ چيز را با ﯾک شيرجه جانانه در رختخواب گرم و نرم خود عوض نکنيد.
 (٣فوت و فنھاﯾی باستانی
برای خلق فضاﯾی گرم و صميمی از فنگ شوﯾی کمک بگيرﯾد ،در اﯾن صورت خواھيد دﯾد چگونه با تغيير در چيدمان خانه انرژی زندگی شما افزاﯾش
ﯾافته و مغناطيس انرژی میشوﯾد.
البته فنگ شوﯾی عالوه بر فضای خانه بر تمام جنبهھای زندگی شما تاثيرگذار خواھد بود .با تغيير حال و ھوای محل زندگیتان ميزبان سالمتی،
شادی و عشقی باشيد که تنھا با چند جابجاﯾی ساده در وساﯾل و اضافه کردن چند وسيله ساده ،مھمان دائمی خانهھای شما میشود.
اﯾنکار را با قراردادن چند شاخه گل در ﯾک گلدان زﯾبا ،گذاشتن چند عدد شمع در نقاط مختلف خانه ،پخش ﯾک موسيقی مالﯾم و استفاده از
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رنگھای مالﯾم انجام دھيد.
 (۴جزئيات ساده خالق تغييرات بزرگ
برای تغيير و تنوع بخشيدن به محيط زندگی الزم نيست ھر سال ﯾک دست مبلمان جدﯾد بخرﯾد و ﯾا پردهھا را عوض کنيد .تنھا با اضافه کردن چند
وسيله تزئينی کوچک و ارزان قيمت میتوانيد ھيجان و تنوع الزم را اﯾجاد کنيد .مثل ھميشه استفاده از شمع بھترﯾن راه برای زﯾباسازی فضاھای
داخلی است.
 (۵گلھای آپارتمانی
گل و گياھان آپارتمانی طراوت و زﯾباﯾی ﯾک باغ سرسبز را برای خانهھای شما به ارمغان میآورند .ﯾکی دو گلدان کوچک اما سبز فضای منزل شما
را تغيير خواھد داد .بامبوھای زﯾبا و خوش ﯾمن را ھم از ﯾاد نبرﯾد؛ حضور آنھا زﯾباﯾی زﯾادی به خانه شما خواھد داد.
 (۶رنگھا و قدرت شادی بخشی آنھا
ﯾک دست رنگ نو برای دﯾوارھا ﯾکی از بھترﯾن روشھا برای تغيير حال و ھوای ﯾک خانه است .اما واقعاً چه رنگی با حال و ھوا و روحيه ی شما جور
در میآﯾد ؟
آﯾا به نظر شما رنگ زرد برای آشپزخانه مناسب است و باعث اﯾجاد حس شادی در اعضای خانواده میشود ؟ آﯾا رنگھای بنفش ،آبی و سبز
باعث میشوند ﯾک اتاق کوچک بزرگتر به نظر بياﯾد ؟ پس با توجه به روحيه خود و اعضای خانواده ،رنگ مناسب را پيدا کنيد.
 (٧شعله کوچک گرمابخش
وقتی سخن از فضاﯾی گرم و صميمی و حال و ھواﯾی شاعرانه به ميان میآﯾد ،اولين چيزی که به ذھن خطور میکند ،استفاده از شمع است .نور
شمعھا فضای تارﯾک اطراف شما را دوستانه تر و ميز شام شما را عاشقانهتر میکند .فرقی نمی کند از چه نوع شمعی استفاده میکنيد مھم
اﯾن است که اجازه دھيد اﯾن شعله کوچک اتاق شما و البته قلبتان را روشن و گرم کند.
 (٨روح شما ھم به تطھير نياز دارد
خيلی مواقع احساس پرﯾشانی و بیقراری در روح و روان خود ما رﯾشه دارد نه در فضای اطراف ما .اگر اﯾنطور باشد ،تغيير در حال و ھوای خانه
کمک چندانی به شما نخواھد کرد.
تنھا راهحل موثر تطھير و پاک سازی روحتان از مسائل و موضوعات ناخوشاﯾند و فراموش کردن آنھاست .ھمه ما سالی ﯾکی دوبار خانه تکانی
میکنيم ،اما تا بحال فکر کردهاﯾد که روح شما ھم به خانه تکانی نياز دارد ؟ تا به حال چندبار اﯾن کار را کردهاﯾد؟
منبع  :ھمشھری آنالﯾن
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خانه ھای کوچک

از آنجا که بسياری از زمان اعضای خانواده در فضای پذﯾراﯾی می گذرد،
چيدمان و دکور آن از اھميت خاصی برخوردار است .توجه به نکات زﯾر می
تواند عالوه بر حفظ زﯾباﯾی باعث راحتی در منزل شود.
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▪ استفاده از مبلمان بدون دسته ای که فضای بين پاﯾه ھا و زﯾر آن باز باشد،
خانه را بزرگتر نشان می دھد.
▪ استفاده از رنگ ھای سرد و کمرنگ باعث آرامش و باز شدن فضا می
شود.
▪ رنگ کردن درھا با رنگ روشن و به رنگ دﯾوارھا ،باعث محو شدن درھا
شده و فضا را بزرگتر جلوه می دھد.
▪ استفاده از تابلوھاﯾی با رنگ ھای آتشين روی دﯾوارھاﯾی با رنگ روشن به
اتاق کوچک ،سبک بسيار خاص و زﯾباﯾی خواھد داد.
▪ استفاده از درجات مختلف ﯾک رنگ برای پرده ،قاليچه ،مبل و  ...باعث می
شود فضای خانه بازتر جلوه کند.
▪ با استفاده از دو قاليچه کوچک می توان فضا را به دو قسمت تقسيم کرد،
ﯾکی برای صرف چای و گفت وگو و دﯾگری برای دور ھم جمع شدن اعضای
خانواده.
▪ استفاده از ﯾک کمد بلند و بارﯾک ،باعث اﯾجاد خطای دﯾد و بلندتر جلوه کردن سقف خواھد شد.
▪ چيدن صندلی و مبل ھا به صورت زاوﯾه دار باعث خارج شدن فضای اتاق از حالت جعبه ای خواھد شد.
▪ استفاده از ﯾک آﯾنه بزرگ باعث می شود انعکاس نور بيشتر شده و فضای اتاق بزرگتر جلوه کند.
▪ استفاده از پارچه ھای بدون طرح برای فرش ،مبلمان و دﯾوار ،اتاق را بازتر خواھد کرد.
▪ وصل کردن پرده ھای بلند از سقف ،باعث می شود سقف اتاق بلندتر به نظر برسد.

]زﯾنب سادات محسنی[
منبع  :روزنامه اﯾران
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خانه ھايی چه بزرگ

خصوصا اگر شاغل باشيم و در شھرھای بزرگ زندگی كنيم كه در اﯾن صورت
مجبورﯾم برای رسيدن از محل كار تا خانه ساعتھا ترافيك و مسافت را
تحمل كنيم .اﯾن ساعتھای كوتاه در خانه بودن ما را غافل كرده از اﯾن
چھاردﯾواری كه اﯾن روزھا خيلی كوچك شده و برای داشتن آن باﯾد از
سدھای فوالدﯾنی گذشت؛ چھاردﯾواریای كه خواسته و ناخواسته برای ما
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حكم ﯾك خوابگاه را پيدا كرده است اما چگونه میتوان ﯾك خانه را فراموش
كرد .ﯾك خانه ھر چند نقلی و خيلی كوچك ،وقتی خانوادهای اﯾرانی قرار
است در آن زندگی كنند ،خانوادهای كه عادت كردهاند به در كنار ھم
نشستن و طعم چای و لقمه پنير را با ھم تجربهای دوباره كردن! خانوادهای
كه زن اﯾرانیاش ھنوز مادر گلدانھای بسياری است و مادربزرگش اگر نوری در چشمانش مانده باشد با دستھای پيرش دندانموشیھا را ردﯾف
میكند كنار داﯾره سفيد روميزی و پدربزرگ به شاخهھای درخت پرگيالس فكر میكند ،آن وقت است كه اﯾن خانه ،خانه نقلی و كوچك فراتر از ﯾك
خوابگاه صرف میشود .خانهای كه با ابعاد كوچكی كه دارد روح بزرگ زندگی در گوشه گوشهاش به چشم میآﯾد.
برای پی بردن به اھميت كار طراحان داخلی )دكوراتورھا( كافی است اﯾن گفتوگوی كوتاه را در ذھنتان مرور كنيد .گفتوگوﯾی كه اصوال در بدو ورود
به اﯾن خانه جدﯾد بين افراد در میگيرد:
ـ فكر كنم نزدﯾك به  ٨٠متر ھست!
ـ نه اشتباه می كنی اگر  ٩٠نباشد  ٨٧متر ھست.
ـ اﯾنجا بيشتر از  ۶٠متر نيست.
ـ نه!
بله و دقيقا اﯾنجا  ۵٨متر است ﯾعنی حدود  ٣٠متر كمتر از آن چيزی كه به ذھن شما میرسد .البته گناه از ضعف رﯾاضيات و حساب و كتابھای
شما نيست بلكه كار ،كار دكوراتورھای حرفهای است كه از فضا به بھترﯾن شكل استفاده میكنند و باعث میشوند در بيننده اﯾن تصور اﯾجاد شود
كه فضا از آنچه ھست بزرگتر به نظر بياﯾد.
اولين نكتهای كه البته اﯾن روزھا فاش شده مربوط به رنگھاست .رنگھاﯾی كه بر دﯾوارھا مینشيند .رنگھاﯾی كه اگر سفيد )و ﯾا جزو خانواده اﯾن
رنگ باشد( خنثی و ﯾا كمماﯾه باشد نور را منعكس میكند و دﯾوارھا را از لحاظ بصری به عقب میبرد .البته میتوان بر شدت عقبروی اﯾن دﯾوارھا
با رﯾزهكاریھاﯾی از رنگھای تيره كه باعث اﯾجاد تضاد فضا میشود افزود و ھم فضا را بزرگتر از آنچه ھست ،كرد و ھم اﯾنكه خانه را از حالت
ﯾكنواختی و بیروحی بيرون آورد .فراموش نكنيد ھر چقدر رنگھا از درخشندگی و شفافيت بيشتری برخوردار باشند به دليل انعكاس بيشتر نور،
فضا زندهتر و بزرگتر به نظر میآﯾد .ﯾكی از اﯾن رنگھا استخوانی روشن است كه عالوه بر داشتن شفافيت و روشنی میتواند ھمخوانی بسياری
با رنگھای وساﯾل خانه داشته باشد.
بعد از دﯾوارھا نوبت به كفپوشھا میرسد .كفپوشھاﯾی كه امروز انواع مختلفی دارند از انواع سراميك گرفته تا پاركتھای طرح چوب تا انواع و
اقسام موكتھا.
درباره كفپوش ھم باﯾد بدانيد اگر از رنگھای تيره استفاده كنيد فضا را فشردهتر و اگر از رنگھای روشن استفاده كنيد مثل سفيد فضا را بزرگتر
نشان میدھيد .بنابراﯾن اگر ﯾك فضای بزرگ )مثل اتاق نشيمن( دارﯾد كه نمیخواھيد با وساﯾل زﯾاد آن را پركنيد ،استفاده از كفپوشھای تيره و
رنگ چوب مناسب است و اگر میخواھيد فضای بزرگ داشته باشيد )تصوﯾر فضای بزرگ منظور است( كفپوشھای روشن استفاده كنيد اما ﯾك
مشكل در اﯾن زمينه شما را دنبال میكند و آن ھم اﯾنكه دﯾوارھا و كف زمين با ھم ﯾكی میشوند و خانه حالت ﯾكنواخت میگيرد .برای حل كردن
اﯾن مشكل میتوانيد از قاليچهھای كوچك استفاده كنيد كه زﯾر مبلھا و روی زمين قرار میگيرند.
از دﯾوار و كف زمين كه بگذرﯾم میرسيم به مبلمان و نحوه قرارگيری وساﯾل در خانه كه مھمترﯾن نقش را در اﯾن زمينه اﯾفا میكنند .انتخاب رنگ
مبل اختياری است اما اگر رنگھای روشن مثل سفيد و كرم را انتخاب كنيد فضا زندهتر و بزرگتر به نظر میآﯾد .مبلمان ھم ھر چقدر به دﯾوارھا
نزدﯾكتر باشند و تركيب منحنی داشته باشد ،باعث میشود فضا ھدر نرود.
نكته مھم دﯾگر در انتخاب مبلھا میتواند طرح آنھا باشد ،دقت كنيد طرح مبلمان شما ھر چقدر سادهتر باشد و طرح و رنگھای شلوغ و مختلف
نداشته باشد در اﯾجاد تصور فضای بيشتر به شما كمك میكند .اگر ھم فكر میكنيد با اﯾن كار باعث میشوﯾد خانهتان خالی از ھرگونه طرح و رنگ
شود و میخواھيد با انتخاب مبلمان با طرحھای درشت و رنگی از اﯾن موضوع جلوگيری كنيد باﯾد بدانيد به جای اﯾن كار میتوانيد از پارچه و رنگ
مورد عالقه خود كوسنھای كوچك و رنگين تھيه كنيد تا از اﯾن راه ھم به فضا رنگ ببخشيد و ھم جای زﯾادی را اشغال نكنيد.
ھر چند امروز تھيه و خرﯾد پرده ھزﯾنه زﯾادی میبرد و شما برای اﯾنكه ھزﯾنه پرده را كم كنيد چوب پردهھا را در ارتفاع پاﯾينتری از سطح زمين
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میزنيد اما اﯾن صرفهجوﯾی باعث میشود سقف كوتاهتر و فضای خانه به نظر دلگير بياﯾد .اگر ھم گيره مخصوص بستن پرده را با فاصله بيشتری از
كنار پنجره قرار دھيد تا ھنگام كنار زدن پرده ،شيشهھا نماﯾان نور بيشتری وارد شود و شما باز ھم فضا را چند سانتيمتری تخيلی میكنيد.بھتر
است كمی ھم درباره نصب تابلوھا تجدﯾدنظر كنيد و به جای اﯾنكه سعی كنيد دقيقا تابلو را وسط دﯾوارھا نصب كنيد خالف اﯾن كار را انجام دھيد و
تابلوھا را كمی با فاصله از وسط دﯾوار نصب كنيد با اﯾن كار ناخودآگاه توجه بيننده را از اندازهگيری دﯾوارھا پرت میكنيد.
در انتخاب تابلوھای عمودی و افقی ھم بھتر است نوع عمودی را به نوع افقی ترجيح دھيد چرا كه تابلو به صورت عمودی حس بلندی سقف را به
بيننده القا میكند.
درباره طرح اﯾن تابلوھا ھم سعی كنيد طرحھای شلوغ را به حداقل برسانيد و اگر ھم طرح شلوغی را انتخاب كردﯾد براﯾش حاشيهای عرﯾض و
سفيد و قابی بارﯾك در نظر بگيرﯾد تا اﯾن طرح شلوغ در كادری آرام بسته شود و فضا را بيش از آنچه ھست تنگ و شلوغ نكند .شاﯾد بارھا و بارھا،
وقتی وارد خانهای شدهاﯾد به اشتباه خواستهاﯾد وارد اﯾن فضاھای مجازی شوﯾد ،فضاھاﯾی كه به وسيله نصب آﯾنهھا در نقاط مختلف خانه اﯾجاد
شدهاند و با انعكاس تصوﯾر و نور ،فضا را بزرگتر نشان میدھند .ھرچند ما اﯾن آﯾنهھا را در سالنھای پذﯾراﯾی و نزدﯾك در ورودی دﯾدهاﯾم اما اگر
شما آشپزخانهای بارﯾك و كوچك دارﯾد میتوانيد با استفاده از ﯾك آﯾنه بزرگ در انتھای آن عمق بيشتری به فضا بدھيد.
از دﯾگر مكانھاﯾی كه میتوانيد به خوبی در آن از وجود آﯾنه استفاده كنيد پشت قفسه وﯾترﯾن و كتابخانه است.
برداشتن درھای زﯾادی داخل خانه و استفاده از درھای شيشهای ھم میتواند محيط كوچك خانهھای ما را بزرگ كند و از طرفی امكان رفت و آمد
آسانتری را برای شما اﯾجاد كند.
اصال چه اھميتی دارد كه فضای خانه ما چه اندازه به نظر برسد؟ چه اھميتی دارد كه اتاق نشيمن ما چگونه است؟ رنگ پردهھا و دﯾوارھا مناسب
انتخاب شده ﯾا نه؟ چرا باﯾد خانهھاﯾی زﯾبا داشته باشيم! چرا بعضیھا حتی به دكوراسيون حمام و سروﯾس بھداشتی خود اھميت میدھند؟ اگر
بدانيم انرژی ما در بدو ورود به خانه میتواند دو برابر شود و ﯾا كال از بين برود اﯾن سوالھا را نمیپرسيم.
به عقيده طراحان داخلی ﯾكی از مھمترﯾن عواملی كه باعث نگرانی و پرﯾشانی حال ما پس از گذراندن ﯾك روز كاری میشود ،حضور در فضاﯾی
است كه ھيچگونه ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگآميزی آن دﯾده نمیشود.
اگرچه ممكن است به نظر بیاھميت بياﯾد اما تناسب رنگھا میتوانند در شادی و سرزندگی ما اھميت بسزاﯾی داشته باشند .آدمھای سرد و
بیحال اگر دقت كنيد حتی محيط زندگی شبيه خودشان دارند .چيدمان خانه ﯾك چيدمان تكراری و از پيش تعيين شده است كه ممكن است طی
ساليان سال ھيچگونه تغييری نكنند ،وساﯾل رنگ ندارند و ﯾا ھمگی رنگھای سرد و بی روحی ھستند كه نشانی از گرما در آن خانهھا نمیتوان
ﯾافت .اﯾن خانه را مقاﯾسه كنيد با خانه افرادی كه شاد و سرزنده ھستند .ھرچند ممكن است خانه اﯾن گروه به قول معروف رﯾخت و پاش باشد اما
میتوان از رنگھا و نوع وساﯾل به روحيه افراد خانواده پی برد.
داشتن ﯾك خانه زﯾبا و حتی عالقهمند بودن به داشتن ﯾك خانه كوچك اما پرروح و گرم میتواند نشانه سالمت روحی ما و اميد به زندگی باشد در
حالی كه اگر ھيچ عالقهای به نوع محيط زندگی خود نداشته باشيم میتوانيم پی به نوعی ﯾأس درون خودمان ببرﯾم .ﯾأسی كه شاﯾد نشانگر
عدم عالقهمندی ما به زندگی با افراد دﯾگر خانواده است!
منبع  :روزنامه تھران امروز
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خانه ،يک موجود زنده
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آنچه كه در ذﯾل خواھيد خواند ،گزﯾدهای از تزئينات ساده برای منزل
شماست .به ﯾاد داشته باشيد كه خانه ﯾك موجود زنده است كه نفس
میكشد ،پس باﯾد در حفظ آن كوشا باشيم و اقداماتی انجام دھيم تا
ھمواره انرژی مثبت در خانه ،كاشانه و منزل ما جرﯾان داشته باشد.
▪ ورودی خانهھا ،اغلب كمتر مورد توجه قرار میگيرد اما اﯾن ورودیھا خيلی
مھم ھستند ،چرا كه انرژی از بيرون به درون خانه میآﯾد .دقت داشته
باشيد كه روشناﯾیھای حياط ﯾا ورودیھای آپارتمانھا به خوبی نصب شده
باشند ،زنگ در خوب كار كند و در به راحتی و كامال باز شود .المپھای
سوخته را به سرعت عوض كنيد .ھمچنين مسير راھروی منازل را با گلھای
طبيعی و مصنوعی تزئين كنيد چرا كه راھرو محلی برای عبور انرژی است،
از قرار دادن اجناس بزرگ چوبی در آن جلوگيری كنيد .ھمچنين كفشھا را در
راھرو بگذارﯾد تا انرژی منفی دنيای بيرون را از منزل خود دور نگه دارﯾد.
▪اگر در منزلتان از گل و گياه استفاده میكنيد باﯾد آنان را نسبت به فصل عوض كنيد چرا كه گلھای تازه انرژی را تازه میكنند و گلھای خشك ركود
و سستی را در خانه حفظ میكنند.
▪ اگر سقف خانه شما ،تيرآھن دارد ،صندلیھا را به طور مستقيم زﯾر آن قرار ندھيد ،چرا كه اگر شخصی مرتب آنجا بنشينيد دچار سردرد
میشود!
▪ صندلیھا را طوری بچينيد كه رو به زاوﯾه تيز ﯾا كنج نباشند ،انرژی در اﯾنجا ممكن است ناموزون شود و انرژی منفی بر انرژی مثبت غلبه كند.
▪ بھتر است ھيچ صندلی پشت به در نباشد ،خيلی مھم است كه صندلی ميزبان خود را در موقعيتی قرار دھيم كه به اطراف خود مسلط باشد.
▪ وساﯾل آشپزخانه را مرتب تميز كنيد ،به وﯾژه اگر قفسهھای آن باز باشد ،مرتب بودن آشپزخانه شما ،ﯾعنی اﯾنكه نبض منزل در اختيار شماست.
▪ بھتر است تا جاﯾی كه امكان دارد مبلمان ،مقابل دﯾوارھا قرار بگيرد.
▪ مركز اتاق نشيمن باﯾد ساده باشد و تنھا به گذاشتن ﯾك ميز در آن اكتفا كنيد.
▪ تعداد صندلیھای ناھارخوری باﯾد زوج باشد تا انرژی منفی در خانه جرﯾان پيدا نكند.
در كتاب كوچك فنگشوﯾی آمده است ،ھمه ما آدمھای مرتب و منظمی نيستيم ...با اﯾن حال برخی از ما ،به واقع زندگی كردن در آشفتگی و
بینظمی را دوست دارﯾم ...از نقطه نظر علم فنگشوﯾی نتيجه ﯾك خانه آشفته و بینظم چيزی جز ﯾك زندگی نامنظم نيست .فنگشوﯾی
میگوﯾد :خانه ھم چون ﯾك موجود زنده نفس میكشد .نيروی حياتی از طرﯾق درھا و پنجرهھا وارد خانه میشود و باﯾد بدون برخورد با ھيچ
مانعی ،آزادانه در اطراف راھروھا و اتاقھا جرﯾان پيدا كند زمانی كه اﯾن راه پرپيچ و خم با وساﯾل اضافی سد میشود ،انرژی مثبت راكد میماند و
تبدﯾل به ﯾك انرژی منفی میشود.با اﯾن حال انبار شدن مقداری لوازم اضافی در ھر خانه ،امری اجتناب ناپذﯾر است ،اما باﯾد بدانيد كه نباﯾد آنھا را
برای مدتی طوالنی نگه دارﯾد ،چرا كه انرژی منفی ھر لحظه در خانهتان بيشتر میشود .ﯾك خانه شلوغ و نامنظم ،عصبانيت و نگرانی وحشتناكی
را وارد خانه شما میكند و باعث ضرر رساندن به شما و خانوادهتان میشود.
● خانهھای كوچك
در حال حاضر اكثر خانهھا ،آنقدر كوچك است كه اھالی آن نمیتوانند حتی ﯾك دست مبل و صندلی و ناھار خوری ﯾا از اﯾن نوع وسيلهھا را در آن
جای دھند .از اﯾن رو سعی میكنند از بالشھای زﯾنتی برای تزئين استفاده كنند .تصور شما از ﯾك خانه سی متری چه میتواند باشد؟ شاﯾد
بپرسيد ،به ھيچ عنوان در اﯾن خانهھا نمیتوان اصال وسيلهھا را چيد ،اما با كمی ابتكار میتوان انرژی مثبت را در ھمين خانهھای كوچك به جرﯾان
انداخت .در اﯾن منازل كوچك ،ھر طور كه بخواھيد میتوانيد وساﯾلتان را كه احتماال اندك ھم است ،بچينيد ،طرز چيدن بالشھا ھم باﯾد مانند ھمان
چيدن مبلمان باشد ،ھمان قانونی كه براﯾتان در شمارهھای پيش گفته شد ،ﯾعنی رو به در ورودی نباشد ،زﯾر تيرآھنھای سقف قرار نگيرد ...در
كنار ھم چيده نشود ...اما آنچه كه در اﯾن منازل كوچك برای به حركت درآمدن انرژی بسيار مھم است ،اﯾن است كه باﯾد ھميشه اﯾن خانهھا مرتب
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و تميز باشد ،چرا كه در خانهھای كوچك ،حتی كمی آشفتگی خيلی زود به چشم میآﯾد و باعث میشود كه انرژی مثبت در خانه راكد بماند و به
خوبی حركت نكند ...پس راز نفس كشيدن منازل كوچك ،تميزی و مرتب بودن است.
منبع  :مجله خانواده سبز
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خانهای ايده آل بسازيد

اگر ھنوز فرصت نكرده اﯾد دكوراسيون خانه را برای
سال نو تغيير دھيد ھيچ نگران نباشيد ،ﯾك ھفته ھم
فرصت زﯾادی است تا بتوانيد منزلتان را ھر طور كه
دوست دارﯾد بچينيد .از اتاق نشيمن شروع كنيد كه
بيشتر وقتتان را در آن می گذرانيد .محل لوازم موجود
در اتاق نشيمن را تغيير دھيد .نقطه ای را به عنوان
مركز در نظر بگيرﯾد و مبل ھا را مقابل آن بچينيد مثال ً
مقابل شومينه ﯾا به صورت نيم داﯾره اطراف تلوﯾزﯾون
قرار دھيد .در صورت دارا بودن پنجره پرده ھا را تعوﯾض
كنيد و ترجيحاً از پرده ھاﯾی با رنگ روشن و زندگی
بخش مثل سبز استفاده كنيد .نگران كوچك بودن
فضای اتاق نشيمن نباشيد .گذاشتن ﯾك آﯾنه برای
بزرگ تر به نظر رسيدن فضا بسيار مناسب است .اگر
اھل ھنر ھستيد نقاشی ﯾا عكس ھای مورد عالقه تان را قاب كنيد و به دﯾوار بياوﯾزﯾد كه تاثير فزاﯾنده ای بر بزرگنماﯾی اتاق دارد .اما در انتخاب قاب
برای عكس ﯾا نقاشی مورد نظر به رنگ خود اثر و ھماھنگی رنگ قاب با رنگ آميزی دﯾوار و پرده ھا بسيار توجه كنيد .اگر رنگ به كار رفته درون اثر
مالﯾم و كمرنگ است ،قابی با رنگ تند و گرم انتخاب كنيد برعكس برای آثار ھنری شلوغ از قاب ھاﯾی با رنگ ھای مالﯾم و حتی خنثی استفاده
نماﯾيد .تعادل رنگی ميان قاب و دﯾوار ھا را فراموش نكنيد .برای ھرچه دلنشين تر شدن اتاق ،در فضای خالی ميان مبل ھا ميز كوتاه قرار داده و روی
آن را با شمعدان ،گل خشك ﯾا قاب عكس پر كنيد .البته به ارتفاع ميزی كه در كنار مبل ھا قرار می دھيد توجه كنيد كه بلندتر از دسته ھای مبل ﯾا
ميزی كه در وسط اتاق گذاشته اﯾد نباشد كه در آن صورت باعث نامتناسب شدن فضا می شود .برای خرﯾد رومبلی جدﯾد از انتخاب پارچه ھاﯾی با
طرح ھای شلوغ و گل گلی و رنگ ھای تند و گرم خودداری كنيد كه نه تنھا باعث اﯾجاد آرامش نمی شود كه اعصابتان را به ھم می رﯾزد .به
نورپردازی اتاق نيز توجه كنيد .نصب المپ سقفی و گذاردن آباژور متناسب با رنگ مبلمان و دﯾوارھا تاثير فوق العاده ای بر بزرگنماﯾی و آرامش اتاق
خواھد داشت.
منبع  :روزنامه شرق
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خانهای بدون استرس با نور پردازی مناسب

در ﯾك فضا ،عوامل مختلفی ھمچون رنگ ،نور ،لوازم موجود ،تعداد و نحوه
چيدمان آنھا و بسياری موارد دﯾگر وجود دارند كه روی روحيه افراد خانواده
تاثير مستقيمی میگذارند.
در نتيجه با قصد اﯾجاد خانهای بدون استرس میباﯾست ھمه اﯾن موارد و
تاثيرات ناشی از آنھا بهصورت كامل مورد توجه قرار گيرند كه در اﯾنجا به
تكتك آنھا بهصورت گذرا خواھيم پرداخت.
▪ رنگ:
از آنجا كه ھر ﯾك از رنگھا تاثير خاصی را روی روح و روان ما میگذارند،
ھنگام انتخاب رنگی برای ﯾك فضا به نوع كاربرد آن محيط ،خصوصيات افراد
ساكن و ھمچنين تاثيرات ناشی از آن بسيار توجه كنيد .از ميان رنگھا
معموال ً رنگھای سرد آرامبخشتر از رنگھای گرم ھستند ولی تاثير شادیآفرﯾنی و انرژیبخش رنگھای گرم نيز از جاﯾگاه وﯾژهای برای دوری از
استرس برخوردار است.
▪ نور:
برای فضای خانهتان نور كافی در نظر بگيرﯾد .ميزان نور و ھمچنين كيفيت آن تاثير مستقيمی روی جسم و روح انسان میگذارد .معموال ً افرادی كه
در نور كم زندگی و كار میكنند ،انسانھای افسرده و پرﯾشانی ھستند حال آنكه نور زﯾاد بهخصوص بھرهمندی از نور خورشيد ،انرژی مضاعفی را
اﯾجاد كرده و خمودگی و كسلی را از بين میبرد.
از آنجا كه نورھا نيز رنگ دارند ،ھمان تاثيرات رنگ مورد نظر را بهھمراه خواھند داشت لذا در انتخاب منابع نورزا برای فضای خانهتان توجه بيشتری
كنيد .بهعنوان مثال انتخاب نور سفيد حاصل از المپ مھتابی به تنھاﯾی فضای دلگير و افسردهكننده را سبب میشود ولی اگر با نور زرد جاﯾگزﯾن
شده و ﯾا الاقل تلفيق شود ،چنين نتاﯾجی را نخواھد داشت.
● لوازم دكوراسيونی:
لوازم دكوراسيونی و كاربردی خانه از چند جنبه روی روح و جسم افراد خانواده تاثير میگذارند:
 (١فرم و مدل :ھنگامی كه به قصد خرﯾد ﯾكی از لوازم دكوراسيونی و كاربردی مانند مبلمان ،صندلی ،تختخواب ،ميز پذﯾراﯾی ،ميز غذاخوری و غيره
به فروشگاهھای مربوطه مراجعه میكنيد ،بيش از شراﯾط ظاھری آن و جنبه زﯾباﯾیشناسی ،به نحوه كاربرد و تامين راحتی و آرامش مورد نيازتان
اھميت دھيد .خستگی جسم و تنشھای روح ،پس از برگشت به خانه ،با نشستن روی مبلی ھرچند زﯾبا و گرانقيمت ولی نامناسب اگرچه دﯾگر
تسھيالت الزم فراھم شده باشد ،از بين نخواھد رفت.
 (٢نحوه چيدمان :بهطور قطع شما نيز تجربه ورود به فضاﯾی پر از لوازم دكوراسيونی و كاربردی و ھمچنين خردهرﯾزھای تزئينی را در مكانی
نامتناسب به لحاظ وسعت آن ھم با اﯾن انبوه لوازم داشتهاﯾد ،در چنين محيطی اگرچه نھاﯾت سعی بر انتخاب بھترﯾن و زﯾباترﯾن لوازم شده است
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ولی ميزان تراكم آنھا در محيط ،سبب اﯾجاد كالفگی و ناآرامی در شما خواھد شد .در خانه بدون استرس میباﯾست فضای كافی برای حركتھای
آزاد و راحت افراد خانواده با ھر نوع وضعيت جسمانی فراھم شود .الزمه اﯾن مساله حفظ فضای خالی در ميان لوازم و ھمچنين در نظر گرفتن
مسيرھای پرتردد است.
 (٣گل و گياه :در خانه بدون استرس گلھا و گياھان طبيعی بسياری را میبينيد .حضور طبيعت در فضای خانه به ھمراه شادابی و لطافت
بیمثالش ،عامل مھمی برای اﯾجاد آرامش و دوری از اضطراب و ناراحتیھای روحی است.
 (۴تابش نور و جرﯾان ھوا :در چنين خانهھاﯾی ،تعداد پنجرهھا زﯾاد بوده و امكان ورود نور خورشيد به داخل و ھمچنين جرﯾان ھوای تازه به خصوص در
فصل بھار بسيار وجود دارد.
 (۵صدا :از آنجا كه وجود سروصداھای ناھنجار بيرونی سبب سلب آساﯾش و حتی اﯾجاد استرس میش ود ،فراھم كردن تمھيداتی برای جلوگيری
از ورود آنھا از طرﯾق پنجرهھا ،دﯾوارھا و سقف الزامی است .در ضمن در خانه بدون استرس ،میباﯾست ھرگونه صدای ناراحت كننده از بين برود .به
عنوان مثال به جيرجير درھای اتاقھا و ﯾا كمدھا ھنگام باز و بسته شدن ،صدای ناھنجار حاصل از درست كارنكردن ھواكشھا و ﯾا موتور ﯾخچال و
فرﯾزر و موارد دﯾگری مانند اﯾنھا كه ممكن است در ھر مكان با توجه به موقعيت آن وجود داشته باشد میتوان اشاره كرد .به اﯾن ترتيب با حذف
كليه صداھای آزاردھنده در حد امكان ،صداھای گوشنواز و روحيهبخش را جاﯾگزﯾن كنيد .گوشدادن به موسيقی ھنگام استراحت و ھمچنين صرف
وعدهھای غذاﯾی راھكار دﯾگری برای اﯾجاد آرامش است.
 (۶دمای ھوا :مناسب بودن درجه ھوای موجود در خانه در كليه فصول سال ،از جمله مشخصات ﯾك خانه بدون استرس است.
● چطور نورپردازی خوب در خانه داشته باشيم؟
مبانی نورپردازی در داخل اتاقھا ،نور خوب ،نور طبيعی و نور در اتاق بزرگساالن ،ﯾكی از اصولی است كه در چيدمان خانه باﯾد به آن اھميت داده
شود.
● نورپردازی مناسب
شاﯾد تشخيص اﯾن موضوع كه آﯾا در اتاق خوابتان نورپردازی درست و اصولی وجود دارد ﯾا نه ،در وھله اول ،كار چندان راحتی نباشد اما بهراحتی از
تبعات آن میتوان به اﯾن مطلب پی برد .اگر صبحھا با سردرد از خواب بيدار میشوﯾد ،چشمھاﯾتان میسوزد ،ھالهای قرمزرنگ اطراف مردمك
چشمھاﯾتان دﯾده میشود ﯾا اگر از ھمان اولين ساعات شروع روز ،عادت به بدخلقی و پرخاشگری دارﯾد ،ھمه و ھمه نشانگر جای خالی نورپردازی
مناسب در اتاقتان است؛ چرا كه نورپردازی خوب موجب میشود در خانه خود احساس آرامش و امنيت داشته باشيد.
راهحل تمامی اﯾن مشكالت ،اﯾجاد ﯾك شمای انعطافپذﯾر نوری است به نحوی كه برای تمامی ساعات روز مناسب باشد و به اتاقھای شما در
ھر لحظه از شبانهروز ،حالتی خوشاﯾند ببخشد .نورپردازی باﯾد بهگونهای طراحی شده باشد كه با فشاردادن ﯾك كليد ساده ،بهراحتی بتوانيد نور
اتاق را زﯾاد ﯾا كم كنيد.
● نور طبيعی
نور طبيعی ،ﯾكی از وﯾژگیھای مثبتی است كه ﯾك خانه میتواند داشته باشد اما كيفيت نور در ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی به جھت
اتاقھا دارد .شاﯾد بد نباشد نگاھی به نحوه نور اتاقھا با توجه به جھت قرارگرفتنشان در عرض و طول جغرافياﯾی بيندازﯾم.
▪ اتاقھای رو به شمال:
اﯾن اتاقھا سرد ھستند ،نور زنندهای دارند و نور مستقيم خورشيد به آنھا نمیتابد .ھنرمندان نقاش معموال ً اتاق كار خود را رو به شمال انتخاب
میكنند تا در نور آن ،بھتر بتوانند رنگھا و طيفھای مختلف را تشخيص بدھند.
▪ اتاقھای رو به شرق:
اولين اتاقھاﯾی كه با طلوع خورشيد روشن میشوند ،اتاقھای رو به شرق ھستند اما بعد از گذشت چند ساعت از زمان طلوع ،ساﯾهای بلند و
طوالنیمدت بر اﯾن اتاقھا ساﯾه میافكند و طی روز دﯾگر خبری از نور خورشيد در اﯾن اتاقھا نيست .بھتر است برای تعدﯾل نور شدﯾد و خيرهكننده
آفتاب در زمان طلوع ،در اﯾن اتاقھا از نور مصنوعی استفاده شود .با اﯾن كار میتوان در اواسط روز نيز تا حد ممكن ،نور طبيعی روز را به نوعی در
اﯾن اتاقھا اﯾجاد كرد .اﯾن تمھيد برای اتاقھای رو به شمال ھم كارآﯾی دارد.
▪ اتاقھای رو به جنوب:

www.takbook.com

www.takbook.com
نور و گرمای خورشيد در تمام مدت روز در اﯾن اتاقھا وجود دارد؛ البته ممكن است طی روز و در فصلھای مختلف ،كيفيت و ميزان آن اندكی تغيير
كند .بھتر است آشپزخانه ،اتاق نشيمن و ھر جاﯾی كه معموال مدت زمان زﯾادی را طی روز در آنجا میگذرانيد ،رو به جنوب باشد.
▪ اتاقھای رو به غرب:
در گرمترﯾن ساعات روز ،نور خورشيد به اﯾن اتاقھا میتابد و زمانی كه نور شدﯾد است ،چشم را آزار میدھد .بعدازظھرھا در اﯾن اتاقھا ساﯾه
میافتد و نور خورشيد ،مالﯾمتر میشود.
▪ نور اتاق خواب بزرگساالن
نور خوب در اتاق خواب ،به شما اﯾن امكان را میدھد كــه بعد از ﯾــك روز سخــت كاری ،خوابـــی راحــت داشته باشيد .البته اﯾن را فراموش نكنيد
كه منظورمان اﯾن نيست كه اتاق خواب باﯾد تارﯾك باشد تا خوب بخوابيد ،چون در اﯾن صورت ،صبح روز بعد برای پوشيدن لباس مشكل پيدا میكنيد
و ممكن است با جورابھای لنگه به لنگه سر كار بروﯾد!
بھترﯾن نور برای اتاق خواب ،نور كنار تختخواب است كه برای مطالعه و حتی دﯾدن تلوﯾزﯾون خ وب است و حتی اگر ھماتاقی شما بخواھد بخوابد،
چشمانش را آزار نمیدھد .میتوانيد برای نور كنار تختخوابتان از آباژورھای كنار تختی استفاده كنيد ﯾا نوری را در قسمت باالﯾی تخت خود تعبيه
كنيد ﯾا روشناﯾیھای دﯾواركوب در اتاق خود نصب كنيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=254423

خانهای به زيبايی رنگھا

حضور و وجود ھنر در ماھيت دکوراسيون داخلی انکارناپذﯾر بوده و جاﯾگاه و
تاثيری تعيين کننده دارد ،تا آنجا که پرداختن به مقوله دکوراسيون بدون وجود
آن امری بيھوده و حرکتی به بيراھه است.
تصوﯾر غيرواقعی که امروز از مفھوم دکوراسيون داخلی پيش روی ماست،
مفھومی خام و تک بعدی است .درواقع دکوراسيون داخلی مباحثی چون
موضوع شناسی ،زﯾباشناسی ،تاثيرشناسی ،فضاسازی ،فرم ،رنگ ،نور،
مواد و ...را در برمیگيرد.
زندگی روزمره ما به شدت تحت تاثير فضای پيرامون ماست و اﯾن فضا تعيين
کننده و جھت دھنده حرکات ،رفتارھا ،واکنشھا و در نھاﯾت مجموعه عملھا
و عکسالعملھای ماست.
حساسيت عوامل ﯾادشده تا جاﯾی است که گاھی اراده آدمی کمترﯾن
نقشی در تاثيرپذﯾری روح و ذھن از اﯾن عوامل نداشته و باعث بروز رفتارھا و عکسالعملھای متفاوتی میشود.
در جرﯾان زندگی صنعتی و مکانيزه امروز که توام با فشارھای روحی و انواع استرسھاست ،فضاﯾی که در آن به سر میبرﯾم ،نقش به سزاﯾی در
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افزاﯾش ﯾا کاھش اﯾن فشارھا و استرسھا دارند .چه بسيار افرادی که دچار حاالتی از قبيل خستگی مستمر ،نگرانی ،عصبانيت و  ...اند ،بدون آنکه
بدانند محيطی که در آن به سر میبرند و عوامل محيطی که با آن در ارتباطاند ،باعث بروز ﯾا تشدﯾد چنين حاالتی میشود.
آرامش گوھری گرانقدر است که دستﯾابی به آن مستلزم فراھم آوردن بستری مناسب است .ھمين جاست که نقش فضا و دکوراسيون داخلی
مورد توجه خاص قرار میگيرد.
برخالف ھمه تصورات که مقوله دکوراسيون و معماری داخلی را آميزهای از سليقه و ذوق شخص میدانند ،اﯾن مقوله امری مبتنی بر منطق و
استدالل و محاسبه است و ذوق و سليقه شخصی افراد کمترﯾن نقش و جاﯾگاه را در روند شکلگيری دکوراسيون داخلی داراست .کوچکترﯾن
لغزش در اﯾن راستا باعث بروز اختالالتی در مجموعه فضا و به تبع در روحيات و رفتار مخاطب به وجود میآورد.
در اﯾنجا قصد دارﯾم کمی شما را با اصول به کارگيری رنگ در دکوراسيون منازل و سمبل رنگھای گوناگون آشنا کنيم.
● سمبل و معانی رنگھا
ھر رنگ تاثير خاص روی فضای محيط و به تبع روی ذھن آدمی میگذارد.
الف( رنگھای گرم
ـ قرمز :گرما ،انرژی ،خطر ،خشونت و ھيجان را القا میکند و رنگی کامال خاص است ...به ھيچوجه الزم نيست تا رنگ ﯾک اتاق کامال قرمز باشد تا
شما دچار چنين احساساتی شوﯾد .وجود اشياﯾی کوچک به ھمين رنگ در ﯾک محيط نيز باعث بروز حسھاﯾی از اﯾن قبيل میشود.
توصيه میکنيم ھرگز در ﯾک اتاق ،اجازه ندھيد قرمز رنگ غالب باشد چون پس از مدتی عصبی خواھيد شد.
ـ زرد :درخشش و شادی را القا میکند و تا حدی محرک است .باعث باال رفتن حافظه ،قدرت تمرکز و وضوح میشود .سمبل ثروت و داراﯾی است و
نگاه را به سمت خود جذب میکند .ﯾادآور درخشش خورشيد و طالست.
ـ نارنجی :رنگ شادی و زنده کننده رنگ و بوی ميوهھای بومی و ميوهھای فصل پاﯾيز است .باعث آزاد شدن ھيجانات ،از بين رفتن افسردگی و
اﯾجاد خلق و خوی دوست داشتنی میشود .در صورتی که در استفاده از آن افراط کنيد ،حس ابتذال و پيش پا افتادگی را القا میکند.
ب( رنگھای سرد
ـ آبی :رنگی خنک و آرامشبخش است و باعث ابتکار و الھام میشود .رنگی معنوی و ﯾادآور صلح ،اعتماد و امنيت است.
ـ سبز :سبز ﯾادآور برگ درختان ،چمنھا و جنگل است و به ھمين دليل به آن سمبل زندگی میگوﯾند .رنگی اﯾدهال برای القای حس تعادل و تمرکز
است .در عين حال برای بسياری از افراد ،رنگ خوش شانسی ﯾا بدشانسی است.
ـ بنفش :آرامش ،نوازش ،عشق ،تخيل و تماﯾل را القا میکند.
ج( رنگھای خنثی
ـ کرم ،شيری ،عسلی ،قھوهای و خاکستری :رنگھای خنثی جوی آرام ،صاف و روشن را به وجود میآورند.
ـ سفيد :سمبل پاکی و روشنی است .ارزش دﯾگر رنگھا را باال میبرد و فضا را بزرگتر نشان میدھد .رنگ سفيد تقرﯾبا با تمامی رنگھا
ھماھنگی دارد.
ـ سياه :سخت و سلطهجو و حس در خود فرورفتگی ،ناراحتی و فروتنی را القا میکند .در صورتی که به افراط مصرف شود ،سبب بروز افسردگی
خواھد شد.
● اتاقھا و رنگھای خاص
 (١سالن پذﯾراﯾی
سالن پذﯾراﯾی بھترﯾن مکان برای استراحت ،بحث و برگزاری مھمانیھای صميمانه است .به ھمين دليل توصيه میشود فضاﯾی گرم را به وجود
آورﯾد .پيشنھاد میکنيم در سالن از رنگھای زنده و شاد استفاده کنيد و رنگھای القا کننده ناراحتی مثل سياه را کنار بگذارﯾد.
کرم ،سفيد ،خاکستری ،قھوهای ،عسلی و رنگھای خنثی بسيار کالسيک و زﯾبا ھستند و ھرگز کھنه نمیشوند .در عين حال که فضا را آرام و
لذتبخش میکنند ،با تمامی رنگھا نيز ھماھنگی دارند .توصيه میکنيم برای شاداب کردن منزل ،از رنگھای شاد در کوسنھا ،پرده ،مبلمان و...
استفاده کنيد.
 (٢اتاق خواب
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اتاق خواب فضاﯾی است که ما ﯾک سوم عمر خود را در آن میگذارنيم ،به ھمين دليل باﯾد مواظب باشيد در انتخاب رنگ آن اشتباه نکند.
اولين ھدف در رنگآميزی اتاق خواب ،القای حس آرامش است .به ھمين دليل رنگھا ھماھنگی داشته باشند تا آرامش را القا کنيد .فرش،
دﯾوارھا ،پرده و کف ،باﯾد به ھمه موارد توجه کنيد .رنگ قرمز ھيجانات جنسی و حس خشونت را افزاﯾش میدھد و به ھمين دليل کاربرد آن برای
اتاق خواب توصيه نمیشود.
اتاق خواب برای کودکان فضاﯾی برای بازی و انجام تکاليف نيز ھست ،به ھمين دليل باﯾد در آن حس خوبی داشته باشند .پيشنھاد میشود تا حد
امکان اتاق کودکان را رنگارنگ کنيد.
رنگ آبی ،ﯾادآور آسمان آبی و آرامشبخش است ،به ھمين دليل بھترﯾن رنگ برای اتاق خواب است و با سفيد نيز ھماھنگ میشود .از سوی
دﯾگر ،رنگ آبی با ھر رنگ دﯾگری که برای روتختی و پرده در نظر بگيرﯾد ،ھمخوانی خواھد داشت .دﯾوارھای آبی فضا را بزرگتر نشان میدھند.
حتی میتوانيد دﯾوارھا را سفيد و باقی اشيا مثل پرده ﯾا روتختی را آبی کنيد .رنگ سبز نيز خوابآور است.
(٣آشپزخانه
پس از سالن پذﯾراﯾی ،آشپزخانه مھمترﯾن فضای خانه است .ھرگز به دﯾوارھای آشپزخانه رنگھای تيره )سياه ،آبی تيره (...،نزنيد .در صورتی که
دﯾوارھا سفيد باشند ،اشيای داخل آشپزخانه و رنگ آنھا را بھتر نماﯾان میکند.
رنگ زرد ﯾادآور درخشش و رنگی زﯾبا برای آشپزخانه است .شما میتوانيد از اﯾن رنگ روی دﯾوارھا ﯾا وساﯾل تزﯾينی استفاده کنيد .رنگ صورتی نيز
رنگی پوﯾا و مناسب برای آشپزخانه است.
 (۴حمام
مکانی برای استراحت و پاکيزگی و فضاﯾی کامال خصوصی است .بعضی رنگھا مثل آبی بسيار با اﯾن مکان سازگارند .از برخی رنگھا مثل سياه،
طالﯾی و نقرهای باﯾد بسيار کم در اﯾن فضا استفاده کرد .آبی ﯾادآور رنگ درﯾا و حس تعطيالت است .در صورت تماﯾل میتوانيد از رنگ آبی در
موزاﯾيکھا ،حولهھا ،کف حمام ،پردهھای دوش و ...استفاده کنيد.
(۵دفتر کار
در اتاق کار باﯾد بين رنگھای گرم )قرمز ،زرد و نارنجی( که بيشترھيجانآورند و رنگھای سرد )سبز ،آبی و بنفش( که بيشتر آرامش بخشاند،
تعادل اﯾجاد کنيد .در استفاده از رنگ سياه و سبز باﯾد بسيار محتاط بود .رنگ قرمز ،انرژی کار کردن را باال میبرد و حتی رنگ گوجهای زنده برای
اتاق کار پيشنھاد میشود ولی در عين حال نباﯾد رنگ قرمز رنگ غالب شود چون حس خشونت را باال میبرد و قدرت کار کردن را از شخص
میگيرد.
● چند توصيه کاربردی
آﯾا نمیدانيد چه رنگی مناسب اتاق شماست و چگونه میتوانيد ھماھنگی اﯾجاد کنيد .توصيهھای زﯾر تا حدی به شما کمک میکنند:
ـ در صورتی که تماﯾل دارﯾد برای اتاقتان رنگی غالب انتخاب کنيد ،از رنگھای خنثی که کالسيکترند ،استفاده کنيد .انتخاب ﯾک رنگ شاد و زنده
میتواند پس از مدتی شما را خسته کند.
ـ نور اتاق نقش اساسی در انتخاب رنگ اﯾفا میکند .در صورتی که اتاق شما تارﯾک است و نور کافی ندارد ،از رنگ زرد ﯾا نارنجی استفاده کنيد تا
روشنتر به نظر برسد .در صورتی که اتاق شما بسيار گرم است ،از رنگھای سرد مثل آبی ،سبز و سفيد استفاده کنيد .در صورتی که ميزان نور و
دمای اتاقتان متعادل است ،از رنگھای خنثی )کرم و خاکستری( استفاده کنيد.
ـ برای اﯾجاد تعادل در رنگ اتاق توصيه میشود  ٨٠درصد فضا را به رنگ غالب ١۵ ،درصد را به رنگ دوم و  ۵درصد را به رنگ سوم اختصاص دھيد.
ـ برای کم کردن شدت بلندی سقف میتوانيد از رنگھای تيره استفاده کنيد .برای اصالح پرسپکتيو در ﯾک اتاق به طور معمول ﯾکی از چھار دﯾوار را
به رنگ دﯾگری رنگآميزی میکنند.
منبع  :روزنامه سالمت
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خانهای گلستان داشته باشيد

بسيار اتفاق میافتد که در حال گذر از خيابانی ھستيد و ناگھان ﯾک شاخه
گل و ﯾا ﯾک بوته گياه در ﯾک گل فروشی توجه شما را به خود جلب میکند.
گاھی نيز دستهھای گل را به عنوان ھدﯾه درﯾافت میکنيد .میتوانيد با
استفاده از وساﯾلی که در خانه دارﯾد آنھا را به شيوهھای تازه و غيرمعمول
آراسته و از زﯾباﯾی آنھا استفاده کنيد.
شاخهھای منفرد که دارای غنچه ھستند در ﯾک ظرف بارﯾک و بلند از جلوه
خاصی برخوردار خواھند شد .میتوانيد از بطریھای خالی موجود در خانه
مانند شيشهھای شربتھای حاضری که دارای گردن بلند و درازی ھستند
برای اﯾنکار استفاده کنيد .اگر چند شاخه گل دارای غنچه دارﯾد چند شيشه
را در ﯾک سينی فلزی زﯾبا و قدﯾمی خود کنار ھم بچينيد و فضای آنھا را با
برگھای خشک و ﯾا برگھای درختان و گلھای رﯾز بپوشانيد.
 اگر میخواھيد از فضای موجود بيشترﯾن استفاده را بکنيد و مثال ً رویپيشخوان آشپزخانه فضای کمتری را اشغال کنيد میتوانيد گلھا را به
صورت چند طبقه بياراﯾيد .برای اﯾن کار میتوانيد از ﯾک جاليوانی و ﯾا سبد
مخصوص کارد و چنگال استفاده کنيد و گلھا را پس از قرار دادن در مثال ً
ظرفھای خالی شکالت در دو طبقه از چارچوب مورد نظر آوﯾزان کنيد.
برای اﯾنکه منظره اﯾجاد شده چشم نوازتر باشد میتوانيد از دو طبقه از دو نوع گياه استفاده کنيد بهطوریکه در طبقه باال بوتهھای دارای برگھا و
گلھای رﯾز قرار بگيرد و در قسمت پاﯾين گياھی را که دارای شاخهھای آوﯾزان است قرار دھيد.
 جعبهھای مخصوص گل برای قرار دادن در پشت نردهھای پنجرهھا ھم از بھترﯾن انتخابھا میتوانند باشند .حسن اﯾن جعبهھا در آن است کهقابل حمل و نقل ھستند و شما میتوانيد اﯾن باغچه کوچک را در ھوای سرد به داخل خانه و پشت شيشه منتقل کنيد و بهطور دلخواه مکان آن را
تغيير دھيد .توجه داشته باشيد که گياھان در اﯾن جعبهھا باﯾد بهطور فشرده کاشته شوند تا زﯾباتر به نظر بياﯾند .بھتر است اول گياھان را مثال ً در
جعبهھای خالی پنير و حلوا بکارﯾد و سپس آنھا را در داخل بستری از پوشال و سنگرﯾزه در داخل جعبه گل بچينيد .اﯾن کار باعث خواھد شد که
پس از بين رفتن گلھا زحمت تعوﯾض خاک به گردنتان نيفتد.
 میتوانيد حتی دانهھای گندم را خيس کنيد و پس از جوانه زدن بهطور فشرده در گلدانھای سفالی متنوع بکارﯾد و در پشت شيشه به خصوصدر آشپزخانه قرار دھيد .ھمين کار را میتوانيد با تخم چمن نيز انجام دھيد .به ھر حال اطمينان داشته باشيد که نيازی به سمپاشی و کارھای
معمول در باغبانی برای اﯾن باغچه کوچک دلانگيز نخواھيد داشت.
 در ھر آشپزخانه تعداد زﯾادی از ظرفھای کوچک فانتزی پيدا میشود که ھرگز به واقع مورد استفاده قرار نگرفتهاند و کمتر میتوان نام »ظرفآشپزخانه« بر آنھا نھاد .به ھر حال اﯾن ظروف زﯾبا ھستند .برای گلھای کوچک میتوانيد چند تا از اﯾن ظرفھای کوچک که از ﯾک جنس و تقرﯾباً ﯾک
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اندازه برخوردار ھستند بردارﯾد و آنھا را در اﯾن گلدانھای کوچک بکارﯾد.
 گاھی اوقات تنوع ،منشأ زﯾباﯾی است .پس بطریھای خالی موجود در خانه را از نظر بگذرانيد و چند تا از آنھا را که اندازه و شکلھای متفاوتدارند انتخاب کنيد .درون آنھا خاک شيمياﯾی رنگی و شفاف برﯾزﯾد و گلھای خود را درآنھا قرار بدھيد .حال بدون رعاﯾت اندازه ،آنھا را در کنار ھم
بچينيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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خانهھای خود را ايرانی تزئين کنيد

تاقچهھا ،رفھا ،ارسیھا ،ھشتیھا ،حوضھا و باغچهھا ،تنھا شماری از
عناصر كالبدی طراحی داخلی در اﯾران ھستند .روش معماران گذشته اﯾرانی
در بهكارگيری اﯾن عناصر ،در راستای آن بوده تا از جذابيت فُرم كاسته شود و
به غنای فضا افزوده گردد.اﯾن ھمان ھندسه ھمراه با تزئينات است .به نظر
میرسد طراحی داخلی در اﯾران ،از ﯾكسو در چنبره نوستالژﯾای تاقچهھا،
رفھا و اُرسیھای قدﯾم گرفتار مانده و از سوی دﯾگر به دكوراسيون و ابعاد
دراماتيك و تزئينی فضاھا تقليل ﯾافته است .با تمام اﯾنھا ،طراحی داخلی
فرآﯾندی است كه ھمزمان میباﯾست سوﯾهھای زﯾباشناختی و عملكردی
را سامان دھد .طراحی داخلی ﯾك ساختمان ،داستانی است كه شخصيت
اصلی آن خود انسان است؛ در اﯾن بين حضور او در اﯾن فضا ،چگونگی آن و
وﯾژگیھای فضاﯾی كه انسان در آن قرار میگيرد ،میتواند تداعیكننده
اصولی باشد كه در ادامه  ٧اصل از آنھا را میخوانيد:
 (١نور را درﯾاب:
نور عنصری است كه با آن دﯾدن اشيا ممكن میشود .نور میتواند رﯾتم
خالقانهای به ﯾك فضای داخلی ببخشد .بدون نور ،نه فرم را احساس
میتوان كرد ،نه رنگ را و نه بافت را .نورپردازی در ﯾك فضای داخلی
پيامدھای مھمی در بردارد .چه بسا نورپردازی مناسب ﯾك فضا آن فضا را
خوشامد و چشمنواز كند .نورپردازی در كنار ابعاد زﯾباشناختی ،بعد عملكردی ھم دارد .نور مناسب در طول شب در ﯾك فضای داخلی میتواند حس
محدود بودن ﯾا ابھام و ھراس را بر طرف كند .نور مناسب ﯾك اتاق حتی میتواند چھره آدمی را گرم و صميمی كند .به كمك نورپردازی میتوان ﯾك
فضای داخلی را به جزاﯾر نورانی متنوعی تبدﯾل كرد .پس ،از باب مثال ،غذاخوری باﯾد نور مالﯾم و گرمی داشته باشد ﯾا بھترﯾن نورھا برای حمام،
منابع نوری كم ولتاژ ھستند.
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 (٢فرم را بشناس:
فرم ،توده فيزﯾكی ﯾك شیء است كه سهبعدی بوده و وزن دارد .فرم معموال ً به پوسته بيرونی بنا نسبت داده میشود ،در حالی كه فضای داخلی
ھم فرم خاص خود را تشكيل میدھد .معموال ً فرم فضای داخلی تابعی از عوامل مختلف است .دسترسیھا و سيركوالسيون مھمترﯾن اﯾن عوامل
ھستند .ھر چند نمود فرم بيشتر در پوسته بيرونی ﯾك بناست با اﯾن حال نمود بيرون و درون میتواند ﯾك شكل نباشد.
 (٣فضا را احساس كن:
فضا را محدوده در دسترس كاربران دانستهاند .در طراحی داخلی معموال ً استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محيط ،مھم است .مسالهای كه در
رابطه با فضا مطرح میشود ،رعاﯾت ابعاد انسانی در طراحی داخلی است .از قرنھا پيش روﯾكرد عمده فيلسوفان و معماران به عنصر فضا،
برجسته بوده است .در طی سالھای اخير ھم ارتباط بين ابعاد انسانی با فضاھای داخلی به ﯾكی از فاكتورھای مھم طراحی بدل شده كه از آن
تحت عنوان ارگونومی ﯾا كار پژوھی در دﯾد كلی و اندام سنجی ) (Anthropometryدر دﯾد جزئی ،ﯾاد میشود .در طراحی داخلی میباﯾست رابطه
درسـت انسان با فضا تعرﯾـف شود و ابعاد بدن انسانھا برای سھولت دسترسیھای فضاﯾی مد نظر قرار گيرد.
 (۴بافت را لمس كن:
بافـت مشخصـهای از ﯾك شیء اسـت كه با لمسكـردن ﯾا دﯾدن به چشـم میآﯾد .بافت میتواند نرم ﯾا خشن ،كشيده ﯾا برجسته ،زبر ﯾا مخملين و
ﯾا ابرﯾشمی باشد .در طراحی داخلی پوستهھا و سطوح فضاﯾی معموال ً بسته به عملكرد ھر فضا تغيير میكند .چه بسا طراحی داخلی ﯾك خانه
نيازمند سطوحی نرم و منعطف باشد اما فضای داخلی ﯾك سينما چنين سطوحی را برنتابد.
 (۵شكل را بيازمای:
شكل ،خط بيرونی ﯾك شیء را تشكيل میدھد .در معماری معموال ً شكل و فرم را با ھم اشتباه میگيرند .شكل ﯾا صورت معادله كلمه Shape
فرنگی است؛ در حالی كه فرم امالی فارسی ھمان  Formاست .معموال ً شكلھا ﯾا طبيعی ھستند ﯾا غيـرقابل مشاھـده ﯾا ھندسی .در تركيب
بندی ﯾك فضا شكل اشيـا عامل تعيينكنندهای است .طراحان داخلی به كمك اﯾن عامل میتوانند تركيبات بصری گوناگونی پدﯾد آورند.
 (۶رنگ را در ھم بياميز:
در تعرﯾف رنگ آن را خاصيت بصری فرم دانستهاند .در حقيقت عنصر فرم از طرﯾق رنگ معنا میﯾابد .رنگ در طراحی داخلی احساس آدمی را
تحتتاثير قرار داده و روی فرم تأكيد میكند ،ضمن آنكه رنگ ،حس مقياس را ھم موجب میشود .كاربرد رنگ ھم ،از ﯾك فضای داخلی به فضای
دﯾگر فرق میكند و در كاربرد رنگ ،توجه به خصلتھای روانی آدميان ضرورت تام دارد.
 (٧حجم را بشناس:
حجم عنصر مھم طراحی داخلی است .در معماری سنتی اﯾران ،شاھد فضاھای پر و خالی احجام معماری ھستيم .مقرنسھا و گوشوارهھا خود
بخشی از احجام خالی ھستند .در اﯾن معماری مسائل حجمی اھميت زﯾادی دارد .ما فضای داخلی را به واسطه الﯾه بيرونی بنا درك میكنيم .اﯾن
الﯾه بيرونی در حقيقت ھمان حجم كلی بناست .در معماری مدرن ،معمار به انتزاع و جداﯾی پوسته ﯾا حجم بنا از درون آن میاندﯾشد و اﯾنجاست
كه دﯾوارھا و سقفھا ،فضاﯾی تاكيدی اﯾجاد میكنند و خود را از قيد و بندھای فضای داخل رھا میكنند .اﯾن جا طراحی داخلی به مثابه ﯾك سامان
ﯾا روش معمارانه مطرح میشود.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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خانهھايتان پر نور

● نگاھی به تاثير نورپردازی و رنگ آميزی بر فضای داخلی اتاق
سعی و تالش تكتك ما بر اﯾن است كه فضاﯾی آرام و امن داشته باشيم تا
به ھنگام استراحت در خانه ،انرژی از دست رفته را جاﯾگزﯾن كنيم .با آگاھی
از شيوه استفاده از انواع مبلمان ،رنگ ،طرح و بافت میتوانيم خانه را كامال
شخصی و بر محور آساﯾش اعضای خانواده تزئين كنيم .ھمواره ﯾادمان باشد
كه خانه برشی از كل جھان است كه در آن آساﯾش ما فراھم میشود .با
استفاده از نورپردازی و رنگھا میتوانيم فضاﯾی سرشار از نشاط و آرامش را
به وجود آورده و اﯾن آرامش را در كل روز به دﯾگران منتقل كنيم.
در اﯾن تصوﯾر ،اتاق نشيمنی را مشاھده میكنيد كه به سبك مدرن چيده
شده است .بھتر است بدانيد كه برای محورﯾت بخشيدن به ﯾك فضای
نشيمن ،شومينه ،تلوﯾزﯾون ،كتابخانه و پنجرهای مشرف به ﯾك فضای زﯾبا از بھترﯾن عناصر محسوب میشوند و ھمانطور كه در اﯾن تصوﯾر
مشاھده میكنيد ،مبلمان نشيمن بر محور تلوﯾزﯾون چيدمان شده است .از دﯾگر نكات مھم و دكوراتيوی كه در اﯾن تصوﯾر وجود دارد ،نورپردازی
صحيح و متنوع اﯾن اتاق است .با نگاھی گذرا لغزش نور را بر تك تك اجزای مبلمان مشاھده میكنيد و در ﯾك نگاه ،تفكيك مبلمان و ارزشگذاری آنھا
براﯾتان به آسانی امكانپذﯾر است .ﯾكی از تاثيرات مھم نورپردازی متنوع ،اﯾن است كه تكتك اجزای مبلمان در ذھنتان حك و ماندگار میشود.
نورپردازی عمومی در اﯾن تصوﯾر توسط المپھای مخفی در باالی دﯾوار و المپھاﯾی كه به شكل رﯾلی بر روی سقف نصب شدهاند ،شكل گرفته
است كه به وسيله اﯾن نوع نورپردازی ،تقرﯾبا نوری ﯾكسان بر فضای اتاقنشيمن ساطع میشود .از دﯾگر انواع نورپردازی كه در اﯾن تصوﯾر مشاھده
میكنيد ،نورپردازی منطقهای است كه در باالی تابلوھا و آثار ھنری وجود دارد .نورپردازی در اﯾن تصوﯾر توسط المپھای ھالوژن صورت گرفته است،
چراغ ھای روميزی نقش بسيار مھمی در تفكيك فضاھا دارند.
رنگھای گرمی مانند رنگ نارنجی ،ﯾكی از بھترﯾن گزﯾنهھا برای دكور فصل زمستان ھستند .با دﯾدن مبلمانی به رنگ نارنجی در اﯾن تصوﯾر ،فضاﯾی
گرم در ذھنتان نقش میبندد.
اگر از آن دسته افراد ھستيد كه با تغيير فصل ،دكور خانهتان متغير است بھتراست روكش مبلمان را در فصول سرد از رنگھای روشن و سرد به رنگ
ھای گرم وتند تغيير دھيد .ھمچنين بھتر است نورپردازی در فصول سرد از طيف رنگھای آفتابی و ﯾا زرد باشد .با اﯾن انتخاب فضاﯾی گرم و صميمی
را خلق میكنيد ،حتی تنھا با اضافه كردن آكسسوارھاﯾی با رنگ تند میتوانيد فضاﯾی گرمتر مھيا سازﯾد.بر اساس تحقيقات ،رنگ قرمز و
طيفرنگھای آن ،از دسته رنگھای مھيج و شاد ھستند.
نتاﯾج تحقيقات به عمل آمده ،نشان داده كه تاثير اﯾن رنگ در بسياری از افراد موجب سرﯾعتر شدن ضربان قلب و گاھی نيز موجب افزاﯾش عمل دم
و بازدم و افزاﯾش فشار خون میشود .به ھمين دليل توصيه بسياری از پزشكان به افرادی كه باﯾد از ھيجان دوری كنند ،اﯾن است كه از اﯾن رنگھا
در دكور خانه و بهخصوص اتاق خواب استفاده نكنند تا محيطی به دور از ھيجان داشته باشند .از تاثيرات دﯾگر اﯾن رنگھا ،اشتھازا بودن آنھاست ،به
ھمين دليل از اﯾن رنگھا می توانيد در دكور اتاق ناھارخوری استفاده كنيد .بھتر است بدانيد كه از دﯾدگاه روانشناسی ،تاثير رنگھا بر افراد در
طوالنی مدت شكل میگيرد.
منبع  :روزنامه سالمت
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خانهھايی شادتر داشته باشيد

برای اﯾنکه شادی و نشاط بيشتری به چارچوب خانهھاﯾتان القا کنيد،
راهھای متنوعی وجود دارد اما راهھای ارزانتر و ابتکاری ھم وجود دارد .نيازی
نيست
اشيای تزئينی گرانقيمت خرﯾداری کنيد .کمی ابتکار بهخرج دھيد .آﯾا
میدانيد که ترکيب رنگ سفيد مھتابی با رنگ زرد المپھای معمولی،
ترکيبی پرنشاط توليد میکند؟
با اﯾن کار به جای روشن کردن المپھای زرد پرمصرف با استفاده از
المپھای مھتابی در عين کاھش در مصرف انرژی ،ترکيب نوری
خوشاﯾندتری اﯾجاد خواھيد کرد.استفاده از تابلوھای کارﯾکاتوری و متنوع از
حيث رنگ ،ابتکار دﯾگری است .شاﯾد شما بتوانيد از ميان چند نوع تابلو مثال
تابلوھای نقاشی رنگارنگ و تابلوی سياه و سفيد حق انتخاب داشته
باشيد .بدﯾھی است که گزﯾنهای ھمچون تابلوھای رنگارنگ و کارﯾکاتوری
میتواند القاکننده بيشتری از روح زندگی شاد به خانهھای شما باشد .تنوع
رنگ در قاب تابلوھا ھم گزﯾنهای دﯾگر است .سعی کنيد از رنگھای مختلف در قابھای مختلف در اتاقھای خود استفاده کنيد.ﯾادتان باشد چنين
ابتکاری و خارج از کليشهھای موجود اسباب و اثاثيه ،گزﯾنهای جالبتوجه میتواند باشد .مثال چه لزومی دارد کاناپه در صدر اتاق پذﯾراﯾی گذاشته
شود ﯾا اﯾنکه ميز تلوﯾزﯾون در وسط دﯾوار؟ ابتکاراتی ھمچون قرار دادن ميز تلوﯾزﯾون در گوشه و کنج ،استفاده از پردهھای رنگارنگ در اتاق پذﯾراﯾی و
پھن کردن قاليچهھای کوچک اما متنوع از حيث طرح که ھارمونی خاصی ھم با اسباب و اثاثيه اطراف داشته باشد ،میتواند در القای روح شادی
به زندگی و دﯾوارھای خانهتان موثر باشد.
منبعGood house :
منبع  :بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=91412

خريد مبلمان اتاق ناھارخوری

www.takbook.com

www.takbook.com
اگر قصد دارﯾد ميز و صندلی ناھارخوری را تعوﯾض کرده ﯾا برای اولين بار برای
خرﯾد اﯾن لوازم به بازار بروﯾد ،برای انتخاب وساﯾلی که از نظر اندازه ،تناسب
و ھمچنين راحتی با خواسته ھای شما مناسب باشند به توصيه ھای مفيد
زﯾر توجه کنيد.
● اندازه و راحتی
ميز مناسب برای اتاق ناھارخوری رسمی ﯾا غير رسمی و آشپزخانه باﯾد به
حدی بزرگ باشد که جای کافی برای موارد زﯾر داشته باشد:
▪ جای کافی برای آرنج:
برای تامين آساﯾش بدون اﯾجاد احساس ازدحام برای افراد .باﯾد برای ھر
شخص حداقل به  ۶٠تا  ٧۵سانتيمتر فضا اختصاص دھيد و فاصله ھر دو نفر
در دو سمت ميز ھم باﯾد حداقل  ٧۵سانتيمتر باشد .ارتفاع ﯾک ميز ناھارخوری استاندارد  ٧٣تا  ٧۶سانتيمتر است.
▪ جای پا:
معموال ميزھاﯾی که به منظور دور ھم نشستن ساخته ميشوند و در ھر گوشه ﯾا در نزدﯾکی ھر گوشه خود ﯾک پاﯾه دارند ،دارای ﯾک جای پای
مرکزی ﯾا چند تاﯾی ھستند که به صورت ﯾک قاب چھارگوش پاﯾه ھای ميز را به ﯾکدﯾگر متصل ميکند .اشکال پيچيده تر و ھنرمندانه ھم معموال خوب
است .فقط باﯾد مطمئن شوﯾد جای قرار دادن پا با جای نشستن راحت ھمراه باشد .از زاوﯾه ھای مختلف روی ميز تکيه دھيد تا از تعادل پاﯾه ھای
آن مطمئن شوﯾد.
▪ صندليھای ناھار خوری:
اﯾن صندليھا باﯾد پشتيھای کامال عمودی داشته باشند که افراد بتوانند به راحتی در آنھا جای گرفته ،تا حد الزم به ميز نزدﯾک شده و در حالی که از
تکيه گاھی محکم برخوردارند ،به صرف غذا بپردازند.
▪ از صندليھاﯾی که پاﯾه ھای آن با زاوﯾه بزرگی رو به بيرون باز ميشود دوری کنيد:
حالت قرار گرفتن اﯾن صندليھا در پشت ميز بدشکل است و به سادگی موجب گير کردن پا و لغزﯾدن ميشوند .از طرفی اﯾن نوع پاﯾه معموال از انواع
دﯾگر ضعيفتر است و زود لق ميشود.
▪ صندليھا را کنار ميز بررسی کنيد.
صندلی باﯾد به سادگی با ميز جور شود و دسته ھای آن باﯾد تا حدی کوتاه باشند که زﯾر ميز جا بگيرند.
▪ لبه برگردان ميز را چک کنيد.
روی صندلی بنشينيد و فاصله لبه ای که از روﯾه ميز به حالت عمودی به پاﯾين آمده است تا روی پای خود را بررسی کنيد .اﯾن فاصله باﯾد به حدی
باشد که نشستن و برخاستن از روی صندلی به سادگی انجام شود.
● اندازه ھای معمول ميز
ميزی که انتخاب ميکنيد باﯾد تا حد امکان با فضای مورد نظر ،تعداد افراد خانواده و تعداد مھمانان احتمالی شما متناسب باشد .ميزھاﯾی که دارای
قطعات اضافه کشوﯾی بوده ﯾا بخشی از آن تاشو است ،برای خانواده ھای کوچکتری که گاھی به ميز بزرگتر نياز پيدا ميکنند ،مناسب است .اما
معمولترﯾن اشکال و ظرفيت ميزھا از اﯾن قرارند:
▪ ميز گرد:
با قطر  ٩٠سانتيمتری برای  ٢نفر ،با قطر  ١٠٠برای  ۴نفر و با قطر  ١۴٢برای  ٨نفر مناسب است
▪ ميز مربع:
ميز  ٩۶سانتيمتر مربعی برای  ۴نفر و  ١۵٠سانتيمتر مربعی برای  ٨نفر مناسب است.
▪ ميز مستطيل/بيضی:
 ٩٠در  ١۵٠سانتيمتری ،شش نفره ٩٠ ،در  ١٨٠شش تا ھشت نفره ٩٠ ،در  ٢١۴شش تا ھشت نفره ١٢٠ ،در  ٢۴٣ھشت تا ده نفره و  ١٢٠در
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 ٣٣۵دوازده نفره ھستند.
● انتخاب نوع پرداخت چوب
▪ بليچ ﯾا سفيدکردن:
اﯾن روش رنگ چوب را روشنتر ميکند و بعضی از انواع چوب با بليچ کردن به کلی سفيد ميشوند اما ھمچنان بافت خود را نشان ميدھند .ﯾک
پوشش شفاف مانند الک بر روی چوب سفيد شده کشيده ميشود.
▪ لعاب:
رنگ براق ﯾا نيمه براقی است که بر روی ﯾک ﯾا چند الﯾه رنگ آستر قرار ميگيرد .اﯾن روش رنگ و بافت چوب را پنھان ميکند و سطحی محکم ،ضد
خش و قابل تميز کردن به وجود می آورد.
▪ الک:
نام عمومی پرداختھای ترکيبی که سرﯾع خشک ميشوند و معموال در چند الﯾه با قلم مو ﯾا اسپری روی سطح چوب قرار ميگيرند .الک ميتواند
شفاف بوده و بافت چوب را نشان دھد ﯾا دارای رنگ باشد و رنگ و بافت طبيعی چوب را تغيير دھد.
▪ روغن:
منظور روغن بزرک و ساﯾر روغنھاﯾی ھستند که در چند الﯾه بر روی سطح چوب ماليده ميشوند و سپس اضافه آن پس از ماليدن ھر الﯾه ،پاک
ميشود .نتيجه چوبی با ظاھر طبيعی و رنگ و بافت تقوﯾت شده است .پرداختھای روغنی بسيار ظرﯾف و کم مقاومتند اما به سادگی ميتوان آنھا را
ترميم کرد.
▪ رنگ:
رنگ براق ﯾا نيمه براق معموال برای چوبھای نامرغوب به کار ميرود تا عيوب آنرا پنھان کند .البته مبلمان تھيه شده با چوب رنگ شده در ھر سبکی
به وفور ﯾافت ميشود و ھمواره پرطرفدار بوده است.رنگ به اشکال مختلف و تنوع بسيار بر روی چوب استفاده ميشود.
▪ الک الکل:
اﯾن پوشش از صمغ محلول در الکل تھيه ميشود که پس از تبخير الکل ،پوششی شفاف بر چوب باقی ميگذارد .الک الکل به سادگی آسيب ميبيند
و لکه آب و مواد دﯾگر بر روی آن بر جا ميماند .اﯾن ماده معموال به عنوان سيلر )آستری( به کار ميرود.
▪ رنگھای جوھری:
رنگدانه ھای اﯾن نوع رنگ در درون بافت چوب نفوذ ميکنند و رنگ طبيعی آنرا تغيير ميدھند .اﯾن نوع رنگ به صورت ترکيب با پرداختھای دﯾگر نيز
استفاده ميشود و وجود آن دال بر متفاوت بودن چوب اصلی با آنچه که ميبينيم است .برای مثال ،محصوالت چوبی که با رنگ ماھوگانی کار شده
اند ،در اصل از چوب غان ھستند و به رنگ ماھوگانی درآمده اند .چوبی که با رنگ جوھری رنگاميزی ميشود ،دارای پرداختی شفاف است.
▪ روغن جال:
از صمغ محلول در حاللھای مختلف تھيه ميشود .پس از تبخير حالل ،ﯾک الﯾه شفاف با ته رنگ قھوه ای از خود باقی ميگذارد .روغن جال ميتواند
مات ،جوھری ﯾا براق باشد .اﯾن پرداخت در مبلمان آنتيک و مدلھای شبه آنتيک به کار ميرود.
▪ واکس:
واکس ﯾک الﯾه محافظ برای پرداخت نھاﯾی است و در عين حال ظاھری طبيعی دارد .ممکن است واکس موجب شود که چوب تا حدی تيره تر شود
و گاھی الزم است که آن را در دوره ھاﯾی منظم به روی چوب ماليد .واکس ھرچه بيشتر با پارچه جال ﯾابد ،براقتر ميشود .واکس برای افزودن به
مقاومت و براقتر کردن سطح چوب بر روی الک الکل ،روغن جال ﯾا ﯾک پرداخت روغنی نيز به کار ميرود.
منبع  :ساﯾت فرﯾا

http://vista.ir/?view=article&id=286526

www.takbook.com

www.takbook.com

خريد مبلمان ايمن در برابر زلزله

ھنگام خرﯾد اثاثيه منزل و مبلمان ،چه نکاتی را مد نظر قرار می دھيد؟
زﯾباﯾی ،کاربرد ،قيمت؟ اما بھتر است نکات اﯾمنی را ھم به اﯾن موارد اضافه
کنيد چون ممکن است اشيای زﯾباﯾی که در اتاق ھای خود قرار می دھيد ﯾا
به سقف ،در و دﯾوار نصب می کنيد ،در ھنگام سوانح طبيعی بسيار حادثه
ساز باشند.
برخی از مبلمان ھا فی نفسه خطرناک ھستند؛ آنھا را نخرﯾد .زﯾرتلوﯾزﯾونی
ھا ،کمدھا و دکورھای شيشه ای سال ھاست در فروشگاه ھای معتبر
فروخته نمی شوند ،با اﯾن حال در کشور ما بسياری از مردم ھنوز عاشق
چنين چيزھاﯾی ھستند .سطح صيقلی شيشه ،خم و رنگ آن عده ای را
می فرﯾبد .اما در صورت وقوع زلزله  ،در اثر تکان ھای شدﯾد ساختمان،
قطعات شيشه ای به راحتی از بدنه جدا می شوند ﯾا در داخل قاب خود خرد می شوند و بسيار خطر سازند.
ميزھا و پاﯾه ھای ) (STANDسنگی و چدنی نخرﯾد .اﯾن نوع محصوالت با آنکه گران قيمت ھستند در شراﯾط زلزله مانند چکش به اﯾن طرف و آن
طرف پرتاب می شوند و ھمه چيز را تخرﯾب می کنند.
اگر در جاﯾی مجبور به استفاده از شيشه ھستيد ﯾا نمی توانيد از نياز خود چشم بپوشيد ،از فروشنده بخواھيد براﯾتان به صورت اختصاصی از ورق
ھای آکرﯾليک استفاده کند .اﯾن ورق ھا در اﯾران به پلکسی گالس معروف اند و به دو دسته اﯾرانی و خارجی تقسيم می شوند .آکرﯾليک از شيشه
گران تر است و در اثر دستمال کشی خش بر می دارد .گاھی الزم است بين شيک بودن و اﯾمنی ،ﯾکی را انتخاب کنيد!
از خرﯾد کتابخانه ھا و قفسه ھای بلند و نيز از دکورھاﯾی که عمده وزن آنھا در قسمت باالﯾی است خودداری کنيد .سازه ھای بلند به خاطر
لنگرشان در اثر ﯾک ضربه و حرکت ساده می افتند و چه بسا جان فرد را )به وﯾژه ھنگام خواب( تھدﯾد می کنند .تاکنون بيشتر زلزله ھا در نيمه شب
رخ داده است .به طور کلی ﯾک مبلمان خوب باﯾد خوداﯾستا باشد و توزﯾع وزن آن به طرف پاﯾين باشد نه باال.
مبلمان و دکورھای با لبه تيز و برنده نخرﯾد .سازه ھای فلزی که به عنوان کتابخانه ھای فلزی ارزانقيمت فروخته می شوند لبه ھای تيزی دارند که
خطرناک است .ھمچنين برخی ميزھا و قفسه ھا که در آنھا از ورق ھای شيشه و فلز بدون پوشش و قاب استفاده می شود ،می تواند جان افراد
را به خطر اندازد.
از خرﯾد مبلمان ھاﯾی که در آنھا به ميزان زﯾادی از فلزھای سنگين استفاده شده است پرھيز کنيد .سازه ھای فوالدی خطرناکند و در شراﯾط زلزله
ﯾا بازی و شيطنت ھای کودکانه ،خطرناک تر نيز می شوند .ھميشه بھتر است از مواد سبک تری مانند آلومينيوم ﯾا چوب استفاده شود تا از سازه
ھای آھنی و فوالدی .دقت کنيد که آنچه در بازار اﯾران می بينيد بيشتر سازه ھای فوالدی است که با رنگ ﯾا آبکاری پوشش داده شده است.
از خرﯾد کمدھا ،تابلوھا ،گلدان ھا و اجزای سنگينی که به دﯾوار و سقف نصب می شوند خودداری کنيد .پيچ و رول پالک اﯾن دسته اشيا ،به مرور
زمان افت می کنند )زﯾرا اندود دﯾوار به مرور زمان ضعيف تر می شود( و در اثر اندک تکانی سقوط می کنند.
منبع P٣٠world :
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خصوصی ترين فضا در خانه

اتاق خواب ،خصوصی ترﯾن فضا در ﯾک خانه است و باﯾد با خصوصيات
اخالقی و سليقه و نيازھای صاحب ﯾا صاحبان آن متناسب و ھماھنگ باشد.
اتاق خواب کودکان معموال ً عالوه بر مکان خواب شامل فضای مخصوص بازی
نيز ھست و اتاق خواب نوجوانان عالوه بر جای خواب مکانی است برای
انجام تکاليف و مطالعه چنان که اتاق خواب جوانان ممکن است اتاق کار آنان
نيز باشد.
بنابراﯾن اتاق خواب ھر ﯾک از اعضای خانواده باﯾد به تناسب نيازھای آنان
طراحی شود .در اتاق خواب کودکان باﯾد از نبود اشيای خطرناک ﯾا خطرساز
مطمئن و اسباب و وساﯾل آن را ترجيحاً چوبی و بدون گوشه ھای تيز انتخاب
کرد .ھمچنين پوشش زمين باﯾد نرم و ضربه گير باشد.
اتاق خواب نوجوانان نيز باﯾد ﯾک ميز تحرﯾر و نورکافی در روز و شب برای
مطالعه داشته باشد و اتاق خواب جوانان باﯾد به گونه ای طراحی شود که
عالوه بر فضای کافی برای وساﯾل آنھا ،امکان پذﯾراﯾی از دوستانی را که
احتماال ً به منزل می آورند ،داشته باشد تا استقالل بيشتری برای آنان فراھم سازد.
از آنجا که وساﯾل شخصی ھر فرد در اتاق خواب او نگھداری می شود پيش از ھرچيز باﯾد به کمدھا و کشوھا در اتاق خواب توجه کرد .برای
استفاده بيشتر از فضای داخل کمدھای دﯾواری بھتراست طبقه بندی شوند ،می توان از فرو رفتگی ھاﯾی که در ميان ستونھا در دﯾوار اتاق قرار
دارند نيز برای ساخت طبقه بندی بھره گيرﯾم و از آنھا به عنوان کتابخانه ﯾا فضاﯾی برای نگھداری دﯾگر وساﯾل استفاده کنيم.
انتخاب تختخوابھاﯾی که در زﯾر دارای کشوھستند نيز به افزاﯾش فضای مناسب برای نگھداری وساﯾل شخصی کمک می کند و ﯾا انتخاب
تختخوابھای دوطبقه در مواقعی که دو کودک خردسال ﯾا دو نوجوان از ﯾک اتاق استفاده می کنند ،می تواند فضای بيشتری را در اختيار فعاليتھای
دﯾگر آنھا قرار داد.
در انتخاب روتختی دقت داشته باشيد .چرا که ﯾکی از بزرگترﯾن سطوح اغلب اتاق خواب بوﯾژه اتاق خوابھای کوچک سطح روی تخت خواھد بود.
به خاطر داشته باشيد دکوراسيون اتاق خواب بزرگساالن را می توان برای مدتی نسبتاً طوالنی به ﯾک شکل حفظ کرد اما دکوراسيون اتاق کودک
باﯾد در مدت زمانھای نسبتاً کوتاھی و با بزرگ شدن و تغيير کردن کودک و نيازھاﯾش تغيير ﯾابد و در ھر زمان مناسب با وﯾژگيھای سنی او باشد،
مثال ً وﯾژگيھای اتاق ﯾک کودک نو پای  ١/۵ساله با نيازھای کودک  ٣ساله ای که به مھد کودک می رود و ﯾا فرزند  ٧ساله ای که محصل دبستانی
است و به ھمين ترتيب در سالھای باالتر متفاوت و حائز اھميت است.
منبع  :زن روز
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خالقيت زير دوش

سروﯾس ھای بھداشتی از جمله مھمترﯾن قسمت ھای ﯾک خانه به حساب
می آﯾند که متاسفانه به جھت محدودﯾت ھای موجود در وسعت آپارتمان
ھای کوچک امروزی ،مورد کم توجھی سازندگان و در واقع مھندسين نقشه
کش قرار گرفته اند به گونه ای که در مرحله کشيدن پالن ساختمان معموال
آخرﯾن و کوچکترﯾن فضای موجود به اﯾن سروﯾس ھا شامل حمام و
دستشوﯾی و توالت اختصاص می ﯾابد.
سروﯾس ھای بھداشتی از جمله مھمترﯾن قسمت ھای ﯾک خانه به حساب
می آﯾند که متاسفانه به جھت محدودﯾت ھای موجود در وسعت آپارتمان
ھای کوچک امروزی ،مورد کم توجھی سازندگان و در واقع مھندسين نقشه
کش قرار گرفته اند به گونه ای که در مرحله کشيدن پالن ساختمان معموال آخرﯾن و کوچکترﯾن فضای موجود به اﯾن سروﯾس ھا شامل حمام و
دستشوﯾی و توالت اختصاص می ﯾابد .حال آنکه به عنوان مثال ﯾک حمام ،تنھا فضاﯾی برای شستشو و حفظ بھداشت نيست بلکه از آنجا که آب
عاملی موثر جھت تمدد اعصاب است ،حضور در اﯾن فضا و تماس بدن با آب ،خود سبب اﯾجاد آرامش روحی نيز می شود .حال تصور کنيد اگر به
جھت ﯾک نقشه کشی نامناسب برای اﯾن محيط ،اھالی خانه به ھنگام استحمام ھمواره با موانع مختلف موجود در فضا برخورد کرده و از فضای
کافی حتی برای اعمال عادی شستشو بھره مند نباشند ،چه ميزان به لحاظ روحی نيز تحت فشار خواھند بوداصوال در بررسی ﯾک حمام و
ملزومات آن چندﯾن موضوع مھم می باﯾست مورد توجه قرار گيرد:
● پوشش سطوح
اﯾن پوشش شامل دﯾوارھا و کف است و از آنجا که بيشترﯾن ميزان مصرف آب در ساختمان ،در محيط ھای حمام و دستشوﯾی صورت می پذﯾرد،
عاﯾق بودن سطوح اﯾن فضاھا در برابر نفوذ آب ،مھمترﯾن وﯾژگی الزم برای دﯾوارپوش ھا و کفپوش ھا است .برای پوشش کف فضای حمام کفپوش
ھای مختلفی شامل سنگ ،سراميک ،وﯾنيل ﯾا ھمان لينولئوم ھا و مکالئوم ھا وجود دارند .سنگ ھا اگرچه به لحاظ عاﯾق بودن در برابر نفوذ آب و
ھمچنين استحکام برای اﯾن منظور مناسبند ولی از آنجا که نسبت به کفپوش ھای دﯾگر از ھزﯾنه باالتری برخوردار بوده و در ضمن جھت کاربرد مواد
شوﯾنده و ضدعفونی کننده برای تميز کردن سطح آنھا نيز محدودﯾت ھای زﯾادی وجود دارد ،نسبت به سراميک کمتر مورد استفاده قرار می گيرند.
خانواده وﯾنيل ھا و مکالئوم ھا نيز از جمله کفپوش ھای از جنس  Pvcھستند که در ساليان قبل برای پوشش کف سروﯾس ھای بھداشتی و به
خصوص آشپزخانه ھا از آنھا بيشتر استفاده می شد ولی امروزه با وجود انتخاب ھای بھتر و مناسب تر و ھمچنين از آنجا که برای نصب آنھا از
چسب ھای مخصوص استفاده می شود ،آسيب پذﯾرتر بوده و امکان بر آمدن چسب و در نتيجه نفوذ آن به سطوح زﯾرﯾن ھمواره وجود دارد لذا برای
محيط حمام توصيه نمی شود.ولی در ميان کفپوش ھای اشاره شده سراميک با وجود آنکه به لحاظ استحکام با سنگ قابل مقاﯾسه نيست و
ھمچنين سطح آن حتی در انواع بافت دار نيز از سنگ ليزتر است ولی به دو دليل برای اﯾن محيط راﯾج ترﯾن و مناسب ترﯾن کفپوش به حساب می
آﯾد .اول آنکه سطح آن دارای لعابی است که در مجاورت با انواع مواد شوﯾنده مقاوم بوده و دوم آنکه از قيمت کمتری نسبت به سنگ برخوردار
است .مشکل ليز خوردن آن به خصوص برای افراد سالمند و کودکان نيز با به کارگيری تدابير الزم به راحتی قابل حل است:
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الف( از دمپاﯾی ھای کف پالستيکی و غيرابری استفاده کنيد.
ب ( در مسير رفت و آمد و در زﯾر دوش در شراﯾطی که سطح زﯾر دوش نيز با سراميک پوشيده شده باشد ،کفپوش ھای پالستيکی بادکش دار
پھن کنيد .البته اﯾن الﯾه ھا برای داخل فضای وان نيز بسيار مناسب ھستند.
●دﯾوارپوش ھا
ﯾکی از راﯾج ترﯾن روش ھا برای پوشش دﯾوار سروﯾس ھای بھداشتی به خصوص حمام ،کاشی کاری اﯾن سطوح است .البته برای پوشش
دﯾوارھای حمام با کاشی ،چند امکان وجود دارد :الف پوشش کليه سطوح دﯾوارھا تا سقف با کاشی ،ب کاشی کاری نيمه و ﯾا دوسوم پاﯾينی
دﯾوار و پوشش قسمت باالﯾی آن با رنگ و ﯾا حتی در بعضی قسمت ھا با کاغذ دﯾواری ،ج کاربرد دو نوع پوشش مختلف در دو قسمت از دﯾوار محيط
به صورت کامل از کف تا سقف که ﯾکی از آنھا به طور قطع کاشی است.به اﯾن ترتيب که معموال برای محيط ھای کوچک که فاصله چندانی بين
دوش و دﯾگر قسمت ھای حمام وجود ندارد ،از روش کاشی کردن تا نزدﯾکی سقف استفاده می شود مگر آنکه در اﯾن حمام ھا قسمت دوش به
طور کامل مجزا شده باشد که پس از اﯾن به روش ھای مجزا کردن نيز خواھيم پرداخت .الزمه کاربرد روش ھای دوم و سوم در حمام ،داشتن
وسعت کافی است که در نوع سوم نياز به اﯾن وسعت از نوع دوم نيز بيشتر است .به اﯾن گونه که دﯾوارھای قسمت اختصاص ﯾافته به دوش و
احيانا وان به طور کامل کاشی شده و دﯾوارھا فاصله دارند که احتمال پاشيده شدن آب به آنھا بيشتر است ،با توجه به ميزان اﯾن فاصله با روش
دوم به صورت ترکيبی و ﯾا به روش سوم با کاربرد مجزا از کاشی و رنگ ﯾا کاغذ دﯾواری پوشش می ﯾابند .الزم به ذکر است کاربرد رنگ در صورتی
امکان پذﯾر است که رنگ ساختمانی انتخابی از نوع روغنی براق و ﯾا الاقل دوسوم براق باشد و در مورد کاغذدﯾواری نيز قابل شستشو بودن آن
ضروری است .البته قابل شستشو بودن رنگ و ﯾا کاغذ دﯾواری به معنای امکان کاربرد مستقيم آب بر روی اﯾن الﯾه ھا نيست بلکه به جھت صيقلی
تر بودن سطح رنگ ھای روغنی و ھمچنين کاغذھای دﯾواری قابل شستشو ،لکه ھا و جرم ھای موجود بر روی آنھا به راحتی با دستمال نم دار و
کمی مواد شوﯾنده پاک می شوند.
نکته دکوراسيونی ﯾک( از آنجا که محيط حمام نيز مانند ھر مکان دﯾگری در خانه به لحاظ دکوراسيونی حائز اھميت است ،در مراحل انتخاب پوشش
ھا و لوازم و تجھيزات مورد نياز در محيط ،ھارمونی و ھماھنگی ميان رنگ ھا و طرح ھای موجود و انتخابی را مدنظر قرار دھيد .در واقع پالت رنگی و
طرحی فضا توسط دﯾوارپوش ھا ،کفپوش ھا ،پرده حمام ،کابينت ھا ،حوله ھا و دﯾگر لوازم کاربردی و تزئينی موجود در محيط تشکيل می شود .در
ضمن توجه داشته باشيد که طرح و رنگ انتخابی با کاربرد فضا سنخيت داشته و حس تميزی و بھداشت را القا کند .به عنوان مثال رنگ ھای آبی
روشن و تيره ،سبز روشن ،سبز آبی ،سفيد و کرم انتخاب ھای مناسبی برای اﯾن محيط ھستند .البته اﯾن به اﯾن معنا نيست که از رنگ ھای شاد
و تند نمی توان استفاده کرد بلکه سليقه افراد خانواده نيز در اﯾن موضوع دخيل است.
نکته دکوراسيونی  (٢محيط حمام نيز مانند دﯾگر فضاھای خانه می تواند بستر مناسبی برای کاربرد لوازم تزئينی باشد .تزئينات دﯾوارکوب ،گل ھا و
گياھان مصنوعی و خشک ،تابلو و حتی گياھان طبيعی از اﯾن جمله اند .البته برای انتخاب ھر ﯾک ،موارد مختلف شامل جنس لوازم و رابطه آنھا با
رطوبت ،محل نصب و ھمچنين در مورد گياھان طبيعی ،نوع گياه و نيازھای نوری و رطوبتی آن را در نظر بگيرﯾد.
به اﯾن ترتيب عالوه بر اﯾجاد محيطی بھداشتی و مناسب ،فضاﯾی زﯾبا و روح بخش را ترتيب داده اﯾد.
● لوازم کاربردی و تزئينی
▪ پرده حمام :از آنجا که پرده حمام نيز مانند ھر پرده دﯾگری در فضای خانه سطحی از آن محيط را تشکيل می دھد ،می باﯾست به لحاظ رنگ،
سبک و طرح و نقش با بقيه سطوح از جمله کاشی دﯾوارھا و کفپوش ھا و حتی کابينت بندی ھماھنگی داشته باشد .کافی است شما رنگ و
طرح مورد نظر را انتخاب کرده سپس ترکيبی از ھمان طرح و رنگ را در دﯾگر لوازم کاربردی اﯾن محيط استفاده کرده و در واقع چرخش رنگی و طرحی
انجام دھيد .البته توليدکنندگان اﯾن قبيل لوازم معموال در سروﯾس لوازم بھداشتی حمام از ﯾک پارچه و ﯾا طرح و رنگ ،برای سطل حمام ،سطل رخت
چرک ،جامسواکی و غيره بھره گرفته و سروﯾسی ھماھنگ را توليد می کنند.
▪ کاربرد حمام ھای کابينی است .اﯾن حمام ھا به صورت کابين ھای دردار در ابعاد و فرم ھای مختلف به ھمراه تجھيزات گوناگون توليد شده و قابل
نصب در محل دوش ھستند ﯾعنی مرحله دوش گرفتن در داخل کابين انجام می گيرد .در اﯾن دو روش امکان پاشيده شدن و نفوذ آب به بقيه نواحی
حمام به صفر می رسد.
▪ ھواکش :وجود پنجره در محيط حمام ھم به جھت نورگيری در ھنگام روز و ھم از ھمه مھمتر تبادل ھوا و خروج بخارات آب ،از اھميت بسياری
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برخوردار است ولی متاسفانه در بسياری از ساختمان ھای امروزی اﯾن قبيل نورگيرھا را به فضاھای دﯾگر اختصاص داده و بخارات داخل حمام را از
طرﯾق لوله ای از پشت بام خارج می کنند که برای اﯾن منظور وجود ھواکشی قوی در سر لوله واقع در حمام ضروری است .اگرچه با وجود پنجره نيز
استفاده از ھواکش برای تخليه ھر چه بيشتر و سرﯾع تر بخارات الزم است .پس در ھر صورت ھواکشی انتخاب کنيد که از قدرت کافی برخوردار
باشد.
▪ تجھيزات گرماﯾشی :برای گرم کردن محيط حمام در اغلب موارد از رادﯾاتور استفاده می شود .اﯾن رادﯾاتورھا در دو نوع معمولی و دﯾواری به عنوان
حوله خشک کن که ھم نقش گرم کننده ھوای محيط و ھم خشک کردن حوله ھا را اﯾفا می کند وجود دارند .ھشدار :ھرگز از بخاری ھای گازسوز و
ﯾا حتی برقی در اﯾن محيط استفاده نکنيد زﯾرا احتمال خفگی و ﯾا برق گرفتگی بسيار وجود دارد.
▪ کابينت بندی :ترتيب دادن ترکيب کابينتی کامل ھمراه با کاسه دستشوﯾی و احيانا آﯾنه و وﯾترﯾن و ﯾا طبقاتی در کنار آن و ﯾا حتی کابينت ھای
دﯾواری و ﯾا زمينی مجزا برای قرار دادن لوازم مربوط به شستشو شامل مواد بھداشتی ،مواد ش وﯾنده و ضدعفونی کننده محيط ،حوله ھای اضافی
و غيره و ھمچنين اختصاص بخشی از کابينت ھا برای قرار دادن داروھا ،از جمله نيازھای چنين فضاﯾی محسوب می شود .البته ممکن است
وسعت موجود ،امکان استفاده از ھيچ ﯾک از کابينت ھای زمينی را فراھم نکند .در چنين شراﯾطی شما می توانيد از سطح دﯾوارھا برای نصب
کابينت ھای دﯾواری در ابعاد مناسب و ﯾا حتی طبقات مستقل استفاده کنيد.
● نکته  :ھنگام انتخاب کابينت بندی برای محيط حمام عالوه بر توجه به مدل و طرح و رنگ آميزی و ھمچنين حفظ ھماھنگی با دﯾگر عناصر موجود
در محيط از ضدآب بودن آن اطمينان حاصل کنيد .امروزه با به بازار آمدن نئوپان ھای فشرده و روکش دار شامل  Mdfھا و  Hdfھا نگرانی ھا برای
آسيب دﯾدگی لوازم چوبی موجود در حمام در معرض آب و بخارات برطرف شده است ولی با اﯾن حال در ھر صورت حفظ فاصله الزم بين محل دوش
و ھمچنين کابينت بندی ضروری است.
تجھيزات حمام ھا :از جمله راﯾج ترﯾن تجھيزات حمام ھا نصب توالت فرنگی و دستشوﯾی و ھمچنين وان و ﯾا زﯾردوشی است.اﯾن روزھا در اغلب
خانه ھا در صورت کافی بودن وسعت حمام عالوه بر توالت اﯾرانی ﯾک توالت فرنگی و دستشوﯾی نيز در محيط حمام جای می دھند ،که معموال
متعلق به استفاده شخصی افراد خانه است .وجود چنين امکانی برای سالمندان به خصوص افرادی که از مشکل زانو و ﯾا کمر در رنج ھستند،
بسيار ارزشمند است.کاربرد وان و ﯾا زﯾردوشی نيز ساليان سال است که رواج داشته و انواع آنھا با توجه به وسعت فضا در ابعاد و فرم ھای مختلف
در محل دوش کار گذاشته و ﯾا ساخته می شوند .وان ھای بزرگ عالوه بر اھميت شان به لحاظ بھداشتی ،به لحاظ رفاھی نيز بسيار مورد توجه
خانواده ھا ھستند به خصوص در صورتی که دارای کاربرد جکوزی نيز باشند.
لوازم و خرده رﯾز ھای بھداشتی :در محيط حمام به لوازمی شامل آوﯾزھای دﯾوارکوب و ﯾا روميزی جھت آوﯾختن حوله ھای لباسی و دستی،
طبقات آوﯾزدار مخصوص لوازم و مواد بھداشتی شامل شامپوھا ،ليف ،صابون و غيره نياز است .فقط توجه داشته باشيد اگر قصد دارﯾد اﯾن لوازم در
کمترﯾن فاصله با آب قرار گيرند آنھا را پالستيکی و ﯾا از جنس استيل و ﯾا ھر فلز دﯾگری که آبکاری مرغوب داشته باشند ،انتخاب کنيد.
●نورپردازی
در ﯾک حمام استاندارد تصميم گيری پيرامون پالن فضا و جاﯾگيری ھر ﯾک از لوازم کوچک و بزرگ صرفا کاربردی و ﯾا کاربردی دکوراسيونی ھمزمان با
در نظر گرفتن سيستم لوله کشی و فاضالب ساختمان براساس استانداردھای از پيش تعيين شده انجام می گيرد که در اﯾن جا به پاره ای از آنھا
در ﯾک حمام مجھز شامل وان ،توالت فرنگی ،دستشوﯾی و غيره می پردازﯾم :الف محل شيرھای مربوط به دوش :شير باز و بسته کردن آب دوش
در باالی وان می باﯾست در ارتفاعی مناسب برای افرادی که به طور اﯾستاده و ﯾا نشسته در داخل وان می خواھند از آن استفاده کنند ،نصب
شود .اﯾن ارتفاع  ٩۵تا  ١٢٠سانتی متر از کف وان پيشنھاد می شود.
محل شير وان :ارتفاع مناسب برای نصب شير وان  ٧۵تا  ۵٨٢سانتی متر از کف وان است ،اﯾن ميزان برای فردی که در داخل وان نشسته فاصله
مناسبی است.
▪ جای صابون و ﯾا شامپو کنار وان :اﯾن قبيل لوازم می باﯾست حداقل در فاصله  ۴۵سانتی متری تا دﯾواره انتھاﯾی وان بر روی دﯾوار نصب شوند.
بھترﯾن محل برای نصب شير آب و دستمال کاغذی مربوط به توالت فرنگی :از آنجا که مناسب ترﯾن محل برای نصب توالت فرنگی در کنار ﯾکی از
دﯾوارھای اﯾن محيط است ،تعبيه شير آب مربوط به آن نيز در بھترﯾن شراﯾط بر روی دﯾوار کناری آن ھم در ارتفاع  ۶۵سانتی متری از سطح زمين
است ،اﯾن ارتفاع مناسب ترﯾن فاصله برای نصب جای دستمال کاغذی توالت نيز محسوب می شود ،تنھا در صورتی که فاصله کافی با شير حفظ
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شده و ﯾا بر روی دﯾوار دﯾگری در نزدﯾکی توالت نصب شود.
کاسه دستشوﯾی :ارتفاع قرار گرفتن کاسه دستشوﯾی از سطح زمين می باﯾست به ميزانی باشد که به راحتی امکان خم شدن و شستشوی
دست و صورت وجود داشته باشد اﯾن ميزان معموال  ٩٠تا  ٩۵سانتی متر از کف زمين است.
منبع  :گيگاپارس
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خلق فضايی دلنشين با کمی خالقيت

روﯾه صندلی ،بالش و پرده اتاق بچهھا از جمله وساﯾلی است كه رنگآميزی
و طرح آن در زﯾباﯾی محيط خانه تاثير زﯾادی دارد .ھرچه ھماھنگی و تنوع رنگ
در اﯾن بخشھا بيشتر باشد ،فضای زﯾباتری اﯾجاد میشود .شما میتوانيد
با صرف كمی وقت طرح و رنگ مورد عالقهتان را به لوازم خانه منتقل كنيد.
ابتدا طرح مورد نظرتان با توجه با سالﯾق و رنگ مورد نظرتان و ھر عامل
دﯾگری كه فكر میكنيد به زﯾباﯾی كارتان میافزاﯾد روی كاغذ طرح اوليه بزنيد
و بعد طرح مورد نظر را روی سطح پرده ،روﯾه مبل ،كوسن ﯾا ھر قسمت دﯾگر
كه ماﯾليد با مداد منتقل كنيد.
بعد

با

استفاده

از

مداد

شمعیھای

معمولی

خطوط

ساده

را

بكشيد.رنگھای شاد در كنار ھم زﯾباﯾی خاصی دارد .برای برجستهتر شدن رنگھا میتوانيد خطوط دور برگھا را با مداد شمعی بكشيد و زمينه
پاﯾين كار را با پھلوی مداد شمعی نقاشی كنيد .بعد با گرفتن سشوار با حرارت مالﯾم رنگھا را ثابت و ﯾكنواختتر كنيد.
حاال داخل گلبرگھا را با رنگ مخصوص پارچه و قلممو رنگ كنيد .رنگ مخصوص پارچه و قلممو را در فروشگاهھای وساﯾل گل ﯾا رنگفروشیھا با
قيمتی اندك تھيه كنيد .فقط در انتخاب نوع رنگ پارچه و خصوصيات ھر رنگ مثل دوام در مقابل شستوشو ﯾا ساﯾش و رنگھای مكمل ﯾا متضاد
دقت كافی را به عمل آورﯾد.
شكل سادهتر كار ،شطرنجیكردن سطح پارچه است .میتوانيد سطح كار را با مربع ﯾا مستطيلھای كوچك و ﯾا حتی مثلث و داﯾرهھای نامنظم كه
حالتی زﯾبا دارد ،تقسيم كنيد .بعد با استفاده از ﯾك تكه اسفنج و رنگھای مخصوص پارچه ،مستطيل و ﯾا ھر شكل دﯾگر را رنگ كنيد )از اﯾن روش
برای رنگكردن پارچهھاﯾی كه برای گلسازی استفاده میشود نيز كاربرد دارد مثل پارچهھای گل بلندر( .بعد ھم با نوك قلممو داخل خانهھا را
خالھای رنگی بزنيد.
با خشكشدن رنگھا میتوانيد روﯾه بالش ﯾا پرده را استفاده كنيد و از زﯾباﯾی كارتان لذت ببرﯾد .ضمنا استفاده از سشوار برای رنگھای پفكی
است كه جلوه بيشتری به كار میدھد .با اﯾن روش در دكور خانه خود تغييراتی ھرچند اندك میدھيد كه اﯾن تغيير دكور كوچك میتواند روحيه شما
را تغيير داده و در عين زﯾباﯾی با ھزﯾنه خيلی اندك قابل اجراست .اﯾن روش را میتوان با شروع ھر فصل انجام داد و در ھر فصل از رنگ غالب آن
فصل استفاده نمود مثل سبز برای بھار ،قرمز برای تابستان ،نارنجی ﯾا قھوهای روشن برای پاﯾيز و آبی آرامش برای زمستان.
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منبع  :روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=83129

خواب راحت در اتاق خواب راحت

وقتی از ھياھو و تنشھای زندگی روزمره فرار میکنيد و به دنبال ﯾک لحظه
خواب به رختخواب پناه میبرﯾد ،اتاق خواب شما باﯾد آرامترﯾن ،و راحتترﯾن
مکان خانه باشد.
اما فقط قرار گرفت در جاﯾی که بيشترﯾن آرامش را دارد ،باعث نمیشود که
استرسھا و فشارھا دست از سرتان بر دارند و بیخوابی را به جانتان
نيندازند.
بیخوابی مشکلی است که خيلی از افراد با آن دست و پنجه نرم میکنند
وتھدﯾدی جدی برای سالمت جسمی و روحی به حساب میآﯾد .اما زﯾاد
نگران نباشيد میتوانيد با چند تغيير کوچک در اتاق خواب و عادتھای خود
برای خوابيدن ،تا حدود زﯾادی اﯾن مشکل را حل کنيد.
 (١اگر در اتاق خواب خود تلوﯾزﯾون قرار دادهاﯾد و عادت دارﯾد در رختخواب به
تماشای برنامهھای آن بنشينيد ،بھتر است از اﯾن به بعد ترک عادت کنيد.
اﯾنکار مانع از آن میشود که خواب خوب و راحتی داشته باشيد .دستگاه
تلوﯾزﯾون را به اتاق نشيمن ﯾا به ﯾکی دﯾگر از اتاقھای خانه انتقال دھيد.
 (٢ھمين طور اگر ميز کامپيوتر خود را در اتاق خواب قرار دادهاﯾد ،باز ھم به شما توصيه میکنيم که آن را به اتاقی دﯾگر و ﯾا به اتاق نشيمن انتقال
دھيد .استرس و نگرانیھای کاری شما نباﯾد به حيطه اتاق خوابتان وارد شود .اﯾن اتاق باﯾد محل آرامش و استراحت شما باشد.
 (٣بر اساس اصول رنگ شناسی ،رنگھای مختلف اثرات متفاوتی بر افراد دارند .رنگھای سرد که در سمت چپ چرخه ی رنگھا گرفتهاند ،باعث
اﯾجاد حس آرامش میشوند و انتخاب ﯾکی از آنھا برای اتاق خواب انتخاب بجا و مناسبی خواھد بود .فراموش نکنيد برای داشتن ﯾک خواب راحت
ھيچ وقت در اتاق خواب از رنگھای روشن و گرم که ميھج و محرک احساسات ھستند استفاده نکنيد.
 (۴اگر خوابتان سبک است و با کوچکترﯾن صداﯾی بيدار میشوﯾد ،بھتر است دورترﯾن اتاق خانه را نسبت به اتاق نشيمن انتخاب کنيد تا سر و
صدای تلوﯾزﯾون و دﯾگر وساﯾل صوتی شما را اذﯾت نکند.
 (۵برای جلوگيری از تابش نور خورشيد به داخل اتاق خواب از پردهھای ضخيم استفاده کنيد .برای افراد حساس حتی نفوذ ﯾک بارﯾکه ی نور ھم
کافيست تا بدخواب شوند .بخصوص برای کسانی که به اقتضای شراﯾط شغلی خود مجبور ھستند شبھا بيدار باشند و روزھا بخوابند ،تارﯾک کردن
اتاق از اھميت وﯾژھای برخوردار است.
 (۶بر عکس توصيه قبلی اگر شما از آن دسته افرادی ھستيد که در تارﯾکی نمیتوانيد به راحتی بخوابيد ،بھتر است از چراغ خواب استفاده کنيد.
 (٧قبل از خواب در و پنجرهھا را کنترل کنيد تا کامال ً سفت و محکم باشند و صدای باز شدن احتمالی آنھا در نيمه شب شما را خواب زده نکند.
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ھمچنين حتماً نسبت به روغن کاری درھاﯾی که ھنگام باز و بسته شدن جير جير میکنند اقدام نماﯾيد.
 (٨ھوای اتاق خواب باﯾد از شراﯾط اﯾدهآلی برخوردار باشد .اگر ھوای اتاق سنگين باشد ﯾا بيش از حد خشک باشد ،اﯾن موضوع بر کيفيت خواب
شما تاثيرگذار خواھد بود و باعث از خواب پرﯾدنتان میشود .پس برای بھبود ھوای اتاق از دستگاهھای تھوﯾه مطبوع ﯾا مرطوب کننده ھوا استفاده
کنيد.
 (٩قبل از خواب ھمه وساﯾل اتاق را سر جاﯾش قرار دھيد ،حتی به شما توصيه میکنيم داخل کمد لباس و دﯾگر کمدھای اتاق خود را کامال ً مرتب
نماﯾيد .تعجب نکنيد ،بين مرتب بودن اتاقی که در آن میخوابيد و راحت خوابيدن رابطه تنگاتنگی وجود دارد .ﯾک اتاق بھم رﯾخته و نامرتب خاطر شما
را آشفته میکند و ﯾک ذھن آشفته نتيجهای جز بد خوابی ﯾا بیخوابی به دنبال نخواھد داشت.
ﯾادتان باشد وقتی که در رختخواب ھستيد نباﯾد چشمتان به دنبال وساﯾلی که در ھمه جای اتاق پراکنده شدهاند بچرخد .پس برای اﯾنکه خوب
بخوابيد باﯾد از اﯾنکه ھمه چيز سرجای خودش قرار گرفته مطمئن باشيد.
منبع  :ھمشھری آنالﯾن
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خواب عالی در يک اتاق خواب فضايی!

از اسم اتاق خواب پيداست که بيش از ھر نقطهای در منزل باﯾد آرامش و
سکون خاطر را درﯾافت کنيد و در اﯾن ميان محيط خارجی نقش مھمی در
القای حداکثر آرامش به شما اﯾفا میکند.
توجھی ساده به برخی نکات دکوربندی اتاق خواب موجب میشود که صبح
را با نشاط بيشتر آغاز کنيد .ﯾادتان باشد:
ـ در اتاق خواب نباﯾد اثری از راﯾانه ،تلوﯾزﯾون و سيستمھای صوتی ،تصوﯾری
و رسانهای به چشم بخورد .اﯾن موارد گرچه در طول روز موجب
آرامشبخشيدن و لذت و سرگرمی شما میشوند اما مشاھده و ﯾا گوش
دادن آنھا در طول شب و به ھنگام خواب تنھا برھمزننده تمرکز مورد نياز شما
برای خواب به حساب میآﯾند.
ـ اگر در اتاق خواب شما پنجرهھای بزرگ وجود دارد ،حتما از پردهھای بزرگ و
مناسب استفاده کرده و سعی کنيد برای برخورداری از آرامش خاطر بيشتر
حتما پردهھا را به ھنگام خواب بکشيد.
ـ پيشنھاد بعدی ما اﯾن است که در اتاق خواب تا میتوانيد کمتر از اشيای
تزئينی ھيجانآور استفاده کنيد .سعی کنيد اتاق خوابی ساده با حداقل
عوامل مشغولکننده ،ذھن برای خود اﯾجاد کنيد.
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ـ اتاق خواب شما آرامشبخشترﯾن منطقه منزل برای شما باﯾد باشد پس سعی کنيد به توجه به ع واملی ھمچون محکم بودن تختخواب ،خشک
نبودن لوالی در و نکاتی از اﯾن دست که با اﯾجاد صداھای گوناگون آرامش را از شما میگيرند ،خواب خوش و راحتی داشته باشيد.
منبع  :بيرتک
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خوابی زيبا در اتاق خوابی زيبا تر

اتاق خواب ﯾکی از اصلیترﯾن و در عين حال راحتترﯾن اتاقھای خانه است.
اﯾن اتاق مناسبترﯾن مکان برای استراحت و بازﯾابی انرژیای است که در
طی روز از دست دادهاﯾد .شاﯾد تا به حال بر اﯾن باور بودهاﯾد که اتاق خواب
تنھا با ﯾک تخت معنا میگيرد اما راستش ،اتاق خواب فقط ﯾک تخت و ﯾک
تشک خوشخواب نيست .کافی است ﯾکی دو قطعه از وساﯾل تزﯾينیای را
که دوست دارﯾد ،برای دکور در اتاق خواب قرار دھيد تا ببينيد اتاقتان چقدر
متفاوت جلوه میکند .عالوه بر اﯾن ،استفاده از وساﯾل تزﯾينی در اتاق
خواب ،اﯾن محيط را برای شما دوستداشتنیتر ،راحتتر و صميمیتر
میکند .تابلوھای نقاشی و قابھای عکس گزﯾنهھای خوبی برای دکور
اتاق خواب ھستند و بر صميميت اتاق میافزاﯾند .وساﯾلی مانند آﯾنه،
مجسمه و شمع نيز میتوانند در اتاق خواب مورد استفاده قرار بگيرند تا
آرامش و راحتی بيشتری را به شما القا کنند .اگر به خط و خوشنوﯾسی عالقهمندﯾد ،بد نيست بدانيد که استفاده از چنين تابلوھاﯾی عالوه بر
زﯾباﯾی ،به اتاق خوابتان سبک خاصی نيز میدھد.
● خوابھای رنگی در اتاقھای رنگی
وقتی از رنگآميزی کلی )زمينه( اتاق صحبت میکنيم ،منظور رنگی است که برای پوشش دﯾوارھا ،کف ،پرده و حتی روتختی به کار برده
میشود .بھتر است رنگآميزی کلی اتاق خواب ھمان رنگ مورد عالقهتان باشد ،ھمان رنگی که ھميشه آرامش روحی و فکری براﯾتان فراھم
میکند .استفاده از رنگ مورد عالقهتان در دکور اتاق خواب در درازمدت تأثير روحی بسيار مثبتی بر شما خواھد گذاشت .ھمانطور که پيشتر ھم
عنوان شد ،اتاق خواب مکانی برای تجدﯾد قوای شما است ،بنابراﯾن در اﯾن اتاق باﯾد از ھر چيزی که شما را به آرامش بيشتری میرساند استفاده
کنيد .ھنگام انتخاب دکور اتاق خواب حتماً موقعيت جغرافياﯾی آن را نيز در نظر داشته باشيد.
در اتاق خوابھای آفتابگير باﯾد از طيف رنگھای سرد مورد عالقهتان استفاده کنيد .در اتاقھاﯾی که آفتابگير نيستند ،عکس اﯾن کار باﯾد انجام
بگيرد و رنگھای گرم برای دکور مناسبترند .اگر دوست دارﯾد که اتاق خوابتان ھماھنگی و رﯾتم پيدا کند بھتر است که ﯾک الگو و طرح را در چند
جای اتاق تکرار کنيد .مثال ً ﯾک رنگ واحد را در وساﯾل مختلف رعاﯾت کنيد ﯾا ﯾک بافت و طرح واحد را در روتختی و پرده ﯾا شيت آباژور تکرار کنيد.
بھتر است از ھمان طيف رنگی که در پرده ،دﯾوار و دکور اتاق استفاده شده است در طرح و رنگ پوشش کف نيز استفاده شود .ھرچه پوشش کف،
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مثال ً فرش ﯾا سراميک ،روشنتر باشد بر وسعت اتاق افزوده میشود .ھر چقدر ھم که پوشش کف را روشن انتخاب میکنيد ،باز ھم باﯾد چندﯾن
پرده تيرهتر از پوشش رنگی دﯾوارھا باشد.
اتاق خواب باﯾد در ھر فصلی احساس آرامش و راحتی را برای ما به وجود آورد .به دنبال تغيير فصل میتوانيد دکور اتاق خود را نيز تغيير دھيد .اگر با
شروع فصل گرما از روتختیھاﯾی با رنگ سرد و روشن استفاده کنيد بر تعدﯾل ھوای اتاق و راحتی اتاق خواب میافزاﯾيد .در فصل سرد بھتر است
که از رنگھای تند و گرم برای تزﯾين اتاق استفاده کنيد.
کالسيک در مقابل مدرن
اگر برای اتاق خواب ،سبک کالسيک را در نظر دارﯾد بھتر است تختخواب و کمدی به رنگ چوب تيره انتخاب کنيد.
چوبھاﯾی که به رنگ قھوهای تيره و زرشکی ھستند با روتختیھای روشن و ﯾا براق ،زﯾباتر خواھند شد .بافت براق ،مکمل سبک کالسيک و رنگ
روشن ،مکمل رنگ چوب تيره است.
اگر برای اتاق خواب ،سبکی اسپرت و مدرن را در نظر گرفتهاﯾد از تخت و دکورھای فرفورژه ﯾا چوبی روشن استفاده کنيد .روتختیھاﯾی که رنگ گرم
)نارنجی ،بنفش ،زرد ،قرمز( دارند ،میتوانند اﯾن سبک مدرن را ھر چه بھتر و بيشتر تکميل کنند.
روتختیھای طرحدار ﯾا چھارخانه با رنگھای گرم از خصوصيات اتاقھای اسپرت ھستند.
● اول تخت بود ﯾا روتختی؟
تخت ،اصلیترﯾن دکور ھر اتاق خوابی به شمار میرود .ھر تخت نماﯾانگر سبکی مخصوص است .برای مثال تختھاﯾی با لبهھای باالﯾی و پاﯾينی
بلند در ردﯾف تختھای کالسيک قرار میگيرند و تختھاﯾی که ارتفاع کوتاھی دارند در زﯾرمجموعه سبک مدرن ھستند .در انتخاب تخت بسيار دقت
کنيد .تختخوابھا باﯾد راحتی را با خود به اتاق بياورند .استفاده از تختخوابھاﯾی که پاﯾهھای بلند دارند اتاق را کمارتفاع نشان میدھند ولی
بالعکس ،استفاده از تختھاﯾی که پاﯾهھای کوتاه دارند اتاق را مرتفع جلوه میدھند .معموال ً استفاده از تختھای عرﯾض)(king size, queen size
بر پھنای اتاق میافزاﯾد .بھتر است تختھاﯾی را که لبه باالﯾی بلندی دارند با تعداد زﯾادی کوسن تزﯾين کنيم .استفاده از روتختیھای نرم ،راحتی
تخت را چندﯾن برابر میکند.
برای تختھاﯾی که پاﯾهھای بلند دارند ،استفاده از روتختیھای کوتاه مناسبتر است .بدﯾن ترتيب فضاﯾی دلپذﯾرتر و لطيفتر در اتاق اﯾجاد
میشود .تختھاﯾی که پاﯾهھای کوتاه دارند ،با روتختیھای بلند و چيندار زﯾباتر میشوند .برای تزﯾين تختھاﯾی که طرح و نقش دارند و
کندهکاری شدهاند ،از روتختیھای کوتاه استفاده کنيد تا طرح کارشده روی تخت نماﯾان شود .استفاده از روتختیھاﯾی در طيف رنگی دﯾوار و کف
باعث میشود که پوشش دﯾوار و کف کمتر نماﯾان شود و اتاق وسيعتر جلوه کند .استفاده از روتختیھاﯾی با رنگی متضاد ﯾا مکمل رنگ زمينه
موجب میشود که ھم پوشش کف و پرده و دﯾوارھا نماﯾان شود و ھم خود روتختی و تخت بيشتر جل وه کند .البته اﯾن تضاد رنگی از وسعت اتاق
میکاھد.
● خانهی تخت کجاست؟
اگر میخواھيد فضای اتاق خوابتان دلنشينتر و گرمتر باشد تخت خواب را در گوشهای از اتاق بگذارﯾد و در فضای باقیمانده ،از وساﯾل ضروری و
تزﯾينی استفاده کنيد .اگر دوست دارﯾد که تختتان نماﯾانتر از دﯾگر دکورھای اتاق باشد آن را در جاﯾی وسط اتاق بگذارﯾد که حداکثر دﯾد را داشته
باشد .اگر میخواھيد که بر کل اتاق اشراف داشته باشيد ،جای تخت را در گوشهای از اتاق قرار دھيد تا بيشترﯾن دﯾد را به کل اتاق و در ورودی
داشته باشيد .استفاده از پاتختی در دو طرف تخت و آباژورھاﯾی که بر روی آنھا میگذارﯾد ،فضاﯾی برای مطالعه شبانه شما به وجود میآورد.
ھمچنين ،میتوانيد از پاتختیھا برای نگھداری وساﯾل ضروری و مورد استفاده شبانهروزی خود استفاده کنيد؛ وساﯾلی مانند کتاب ،ساعت ،ليوان
آب و مانند اﯾنھا.
استفاده از پامبلیھا در انتھای تخت ﯾا در کنار تخت به شما اﯾن امکان را میدھد که به ھنگام مطالعه به پاھای خود استراحت دھيد و جاﯾی تقرﯾباً
ھمسطح با بدنتان برای گذاشتن پا داشته باشيد .از لحاظ زﯾباﯾی نيز اﯾن پامبلیھا در اتاق بینظيرند و جلوه تخت را چند برابر میکنند.
▪ چيدمان اتاق خواب
سعی کنيد در گوشهای از اتاق خواب خود جاﯾی را ھم برای ﯾک آﯾنه بلند در نظر بگيرﯾد .با اﯾن کار ،نه تنھا به دکوری زﯾبا دست پيدا خواھيد کرد،
بلکه وسعت اتاق نيز دو برابر به نظر میرسد .استفاده از تکمبل در اتاق خواب ،سبکی کالسيک و در عين حال صميمی به اتاق میدھد .اﯾن
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تکمبلھا فضاﯾی را برای استراحت و مطالعهتان فراھم میکنند.
استفاده از آباژورھای بلند در گوشهای از اتاق خواب فضای اتاق خواب را رومانتيکتر میکند .استفاده از نورھای متعدد در اتاق خواب باعث
میشود که فضاھای مختلفی به وجود بياﯾد و بدﯾھی است که ھر کدام از اﯾن فضاھا میتواند ﯾک کاربرد مخصوص به خود داشته باشد .برای
مثال ،نور چراغھای کوچک که در دو طرف تخت و بر روی پاتختی قرار دارند ،برای مطالعه در شب بسيار سودمند است .برای ھر چه زﯾباتر شدن
اتاق خواب میتوانيد در ﯾک سمت تخت از آباژور بلند و در سمت دﯾگر از چندﯾن آباژور کوچک استفاده کنيد.
چه خوب است که برای اﯾجاد آرامش و راحتی ھر چه بيشتر ،از گلھای تازه و رنگارنگ ﯾا گلھای خشک ومصنوعی برای تزﯾين اتاق خواب استفاده
کنيد .اصوال ً نگھداری از گل و گياه باعث پاﯾداری حس شادی در انسان میشود.
اگر عادت به دﯾدن تلوﯾزﯾون در اتاق خواب دارﯾد ،آن را بروی پاﯾه بلندی بگذارﯾد تا در ھر جای اتاق امکان دﯾدن آن را داشته باشيد .بھتر است که دکور
اتاق از تنوع رنگی زﯾادی برخوردار باشد .در غير اﯾن صورت انسان پس از مدتی احساس خستگی میکند و دکور اتاق براﯾش ﯾکنواخت میشود .و
باالخره اﯾنکه ،از آنجاﯾی که در اتاق خواب با پای برھنه قدم بر میدارﯾد ،ھرچه پوشش کف اتاق خواب نرمتر و در عين حال ضخيمتر باشد آرامش
جسمی و روحی بيشتری خواھيد داشت .به خاطر داشته باشيد که اﯾن احساس از پاھای برھنه شما به وجودتان منتقل میشود.
منبع  :پيک تندرستی
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در فضای کوچک خانه با اين ھمه روزنامه و کاغذ چه کنيم؟

گوشه اتاق شما انباشته از کاغذ است؟ نامه ،قبوض آب  ،برق ،تلفن و
انواع و اقسام روزنامه ھا و مجالت و ...
اﯾن اتاق می تواند اتاق کار شما در منزل ﯾا محل کارتان باشد .حتماً بعضی
از شماھا اﯾن وضعيت را در اتاق نشيمن خود ھم دارﯾد .جاﯾی نزدﯾک
تلوﯾزﯾون که ھم روزنامه و مجله بخوانيد و ھم زﯾرچشمی نگاھی به
تلوﯾزﯾون بيندازﯾد .ھر روز ھم به تعداد اﯾن کاغذھا اضافه می شود و نمای
اتاق شما را نامرتب تر از قبل می کنند .چه کار باﯾد بکنيد؟ حجم عظيم نامه
ھاﯾی که روزانه به دفترکارتان می آﯾد ،رونامه ھا ،مجالت و قبوض پرداخت
شده ﯾا نشده.
تا به حال به اﯾن کاغذھا و صورت حساب ھا دقت کرده اﯾد .مطمئن باشيد حتی قبوض پرداخت شده شما ھم ما بين آنھاست .باور نمی کنيد،
ھمين اآلن نگاھی به آن بيندازﯾد.
باﯾد چه کرد تا از دست اﯾن کاغذھا نجات پيدا کرد و اتاق را از به ھم رﯾختگی و شلوغی نجات داد.
▪ نامه ھا
در محل کارتان و در دفتر احتماال ً روزانه انواع و اقسام نامه ھا به دست شما می رسند و نيمی از آنھا نيازی به پاسخ دادن سرﯾع ندارند .تحقيقات
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نشان می دھند  ٨٠درصد نامه ھاﯾی که درﯾافت می کنيد را می توانيد ھمان موقع دور برﯾزﯾد .اما ممکن است شما اﯾن تعداد نامه درﯾافت نکنيد،
به ھر حال کار مشابه است .برای خودتان ﯾک فاﯾل سه قسمتی درست کنيد .اضطراری ،معمولی ،کم اھميت.
ـ اضطراری آن دسته ازنامه ھاﯾی ھستند که شما باﯾد به سرعت به آنھا پاسخ دھيد و جواب را برای فرستنده ارسال کنيد.
ـ معمولی نامه ھاﯾی ھستند که شما نياز به پاسخگوﯾی به آن را ندارﯾد .اما باﯾد آنھا را برای مدتی پيش خودتان نگه دارﯾد .قسمتی از فاﯾل را ھم
به اﯾن نامه ھا اختصاص دھيد .اگر فرصت کردﯾد ھر ھفته سری به آنھا بزنيد و آنھاﯾی را که الزم ندارﯾد دور برﯾزﯾد.
ـ قسمت سوم فاﯾل را ھم به نامه ھاﯾی اختصاص دھيد که به درد نمی خورد و نيازی به آنھا نيست .اﯾن فاﯾل در حقيقت ﯾک سطل زباله است
برای اﯾن نامه ھا تمام اﯾن فاﯾل ھا باﯾد نزدﯾک به جاﯾی باشند که شما نامه ھاﯾتان را آنجا باز می کنيد .به اﯾن ترتيب به راحتی می توانيد نامه ھا را
جاﯾی بگذارﯾد که طراحی کرده اﯾد.
ـ برای قبض ھا که باﯾد پرداخت شوند ﯾا حتی پرداخت شده اند اعم از آب و برق و تلفن و  ...ھم راه حلی وجود دارد .نمی توان اﯾن قبض ھا را به
راحتی دور انداخت .برای آن دسته از قبض ھاﯾی که پرداخت شده اند ،پوشه ای در نظر بگيرﯾد و آن را داخل آن قرار دھيد .پس از آمدن دو قبض
بعدی و اطمينان از محاسبه شدن پرداخت شما ،حاال اﯾن امکان وجود دارد که شما قبض قبلی را دور بيندازﯾد.
اما در مورد قبض ھای جدﯾد می توانيد آن ھا را در دفتر سررسيدتان قرار دھيد .به اﯾن ترتيب تارﯾخ ھرکدام ھم در دستتان است و از گذشت موعد
آن ھم جلوگيری می کنيد .پس از پرداخت ھم آن را به پوشه ای که از قبل تھيه کرده اﯾد قرار دھيد.
ـ شاﯾد مشکل اصلی ھر خانه ای ھمين روزنامه ھا و مجالت مختلفی باشدکه به خانه می آﯾند .اگر شما اھل روزنامه اﯾد و امروز ﯾک روزنامه خرﯾده
اﯾد ،مطمئن باشيد آخر ھفته شش روزنامه در منزل دارﯾد .حاال بعضی ھم ھستند که در روز چند روزنامه تھيه می کنند و حتی مجالت مختلفی را
ھم خرﯾداری می کنند .اﯾن روشھا را برای مرتب کردن و سرو سامان دادن به مجالت اتاق به کار بگيرﯾد:
 با آمدن شماره جدﯾد ،شماره قبلی را دور برﯾزﯾد. اگر مجله ﯾا روزنامه را خوانده اﯾد از ﯾک ﯾا چند مطلب آن خوشتان آمده ومی خواھيد آن را نگه دارﯾد ،به جای کل روزنامه ﯾا مجله آن مطلب را جداکرده و ببرﯾد و آن را نگه دارﯾد .برای اﯾن کار ھم می توانيد ﯾا پوشه ای برای خود درست کنيد ﯾا دفتری تھيه کنيد و برﯾده ھا را به آن بچسبانيد .به
اﯾن ترتيب از جمع کردن کل روزنامه و مجله که فضای زﯾادی را می گيرد راحت خواھيد شد .در مراجعه ھای بعدی ھم به راحتی می توانيد آن را پيدا
کنيد و نيازی نيست که کل صفحات را برای پيدا کردن آن ورق بزنيد.
 اگر دوست دارﯾد که کل روزنامه را نگه دارﯾد ﯾک سبد ﯾا ﯾک کارتن بردارﯾد و روزنامه ھا و مجالت را داخل آن بگذارﯾد .ھر ﯾک ماه ﯾک بار ھم سراغ آنبروﯾد و دوررﯾختنی ھا را دور برﯾزﯾد .می توانيد ھرماه روزنامه ھاﯾتان را داخل ﯾک پوشه قرار دھيد و آن را در زﯾر کمد ﯾا جاﯾی مناسب قرار دھيد.
▪ چند نکته دﯾگر:
 ھمه کاغذھای باطله از نامه ھا اﯾجاد نمی شوند .کاغذھای بچه ھا و آگھی ھا و  ...از عوامل به ھم خوردگی ھای اتاق شما ھستند. برای دفاتر و کاغذھای کودکانتان به تعداد آن ھا ﯾک کشو در نظر بگيرﯾد و نام آن ھا را روی آن کشو بنوﯾسيد و با ﯾک رنگ مشخص کشوی ھر کدامرا مشخص کنيد.
 ﯾک تخته در آشپزخانه در نظر بگيرﯾد و مطالبی که باﯾد ھر کسی بداند روی آن بنوﯾسيد ﯾا بچسبانيد .روی فرﯾزر و ﯾا ﯾخچال را برای اﯾن کار در نظرنگيرﯾد.
 برای ھر کسی در خانه سبدی قرار دھيد و کاغذھا  ،نامه ھا و وساﯾل او را داخل آن بگذارﯾد.منبع P٣٠world :
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دست شويی حمام

در قدﯾم تمامی دست شوﯾی ھای مورد استفاده در حمام ھا سفيد و از
جنس چينی بودند اما امروز انواع شکل و ساﯾز و طرح و جنس و ھمچنين
قيمت در مورد اﯾن دست شوﯾی ھای مشاھده می شود  .اﯾن دست
شوﯾی ھا ﯾم توانند بر روی کابينت ﯾا ﯾک ستون زﯾبا ﯾا جتی بر روی ﯾک
پيشخوان قرار داده شوند  .در ھنگام خرﯾد دست شوﯾی باﯾد به تناسب
ظاھر ان با حالت کلی دکوراسيون حمام و تناسب حجم ان با بزرگی حمام
توجه داشته باشيد  .ﯾک دست شوﯾی زﯾبا و مدرن جلوه خاصی به حمام
می دھد که البته ھزﯾنه ان معموال زﯾاد است  .ارزان ترﯾن دست شوﯾی ھا
ھمان دست شوﯾی ھای چينی سفيد قدﯾمی به شکل مستطيل ﯾا داﯾره ﯾا
بيضی می باشند .
بعضی از دست شوﯾی ھا مخصوص نصب در گوشه ھا ھستند و بعضی
بسيار بزرگ و به ھمراه ستون ھا و کابينت ھای جانبی  .در صورت استفاده
از پيشخوان توجه کنيد که جنس پيشخوان را متناسب با دکرو حمام انتخاب
کنيد .
گاھی نيز دست شوﯾی را بر روی سطح ﯾک ميز در داراز جنس ضد اب نصب می کنند تا ھم لوله ھا را پوشش دھد ھم به عنوان کمد مورد
استفاده قرار گيرد  .اﯾن حالت صميمت و گرمای بيشتری اﯾجاد می کند و امروزه مورد توجه بيشتری قرار گرفته است .
می توانيد دست شوﯾی قدﯾمی خود را نقاشی کنيد ﯾا در صورت امکان از دست شوﯾی ھای دست ساز با نقش و نگارھای زﯾبا بھره مند شوﯾد .
شخصيت ھای کارتونی  ،گلھا  ،ماھی ھا و حيوانات نقاشی ھای مناسبی بوده و باعث جذابيت حمام برای کودکان می شوند .
جدﯾدترﯾن مد در اﯾن زمينه دست شوﯾی ھای شيشه ای است که باعث وسيع تر جلوه نمودن حمام نيز می شود .
امروزه اناوع دست شوﯾی ھا در بازار موجود است و اﯾن لوازم نقش مھمی در دکوراسيون حمام اﯾفا می کنند  .بعضی از انواع انھا نيز بسيار جالب
و جدﯾد می باشند مثال ﯾک دستشوﯾی مسی درون  ٢الﯾه شيشه  ،ﯾا دست شوﯾی ھاﯾی به شکل گل نيلوفر  .دست شوﯾی ھای ھمجنس و
ھم رنگ وان .
منبع P٣٠world :
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دست نگه داريد
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اگر ھنوز خانه شما اثاث ندارد و به فکر اﯾن ھستيد که برای آن اثاثيهای مانند
ميز ،مبل و غيره تھيه کنيد ،دست نگه دارﯾد.
امروز در ستون »خانه بانو« نکاتی را به شما ﯾادآوری خواھيم کرد که
براساس آن بتوانيد خرﯾد بھتر و مطلوبتر داشته باشد.
در نظر داشته باشيد که وقتی میخواھيد وسيلهای برای خانهتان بخرﯾد،
ھنگام خرﯾد اثاثيه منزل و مبلمان ،چه نکاتی را مد نظر قرار میدھيد؟
زﯾباﯾی ،کاربرد ،قيمت؟ اما بھتر است نکات اﯾمنی را ھم به اﯾن موارد اضافه
کنيد چون ممکن است اشيای زﯾباﯾی که در اتاقھای خود قرار میدھيد ﯾا
به سقف ،در و دﯾوار نصب میکنيد ،در ھنگام سوانح طبيعی بسيار حادثه
ساز باشند.
برخی از مبلمانھا فیالنفسه خطرناک ھستند؛ آنھا را نخرﯾد .زﯾرتلوﯾزﯾونیھا ،کمدھا و دک ورھای شيشهای سالھاست در فروشگاهھای معتبر
فروخته نمی شوند ،با اﯾن حال در کشور ما بسياری از مردم ھنوز عاشق چنين چيزھاﯾی ھستند .سطح صيقلی شيشه ،خم و رنگ آن عدهای را
میفرﯾبد اما در صورت وقوع زلزله ،در اثر تکانھای شدﯾد ساختمان ،قطعات شيشه ای به راحتی از بدنه جدا میشوند ﯾا در داخل قاب خود خرد
میشوند و بسيار خطر سازند.
ميزھا و پاﯾهھای ) ( STANDسنگی و چدنی نخرﯾد .اﯾن نوع محصوالت با آنکه گرانقيمت ھستند در شراﯾط زلزله مانند چکش به اﯾن طرف و آن طرف
پرتاب میشوند و ھمه چيز را تخرﯾب میکنند.
اگر در جاﯾی مجبور به استفاده از شيشه ھستيد ﯾا نمیتوانيد از نياز خود چشم بپوشيد ،از فروشنده بخواھيد براﯾتان به صورت اختصاصی از
ورقھای آکرﯾليک استفاده کند .اﯾن ورقھا در اﯾران به پلکسی گالس معروفند و به  ٢دسته اﯾرانی و خارجی تقسيم میشوند .آکرﯾليک از شيشه
گرانتر است و در اثر دستمالکشی خش برمیدارد .گاھی الزم است بين شيک بودن و اﯾمنی ،ﯾکی را انتخاب کنيد!
از خرﯾد کتابخانهھا و قفسهھای بلند و نيز از دکورھاﯾی که عمده وزن آنھا در قسمت باالﯾی است خودداری کنيد .سازهھای بلند به خاطر لنگرشان
در اثر ﯾک ضربه و حرکت ساده میافتند و چهبسا جان فرد را )به وﯾژه ھنگام خواب( تھدﯾد میکنند .تاکنون بيشتر زلزلهھا در نيمه شب رخ داده
است .بهطور کلی ﯾک مبلمان خوب باﯾد خوداﯾستا باشد و توزﯾع وزن آن به طرف پاﯾين باشد نه باال.
مبلمان و دکورھای با لبه تيز و برنده نخرﯾد .سازهھای فلزی که به عنوان کتابخانهھای فلزی ارزانقيمت فروخته میشوند لبهھای تيزی دارند که
خطرناک است .ھمچنين برخی ميزھا و قفسهھا که در آنھا از ورقھای شيشه و فلز بدون پوشش و قاب استفاده میشود ،میتواند جان افراد را
به خطر اندازد.
از خرﯾد مبلمانھاﯾی که در آنھا به ميزان زﯾادی از فلزھای سنگين استفاده شده است پرھيز کنيد .سازهھای فوالدی خطرناکند و در شراﯾط زلزله ﯾا
بازی و شيطنتھای کودکانه ،خطرناک تر نيز میشوند .ھميشه بھتر است از مواد سبک تری مانند آلومينيوم ﯾا چوب استفاده شود تا از سازهھای
آھنی و فوالدی .دقت کنيد که آنچه در بازار اﯾران میبينيد بيشتر سازهھای فوالدی است که با رنگ ﯾا آبکاری پوشش داده شده است.
از خرﯾد کمدھا ،تابلوھا ،گلدانھا و اجزای سنگينی که به دﯾوار و سقف نصب میشوند خودداری کنيد .پيچ و رول پالک اﯾن دسته اشيا ،به مرور
زمان افت میکنند )زﯾرا اندود دﯾوار به مرور زمان ضعيف تر میشود( و در اثر اندک تکانی سقوط میکنند.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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دستگيره ھای شيشه ای برای کابينت

ھنگامی که حرف از دکوراسيون اشپزخانه می شود باﯾد دقت کنيد که تمام
لوازم انتخابی در ﯾک راستا و ھماھنگ با ھم باشند  .برای اطمينان از وجود
تناسب و ھماھنگی باﯾد به تمامی جزئيات دقت شود چون ممکن است
چيزھای کوچکی با طرح کلی دکوراسيون اشپزخانه ھماھنگ نبوده و کل
مجموعه را تحت تاثير قرار دھد .
در مورد کابينت ھای اشپزخانه نيز عالوه بر توجه به جنس و رنگ و طرح درھا
باﯾد به دستگيره ھا نيز توجه نمود  .اگر سری به مغازه ھای مربوطه بزنيد
انواع و اقسام دستگيره ھا را مشاھده می کنيد  .در حال حاضر استفاده از
دستگيره ھای شيشه ای بسيار باب شده و طرفداران زﯾادی دارد .
دستگيره ھای شيشه ای جذاب بوده به عات تنوع باال به افراد امکان می
دھد تا با توجه به ذوق و سليقه خود مدل دلخواه را انتخاب کنند  .البته به
علت ظرافت طبيعی باﯾد در ھنگا کار با انھا احتياط بيشتری نمود .
منبع P٣٠world :
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دستگيره ھای کابينت ھا

امروزه ھنگام خرﯾد کابينت فقط در مورد درھا نيست که شما دست به
تصميم گيری می زنيد بلکه دستگيره ھا نيز مدل ھای مختلف و زﯾباﯾی دارند
که شما را وادار به تصميم گيری می کنند  .بنابراﯾن مدل دستگيره ھا نيز
امروزه بسيار مھم بوده و می تواند تصوﯾری زﯾبا و ھنرمندانه در دکوراسيون
شما اﯾجاد نماﯾد .
روزھای که تنوع محصوالت در بازار کم بود و به سختی می شد مدل ھای
متفاوتی را جستجو نمود گذشته است  .در قدﯾم تنھا تنوع دستگيره ھا در
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گرد ﯾا صاف بودن آنھا خالصه می شد  .اما امروزه اگر به دنبال خرﯾد
دستگيره برای کابينت ھا بروﯾد با انواع و اقسام رنگ ھا و مدل و پرداخت ھا
مواجه می شوﯾد .
ﯾکی از انواع پر طرفدار دستگيره ھا  ،دستگيره ھای الومينيومی با پرداخت
کامل و نمای سبک و لطيف می باشد  .اگر به دنبال دستگيره ھای زﯾبا و در
عين حال جدﯾد و متفاوت می باشيد بھرتين انتخاب قرن  ٢١ھمان دستگيره
ھای گرانيتی است  .از آنجاﯾی که کابينت ھا باﯾد حرارت اﯾجاد شده به علت
اشپزی را تحمل کنند دستگيره ھای گرانيتی با مقاومت باال انتخاب مناسبی می باشد  .ھمچنين تميز کردن اﯾن دستگيره ھا اسان است .
اگر می خواھيد در اشپزخانه جلوه ای شاد اﯾجاد کنيد دستگير ھای با طرح ھای غير معمول مثال صدفی  ،شاخه و برگ  ،خرس ھای اسباب بازی ،
قاشق و چنگال  ،ماھی و  .....ررا انتخاب نماﯾيد  .در ھر حال دستگيره ھا را با نھاﯾت دقت انتخاب کنيد و به ﯾاد داشته باشدی تاثير زﯾادی در نمای
اشپزخانه دارند  .در مورد رنگ دستگيره ھا نيز سخت گير بوده و ان را ھماھنگ با رنگ درھا و روﯾه کابينت ھا انتخاب کنيد .
منبع P٣٠world :
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دفتر کار خانگی

وجود ﯾك دفتر كار خانگی در اغلب خانه ھای امروزی
ﯾك ضرورت است -نه فقط به منظور انجام امور كاری
بلكه به اﯾن دليل كه در اكثر منازل دست كم ﯾك
كامپيوتر كه ﯾكی از وساﯾل ارتباطی مھم عصر ما
است وجود دارد .به دليل وجود كامپيوتر امروزه
بسياری از افراد می توانند تمام ﯾا بخشی از كار خود
را در منزل و فقط از طرﯾق اﯾنترنت و پست الكترونيكی
انجام دھند .جای دادن دستگاه كامپيوتر و ملزومات آن
و گاه نمابر خود به ﯾك دفتر كار كوچك نياز دارد .برای
داشتن اﯾن دفتر كار خانگی احتياج به فضای زﯾاد و
حتی ﯾك اتاق كامل نيست و فقط با برنامه رﯾزی و
طراحی دقيق می توان به آن دست ﯾافت .اگر از
افرادی ھستيد كه كار خود و ﯾا دست كم بخشی از
آن را در منزل انجام می دھيد برای قرار دادن لوازم و
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وساﯾل كارتان و نصب كامپيوتر به فضاﯾی ثابت نياز
دارﯾد .اﯾن فضا ممكن است گوشه ای از ﯾك اتاق
باشد كه خود كاربردی غير از دفتر كار دارد .بنابراﯾن باﯾد كل اتاق به نوعی طراحی شود كه ھر دو كاربرد را امكان پذﯾر سازد .با اختصاص ﯾك ميز در
گوشه ای از خانه می توان چنين فضاﯾی را تامين كرد اما توجه داشته باشيد برای اﯾن منظور ميز خيلی كوچكی را به اﯾن دليل كه مثال ً در
فرورفتگی دﯾوار جا می گيرد انتخاب نكنيد بلكه اندازه ھای ميز را با توجه به ابعاد وساﯾلی كه باﯾد روی آن چيده شود در نظر بگيرﯾد ،با اندازه گيری
مانيتورتان شروع كنيد ،سپس به اﯾن اندازه ھا جای الزم برای ساﯾر وساﯾل و تحرك كافی خودتان را نيز بيفزاﯾيد .ھمچنين در صورت امكان با انتخاب
ميز ھاﯾی كه جای عبور سيم در آنھا تعبيه شده به سيم ھا و كابل ھای متعدد مربوطه سروسامان دھيد .مكانی كه ميز را در آن قرار می دھيد
باﯾد جاﯾگزﯾنی صحيح شما نسبت به ميز و صفحه مانيتور را امكان پذﯾر سازد .برای محاسبه عرض ميز كار ۶٠ ،سانتی متر را برای مانيتور در نظر
بگيرﯾد و به آن  ٢۵سانتی متر دﯾگر بابت صفحه كليد اضافه كنيد .در صورتی كه فضای كافی برای ميزی با چنين عرضی ندارﯾد ممكن است از ميز
ھاﯾی كه جای مخصوص صفحه كليد كشوﯾی دارند استفاده كنيد .ھنگام انتخاب صندلی ﯾك صندلی راحت گردان را در نظر بگيرﯾد.
اگر ميز كار و كامپيوترتان در ﯾكی از اتاق ھای پر رفت و آمد قرار دارد الزم است راھی برای پوشاندن آن در مواقعی كه مورد استفاده نيست بيابيد.
برای جدا كردن فضای كار از بقيه اتاق می توانيد از روش ھاﯾی مثل نصب پرده ﯾا دﯾوارك )پاراوان( استفاده كنيد.
اما ﯾكی از بھترﯾن فضاھاﯾی كه می توانيد به دفتر كار خانگی تبدﯾل كنيد ﯾك كمد دﯾواری پرعمق است .كمد دﯾواری باﯾد عمق كافی برای جای دادن
ميز كاری كه بتوان مانيتوری روی آن قرار داد داشته باشد .در اﯾن صورت می توانيد با انتخاب ﯾك ميز كشوﯾی فضای كافی برای صفحه كليد و كار بر
روی ميز را نيز تامين كنيد .به اﯾن ترتيب پس از پاﯾان كارتان می توانيد ميز كشوﯾی را جمع كنيد و درھای كمد را ببندﯾد تا دفتر كار شما به طور كامل
از نظرھا پنھان شود .به جای ميز كار می توانيد از طبقات خود كمد كه با ارتفاع مناسب جھت كار شما نصب شده اند استفاده كنيد .فقط كافی
است ارتفاع طبقات كمد را مطابق با نياز خود محاسبه كنيد و سپس از استحكام طبقات نصب شده اطمينان حاصل كنيد .كمدی را انتخاب كنيد كه
زمان كار در مسير رفت و آمد اعضای خانواده نباشد تا بتوانيد در آرامش كار كنيد .اگر قصد دارﯾد دفتر كارتان را در ﯾك كمد برپا كنيد توجه داشته
باشيد كه فاصله ميان وساﯾل الكترﯾكی شما به اندازه ای باشد كه ھوا در ميان آنھا جرﯾان ﯾابد زﯾرا اﯾن وساﯾل اغلب مقدار زﯾادی حرارت توليد می
كنند.
نورپردازی ﯾكی دﯾگر از مھم ترﯾن مراحل كار است .نور معمولی ﯾك اتاق اغلب روشناﯾی كافی برای فضای كار شما را تامين نخواھد كرد .از اﯾن رو
بھتر است از ﯾك چراغ مطالعه كه نور آن قابل تنظيم است بھره بگيرﯾد تا بتوانيد نور را به صورت دلخواه بر روی نقطه مورد نظر تنظيم نمائيد و در
ضمن از بازتاب آن بر روی صفحه مانيتور پيشگيری كنيد .برای نورپردازی داخل كمد می توانيد در آن چراغ ھای سقفی نصب كنيد و كليد آنھا را به
صورتی طراحی كنيد كه با بازشدن در كمد روشن شده و با بستن درھا خاموش شوند .به منظور تنظيم نور طبيعی محل كارتان ،اگر در نزدﯾكی
پنجره قرار دارد ،ﯾك ساﯾبان روی پنجره نصب كنيد.
پس از نورپردازی نوبت به تامين جای كافی برای نگھداری از وساﯾل گوناگون مورد نياز شما است .ميز كار شما باﯾد كشوھا ﯾا فاﯾل ھای كافی برای
نگھداری از لوازم التحرﯾر و ده ھا وسيله دﯾگر كه ممكن است در ﯾك دفتر كار خانگی مورد نياز باشند داشته باشد .در ﯾك دفتر كار كوچك نيز دسته
ھای متعدد كاغذ وجود دارند كه باﯾد در جعبه ھا ﯾا كشوھای مجزا سامان داده شوند ،زﯾرا فراھم كردن جای مناسب برای اﯾن كاغذ ھا مانع از
پخش شدن آنھا بر روی ميز و اﯾجاد نماﯾی شلوغ و نامنظم برای دفتر كار خانگی شما خواھد شد .اگر فضای كار شما محدود باشد نيز می توانيد
طبقاتی روی دﯾواری كه ميز به آن تكيه دارد نصب كنيد و به اﯾن ترتيب فضای كافی برای چيدن كتاب ھا CD ،ھا و بسياری از وساﯾل دﯾگر را فراھم
كنيد .عرض طبقات را به اندازه كافی در نظر بگيرﯾد و فاصله بين آنھا را چنان انتخاب كنيد كه قرار دادن كتاب ھاﯾی با ابعاد بزرگ تر در آنھا امكان پذﯾر
باشد .ھمچنين می توانيد فاﯾل ھای مقواﯾی متعددی برای نگھداری از مجالت ،بروشورھا و جزوات مختلف در اﯾن طبقات بچينيد.
پس از آنكه ھر ﯾك از وساﯾل در جای خود قرار گرفته شما دفتر كاری منظم و مرتب خواھيد داشت كه به سبب رنگ خاكستری وساﯾل و لوازم
كامپيوتر نماﯾی جدی و بسيار ساده دارد.
در آخر با افزودن ﯾك ﯾا چند شیء رنگين دكوراتيو كه مورد عالقه شما ھستند به اﯾن مجموعه روح ببخشيد.

سپيده سليمی

www.takbook.com

www.takbook.com
منبع  :روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=14437

دفتر کار در منزل

اگر مھندس آرشيتکت ھستيد ،اگر مترجم ھستيد ،اگر طراح ،نقاش ،وکيل و
تاﯾپيست ھستيد و ﯾا ھر نوع تخصص دﯾگری را دارا می باشيد که نياز به
محل کاری ﯾا امکانات و تجھيزات خاص و بسيار حرفه ای ندارد ،می توانيد
ﯾکی از اتاقھای محل زندگی خود را به دفتر کار تبدﯾل کنيد بدون اﯾنکه اﯾن کار
باعث به وجود آمدن کمبود فضا برای اھالی منزل بشود .البته اﯾن به
شرطی است که ارباب رجوع نداشته باشيد و خود به تنھاﯾی پروژه ھای
خود را تکميل کنيد .با اﯾن کار ،درآمد شما بسيار باالتر خواھد رفت زﯾرا قادر
خواھيد شد از فرصتھای اضافی خود در منزل بھره ببرﯾد و نيز از دست
غرولندھای افراد خانواده که ھميشه از عدم حضور شما در خانه شکاﯾت
دارند خالص شوﯾد.
در اﯾن دفتر کار که شما در خانه خود برپا می کنيد تنھا دو چيز آنقدر ضروری
است که بدون وجود آنھا کارتان خواھد خوابيد و طرحتان به شکست منجر
خواھد شد :خط تلفن و ﯾک راﯾانه خانگی .بقيه لوازم را می توانيد بسته به
سليقه خود تھيه کنيد و ﯾا از خرﯾد آنھا چشم پوشی کنيد .در انتخاب محل
مناسب در درون منزل که مناسب اﯾن منظور باشد می توانيد به اﯾن نکته
توجه کنيد که اﯾن محل باﯾد دنج ،دور از دسترس کودکان و نيز دور از چشم ميھمانان باشد .ھمچنين داشتن پرﯾز برق و تلفن در تصميم گيری در اﯾن
مورد بسيار ضروری است .سعی کنيد ﯾک نگاه حرفه ای به اﯾن اقدام خود داشته باشيد ھرچند که به واقع در کار خود ﯾک حرفه ای تمام عيار
نيستيد .فکر نکنيد چون در درون خانه کار می کنيد پس باﯾد تمام افراد خانواده و نيز مسائل و مشکالت خانوادگی را نيز در کار خود راه دھيد .ھرگز
خود را در موقعيتی قرار ندھيد که به طور مستمر مجبور به عذرخواھی از مشترﯾان خود به علت اتالف وقت آنھا و نيز سوءتفاھم ھای اﯾجاد شده
بشوﯾد» :از شما عذر می خواھم که فرزند کوچکم شما را پشت گوشی معطل نگاه داشت «.من در آشپزخانه بودم در اول راه ،ھرگز به ميز
کارھای مجلل و تابلوھای دﯾوار مدرن گرانقيمت فکر نکنيد .بلکه بخشی از فضای ميز تحرﯾر خود ﯾا ھمسرتان و حتی فرزندانتان را به کار جدﯾدتان
اختصاص دھيد .با توجه به اﯾن نکته که در شراﯾط حاضر ،نماﯾشگرھا آنقدر کوچک و سبک شده اند که می توان آنھا را به راحتی جابه جا کرد.
بنابراﯾن می توانيد با ساختن ﯾک قفسه کوچک که بر روی دﯾوار نصب می شود ،مانع از آن شوﯾد که نماﯾشگر و ﯾا حتی فاکس و تلفن زﯾر دست و
پای دﯾگران بمانند .برای تزئين اتاق نيز از تابلوھاﯾی استفاده کنيد که ھم برای حالت معمولی اتاق ھم برای ﯾک اتاق کار مناسب باشند ،به عنوان
مثال منظره ﯾک غروب درﯾاﯾی ﯾا گله اسب ھای سفيد به جای پرتره ای از فرزندتان که بسيار شخصی است ﯾا نماﯾی از ﯾک آسمانخراش که شما
در حال طراحی دکوراسيون داخلی آن ھستيد .به اﯾن ترتيب مشتری شما که برای تحوﯾل کار خود به شما مراجعه کرده است حس نامطلوبی

www.takbook.com

www.takbook.com
نخواھد داشت .قاليچه کف اتاق را نيز طوری انتخاب کنيد که در ھر دو حالت عادی و کاری قابل استفاده باشد .قاليچه ھای گرانبھا ﯾا قاليچه ھاﯾی
که دارای طرح ھاﯾی فانتزی کودکانه و ﯾا طرح ھاﯾی بسيار خاص می باشند حتماً به کار شما نخواھد آمد.
از ھمه مھمتر آنکه ،سعی کنيد محل کار خود را نزدﯾک به در ورودی منزل انتخاب کنيد تا رفت و آمد و حمل وساﯾل کاری براﯾتان راحت باشد .به
روشناﯾی اتاق کار خانگی خود نيز توجه کنيد .لوسترھای لوکس بسيار چشمگير را فراموش کنيد و از حبابھا و طرح ھای ساده و در عين حال شيک
استفاده کنيد.
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دکور آشپزخانه

انجام ھر پروژه ای نيازمند تحقيق و بررسی قبلی است .پروژه تغيير
آشپزخانه نيز از اﯾن امر مستثنی نخواھد بود .آشپزخانه قلب خانه محسوب
شده و حضور طوالنی مدت خانم خانه در اﯾن مكان ،اﯾن حق را برای او اﯾجاد
می كند كه فضا و امكانات آن با توجه به سليقه ،عادت و نيازھای كاری و
حتی براساس شراﯾط فيزﯾكی او ساخته و ﯾا تغيير ﯾابد ولی عالوه بر اﯾنھا
باﯾد خاطرنشان كرد فرم و نقشه اﯾن فضا نيز مانند ھر مكان دﯾگری از خانه،
می باﯾست از اصول و قوانينی تبعيت كند كه توسط متخصصين امر با در نظر
گرفتن جوانب مختلف ساختمان سازی ،اﯾمنی و ھمچنين جھت كاربری ھر
چه راحت تر فضا برای انجام امور مربوطه ارائه شده است .به طور كلی در
آشپزخانه سه مركز مھم وجود دارد كه مكان قرارگيری شان ،محل مناسب
برای بقيه لوازم را تعيين می كند .اﯾن سه مركز عبارتند از:
ـ مركز نگھداری مواد غذاﯾی )ﯾخچال و فرﯾزر(
ـ مركز پخت و پز )اجاق گاز و فر(
 مركز شست وشو )كاسه  (Sinkو ماشين ظرفشوﯾی.در واقع اغلب مراحل آشپزی حاصل حركت ھای متمادی فرد )خانم خانه( مابين اﯾن سه نقطه اصلی است .بنابراﯾن انتخاب محلی مناسب برای
آنھا در آشپزخانه ھمواره از جمله مھمترﯾن اقدامات در مرحله نقشه كشی اﯾن فضا است .كارشناسان بھترﯾن رابطه اﯾن سه مركز با ھم را با رسم
خطی از ھر ﯾك از نقطه ھا به نقطه دﯾگر بر روی پالن آشپزخانه نشان می دھند كه برخورد حاصل از آن سه خط با ﯾكدﯾگر مثلثی است كه به آن
مثلث فرضی كار در آشپزخانه اطالق می شود .الزم به ذكر است كه اﯾن مثلث می تواند در انواع مختلف اﯾجاد شود و نوع آن رابطه مستقيمی با
شراﯾط محيط و در واقع نقشه فضا دارد .به اﯾن ترتيب كه با توجه به مكان اختصاص ﯾافته به ھر ﯾك از اﯾن مراكز در نقشه آشپزخانه و فواصل آنھا از
ھم مثلثی متناسب با آن مشخصات اﯾجاد می شود.
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▪ نكته :گاھی نقشه و شراﯾط محيط امكان تشكيل چنين شكل ھندسی را نداده و به جای مثلث پاره خط اﯾجاد می شود .در ھمين راستا آشناﯾی
با راﯾج ترﯾن نقشه ھای آشپزخانه می تواند شما را در مرحله بازسازی و ﯾا حتی ساخت اﯾن محيط و برنامه رﯾزی برای مناسب ترﯾن مكان ھا جھت
مراكز اصلی ﯾاری دھد .به طور كلی معموال ً در ساخت آشپزخانه ﯾكی از پنج نقشه راﯾج زﯾر مورد استفاده قرار می گيرد:
ـ آشپزخانه ھای بارﯾك مستطيلی شكل .در اﯾن آشپزخانه ھا معموال ً امكان اختصاص تنھا ﯾك دﯾوار طولی به كابينت بندی و ھمچنين مراكز اصلی
ﯾادشده وجود دارد و دﯾوار طولی دﯾگر نقش محدودكننده فضا را داشته و ﯾا در آشپزخانه ھای با سيستم باز پيشخوان غذاخوری در آن در طول اﯾن
مستطيل كم عرض واقع می شود .دو عرض آن را نيز پنجره و در ورودی تشكيل می دھند .اﯾن ھمان نقشه ای است كه سه مركز بر روی ﯾك ضلع
شكل ھندسی نقشه آشپزخانه قرار گرفته اند.
ـ آشپزخانه راھروﯾی .اﯾن آشپزخانه ھمان شكل و فرم نمونه قبلی را داشته ولی به جھت عرﯾض تر بودن اﯾن مستطيل ،امكان اختصاص دو طول آن
به مراكز ﯾاد شده وجود دارد .در نتيجه می توان با قرار دادن دو مركز بر روی ﯾك ضلع و مركز دﯾگر بر جاﯾی در ضلع روبه روی آن مثلث را تشكيل داد.
ـ آشپزخانه  Lشكل .در چنين آشپزخانه ای ﯾك عرض و ﯾك طول مستطيل به كابينت بندی و ھمچنين مراكز پخت وپز می تواند اختصاص ﯾابد .در اﯾن
نقشه نيز اﯾجاد مثلث كاری عملی است.
ـ آشپزخانه  Uشكل .اﯾن نقشه اﯾده آل ترﯾن فرم برای مثلث كار در آشپزخانه است .به اﯾن ترتيب كه ھر راس مثلث می تواند بر روی ﯾك ضلع
مستطيل واقع شده و در صورتی كه فواصل اﯾن سه راس با ھم ﯾكسان باشند ،مثلث متساوی االضالع اﯾجاد می شود .در نتيجه برای فرد نيز
حركت ما بين مراكز ،با طی مسيری ﯾكسان امكان پذﯾر بوده و به اﯾن طرﯾق بازدھی كار نيز سرﯾع تر و بھتر خواھد بود.
منبع  :دوستان
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دکور طراحی کنيد

به اﯾن نتيجه رسيدهاﯾد که خانهتان احتياج به تغيير دکور دارد اما چطوری آن
را طراحی میکنيد؟ ممکن است در مغازهھا پارچهھای شيک و مبلمانھای
زﯾباﯾی دﯾده باشيد اما معموال ً به شما نمیگوﯾند که دقيقاً چگونه تمامی
اﯾن اجزا را ترکيب کنيد تا به نتيجهای که دوستت دارﯾد برسيد.
اگر روشھای تزئين را از متخصصان ﯾاد بگيرﯾد ھر اتاق را میتوانيد به طور
حرفهای طراحی کنيد .بسياری از افراد برای گرفتن اﯾده در آخر ھفته از
نماﯾشگاهھا دﯾدن میکنند و اکثراً قصد خرﯾد ندارند .فقط میخواھند ببينند
چگونه ﯾک طراح دکوراسيون حرفهای ﯾک خانه ساده را به جای زﯾباﯾی برای
زندگی تبدﯾل میکند .طراحان مثل تمامی افراد دﯾگر مشکالتی در اﯾن راه
دارند مثل اﯾجاد شکل آسمان در ﯾک اتاق کوچک ،تقسيم کردن ﯾک اتاق
بزرگ و اتاقھای نشيمن مختلف و انتخاب طرح و رنگی که واقعاً مناسب
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باشد.
آنھا اﯾدهھای مختلف در اﯾن زمينه و روشھای عجيب و غرﯾب را امتحان میکنند بنابراﯾن اگر از نماﯾشگاھی دﯾدن میکنيد دنبال اﯾدهھای عملی
باشيد که کمک میکند فضای خانهتان را تغيير دھيد .مثال ً روشھای مختلف تزئين دﯾوارھا )بعضی از طراحان به جای رنگ ﯾا کاغذ دﯾواری از پارچه
استفاده میکنند( پردهھا و کف و انواع گوناگون مبلمان و ترکيبات رنگی که پيش از آن به آنھا فکر نکردهاﯾد.
در اﯾن مقاله پيشنھادات طراحان بزرگ را برای طراحی ھر اتاق جمع کردهاﯾم تا به شما کمک کنيم از نظرات آنھا برای تغيير خانهتان استفاده کنيد.
 (١کف اتاق را به صورت شيشهای و براق درآورﯾد تا کمک کند اتاقھای کوچک بزرگتر به نظر برسند و نور را منعکس کنند .جف بانکز میگوﯾد اغلب
از کفیھای براق الفيت در اتاق خواب و اتاقھای طبقه پاﯾين استفاده کنيد.
 (٢تختخواب اضافی مھمان در ﯾک اتاق اضافی )آن را با کوسن و پشتی بپوشانيد به طوری که ﯾک کاناپه به نظر برسد( را به محل اتاق استراحت
روزانه تبدﯾل نماﯾيد و از آن دو منظوره استفاده کنيد .بدﯾن ترتيب ﯾک جای راحت اﯾجاد کردهاﯾد که میتوانيد در طول روز برای نشستن ﯾا درس
خواندن از آن استفاده کنيد.
 (٣قفسهھای شيشهای را در شاهنشين بگذارم در حالیکه ميزھای شيشهای کمک میکنند نور زﯾادی به داخل بتابد و اتاق روشن و ھواگير
شود .ھر جا الزم است نور را به حداکثر برسانيد از انواع مختلف شيشه در درھا استفاده کنيد.
 (۴آشپزخانهھای مستقل منظره زﯾبا و جدﯾدی با فضاﯾی در زﯾر خود دارند که برای ذخيره وساﯾل اضافه استفاده میشود .به اﯾن ترتيب اﯾنطوری
احساس میشود که کف آشپزخانه بزرگتر است و میتوان بعداً از آن استفاده کرد.
 (۵دقت کردهاﯾد که اتاقھاﯾی که در نماﯾشگاهھا آﯾنهھای زﯾادی دارند چطور به نظر میرسند؟ اﯾن آﯾنهھا را برای برگرداندن نور دور اتاق میگذارند
که باعث میشود اتاق بزرگتر به نظر برسد .آﯾنهھای بلند را در شاهنشين قرار دھيد و در حمام برای احساس روشنی و نورگيری از آنھا استفاده
کنيد.
 (۶به مبلمان خودتان فکر کنيد و طوری آن را بچينيد که صندلیھا و ميز در سر راه رفت و آمد قرار نگيرد.
 (٧در طراحی از ھر سبکی که با سالﯾق شما سازگار است بھرهگيری کنيد .از وساﯾل مجلل و پرزرق و برق استفاده کنيد .طرح مطلوب خود را کم
کم کامل کنيد.
 (٨از انواع مختلف طرحھای کف برای جدا کردن فضا در ھمان اتاق استفاده کنيد برای مثال ﯾک آشپزخانه اتاق غذاخوری ﯾا مطالعه و اتاق کار در
اتاق نشيمن .اﯾن مساله وقتی که بخواھيد خانهتان را بفروشيد ھم به نفعتان است .باعث میشود خرﯾداران فکر کنند با پولی که میدھند
فضاﯾی دو برابر در اختيارشان قرار میگيرد.
 (٩از اتاقھاﯾی که طرحی باز و بزرگ دارند اجتناب کنيد .مبلمان اتاق نشيمن را با دقت بچيند ﯾک کاناپه ﯾا ميز در وسط اتاق قرار دھيد تا احساس
راحتتری به شما دست دھد ،بھتر از اﯾن است که ھمه چيز را به دﯾوار تکيه دھيد.
 (١٠وقتی طرحھا و مبلمان رنگی انتخاب میکنيد نه فقط برای اتاقھا بلکه برای تمام خانهتان فکر کنيد .بنابراﯾن میتوانيد نتيجه آخر را تصور کنيد
که باﯾد با بقيه اجزا ھماھنگی داشته باشند.
 (١١کارول تيومن مالک شرکت طراحان داخلی»  « New man Interiorsمیگوﯾد دوست دارم با طرحی قویتر رنگھای کرم روشن و طالﯾی روشن
را روی دﯾوار استفاده کنم.
 (١٢چرم و خز را با ھم استفاده کنيد از کاغذ دﯾواریھای بافتدار نيز برای ﯾک طرح خنثی استفاده کنيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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دکور :فضايی به ظاھر بزرگ

ھنگامی که فضاﯾی از وسعت کمی برخوردار بوده و صرفنظر از کاراﯾی ،به
لحاظ ظاھری نيز کوچک و دلگير به نظر می رسد ،به کارگيری راھکاری
بسيار ساده و کاربردی دکوراسيونی آن قدر می تواند تاثيرگذار و مفيد فاﯾده
باشد ،گوﯾی که دﯾوارھا به عقب رانده شده و فضا به طور واقعی بزرگتر
شده است .پيشنھادات ارائه شده در ذﯾل از آن جمله اند:
● رنگ
انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذکور از جمله مھمترﯾن اقدامات برای
وسيع تر کردن آن به لحاظ ظاھری است .اﯾن موضوع تنھا به انتخاب رنگی
برای دﯾوارھا و سقف محدود نمی شود بلکه کفپوش انتخابی و ھمچنين
رنگ لوازم دکوراسيونی و کاربردی موجود و ﯾا مورد نظر برای فضا نيز از
اھميت بسزاﯾی برخوردارند زﯾرا در ﯾک محيط ،درست است که دﯾوارھا
بيشترﯾن و بزرگترﯾن سطوح را تشکيل می دھند ولی بخش زﯾادی از آنھا با
قرارگيری لوازم در مقابلشان و ھمچنين نصب دﯾوارکوب ھا و تابلو ھا پوشيده
شده و در واقع اﯾن وظيفه به عناصر دکوراسيونی ﯾادشده منتقل می شود.
بنابراﯾن برای پوشش دﯾوارھا و سقف فضاﯾی کوچک از ﯾک رنگ روشن و ﯾا
الاقل از تناليته ھای مختلف ھمان رنگ بھره گيرﯾد .به کارگيری رنگ ھای تيره
و به خصوص گرم ،دﯾوارھا را نزدﯾک تر به نظر می رساند .اﯾن موضوع در مورد
پوشش کف نيز به ھمان ميزان حائز اھميت است .ھرچه کفپوش انتخابی
شما تيره تر باشد ،وسعت کف محيط کوچک تر به نظر می آﯾد برعکس
کفپوش ھای روشن و به خصوص صيقلی مانند سنگ و سراميک که بازتابی
از نور را نيز به ھمراه دارند ،سبب بزرگتر جلوه دادن کف محيط می شوند.
● طرح
عالوه بر رنگ ،طرح نيز در اﯾن جرﯾان ،نقش مھمی را عھده دار است .اﯾن موضوع ،از پوشش دﯾوارھا و کف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده در
لوازم دکوراسيونی مانند پرده ،رومبلی ،روتختی و غيره ھمگی را شامل می شود .به طورکلی ھرچه کاربرد طرح کمتر باشد ،فضا از وسعت
بيشتری به لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.
● نور
فضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراﯾن انجام ھر اقدامی که نور موجود در محيط را افزاﯾش دھد در افزاﯾش ظاھری وسعت نيز کارساز خواھد
بود .ﯾکی از دالﯾل پيشنھاد به کاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نيز موضوع انعکاس نور بيشتر اﯾن قبيل رنگ ھا است .لذا اگر در فضای مورد
نظر پنجره ای دارﯾد که با پرده نسبتاً ضخيمی پوشيده شده است ،پرده ای نازکتر را جاﯾگزﯾن کرده تا از حداکثر ميزان نور طبيعی بھره گيرﯾد .در
نورپردازی ﯾک فضا با نور طبيعی و در نتيجه دستيابی به ھدف مورد نظر ﯾعنی بزرگتر جلوه کردن فضا ،به جز درﯾافت حداکثر ميزان ممکن از نور
خورشيد راه مھم دﯾگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غيرطبيعی ،دست باز است .شما می توانيد با انتخابی صحيح از لوازم نورپرداز،
فضاﯾی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشته باشيد .به عنوان مثال در ﯾک فضا ھرچه دﯾوارھا روشن تر باشند ،فاصله شان از ﯾکدﯾگر بيشتر نشان داده
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شده و فضا بزرگتر جلوه می کند .اﯾن کار نيز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امکان پذﯾر است .اﯾن روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقف
فضاھای عمومی مانند اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی حاشيه ای از سقف کاذب طراحی می کنند که داخل آن چراغ ھای ھالوژن تعبيه شده است.
بنابراﯾن کافی است اﯾن چراغ ھا را به سمت دﯾوار ھداﯾت کنيد .البته اﯾن کار توسط ھالوژن ھای رﯾلی نيز عملی است .در مبحث افزاﯾش نور محيط
چه حاصل از ﯾک منبع طبيعی و چه منبع مصنوعی ،آﯾنه نقش بسزاﯾی دارد .برای اﯾن منظور آﯾنه ای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دﯾوار نصب
کرده و از بازتاب نور توسط آن ،برای نورانی تر کردن فضا استفاده کنيد.
● ابعاد
ھرچه در محيط از لوازم دکوراسيونی و کاربردی بزرگ و عظيم الجثه تری استفاده کنيد بخش اعظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچه
فضای خالی کمتری وجود داشته باشد ،محيط کوچک تر به نظر می رسد.
● خطوط افقی
اﯾجاد خطوط افقی بر روی ﯾک و ﯾا چند دﯾوار فضای کوچک مورد نظر آن ھم از طرﯾق کاربرد عناصر دکوراسيونی ،ﯾکی از راه ھای افزاﯾش وسعت آن
دﯾوار و در نتيجه فضا خواھد شد .برای اﯾن منظور روش ھای بسياری وجود دارد -١:با چسباندن کاغذدﯾواری نواری بر روی ﯾک و ﯾا دو دﯾوار مھم از
ﯾک فضا و ﯾا اﯾجاد نواری چاپی با استفاده از تکنيک استنسيل ﯾا مھر دﯾوارھای اصلی ﯾک فضا را بزرگتر جلوه دھيد .البته توجه داشته باشيد کاربرد
اﯾن کاغذھا بر روی کليه دﯾوارھای فضا ،محيطی بسته و محدود را سبب شده و فضا را از آنچه ھست کمتر نشان می دھد -٢.نصب ھر گونه
دﯾوارکوب در قالب تابلو ،آﯾنه ،طبقه ،زوار و غيره به صورت افقی در طولی بلند و متناسب با طول دﯾوار ،روش دﯾگری برای اﯾجاد خطوط افقی مورد
نظر است .به طور کلی در کليه راھکارھای فوق ،ھدف ھداﯾت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی دﯾوار است .به اﯾن ترتيب به جای آنکه چشم
طول ﯾک دﯾوار را با سرعت گذر کند ،وقفه ای حتی چند ثانيه ای داشته و ھمين مدت زمان کم ،عاملی برای طوﯾل تر نماﯾاندن طول دﯾوار در ذھن
می شود.
منبع  :بيرتک
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دکوراسيون  :کدام ابزار بھتر است

برای انجام ھر کاری ،شراﯾطی الزم است که تجھيزات و ابزارآالت مورد نياز آن بخش اصلی محسوب می شوند .در پروژه نقاشی ساختمان نيز
مانند ھر کار دﯾگری به لوازم و ابزارآالت مخصوص نياز است که در شماره پيشين به صورت گذرا به آنھا پرداخته شد ولی سئوال اﯾن است که کدام
ﯾک از آنھا برای دستيابی به نتيجه بھتر مفيدتر بوده و به طور کلی تفاوت ميان ابزارھای رنگ آميزی متعدد چيست برای نقاشی ساختمان از
ابزارھای مختلفی شامل قلم مو ،غلتک و پيستوله استفاده می کنند که در کشور ما کاربرد قلم مو از بقيه بسيار بيشتر است.
▪ مزاﯾا و معاﯾب قلم مو :از آنجا که برای رنگ آميزی سطوح مختلف قلم موھای متنوع و گوناگونی به لحاظ اندازه ،فرم ،ضخامت و جنس موھای آنھا
وجود دارند ،لذا عامل تعيين کننده انتخاب نوع قلم مو و مناسب ترﯾن آنھا به نوع رنگ تھيه شده و ھمچنين ميزان وسعت سطح بستگی دارد .به
اﯾن معنا که قلم موھای مورد استفاده برای رنگ پالستيک برای رنگ روغن به کار نمی روند و ھمچنين از قلم موھای کوچک برای رنگ آميزی
سطوح وسيع نمی توان استفاده کرد.
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از جمله معاﯾب کاربرد قلم مو به مھارت مورد نياز کاربر می توان اشاره کرد .در واقع برای به کارگيری قلم مو شخص می باﯾست از تبحر کافی بھره
مند باشد زﯾرا در غير اﯾن صورت با سطحی راه راه حاصل از رد قلم مو و ﯾا شره ھای رنگ مواجه می شود .مھمترﯾن مزﯾت آن اﯾن است که با توجه
به تنوع موجود در توليد آن ،پوشش اغلب سطوح حتی ناصاف و با برجستگی ھا و فرورفتگی ھای مختلف امکان پذﯾر است مگر آنکه محدودﯾت
فضاﯾی فرورفتگی از مانور حرکتی قلم مو و دست جلوگيری کند که در چنين شراﯾطی اصراری بر به کارگيری قلم مو نبوده بلکه می باﯾست از ابزار
دﯾگری استفاده کرد.
▪ مزاﯾا و معاﯾب غلتک :غلتک ابزار دﯾگری برای رنگ آميزی است که مانند قلم مو در اندازه ھا و جنس ھای مختلف توليد می شود .غلتک شامل
ﯾک استوانه پوشش دارو ھمچنين ﯾک دسته است که با کمی پيچ و خم به ھم متصل ھستند .برای آغشته کردن سطح پوشش غلتک که مانند
قلم مو با توجه به نوع رنگ و کاربرد آن متفاوت است سينی مخصوصی در نظر گرفته شده است .اﯾن سينی دارای انتھاﯾی کاسه مانند و گود برای
نگھداری رنگ بوده و ابتدای سطح آن نيز با برجستگی ھای کنگره ای پوشش ﯾافته است که نقش خروج رنگ ھای اضافی از غلتک را برعھده دارد.
به اﯾن معنا که پس از قرار دادن غلتک در داخل قسمت گودی انتھاﯾی سينی و آغشته کردن تمام سطح آن به رنگ ،غلتک را چندﯾن بار بر روی
کنگره ھا حرکت داده و اضافات رنگ آن را خارج سازﯾد.
▪ مزاﯾای غلتک :از جمله مھمترﯾن مزاﯾای غلتک کاربرد آسان آن و عدم نياز به مھارت خاص نقاشی حرفه ای است .ﯾعنی ھر فردی که کمی با رنگ
و نقاشی آشناﯾی داشته باشد می تواند خودش دست به کار شود .عالوه بر آن سرعت عمل در رنگ آميزی با غلتک بيشتر از قلم مو بوده و
نتيجه ﯾکنواخت تری نيز حاصل می شود.
▪ معاﯾب غلتک :مھمترﯾن عيب آن اﯾن است که برای پوشش رنگی سطوح دﯾوارھا و سقف ﯾک فضا از غلتک به عنوان تنھا ابزار رنگ آميزی نمی
توان استفاده کرد بلکه برای تکميل رنگ گوشه ھا ،زواﯾا ،محل برخورد دو سطح دﯾوار و سقف با ﯾکدﯾگر و قسمت ھای فرورفته و برجسته و غيره
قلم موی مناسب مورد نياز است.
پيستوله و مزاﯾا و معاﯾب آن :پيستوله ابزار دﯾگر رنگ آميزی سطوح خارجی و داخلی ساختمان و ھمچنين لوازم دکوراسيون است که از ﯾک مخزن و
ﯾک لوله و در نھاﯾت سری مخصوص آن تشکيل شده است .اﯾن ابزار نسبت به قلم مو و غلتک از ابعاد بزرگ تری برخوردار بوده و ھمين موضوع
محدودﯾت کاربرد آن را سبب می شود زﯾرا داشتن پيستوله در خانه آن ھم برای استفاده ھر چند سال ﯾک بار راﯾج نبوده و به فضاﯾی کافی برای
نگھداری نياز دارد .در ضمن استفاده از پيستوله به عنوان جاﯾگزﯾن بقيه ابزارھا اگرچه در ھمه موارد امکان ندارد ولی حتی اگر امکان پذﯾر باشد ،به
صرفه نيست زﯾرا به ھنگام رنگ پاشی از به ھدر رفتن مقدار زﯾادی رنگ نمی توان جلوگيری کرد و از اﯾن جمله معاﯾب پيستوله است ولی با تمام
اﯾن تفاسير ،برای رنگ آميزی برخی از قسمت ھا و سطوح ،تنھا ابزار کارا ،پيستوله بوده و در ضمن سرعت عمل و ﯾکنواختی نتيجه کار نيز از جمله
مزاﯾای مھم آن به شمار می آﯾد.
به عنوان مثال برای رنگ کردن سقف ھای کاذب پرپيچ و خم که در معماری ھای امروزی رواج ﯾافته ،پشت رادﯾاتورھا و قسمت ھاﯾی مانند اﯾنھا
کاربرد ابزار دﯾگری به جز پيستوله به نتيجه دلخواه منجر نخواھد شد.
● چند نکته مھم :پس از پاﯾان کار پروژه و حتی پس از اتمام ھر روز کاری نقاشی ،ابزار مورد استفاده را با حالل مخصوص رنگ خوب شسته و در
گوشه ای قرار دھيد تا در معرض ھوا خشک شود .ھرگز قلم مو و ﯾا غلتک را آغشته به رنگ نگھداری نکنيد.
چند عدد قوطی رنگ خالی و شيشه برای نگھداری باقی مانده رنگ ھای ساخته شده آماده کرده و پس از رﯾختن اضافات رنگ ھا در آن برچسبی
حاوی فضای رنگ به کار رفته و تارﯾخ بر روی آنھا بچسبانيد.
برای آنکه پس از اتمام ھر روزه کار نقاشی مجبور به شستن سينی مخصوص غلتک نباشيد ،پيش از استفاده سطح داخل آن را با پالستيک
سلفون کامال پوشش دھيد سپس در پاﯾان کار آن را دور انداخته و برای روز بعد از پالستيک دﯾگری استفاده کنيد.
منبع  :بيرتک
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دکوراسيون آبی -صورتی

برای داشتن ﯾک اتاق رنگين ،الزم است با روانشناسی رنگھا و تأثير
متقابل رنگھا بر ﯾکدﯾگر آشنا باشيد .چرخه ی رنگ کمک میکند که با پرھيز
از حدس و گمان ،در رنگآميزی اتاقتان ،از به کار بردن رنگھای ناسازگار و
نامطبوع در کنار ھم بپرھيزﯾد .استفاده از اﯾن چرخه را -که بسيار ھم آسان
است -ﯾاد بگيرﯾد تا بتوانيد در ﯾک آن تشخيص دھيد که چه رنگھاﯾی با
ﯾکدﯾگر سازگارند .در خالل معرفی اتاقھا ،توضيحات جامعتری درباره رنگ
خواھيم داد.
در طرح باال  ،استفاده از دو رنگ متضاد روشن در اتاقی بزرگ ،تأثير بصری
شگرفی بر جای میگذارد ،به نحوی که تا مدتھا و شاﯾد ھم ھرگز ،اﯾن
طرح زﯾبا را فراموش نکنيم .طرحھای مواج مدرن و دو رنگ زنده ی آبی و
صورتی تند ،منظرهای متفاوت و نو پدﯾد آورده است .برای بيشترﯾن تأثير
ممکن ،آبی و صورتی در مقادﯾر مساوی به کار گرفته شدهاند .اﯾن دو رنگ
نيز بر روی چرخه ی رنگ تقرﯾباً روبهروی ﯾکدﯾگر قرار میگيرند ،اما تضادشان
بسيار دلنشين است .روی دﯾوار صورتی رنگ کناری ،با جابهجاﯾی پرده ،رنگ
صورتی در طول پنجره ادامه پيدا میکند.
داﯾرهھای آبی و صورتی روی دﯾوار ،گذشته از اﯾن که فضای ﯾکدست آبی را میشکنند ،بر تضاداﯾن دو رنگ نيز تأکيد میکنند.
استفاده از زمينهھای رنگی تند برای مبلمان و اسباب و اثاثيه ،طرح را جسورتر میکند و ت وجه بيشتری را به سمت شکلھای فرمدار معطوف
مینماﯾد .منحنیھای مدرن در مبل و کاناپه با فرمی غيرمتداول ،قالبھای سنتی طراحی مبلمان را میشکند .با افزودن ﯾک قفسه ی چرخدار ،با
قاب براق از جنس کروم ،محيط کامال ً مدرن و امروزی شده است.
صورتیھای زنده به کار رفته در کرکره غلتکی و پرده جمع شو چنان پنجره را قاب گرفتهاند که در اﯾن نماﯾش رنگھا ،نقش در خور توجھی اﯾفا
میکنند .پارچه ی نازک پرده به نور طبيعی امکان ورود میدھد و اجازه نمیدھد رنگھای تند مانع از ورود نور و تارﯾکی بيش از حد اتاق شوند.
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=96291

دکوراسيون اتاق خواب در تابستان

www.takbook.com

www.takbook.com

اتاق خواب مكانی است كه در ھر فصلی باﯾد آرامش و آساﯾش شما را
برقرار كند .شيوه طراحی و چيدمان اتاق خواب در ھر فصلی باﯾد به گونهای
باشد كه آرامش شما را فراھم سازد ،شاﯾد با كوچكترﯾن اشتباه در چيدمان
اﯾن فضا ،آساﯾش و راحتی از شما سلب شود .در ستون اﯾن ھفته به نكاتی
میپردازﯾم كه در تابستان باﯾد در اتاق خواب رعاﯾت شوند .با رعاﯾت اﯾن چند
نكته میتوانيد تابستان را در آرامش سپری كنيد.
● نكته اول
آوﯾختن تابلوھاﯾی كه نمای درﯾا ،درﯾاچه ،اقيانوس و رودخانه دارند باعث
میشوند كه حس سرما به محيط القا شود.
● نكته دوم
اگر اتاق خوابتان دارای پنجرهھای بلند است ،بھتر است ساعتی از روز را
كه تابش نور خورشيد كمتر است پردهھا را كنار بزنيد و اجازه دھيد فضای
بيرون نماﯾان شود .اگر پنجرهای مشرف به باغ ،حياط و ﯾا كوه دارﯾد ،بھتر
است در طول روز پردهھا كنار باشند تا نمای بيرون به راحتی نماﯾان شود ،به ﯾاد داشته باشيد كه اﯾن نوع منظرهھا فضاﯾی آرام و خنك را به محيط
القا میكنند.
● نكته سوم
اگر اتاقی آفتابگير دارﯾد بھتر است از پردهھای ضخيمی استفاده كنيد تا آفتاب مزاحم خواب صبحتان نشود .اگر شدت نور خورشيد ،ھنگام صبح
بسيار زﯾاد است بهگونهای كه از البهالی تار و پود پردهھای ضخيم ھم عبور میكند میتوانيد اطراف تختخوابتان را پارچهھای نازك آوﯾزان كنيد تا
از شدت نور بكاھد .پردهھای اطراف تختخواب ھمراه با تعداد زﯾادی كوسن و بالشھای نرم ،فضاﯾی رومانتيك و شاعرانهای را به وجود میآورد.
● نكته چھارم
اگر شبھا عادت به كتاب خواندن دارﯾد بھتر است در دو طرف تختخواب چراغھای مطالعه پاﯾهدار و ﯾا چراغھای روميزی قرار دھيد تا مطالعهھای
شبانهتان به راحتی صورت گيرد و نور كافی برای مطالعه داشتهباشيد .ميز كوچكی را برای قرار دادن ليوان آب ،كتابھا و مجالت در كنار تخت خواب
قرار دھيد.
● نكته پنجم
به دليل گرمای زﯾاد در فصل تابستان از چيدمان شلوغ در اتاق خوابھا اجتناب كنيد .ھر چه فضای اتاقخواب خالیتر و بازتر چيدمان شود به القای
حس سرما بيشتر كمك میكند .اگر از اشيای بزرگ آنتيك كه تيره رنگ ھم ھستند در اﯾن فضا استفاده كردهاﯾد ،بھتر است تا پاﯾان فصل گرما آنھا را
از فضای اتاق خواب دور نگه دارﯾد چرا كه اﯾن اشيا باعث گرم شدن بيشتر فضای اتاق میشوند.
● نكته ششم
استفاده از فرشھای كوچك كه رنگھای روشن و ماتی دارند در فصل تابستان كمك میكند كه اتاق خواب به فضاﯾی دلباز و روشن تبدﯾل شود.
● نكته ھفتم
با استفاده از رنگھای روشن ،مات و كمرنگ برای روتختی ،كوسنھا و بالشھا ،رنگ دﯾوار و پوشش كف ،فضای اتاق خواب را به جاﯾی روشن با
القای حس سرما تبدﯾل كنيد تا در طول تابستان در آرامش و راحتی استراحت كنيد.
● نكته ھشتم
استفاده از رنگھای سفيد ،سبز روشن ،زرد و آبی كمرنگ برای پوشش دﯾوارھا در اﯾن فصل بسيار توصيه میشود تا فضاﯾی آرام و سرد به وجود
آﯾد.
● نكته نھم
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تا آنجاﯾی كه فضای اتاق خواب اجازه میدھد از گل و گياه تازه در اﯾن فضا استفاده كنيد .استفاده از گلھای مصنوعی ولی با رنگھای روشن و
شاد ھم در اﯾن فضا توصيه میشود.
منبع  :روزنامه سالمت
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دکوراسيون اتاق فرشتهھا

دلتان میخواھد بچهھاﯾی درسخوان و باھوش داشته باشيد؟ اگر
میخواھيم انسانھاﯾی موفق و فھميده به جامعه و به دنيا تحوﯾل دھيم،
اول از ھمه باﯾد محيطی سالم و امن برای رشد کودکمان فراھم بياورﯾم.
ﯾکی از مھمترﯾن نکاتی که در تارﯾخچه دکوراسيون داخلی به آن اھميت داده
شده ،نحوه چيدمان اتاق خواب است .طراحی اتاق خواب کودکان بسيار
مھم است.
شاﯾد باورتان نشود اما چيدمان اتاق خواب کودک دلبند شما ،از محل قرار
گرفتن تخت گرفته تا انتخاب بھترﯾن وساﯾل تزﯾينی و دﯾوارکوبھا و ،...تاثيری
مستقيم در رفتار خوب و درسخوان شدن او در آﯾنده دارد.
متاسفانه معموال والدﯾن به اﯾن نکات اھميت زﯾادی نمیدھند.
به  ۶نکته مھم در مورد نحوه چيدمان اتاق خواب کودک اشاره میکنيم:
 (١قاب عکسی از چھره خندان والدﯾن را در اتاق خواب کودک بگذارﯾد .اﯾن کار نه تنھا کودک را از بسياری از مشکالت روحی و عاطفی که ممکن
است او را در بزرگسالی تھدﯾد کند ،مصون میدارد ،بلکه موجب میشود تا کودک ھر زمان چشم باز میکند ،چھره خندان پدر و مادر خود را که در
واقع ارکان اصلی زندگی او را تشکيل میدھند ،در مقابل خود ببيند.
 (٢تخت کودک را به عرﯾضترﯾن دﯾوار اتاق خواب تکيه بدھيد .مراقب باشيد که کودک از روی تختش در اتاق را ببيند.
بھتر است دﯾواری که برای تکيه دادن تخت کودکتان انتخاب میکنيد ،مقابل دستشوﯾی ﯾا حمام نباشد چون میتواند سالمت کودکتان را به
مخاطره بيندازد.
اگر دو فرزند دارﯾد ،بھتر است از تختھای دو طبقه تا حد ممکن استفاده نکنيد ،چرا که کودکان نياز دارند فضای باز و راحتی باالی سرشان داشته
باشند و تختھای دو طبقه اﯾن امکان را از کودکی که در طبقه اول میخوابد ،میگيرد و ھمين موضوع میتواند در آﯾنده باعث فشار عصبی در او
شود.
کودکی که در طبقه باال میخوابد نيز از آنجا که ﯾک فضای خالی در زﯾر محل خوابش وجود دارد ،احساس ناامنی میکند و ھمين حس میتواند در
بزرگسالی تاثيرات بدی در روحيهاش بگذارد.
 (٣گوشه مناسبی از اتاق را به مکانی برای مطالعه اختصاص دھيد .در گوشهای از اتاق کودک خود ميز و صندلی و چراغ مطالعهای بگذارﯾد و به او
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بفھمانيد که مکان مناسب برای مطالعه و درس خواندن ،ھمان است.
به اﯾن ترتيب به او نشان میدھيد که چقدر درس خواندن و مطالعه براﯾتان اھميت دارد.
 (۴اتاق خواب کودک را به محيطی سالم تبدﯾل کنيد .تصاوﯾر آب و درﯾا ،آکوارﯾوم ﯾا وجود صدای آب میتواند محيط ناسالمی اﯾجاد کند و در آﯾنده
موجب بروز بيماری آسم در کودک شود.
 (۵محيط و فضای اتاق خواب کودک را ھمواره تميز و جمع و جور کنيد .کمدھای دﯾواری و کشوھای اتاق خواب کودک را ھميشه تميز و مرتب کنيد.
ھر چه فضای اتاق خواب باز و خالی از به ھم رﯾختگی باشد ،کودک به ھمان ميزان احساس آرامش بيشتری خواھد داشت و خالقيت و قدرت تخيل
او افزاﯾش میﯾابد .با جمع کردن وساﯾلی که ممکن است کودکتان تا ﯾک ﯾا دو ماه دﯾگر از آنھا استفادهای نکند ،به چشم او استراحت بدھيد.
 (۶با استفاده از نور ،رنگ و آثار ھنری مثل نقاشی محيطی شاد برای کودک خود فراھم آورﯾد.
اتاق خواب کودک باﯾد به او روحيهای شاداب ببخشد .اطمينان حاصل کنيد که نور اتاق کافی باشد .سعی کنيد دﯾوار اتاق خواب کودک خود را رنگ
آبی نزنيد ،چرا که اﯾن رنگ موجب افسردگی در کودک شما میشود و انرژی او را تحليل میبرد.
رنگھای روشن ھمچون زرد ،صورتی کمرنگ و سبز روشن میتواند انتخاب خوبی برای رنگ دﯾوار اتاق کودک باشد.
ﯾکی از نکات مھم در مورد تزئين اتاق خواب کودک اﯾن است که از قرار دادن تصاوﯾر حيوانات وحشی و درنده کامال بپرھيزﯾد .در عوض عکسھاﯾی را
انتخاب کنيد که حس خالقيت و آرامش را در او تقوﯾت کنند.
منبع  :روزنامه اطالعات
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تقرﯾباً در اكثر مواقع بين دكوراسيون اتاق كودك و تحرﯾك پذﯾری او ارتباط
مستقيم وجود دارد.
زﯾرا بين كودكان بيش فعال و گونه ای كه ما اتاق آنھا را دكور می كنيم و
ھمچنين رنگھاﯾی را كه انتخاب می كنيم ارتباط مستقيم وجود دارد.
كودكان در اتاقی كه از انواع اسباب بازی و عروسكھا انباشته شده است و
برای دﯾوارھاﯾش از رنگھای اوليه بسيار تند و روشن استفاده شده است
نمی توانند آرامش پيدا كنند.
ما احتياج دارﯾم تا كودكمان در ﯾك اتاق دنج ،آرام و ساكت قرار دھيم و آنھا را
تشوﯾق كنيم تا آرامش پيدا كنند و استراحت كافی داشته باشند.
ھنگامی كه می خواھيد رنگ اتاق خواب كودكتان را انتخاب كنيد از رنگھای
گرم و شاد مانند رنگھای بنفش كمرنگ ،ھلوﯾی ،زردكمرنگ )كره ای( و
كاكائوﯾی استفاده كنيد اگر در اتاق اسباب بازﯾھاﯾی است كه پرواز می كند،
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روی زمين حركت می كنند مانند انواع ماشين ھای اسباب بازی و ﯾا قطارھاﯾی كه دور تا دور اتاق حركت می كنند وجود دارد سرﯾعاً آنھا را جمع
كنيد و اتاق را به محيطی آرام و راحت تبدﯾل كنيد .سكون و آرامش در اﯾنجا حرف اول را می زند بنابراﯾن وقتی كه شما محيط اتاق را آرام می كنيد
به ھمان ترتيب كودك خود را نيز آرام كرده اﯾد.
اتاقھای كودكان به راحتی با عروسكھا ،اسباب بازﯾھا ،لگوھا و وسائل دﯾگر تبدﯾل به ﯾك محيط شلوغ و در ھم و برھم می شود به خاطر داشته
باشيد ھر وسيله ای كه صحبت از فعاليت و جنب و جوش دارد باعث می شود كه به اتاق فضای بيداری وعاری از آرامش را القا كند ،بنابراﯾن
عروسكھاﯾی را كه آرام و راحت ھستند رنگشان مليح و لطيف است و به ھيچ عنوان خشونت و شر و شور در آنھا نيست را در معرض نماﯾش قرار
دھيد و جاﯾی بگذارﯾد كه كودكتان به راحتی آنھا را ببيند اما برعكس آن دسته از اسباب بازﯾھاﯾی كه بازی كردن با آنھا احتياج به تحرك و جنب و
جوش دارد را در جاﯾی دور از دسترس مانند كمد ﯾا قفسه ھای دربسته اتاق قرار دھيد.
● كودكانی كه با خواھر ﯾا برادر خود اتاق مشترك دارند:
وقتی كه قرار است كودكان ﯾك اتاق خواب را با ﯾكدﯾگر تقسيم كنند ،دقت كنيد كه برای ھر كدام ﯾك قسمت كامال ً مجزا را در درون اتاق اختصاص
دھيد كه با نامھای خودشان مشخص شده باشد شما می توانيد اتاق را به وسيله ﯾك ميز ،صندلی ،ﯾك جعبه ،اسباب بازﯾھا و ﯾا حتی ﯾك كمد به
٢قسمت مساوی تقسيم كنيد.
بدﯾن ترتيب برای ھر كدام به طور جداگانه فضاﯾی را تعرﯾف كنيد و به ھر دوی آنھا ﯾاد بدھيد كه چگونه به حرﯾم دﯾگری باﯾد احترام بگذارد.

مھسا مقدمی
منبع  :دوستان
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دکوراسيون اقتصادی

▪ برای فراھم کردن محيطی آرام و زﯾبا،تنھا کافی است که کمی فکر کنيد.
روشھاﯾی وجود دارند که ھزﯾنه چندانی را بر دوش شما نخواھند گذاشت ،
خالقيت و ابتکار شما را افزاﯾش خواھند دادو خانه ای زﯾباو دلپذﯾر را برای
شنما به ارمغان خواھند آورد .در اﯾنجا به چند نکته مفيد و کم ھزﯾنه اشاره
می کنيم:
 (١برای دکوراسيون زﯾبا و جذاب محيط زندگی خود حتماً نيازی نيست از
مبلمان گران قيمت استفاده کنيد .توصيه میکنيم قبل از شروع خرﯾد مبلمان
و ﯾا رنگ آميزی منزل خود سری به چند کتاب فروشی بزنيد .با خرﯾد
کتابھای دکوراسيون ممکن است اﯾدهھای جالبی در مورد رنگ و نحوه
چيدمان وساﯾل بگيرﯾد.
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 (٢استفاده از وساﯾل قدﯾمی :گاھی میتوانيد از وساﯾل و مبلمان قدﯾمی برای منزل خود استفاده کنيد.
وساﯾل و اشياﯾی که ممکن است در زﯾرزمين منزل شما بدون استفاده افتاده باشند ﯾا بعضی از آنھا را بتوانيد از مکانھاﯾی نظير جمعه بازار تھيه
کنيد.
● نکته :در صورت عالقه به خرﯾد از جمعه بازارھا سعی کنيد در آخرﯾن ساعات روز مراجعه کنيد تا بتوانيد با قيمتھای مناسب تری خرﯾد خود را
انجام دھيد .از اﯾنکه چانه میزنيد تا جنس مورد نظر را با قيمت مناسبی خرﯾداری کنيد اصال ً خجالت نکشيد!
 (٣در صورتی که محل سکونت خود را اجاره کردهاﯾد و از رنگ آميزی و ﯾا کف پوش آن رضاﯾت ندارﯾد ،سعی کنيد قبل از ھرگونه تغييرات با صاحب
خانه مشورت کرده و وی را متقاعد کنيد که ھزﯾنه رنگ آميزی و تغييرات را از اجاره کسر کند (۴ .رنگ آميزی و تغيير رنگ لوازم ،ارزانترﯾن روش ممکن
برای اﯾجاد تنوع در دکوراسيون است .ضمن اﯾنکه خود شما ھم میتوانيد آن را انجام دھيد.
 (۵نقشهھا و عکسھای قدﯾمی ،در صورتی که قابی مناسب برای آنھا پيدا کنيد ،از بھترﯾن و ارزانترﯾن وساﯾل تزئينی دﯾوارھا ھستند.
 (۶ھداﯾاﯾی را که دوستان و اقوام به عنوان ھدﯾه منزل جدﯾد برای شما میآورند ،لزوماً در کمد و گنجه نگذارﯾد.
میتوانيد از آنھا در نقاط مختلف منزل جھت دکوراسيون استفاده کنيد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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دکوراسيون با کمترين ھزينه

بسياری از ما ماﯾليم دکوراسيون منزلمان را عوض کنيم و ﯾا دست کم
تغييراتی در جھت زﯾباتر شدن فضای منزل اﯾجاد کنيم .اما نياز به بودجه
گزاف اغلب ما را از اﯾن فکر منصرف می کند .حال آنکه تغيير دکوراسيون
لزوماً نياز به خرﯾد لوازم و وساﯾل جدﯾد ،لوکس و گرانقيمت ندارد و در خيلی
از موارد می توان تنھا با اﯾجاد ھارمونی جدﯾد و بسيار جذاب تر از قبل در آن
آفرﯾد .در حقيقت اﯾجاد زﯾباﯾی در دکوراسيون ﯾک خانه نيازمند خرﯾد مبلمان
نفيس و لوازم دکوراسيونی لوکس نيست ،بلکه کافی است با به وجود
آوردن ھماھنگی ميان لوازم موجود و احياناً حذف ﯾا افزودن برخی از جزئيات و لوازم ساده اما متناسب با بقيه اجزا نماﯾی چشم نواز به اتاق بدھيم.
اﯾجاد ھماھنگی گاه با حذف بعضی از وساﯾل و گاه تنھا با تغيير دادن رنگ لوازم حاضر امکان پذﯾر است .مثال ً تغيير دادن رنگ دﯾوارھا که بزرگترﯾن
سطوح ﯾک اتاق را تشکيل می دھند خود به تنھاﯾی تاثير بسزاﯾی در نمای آن دارد.
برای تغيير دکوراسيون در اتاقی که در تصوﯾر مالحظه می فرماﯾيد دکوراتور بيش از ھر چيز ،دﯾوارھای اتاق را با استفاده از تکنيک پتينه و دکوپاژ دچار
تغييراتی چشمگير کرده است .ﯾک دراور در کنار پنجره قرار داده شده و از سطح روی آن برای به نماﯾش گذاشتن ظروف تزئينی استفاده شده
است .استفاده از شاخه ھای گل زرد رنگ طبيعی و ھمچنين شاخه ھای بيد فرمی در گوشه و کنار اتاق نيز بر زﯾباﯾی آن افزوده است.
ھنگامی که ﯾک پالت رنگی خاص را برای دکوراسيون اتاقی انتخاب می کنيد ،با در نظر گرفتن وساﯾلی که در ساﯾر اتاق ھای خانه و حتی در انباری
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منزل دارﯾد ،ممکن است وساﯾلی متناسب با اﯾن پالت رنگی بيابيد و آنھا را به اتاق مورد نظر انتقال دھيد تا ھم به عنوان زﯾنت آن اتاق مورد
استفاده قرار گيرند و ھم خود در بستری مناسب زﯾباتر جلوه کنند.
پرده سبز زﯾتونی پنجره دوختی بسيار ساده دارد .تواناﯾی کار با چرخ خياطی تنھا مھارت الزم برای دوختن چنين پرده ھاﯾی است .سپس پرده ھای
حرﯾر روﯾی به سادگی گره زده شده اند که خود به مدلی برای پرده تبدﯾل شده است .با استفاده از چند کوسن به رنگ ھای سبز ھمرنگ با پرده
حرﯾر و روکش کاناپه چمنی رابطه الزم ميان آنھا اﯾجاد شده است .در مواردی که ماﯾليد در صرف ھزﯾنه ھا صرفه جوﯾی کنيد حتی ممکن است
پارچه ھای ساده سفيدی که در منزل دارﯾد را برای ھماھنگی با دکوراسيون جدﯾد رنگ کنيد و اﯾن کار به راحتی با رنگ ھای پارچه امکان پذﯾر
است ،حتی ممکن است پرده سفيد قبلی پنجره را با رنگ مورد نظر رنگ کرده و دوباره مورد استفاده قرار داد.در آخر با افزودن ظراﯾفی از قبيل
ظروف شيشه ای سبزرنگ در اشکال و پرده ھای رنگی متفاوت به تنوع و در عين حال ھماھنگی فضا افزوده شده است .با بستن شاخه ھای
خشک بيد به دور پاﯾه آباژورھا و چسباندن گلبرگ ھای خشک به دور لبه کالھک آنھا آباژورھا نماﯾی منحصر به فرد و ھمچنين جدﯾد ﯾافته اند و بدون
صرف ھزﯾنه بيشتر برای خرﯾد آباژورھای جدﯾد با دکوراسيون ھماھنگ شده اند .چنان که مالحظه می کنيد بسياری از تغييرات اﯾجاد شده در
دکوراسيون اﯾن اتاق و ﯾا تقرﯾباً تمام آنھا توسط صاحب خانه قابل اجرا و با صرف ھزﯾنه ای محدود و در اندک زمان امکان پذﯾر ھستند .شما نيز می
توانيد با ھمين روش تغييراتی مشابه را در منزلتان اﯾجاد کنيد و از نتاﯾج نشاط آور تغيير دکوراسيون بھره مند شوﯾد
منبع  :بيا تو جوان
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دکوراسيون بھاری

● نكاتی درباره نوع چيدمان در فصل بھار
با توجه به اﯾن امر كه با تغيير فصل ،تغييراتی در دكوراسيون و شيوه چيدمان
خانهھا صورت میگيرد ،در ستون اﯾن ھفته به چند نكته درباره دكوراسيون
بھاری خانهھا میپردازﯾم .از نكات مھم دكوراسيون در فصل بھار ،به وجود
آوردن فضاﯾی است كه نشاط و آرامش فصل بھار را در خانهھا منعكس كند.
▪ فضاﯾی روشن خلق كنيد
بھتر است با آغاز فصل بھار ،روكش مبلمان ،پردهھا و آن دسته از پارچهھاﯾی
را كه بافت ضخيم)مانند :پشم ،مخمل و (...دارند ،تغيير دھيد و از بافتھای
نازك و به رنگ روشن استفاده كنيد تا فضاﯾی بھاری و روشن خلق شود.
استفاده از بافتھاﯾی به رنگ روشن و با طرحھای گلدار در اﯾن فصل بسيار
مناسب است .پردهھا ،روكش مبلمان و روميزیھا را از بافتھای بسيار نازك
انتخاب كنيد تا فضای وسيع و روشنی به وجود آورﯾد.
▪ كفپوشھا را دوباره بررسی كنيد
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بسياری از كفپوشھا تنھا مناسب فصل سرد زمستان ھستند و تنھا در اﯾن فصل كاربرد دارند .با جمعآوری بسياری از فرشھا و قاليچهھا میتوانيد
فضای مناسبی را به وجود آورﯾد .با آغاز فصل گرما و تجدﯾد نظر در مورد كفپوشھا ،میتوانيد دمای متعادلی را برای ھوای اتاق فراھم كنيد ،چرا كه
بسياری از كفپوشھا تنھا در فصل سرد مورد نياز ھستند و در فصول گرم مورد استفاده قرار نمیگيرند .با افزاﯾش دما میتوانيد بسياری از
كفپوشھا را جمعآوری و به جای آنھا از كفپوشھای نازك كه به رنگ روشن ھستند ،استفاده كنيد.
▪ تغييری در چيدمان مبلمان
اگر مبلمان خانهتان بهگونهای چيده شدهاست كه حول محور شومينه قرار گرفته ،بھتر است به سمت دﯾگری آن را بچينيد .برای مثال جاﯾی قرار
دھيد كه دور از نمای شومينه قرار گيرد ،مثال به سمتی كه روبه منظره حياط باشد .اگر فضای كافی برای اﯾن كار ندارﯾد ،بھتر است كه شومينه را
تميز كرده و داخل آن گلھای خشك قرار دھيد.
▪ فضای بيرونی را به داخل خانه دعوت كنيد
بھتر است كه در فصل بھار ،گلھای خشك مخملی را برای فصل زمستان انبار كنيد و گلھای تازه را جاﯾگزﯾن آنھا كنيد .استفاده از گل و گياه زنده در
فضای داخلی در فصول گرم ،حس مساعدی را به انسانھا منتقل میكند و باعث میشود كه اﯾن احساس را داشته باشيد كه بيرون از فضای
خانه ھستيد .اضافه كردن گلھا و گياھان به دكور خانه باعث افزاﯾش روحيه اعضای خانواده و اﯾجاد حس نشاط و شادمانی در فضای داخلی منزل
میشود .با افزودن فضای سبز به دكور منزلتان ،میتوانيد احساس راحتی و شادمانی را به محيط منزل بيافزاﯾيد و ھمچنين باعث تكميل
دكوراسيون داخلی خانهتان شوﯾد.
▪ تجدﯾد نظر در چيدمان وساﯾل تزئينی
با به پاﯾان رسيدن فصل زمستان و شروع فصل بھار ،بھتر است در نوع چيدمان وساﯾل تزئينی ھم تجدﯾد نظر كنيد و بسياری از آنھا را كه تنھا
مخصوص فصل زمستان ھستند ،در داخل كمدھا انبار كنيد .به ھنگام چيدمان دوباره وساﯾل تزئينی بھتر است آن دستهای كه رنگ روشن دارند و
كرﯾستالی ھستند استفاده كنيد و از رنگھای تيره اجتناب كنيد .استفاده از رنگھای شاد و تند در اﯾن فصل ،حال و ھواﯾی دﯾگری را به خانه منتقل
میكند.
▪ الگوھای تيره را حذف كنيد
با تغيير رنگ عناصر دكوراتيو تيرهای مانند وساﯾل تزئينی ،روكش مبلمان و بافت پارچهای پردهھا ،میتوانيد فضاﯾی كامال شاد و بھاری به وجود آورﯾد.
با اضافه كردن بافتھای طرحدار و روشن مانند استفاده از كوسنھاﯾی با رنگ روشن و شاد ،استفاده از گلدانھای شيشهای و كرﯾستال و
استفاده از وساﯾل تزئينی كه رنگی روشن دارند ،میتوانيد فضاﯾی مناسب با فصل بھار را به وجود آورﯾد.
منبع  :روزنامه سالمت
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دکوراسيون حمام و دستشويی

حمام و دستشوﯾی در بعضی از خانه ھا تنھا به عنوان فضاﯾی کاربردی
شناخته ميشود که شاﯾسته توجه و وقت گذاشتن نيست .با اﯾن وجود
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بھسازی اتاقی که ھر روز مورد استفاده تمام اعضای خانواده قرار گرفته و
تقرﯾبا تمام مھمانان آنرا ميبينند ميتواند برای اﯾن فضای فراموش شده بسيار
مفيد باشد.
شاﯾد شما از تزئين دستشوﯾی و حمام بدتان نمی آﯾد اما نميدانيد چگونه
سادگی آنرا حفظ کرده و ﯾا نميتوانيد در مورد چگونگی اﯾن تزئين تصميم
بگيرﯾد ،مطلب زﯾر ميتواند براﯾتان مفيد باشد.
● نکاتی درباره دکوراسيون
روشھای متعددی برای آراستن حمام وجود دارد اما کار مشکل ،انتخاب تنھا
ﯾکی از اﯾن روشھاست .اگر اﯾده شما شامل وساﯾل و خرده رﯾزھا و دﯾگر
وساﯾل گران قيمت تزئينی است ،حتما قبل از قرار دادن تمام اقالم مورد نظرتان در اتاق ،به تناسب و ترکيبات ممکن اﯾن موارد فکر کنيد .ممکن
است افزودن ﯾک عنصر تزئينی از نظر شما بسيار عالی باشد ،اما تناسب اﯾن شیء با باقی وساﯾل حمام مانند آﯾنه ،قفسه داروھا و…تناسبی
نداشته باشد.
ﯾکی دﯾگر از اشتباھات راﯾج در تزئين حمام و دستشوﯾی ،استفاده از چند طرح و نقش مختلف است .برای مثال دﯾوارھا نقش و نگاری متفاوت از
حوله ھا و ھردو اﯾنھا متفاوت از پرده حمام و فرش ھستند .چنين کاری تصوﯾری مغشوش و عصبی کننده به وجود می آورد .بھترﯾن راه ،استفاده از
حداکثر دو نقش متناسب از نظر رنگ ،طرح –مثال گل و گياه ﯾا ماھی -و بافت ،با ﯾکدﯾگر در فضای حمام است.
● چند اﯾده موضوعی
شما ميتوانيد برای اﯾجاد ھماھنگی ،حمام را ھم مانند بقيه منزل تزئين کنيد ﯾا تمی را درنظر بگيرﯾد که به کلی با فضای باقی خانه متفاوت باشد.
برای مثال ،اگر به ساحل درﯾا عالقه دارﯾد ،ميتوانيد درﯾا را موضوع تزئين حمام قرار دھيد .رنگ دﯾوارھا را آبی روشن ﯾا بژ-به رنگ ماسه -انتخاب کنيد
و برای تقوﯾت موضوع ﯾکی دو عکس به دﯾوار نصب کنيد.
نکته مھم اﯾن است که موضوع مورد نظر شما ھرچه باشد ،بھترﯾن کار ساده و خنثی نگھداشتن رنگ کف ،دﯾوارھا و طاقچه ھاست و در عوض باﯾد
از لوازم و خرده رﯾزھای تزئينی استفاده کرد .به اﯾن ترتيب اگر بخواھيد پس از مدتی تم تزئينی حمام را تغيير دھيد ،خرج زﯾادی متحمل نخواھيد
شد.
● فوق مدرن
برای کسانی که به وساﯾل مکانيکی و مدرن عالقه دارند ،روش تزئين و تجھيز حمام با آخرﯾن وساﯾل و تکنولوژی بسيار جالب خواھد بود .شيرھای
مجھز به چشم الکترونيک ،سر دوشھای جالب و مانند اﯾنھا .انواع سردوشھا از مدلھای قابل تنظيم تا انواعی که دارای چند خروجی آب ھستند و از
دو ﯾا چند جھت آبفشانی ميکنند ،در بازار موجود است .شيرھای آب دارای چشم الکترونيک نيز از دسته مواردی ھستند که واقعا ارزش مخارج تھيه
و نصب دارند و موجب صرفه جوﯾی فراوان در آب ميشوند.
● آرام بخش
اگر سبک مورد عالقه شما به سمت آرامش و سادگی تماﯾل دارد ،برای اﯾجاد فضاﯾی متناسب با اﯾن روحيه باﯾد حمام را با رنگھای روشن تزئين
کنيد .رنگھای روشن فضا را بزرگتر نشان داده و موجب تقوﯾت روحيه شخص ميشوند .اگر به بوھا حساسيت ندارﯾد ،در حمام از خوشبو کننده ھای
طبيعی دارای اسانس الوندر )اسطوخودوس( استفاده کنيد.
بوی اﯾن گياه بسيار آرام بخش بوده و انواع خوشبو کننده ھای آن به شکلھای مختلف مانند شمع ،ظروف تزئينی با محفظه ای برای اسانس،
صابون و… در بازار موجود است .تزئيناتی با مواد طبيعی مانند چوب و سنگ و ھمچنين گياھان سبز طبيعی ﯾا مصنوعی – نه گلھای مصنوعی
درشت قرمز و زرد -نيز به اﯾجاد فضاﯾی آرام بخش کمک ميکند.
● سليقه کودکانه
تزئين حمام و دستشوﯾی به طوری که برای کودکان جذاب باشد ،عالقه آنان به پاکيزگی و نظافت را تقوﯾت ميکند و در عين حال شادی و جذابيت
خاصی به خانه ميدھد .از فرزندانتان بپرسيد که دﯾدن چه چيزی بيش از ھمه براﯾشان جالب است .مثال ﯾک کتاب ﯾا داستان خاص را دوست دارند؟

www.takbook.com

www.takbook.com
حيوانات و ماھيھا را ميپسندند ﯾا به جنگل عالقه دارند؟ ﯾافتن مواد تزئينی-کاربردی مانند حوله ،پرده حمام و جای صابون و مسواک با تم مورد
عالقه کودکان کار مشکلی نيست .برای تزئين دﯾوار ھم ميتوانيد از تواناﯾی خود در طراحی ﯾا از تصاوﯾر آماده استفاده کنيد.
به ﯾاد داشته باشيد که تماشای چند کاتالوگ و مجله و ھمچنين گشت و گذار در فروشگاھھا ميتواند نيروی خالقه شما را تحرﯾک کرده و انتخابھای
درست تری در مقابلتان قرار دھد .مھمترﯾن نکته اﯾن است که شما وساﯾلی را برای اتاقی ميخرﯾد که "ھر روز" و "به دفعات" آنھا را ميبينيد ،پس با
دقت و توجه به سليقه جمعی خانوادھف مواردی را انتخاب کنيد که زود شما را دلزده نکرده و تا مدتھا براﯾتان جذاب باشند.
منبع  :پرشين وی
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دکوراسيون خانه کوچک

نمونه استفاده از ميز کشودار ،مبلمان رنگ روشن و نورسفيد مالﯾم فضا در
دکوراسيون آپارتمان فقط در مورد ابعاد فيزﯾکی نيست اﯾن فضا در مورد ھر
چيزی که دﯾده می شود صدق می کند .بنابراﯾن استفاده از نکات شگفت
آور زﯾر برای تبدﯾل کردن آپارتمان ﯾا خانه کوچک شما به ﯾک مکان مجلل ،زﯾبا
و جادار کمک می کند:
▪ بزرگترﯾن مبل خود را جلوی بزرگترﯾن و طوالنی ترﯾن دﯾوار قرار دھيد
وقسمت مرکزی را کامال قابل دﯾد بگذارﯾد.
▪ به جای کاناپه بزرگ و ﯾک ست جاگير ،ﯾک ست مبلمان کوچک با طراحی
باز خرﯾداری کنيد تا ھر وقت که خواستيد به راحتی چيدمان آن را بر اساس
راحتی و عالﯾق خود تغيير دھيد.
▪ چراغ ھاﯾی که در سقف قرار داده می شوند نباﯾد طوری باشند که ارتفاع
اتاق را کم کنند.
▪ روشن تر بودن سقف نسبت به دﯾوارھا و مبلمان باعث روشن تر شدن و
دلبازتر شدن اتاق می شود.
▪ قسمت نشيمن را با قرار دادن ﯾک کاناپه بزرگ جلوی طوالنی ترﯾن دﯾوار ،ﯾک ميز چای جلوی آن و دو صندلی روبروی ميز در دو طرف آن ،از قسمت
ھای دﯾگر جدا کنيد.
▪ جای مبل شما در اتاق جاﯾی است که ھنگام ورود و خروج به اتاق مزاحم کسی نباشد و بھتر است که نزدﯾک گنجه وکمدتان باشد.
▪ نور سفيد و مالﯾم که به طور مساوی سراسر اتاق را عادالنه روشن کرده باشد باعث بزرگ تر نشان دادن اتاق می شود.
▪ استفاده از تک رنگ ھای مالﯾم اتاق را بزرگ تر نماﯾش می دھد.
▪ وساﯾل ساده و کمينه خانه شما را تميز وسازمان ﯾافته تر می کند.
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▪ از آﯾنه ھا و سطح ھای صاف و درخشنده که ھر چه بيشتر نور را منعکس کنند و اتاق را بزرگتر و روشن تر نشان دھند استفاده کنيد.
▪ از نقش ھا و طرح ھای کوچکتر برای دﯾوارھا و اسباب ھای بزرگ استفاده کنيد.
▪ ﯾکی از راه ھای بزرگ جلوه دادن ﯾا اﯾجاد فضا در خانه کوچک ،استفاده از وساﯾل کوچک است مثال استفاده از تلوﯾزﯾون ھای  LCDو نصب آن به
دﯾوار می تواند به باز کردن فضا مخصوصا در خانه ھاﯾی که سقفشان کوتاه است کمک کند.
▪ استفاده از صندلی ھای بدون پشت در کنار کانتر آشپزخانه به بيننده تصور زﯾادتر بودن فضا می دھد چون نداشتن پشت و جمع و جور بودن آن به
آسانتر دﯾدن بقيه قسمت ھای خانه کمک می کند.
▪ ميز اتاق نشيمن )ميز چای( را از نوعی انتخاب کنيد که زﯾر آن چندﯾن قفسه داشته باشد تا از زﯾر آن نيز بتوانيد بعضی از لوازم مثل کتاب ﯾا
مجالت ﯾا وساﯾلی از اﯾن قبيل ،که به طور معمول روی ميز قرار دارند را زﯾر ميز بگذارﯾد تا از بھم رﯾختگی نيز جلوگيری شود.
منبع  :روزنامه مردمساالری
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دکوراسيون داخلی

اﯾجاد دکوراسيون در ساختمان ﯾعنی قابل تحمل کردن گچ و آجر و سنگ بی
روح برای انسان ھاﯾی که در آن زندگی می کنند.
زﯾباﯾی فضاﯾی که ساعت ھای متمادی از شبانه روز را در ان می گذرانيم و
ﯾا از ميھمانان عزﯾزمان پذﯾراﯾی می کنيم تاثير فراوانی در بوجود اوردن روحيه
خوب و با نشاط دارد معماری از ان دسته از رشته ھاﯾی ھست که به طور
مستقيم با زندگی مردم در ارتباط است و معنی عمومی ان طراحی فضا
می باشد حال با اضافه کردن ﯾک بخش دﯾگر از معماری با عنوان معماری
داخلی می توان برای انسان ھا که در عصر ماشينی با گذر از خيابان ھا و
ترافيک ھای سنگين فضاﯾيخلق کرد که با حضور داشتن در اﯾن فضا بتوان
راحتی را برای او فراھم نمود اﯾجاد دکوراسيون خوب و زﯾبا ﯾکی از ارکان مھم
ساختمان است که در واقع ثمر ﯾک تالش چند جانبه از طرف اکيپھای مختلف
فنی و ھنری می باشد.
بدون شک قدمت حضور شيشه در کنار دﯾگر مصالح ساختمانی از دﯾر باز
نشان دھنده ی اھميت زﯾاد اﯾن جسم شفاف می باشد .در ھر ابنيه ای که در طول تارﯾخ تا امروز توسط بشر ساخته شده از شيشه به عنوان
ﯾکی از مصالح کاربردی و تزئينی استفاده شده است.با اﯾن حال سعی در زﯾبا کردن و نقش آفرﯾنی بر روی شيشه به عنوان ﯾک ھنر قدﯾمی انسان
را مشغول به خود ساخته که بدﯾن جھت کاربد ھای بيشتری بر آن افزوده شده است.
با توجه به مقدمه ای که در ابتدا اوردم سعی در معرفی ﯾکی از مترﯾال ھاﯾی که در زﯾباﯾی و دکوراتيو کردن فضا ھای شما نقش دارد بپردازم.
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شيشه ھای نقش برجسته ﯾکی از زﯾبا ترﯾن و منحصر به فرد ترﯾن مترﯾال ھای مجمد در بازار است که با نورپردازی مناسب زﯾباﯾی ان دوچندان می
شود و محيط سرد و بی روح ما را زﯾباتر و نه تنھا قابل تحمل می کند بلکه باعث اﯾجاد احساس راحتی و آرامش خاطر می شود .مطمئناً با دﯾدن
تصاوﯾر اﯾن اﯾميل با من در اﯾن مورد ھم عقيده خواھيد شد.
منبع  :زن روز
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دکوراسيون داخلی منزل و انرژی مثبت

به كمك فنگ شوﯾی فضای داخلی خانه را اصالح كنيد و انرژی ھای مثبت را
به جرﯾان اندازﯾد .خانه شما از اﯾن پس مظھر آساﯾش ،آرامش و نشاط
خواھد بود.فنگ شوﯾی )در لغت به معنای باد و آب( ھنر چيدمان محيط برای
اﯾجاد تعادل و ھماھنگی بھتر ميان انرژی ھاﯾی است كه ما را احاطه كرده
اند .اصول فنگ شوﯾی از چند ھزار سال پيش بارھا مورد تجربه قرار گرفته و
ھنوز با زندگی ھای پراضطراب و خانه ھای مدرن ما مطابقت دارد.از نظر فنگ
شوﯾی با اﯾجاد تعادل ميان پنج عنصر بنيادی )چوب ،آتش ،خاك ،آھن و آب(
می توان نظم الزم برای تغيير انرژی ﯾك مكان را اﯾجاد كرد و با تقوﯾت انرژی
حياتی مكان ھا »چی« مانع از نشر انرژی ھای منفی و امواج مخرب شد.
زمانی كه توده ھای انرژی راكد را آزاد می سازﯾم و به آنھا جھت می دھيم
تا بدون محصور شدن جرﯾان ﯾابند درمی ﯾابيم كه احساس آرامش ،آسودگی
و ھمچنين اعتماد به نفس بيشتری دارﯾم) ...برای ﯾادآوری به بخش نخست
وﯾژه نوروز مراجعه نماﯾيد( فنگ شوﯾی ھمچنين برای دو نيروی متضاد و در
عين حال مكمل »ﯾين و ﯾانگ« نقش اساسی قائل است .از نظر فنگ شوﯾی اﯾن دو اصل مبدا انرژی حياتی ھستند كه در محيط و ھمچنين در
وجود ما جرﯾان دارند.
ھمانگونه كه طب سوزنی جرﯾان انرژی را در بدن بھبود می بخشد ،فنگ شوﯾی ھمين عمل را در محيط پيرامون ما انجام می دھد.بنابراﯾن شاﯾد
بھتر است دكوراسيون خانه خود را به روشی اصالح كنيم كه انرژی ھای مثبت راحت تر جرﯾان ﯾابند.ممكن است شما از طراحی نظم در خانه خود
كامال ً راضی باشيد اما می توانيد برای اصالح و بھبود جزئيات از فنگ شوﯾی استفاده كرده و به نتاﯾج مطلوب تری دست ﯾابيد.در اﯾن نوشتار سعی
بر اﯾن است كه بدون نياز به وارد شدن به پيچ و خم ھا و اصول پيچيده فنگ شوﯾی ،با ارائه راھكارھای عملی ،دكوراسيون داخلی خانه را
ساماندھی كرده و با جاری ساختن انرژی ھای مثبت ،خانه را به مكان سالمت جسم و روح تبدﯾل سازﯾم .پس ابتدا به بررسی بخش ھای مختلف
خانه می پردازﯾم ،البته مراقب باشيد كه در به كارگيری اصول فنگ شوﯾی با صبر و حوصله عمل كنيد و پس از انجام ھر تغيير در فنگ شوﯾی خانه،
اثر آن را ارزﯾابی و سپس تغيير دﯾگری را شروع كنيد .به قول چينی ھا مانند جادوگری كه تازه به چوب جادو رسيده است عمل نكنيد.پنج اصل كلی
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فنگ شوﯾی در اﯾن زمينه عبارتند از:
 (١فنگ شوﯾی توصيه نمی كند كه قواعد آن موبه مو اجرا شود .اﯾن اصول را فقط در اتاق ھاﯾی به كار برﯾد كه فكر می كنيد الزم است.
 (٢به كارگيری فنگ شوﯾی اضافه كردن اشيای ساخت چين به لوازم خانه نيست.
 (٣ھر وسيله شكسته ،خراب و بی استفاده را بازبينی كنيد و شھامت دور نرﯾختن ﯾا تعمير مجدد آن را داشته باشيد.
 (۴ھداﯾا و وساﯾلی را كه از آنھا خوشتان نمی آﯾد در كمدھاﯾتان انبار نكنيد .كمترﯾن ضرری كه دارند اﯾن است كه بيھوه جای شما را اشغال می
كنند.
 (۵از بی نظمی بپرھيزﯾد ،ھوا را تھوﯾه كنيد و به طور مرتب خانه را نظافت كنيد تا انرژی مثبت آزادانه جرﯾان ﯾابد.و باالخره ﯾك بار دﯾگر ﯾادآوری می
شود كه  :فنگ شوﯾی پيروی از خرافات و موھوم پرستی ھای چين باستان نيست ،مدﯾتيشن و تمرﯾن روحی نيست ،روشی زودگذر و دوره ای
نيست ،جادو ھم نيست،بلكه ھنری است ساده ،انعطاف پذﯾر و ملموس برای افزاﯾش نشاط ،آرامش و تعادل در زندگی روزمره كه با انواع سبك
ھای دكوراسيون سازگاری دارد.
▪ ورودی خانه
ورودی ،فضای ارتباطی مابين دنيای بيرون و آشيانه گرم و نرم شما است .در اﯾن مكان است كه افراد و انرژی ھا داخل و خارج می شوند .از نظر
فنگ شوﯾی ،در ورودی ،دھانه خانه است زﯾرا انرژی »چی« )انرژی حياتی مكان ھا( پس از ورود از در بالفاصله در تمام اتاق ھا پراكنده شده و در
زندگی اشخاص جرﯾان می ﯾابد.
▪ توصيه ھای مفيد
توجه وﯾژه به ورودی اصلی ھر خانه و مجتمع مسكونی الزامی است .ورودی اصلی خانه را نباﯾد به انبار و محل نگھداری اشيای اضافی تبدﯾل
كرد.آسانسور ،راه پله ھا و راھروی ساختمان باﯾد روشن و از عرض كافی برخوردار باشند .دقت در كيفيت پوشش كف راھروھا ،پوشش دﯾوارھا و
نوع روشناﯾی آنھا بسيار مھم است.ورودی داخلی نيز باﯾد تا حد امكان وسيع ،روشن و خلوت باشد تا انرژی »چی« بتواند بدون محصور شدن وارد
شود و آزادانه حركت كند.بنابراﯾن از گذاردن رخت آوﯾز برای آوﯾزان كردن لباس در اﯾن فضا خودداری كنيد مگر اﯾنكه آنھا را داخل كمد ﯾا گنجه مخصوص
اﯾن كار جای دھيد .كفش ھا نيز به ھمين ترتيب در جاكفشی چيده شوند.اگر ورودی شما كوچك و تارﯾك است انرژی »چی« برای داخل شدن به
بخش ھای مختلف خانه دچار مشكل خواھد شد .زﯾرا اﯾن مكان باﯾد از روشناﯾی كافی برخوردار باشد .در صورت امكان نصب ﯾك لوستر با كرﯾستال
ھای كوچك باعث افزاﯾش »چی« مثبت و مفيد می شود اما اگر اﯾن كار با سبك دكوراسيون شما سازگاری ندارد از المپ ھای ھالوژن ﯾا نورافكن
ھای كوچك چندجھته استفاده نماﯾيد و نور را به چھارگوشه ورودی پخش نماﯾيد.
بھتر است شب ھا به وﯾژه در زمستان چراغ ھا روشن باشند.برای اﯾنكه ورودی بزرگتر و روشن تر به نظر برسد رنگ روشن و درخشانی برای
دﯾوارھای اﯾن مكان استقبال انتخاب كنيد و باز ھم توجه داشته باشيد ھرچه اثاثيه كمتر باشد اﯾن فضا آزادتر و بازتر می شود.اگر ورودی كوچك
است ﯾك آﯾنه بزرگ در اﯾن مكان نصب كنيد ولی مراقب باشيد كه آﯾنه را جلوی در ورودی قرار ندھيد زﯾرا از نظر فنگ شوﯾی اﯾن كار انرژی ھای
مثبت را بازپس می فرستد.در سروﯾس ھای بھداشتی نباﯾد روبه روی در ورودی قرار گيرند زﯾرا »چی« وارد آنجا شده و تحليل خواھد رفت.اتاق
خواب و آشپزخانه نيز نباﯾد روبه روی در ورودی باشند .اگر اتاق خواب شما روبه روی در ورودی است ،در اﯾن صورت ناخودآگاه احساس امنيت
نخواھيد كرد زﯾرا اتاق شما بسيار در معرض دﯾد است.در مورد آشپزخانه نيز ممكن است مدام احساس گرسنگی كنيد .در عوض بھتر است اتاق
نشيمن روبه روی در ورودی باشد.توصيه می شود مقابل در ورودی فرش نرمی پھن شود و در صورت امكان گذاردن ﯾك كنسول و گلدان طرحدار
روی آن وسيله مناسبی خواھد بود.دﯾوار روبه روی در ورودی محل مناسبی برای نصب دعاھا و نمادھای مذھبی است.
منبع  :دوستان
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دکوراسيون داخلی منزل)لوازم را بھتر بچينيم(

ھمه اﯾده ھای تغيير دکوراسيون مستلزم صرف وقت و ھزﯾنه زﯾاد نيست .اگر
به دنبال چند اﯾده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای تغيير دادن خانه تان
ھستيد ،اﯾن  ١٠مورد می تواند کمک تان کند.
 (١چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد؛ مبلمان را از کنار دﯾوار
برداشته و سعی کنيد آنھا را در زواﯾای جدﯾدتر و گيراتر بچينيد .مثال ً قرار دادن
کاناپه به صورت مورب در ﯾک اتاق نشيمن بارﯾک باعث می شود که اتاق
وسيع تر نشان دھد.
 (٢ﯾک دﯾوار را رنگ کنيد؛ ﯾکی از دﯾوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز
ھست را به رنگ دلخواھتان رنگ کنيد .تابلوھا و لوازم ھنری از آن آوﯾزان کنيد
و مبل جدﯾد و زﯾباﯾی در آن قسمت قرار دھيد) .البته دقت داشته باشيد که
رنگ آن با ساﯾر لوازم خانه ھماھنگ باشد(.
 (٣از گل و گياه استفاده کنيد؛ گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ﯾی به خانه بياورد .اگر عالقه ﯾی به رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد ،می توانيد از
گل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد .کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی می توان آنھا را از گل طبيعی
تشخيص داد.
 (۴ﯾک قاليچه محلی در نقطه ﯾی بيندازﯾد؛ قاليچه ھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاق ھای گفت وگو و نشيمن به شمار می رود .قاليچه
ﯾی متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد.
 (۵تابلو و آﯾنه از دﯾوارھا آوﯾزان کنيد؛ تابلوھاﯾی آوﯾزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند .سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زﯾباتر
استفاده کنيد .ھنگام آوﯾزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا باشد.
 (۶مجسمه ھا را در ﯾک جا جمع کنيد؛ مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار
دھيد .اﯾن مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.
 (٧از کوسن ھای تزئينی استفاده کنيد؛ اﯾن بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بوی جدﯾدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را
نيز باشکوه تر جلوه می دھد.
 (٨المپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد؛ لوسترھا و المپ ھا جزء وساﯾلی ھستند که خيلی زود بر بيننده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان
قدﯾمی است ﯾا جدﯾد .به دنبال لوسترھاﯾی باشيد که جدﯾدتر و فانتزی باشند و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.
 (٩لحاف ھا و رواندازھا نيز مثل کوسن ھای تزئينی به اتاقتان رنگ می دھد .اﯾن رواندازھا و روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود است .با
توجه به روحيه و سليقه خود زﯾباترﯾن را انتخاب کنيد.
 (١٠لوازم اضافی را از جلوی دﯾد بردارﯾد؛ وساﯾل و لوازم اضافی باعث از بين رفتن جلوه اتاق می شود .برای برگه ھا ،اسباب بازی بچه ھا و ساﯾر
اسباب و وساﯾلی که شکل اتاق را بر ھم می زند ،جای مخصوصی تدارک ببينيد.
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دکوراسيون در آپارتمان

ﯾکی از عمده مشکالت آپارتمان نشينی کمبود جا و در اختيار نداشتن فضای
مناسب است .کمبود قفسه ھای آشپزخانه ،عدم وجود کمد دﯾواری،
کتابخانه دﯾواری و ...ھمه اﯾنھا از جمله عواملی است که امنيت ،آساﯾش و
مھمتر از ھمه اقتصاد ساکنين آپارتمان را به مخاطره می اندازد.
از آنجا که انباشته کردن اسباب و اثاثيه اضافی ،غيرضروری و گاه به دردنخور
ﯾکی از وﯾژگی ھای زندگی است ،فضاسازی در آپارتمان از اھميت وﯾژه ای
برخوردار است .توجه به استفاده از فضا به صورتی مفيد و کارآمد عالوه بر
اﯾن که نقش مؤثری در کاھش ميزان رﯾخت و پاش اﯾفا می کند بر ھماھنگی
نوع چيدمان منزل نيز می افزاﯾد .در اﯾنجا به معرفی راه ھاﯾی می پردازﯾم
که می تواند اﯾده بسيار خوبی برای شما در زمينه فضاسازی آپارتمان باشد
:
ﯾکی از مھمترﯾن اقدامات در اﯾن زمينه ساخت و نصب دکورھاﯾی است که
می تواند بيشترﯾن ميزان وساﯾل اضافی و غيرضروری شما را در خود جای
دھد.
حال با اﯾن اوضاع اگر می خواھيد کمبود جاﯾتان را برطرف سازﯾد و نمی دانيد با کتاب ھای اضافی و ظرف و ظروف عتيقه ای که با تالش بسيار جمع
کرده اﯾد چه کار کنيد ،پيشنھاد اﯾن است که ﯾک وﯾترﯾن نردبانی با ابعاد  ٩٠*۴٠و ارتفاع  ٢١٢سانتی متر )بدون شيشه( به عنوان کتابخانه ،ميز
تلوﯾزﯾون و ضبط صوت سفارش دھيد.
فاصله طبقات بسته به نوع وسيله ای که در آن جای می گيرد ،فرق می کند .طبقه زﯾرﯾن معموال ً محل قرار گرفتن وﯾدئو ﯾا تلفن است .طبقه دوم
ميز تلوﯾزﯾون و طبقه سوم جای گذاشتن ضبط صوت و وی سی دی است .طبقات بعدی نيز مختص قرار گرفتن کتاب می شود که البته شما می
توانيد تعداد بيشتری از طبقات را به کتاب ھاﯾتان اختصاص دھيد.
اگر کنج اتاق پذﯾراﯾی خالی است و ظرف ھاﯾتان در آشپزخانه بدون جا مانده به جای صرف ھزﯾنه گزاف برای خرﯾد ﯾک بوفه خراطی شده
چندميليونی ،ﯾک وﯾترﯾن چوبی سه کنج چھارطبقه با در شيشه ای سفارش دھيد که ارتفاعی  ١٨٠سانتی متری و طول و عرضی معادل ۴٣
سانتيمتر داشته باشد .اگر قصد دارﯾد به گونه ای دﯾگر بشقاب ھا و ليوان ھاﯾتان را جمع آوری کنيد پيشنھاد می کنيم اﯾن روش را برگزﯾنيد.
ﯾک کمد  ۵طبقه با عرض  ۴٩طول  ۶۴و ارتفاع  ١۶٢سانتی متر سفارش دھيد که ھر طبقه آن در جداگانه داشته و ھمچون در ﯾخچال از ﯾک سو باز
شود .احياناً اگر ظروف قيمتی و عتيقه دارﯾد بد نيست ھمان کمد  ۵طبقه را بدون در ساخته و به جای چوب در کف قفسه ھا از شيشه استفاده
کنيد.
اگر عالقمند به قرار دادن آﯾنه در منزلتان ھستيد ،می توانيد با ﯾک تير دو نشان بزنيد ،ﯾک کتابخانه به ھمراه ﯾک کمد آﯾنه دار .برای اﯾن کار الزم
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است ﯾک کمد دوتاﯾی به ھم چسبيده و بدون در با ارتفاع  ٢١٢و طول و عرض  ٩٧و  ٣٣سانتی متر سفارش دھيد .با کمک  ۴عدد تخته ﯾکی از
قسمت ھا را طبقه زده و از آن به عنوان کتابخانه استفاده کنيد و ﯾا اشيای لوکس را در آن جا دھيد .قسمت کناری را به عنوان کمد لباس ھاﯾتان
انتخاب و در تمام آﯾنه روﯾش نصب کنيد.
برای استفاده بھينه از سالن پذﯾراﯾی و بھره بردن از امکانات کتابخانه ،قفسه ھای سی دی و ظروف غيرالزم می توانيد ترتيب ساخت ﯾک دکور را
بدھيد.
دو ردﯾف قفسه سه تاﯾی که ھر کدام با عرض و طول  ٣٧و  ٧٠و ارتفاع  ۴٠سانتی متر است محل مناسبی برای نگھداری ظروف آشپزخانه و
اشيای قدﯾمی به شمار می روند.
ردﯾف پاﯾين که نمای چوبی دارد برای گذاشتن فاﯾل ھای اداری و کتاب بسيار مناسب است .فاصله بين دو ردﯾف کمد ھم فضای استانداردی است
برای گذاشتن تلوﯾزﯾون ،آباژور ،ضبط صوت و ھر شیء زﯾنتی که ماﯾل به قرار دادن در آن مکان ھستيد .نمونه اﯾن کار را در آشپزخانه نيز می توان
انجام داد  .اﯾن دﯾگر بسته به سليقه شما است که پانل ھای چوبی را در کدام قسمت و به چه صورت در آشپزخانه نصب کنيد.
اﯾن روش به خانواده ھای پرجمعيت و مھمان دوست کمک می کند تا تمام ظروفی را که در آشپزخانه نياز دارند در کنار خودشان جمع آوری کنند
بدون اﯾنکه با کمبود فضا مواجه شوند.
● کمد لباس ھای قدﯾمی
نگھداری لباس در ھر خانه ای ﯾکی از مھمترﯾن مسائل است .ﯾکی از معضالت خانم ھا در پاﯾان زمستان ،جمع کردن لباس ھاﯾی است که دﯾگر به
درد فصل بھار و تابستان نمی خورند .چرا که اغلب به دليل کمبود کمد و فضای خالی مجبور به دور رﯾختن لباس ھای قدﯾمی و غيرفصلی ھستند.
اﯾده خوب برای حل اﯾن مسئله ساخت نوعی کمد است که حالت کاناپه داشته و می تواند در خود تعداد بسيار زﯾادی لباس جای دھد.
سه کمد مکعب مستطيل که در آن از قسمت باال باز می شود و ابعاد آن بستگی به متراژ منطقه ای دارد که شما در نظر گرفته اﯾد اﯾن کمد عالوه
بر نگھداری لباس ھای قدﯾمی و زمستانی ،کاربرد دﯾگری نيز دارد .می توانيد با قرار دادن چند عدد بالشتک آن را به کاناپه تبدﯾل کنيد ﯾا به عنوان
ميز برای گذاشتن آباژور ،گلدان و مجسمه استفاده کنيد.
● اتاق کار خانگی
اﯾجاد فضای مناسب برای کار اﯾن امکان را می دھد که شما در زمان ھاﯾی که در منزل به سر می برﯾد ﯾا به ھر دليلی مثل داشتن فرزند خردسال
نمی توانيد در ساعات روز سر کارتان حاضر شوﯾد ،بتوانيد با آسودگی خاطر به امورتان رسيدگی کنيد.
برای اﯾن منظور قسمتی از سالن پذﯾراﯾی را که بالاستفاده است مثال ً قسمتی که به واسطه قرار گرفتن ستون حالت فرورفتگی دارد را انتخاب
کنيد .با گذاشتن ﯾک پاراوان بين قسمت موردنظر و آنجا که مبلمان را قرار داده اﯾد ،ﯾک دﯾ وارک بسازﯾد .سپس ميز کارتان را پشت پاراوان قرار داده و
با نصب چند قفسه کامپيوتر ،فاکس ،تلفن و ھر آنچه را که برای ﯾک ميز کار الزم دارﯾد روی آن قرار دھيد.
دو ردﯾف قفسه شيشه ای که برای کتاب و سی دی نصب شده است .اﯾن کار به شما اﯾن امکان را می دھد که کتاب ھا و سی دی ھای مورد
عالقه خودتان را ھميشه در دسترس داشته باشيد.
● بھينه سازی در آشپزخانه
ﯾک ميز دوطبقه متناسب با فضای آشپزخانه سفارش دھيد که دورتادور آن چسبيده به قسمت فوقانی ،کشو نصب شده باشد .اﯾن ميز را وسط
آشپزخانه بگذارﯾد .بشقاب ،ليوان ،کارد و چنگال ھاﯾتان را در کشوھا جای داده و طبقه تحتانی را ھر آنچه که دلتان می خواھد از قابلمه گرفته تا
گلدان ،سبد ميوه و نان قرار دھيد .با پھن کردن ﯾک روميزی زﯾبا و گذاشتن ﯾک گلدان گل از قسمت باالﯾی نيز می توانيد به عنوان ميز ناھارخوری
استفاده کنيد.
● استفاده بھينه از تاقچه
ھنوز ھم خانه ھاﯾی وجود دارد که در معماری شان از تاقچه استفاده شده است .با پياده کردن روش ھای فوق می توانيد حداکثر بھره را از فضا
ببرﯾد ،محيط خانه را از شلوغی و رﯾخت وپاش برھانيد .سليقه تان را اجرا کنيد و آرامش واقعی را به محيط زندگی تان برگردانيد.
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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دکوراسيون در اتاق انتظار

معموال با مطرح شدن موضوع دکوراسيون ،ھمه اذھان به سمت و سوی شراﯾط محيطی ﯾک خانه سوق داده می شود در حالی که دکوراسيون
موضوعی گسترده است که می تواند تک تک فضاھاﯾی را که ما در طول زندگی مان با آنھا سروکار دارﯾم پوشش دھد .ﯾکی از ھمين مکان ھا را که
به بھانه روز پزشک به آن خواھيم پرداخت ،اتاق انتظار مطب پزشکان و ﯾا مراکز درمانی است.
در دکوراسيون محيط ھای درمانی ،موارد گوناگونی ھمچون پوشش ھای فضاھا ،لوازم گرماﯾشی و سرماﯾشی ،لوازم دکوراسيونی ،نورپردازھا و
غيره ھمگی می باﯾست تا حد امکان با نيازھای بيماران مراجعه کننده مطابقت داشته باشد.
پوشش ھای فضا :به طور کلی برای پوشش سطح دﯾوارھا و کف ﯾک محيط درمانی که انواع و اقسام آلودگی ھا و ميکروب ھا در آن وجود دارند،
قابل شست وشو بودن ،از جمله مھم ترﯾن و ضروری ترﯾن خصوصيت موردنياز محسوب می شود .بنابراﯾن طبيعی است که کاربرد رنگ ھای
پالستيکی و ھمچنين کاغذھای دﯾواری برای اغلب مکان ھا رد خواھد شد مگر آنکه کاغذ دﯾواری تا حدودی قابل شست وشو بوده و در سطح
باالی دﯾوار و دور از دسترس ھمگان به کار برده شده باشد و فضای زﯾرﯾن آن را پوشش ھای قابل شست وشوﯾی مانند رنگ ھای روغنی و ﯾا
دﯾوارپوش ھای پالستيکی و ﯾا سنگ و سراميک در برگرفته باشند.
البته رعاﯾت اﯾن موضوع در مورد مطب ھای پزشکان به اھميت اتاق انتظار در مراکز درمانی بزرگ مانند بيمارستان ھا و درمانگاه ھا نيست .در ميان
رنگ ھا نيز رنگ روغنی آن ھم از نوع براق تر مناسب ترﯾن انتخاب رنگی جھت پوشش دﯾوارھای اﯾن قبيل مکان ھا است .زﯾرا ھر چه ميزان رنگ
روغنی براق نسبت به مات بيشتر باشد ،سطح صيقلی تر بوده و در نتيجه شست وشوی آن راحت تر امکان پذﯾر خواھد بود.
توصيه :با نصب زه ھای چوبی و ﯾا پالستيکی بر روی دﯾوارھاﯾی که پوشش رنگی برای آنھا انتخاب شده است ،آن ھم در ارتفاع متناسب با ارتفاع
پشتی صندلی و محل برخورد احتمالی با دﯾوار ،از آسيب دﯾدگی ھای حاصل از اﯾن گونه برخوردھا می توان جلوگيری کرد.
از دﯾوارھا که بگذرﯾم کف ھا نيز از جمله مھم ترﯾن سطوحی ھستند که به راحتی در معرض آلودگی قرار می گيرند لذا می باﯾست به پوشش قابل
شست وشوی آنھا نيز توجه کرد .در ھمين راستا سنگ و سراميک بھترﯾن انتخاب به حساب می آﯾند.
البته در مورد مطب ھای خصوصی ،پوشش کف با کفپوش ھای  HDFلمينيت شده نيز بالمانع است زﯾرا امکان استفاده از مواد شوﯾنده و
ضدعفونی کننده به وسيله انواع و اقسام تی ھا برای تميز کردن آنھا وجود دارد به شرط آنکه آب به طور مستقيم استفاده نشده و نسبت به
خشک کردن سطح آن نيز به سرعت اقدام شود.
▪ لوازم دکوراسيونی و کاربردی :در اتاق انتظار ﯾک مطب و ﯾا مرکز درمانی به طور قطع تعدادی صندلی و چند ميز برای ھمراھان و خود بيماران الزم
است که راحت تر بودن اﯾن صندلی ھا برای نشستن حتی طوالنی مدت ،به صبوری در انتظار کمک می کند .بنابراﯾن برای چنين محيط ھاﯾی
صندلی ھا و ﯾا مبلمان ھاﯾی مناسب ھستند که ارتفاع سطح نشيمنگاه تا زمين زﯾاد نباشد .ھر چه اﯾن ميزان در محدوده استاندارد خود کمتر
باشد ،فرد به ھنگام نشستن احساس راحتی بيشتری می کند.
نکته  ( ١با توجه به نوع بيماری و وضعيت جسمی اغلب بيماران مراجعه کننده و تخصص پزشک ،در صورت نياز می باﯾست تختی نيز برای بيماران
بدحال در گوشه ای از سالن و ﯾا در اتاق دﯾگری در نظر گرفته شود.
نکته  (٢به جای پارچه برای روکش صندلی ھا و ﯾا مبلمان ،چرم ھای مصنوعی را برای اﯾن منظور انتخاب کنيد تا شست وشو و ضدعفونی آن
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امکان پذﯾر بوده و آلودگی ھا به راحتی تميز شوند.
▪ رنگ پوشش ھا :ھنگامی که در مورد رنگ ﯾک فضا بحث می کنيم ،تنھا به رنگ سطوح ثابت آن مکان ﯾعنی دﯾوارھا ،درھا و کف محدود نمی شود
بلکه پالت رنگی ﯾک محيط تمام رنگ ھای به کار رفته در لوازم و سطوح را در بر می گيرد لذا برای انتخاب لوازم دکوراسيونی و کاربردی ،عالوه بر
موارد الزم جھت در نظر گرفتن نوع کاربرد آنھا ،به زﯾباﯾی ظاھری و رنگ شان نيز توجه کنيد زﯾرا ھمان طور که می دانيد رنگ تاثير مستقيمی بر روی
روحيه افراد می گذارد .بنابراﯾن در چنين مکان ھاﯾی از رنگ ھای شاد ،مالﯾم و آرام بخش استفاده کرده و از به کار بردن رنگ ھای افسرده کننده و
حتی تند صرف نظر کنيد به عنوان مثال بھترﯾن انتخاب برای پالت رنگی محيط ھای درمانی رنگ ھای سبز ،سبزآبی ،آبی کمرنگ ،آبی سبز،
صورتی کمرنگ ،گلبھی ،کرم ،ليموﯾی و ﯾا تلفيقی از آنھا با ھم است ولی برعکس کاربرد رنگ ھای بنفش ،خاکستری ،قھوه ای ،مشکی و مانند
اﯾنھا ھرگز توصيه نمی شود.
▪ عناصر تزئينی :با کاربرد عناصر صرفا تزئينی و دکوراسيونی مانند تابلوھا ،گل و گياه طبيعی و ﯾا حتی مصنوعی و شمعدان فضاﯾی اﯾجاد شده و به
ھمين طرﯾق کمی از اضطراب و ناراحتی بيمار می توان کاسته و آرامشی ھر چند موقتی را در او پدﯾد آورد.
▪ لوازم سرگرم کننده :مراجعين ﯾک مطب پزشک و ﯾا ﯾک مرکز درمانی می باﯾست مدت زمانی که معموال چندان ھم کوتاه نيست را برای مراجعه
به انتظار سپری کنند .گذشت اﯾن مدت زمان ھنگامی قابل تحمل تر می شود که افراد به کاری سرگرم باشند .به عنوان مثال تماشای برنامه ھای
تلوﯾزﯾونی که بر روی دﯾوار نصب شده و ﯾا در گوشه ای قرار گرفته ﯾا گوش دادن به موسيقی متن مالﯾم و آرامبخش و ﯾا رادﯾو و ھمچنين حل جدول
و مطالعه مجله و ﯾا روزنامه می تواند از جمله اﯾن سرگرمی ھا باشد.
▪ نورپردازی :از آنجا که نور غذای روح است ،در ﯾک محيط درمانی که اغلب بيماران با ناراحتی ھای جسمی ﯾا روحی ناشی از مشکل جسمی
شان مراجعه می کنند ،وجود نوری مناسب و کافی ضروری است.
تسھيالت گرماﯾشی و سرماﯾشی :وجود تسھيالت مناسب فصل برای گرم کردن و ﯾا خنک کردن فضا برای افزاﯾش آستانه تحمل بيماران و ھمراھان
در ﯾک انتظار چندساعته بسيار موثر است.
▪ سروﯾس ھای بھداشتی :در فضای ساختمان ﯾک مطب وجود ﯾک سروﯾس بھداشتی ضروری است .در اﯾن سروﯾس نيز می باﯾست تسھيالت
الزم در قالب توالت فرنگی و دستگيره ھای مورد نياز برای بيمارانی که دچار معلوليت جسمی بوده و ﯾا به جھت دردھای مفاصل پا امکان استفاده
از توالت ھای معمولی براﯾشان وجود ندارد ،در نظر گرفته شود.
منبع  :بيرتک
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دکوراسيون رنگی برای سال نو

از قدﯾم االﯾام ،اسفند ،ماه نونواركردن خانه و دور رﯾختن اشيای كھنه و قدﯾمی است.
تغيير دكوراسيون ،ﯾكی از اصلی ترﯾن وﯾژگیھای ماه اسفند است .از دو ،سه ھفته
مانده به عيد ،خانمھا در كوچه و بازار راه میافتند تا قدﯾمیھا را دور برﯾزند و اسباب و
اثاثيه نو جاﯾگزﯾن كنند .در ھر حال اﯾن ھم ﯾكی از رسم و رسوم شب عيد است كه
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مثل آجيل و شيرﯾنی حذف نشدنی است.
شما ھم اگر قصد اﯾجاد تغيير اساسی در منزل دارﯾد ،پيشنھاد می كنيم به جای صرف
ھزﯾنه گزاف برای خرﯾد مجدد مبلمان ،بوفه و ميز و صندلی منزلتان را از طرﯾق به
كارگيری رنگھا دگرگون كنيد.
رنگ ﯾكی از جالب ترﯾن جنبهھای دكوراسيون است .به طوری كه بيش از آنكه نوع
اسباب و اثاثيه جزء اصول مھم طراحی و چيدمان قرار گيرد ،رنگ حرف اول را می زند.
در ھر حال ،بد نيست امسال ،متفاوت از سال ھای گذشته طبق سليقه و روحيه
خودتان و ھر رنگی كه میپسندﯾد ،عمل كنيد .مھمترﯾن نكته در طراحی رنگ
دكوراسيون ،اطالع از رنگھای ھماھنگ و متضاد است .اﯾنكه شما بدانيد چه رنگھاﯾی در كنار ھم ھارمونی اﯾجاد می كند و برعكس تضاد
میآفرﯾند ،قدم اول را برداشته اﯾد.
سه رنگ قرمز ،زرد و آبی رنگھای اوليه ھستند و رنگ ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ثانوﯾه شناخته میشوند .استفاده از رنگھای ھم خانواده
باعث آرامش و دلبازی خانه می شود .استفاده از ﯾك رنگ با ميزان كمی از رنگ مكمل آن برای زنده كردن و انرژی بخشيدن به محيط خانه پيشنھاد
می شود .تاثير نور موجود در محيط خانه را نادﯾده نگيرﯾد .استفاده از رنگ سبز و آبی در اتاق ھاﯾی كه رو به شمال ھستند باعث اﯾجاد سرما می
شود .بھتر است رنگ ھای گرم تر و سرخ فام تر را استفاده كنيد.
ﯾادتان باشد نور چه از نوع طبيعی باشد چه مصنوعی ،تاثيرات مختلفی بر رنگ خواھد داشت .دقت كنيد كه در چه زمانی از روز و به چه ميزان نور
طبيعی به ھر ﯾك از اتاق ھای شما می تابد ،رنگ مورد نظرتان برای ھرﯾك از اتاق ھا را در نور ھمان اتاق بيازماﯾيد.
منبع  :روزنامه شرق
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دکوراسيون زرد -آبی

برای داشتن ﯾک اتاق رنگين ،الزم است با روانشناسی رنگھا و تأثير
متقابل رنگھا بر ﯾکدﯾگر آشنا باشيد .چرخه رنگ کمک میکند که در
رنگآميزی اتاقتان ،از به کار بردن رنگھای ناسازگار و نامطبوع در کنار ھم
بپرھيزﯾد .استفاده از اﯾن چرخه را -که بسيار ھم آسان است -ﯾاد بگيرﯾد تا
بتوانيد در ﯾک آن تشخيص دھيد که چه رنگھاﯾی با ﯾکدﯾگر سازگارند .در
خالل معرفی اتاقھا ،توضيحات جامعتری درباره ی رنگ خواھيم داد.
رنگھای مکمل )رنگھاﯾی که در چرخه ی رنگ درست مقابل ھم قرار
گرفتهاند( بيشترﯾن تأثير را بر ﯾکدﯾگر میگذارند .رنگ زرد پرانرژی که در اﯾن
اتاق )عکس باال  -برای بزرگ شدن عکس بر روﯾش کليک کنيد ( استفاده
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شده در محيط احساس سرخوشی اﯾجاد کرده است .سپس فضا با
رنگماﯾهھای گوناگون بنفش و آبی مطبوعتر شده است.
بنفش تيره سرد ،با اﯾن که با زرد تند بهشدت در تضاد است ،آن را آرامتر نيز
میکند و فضای رنگارنگ چشمگيری پيش روی مینھد که زندگی در آن
لذتبخش است.
اﯾن اتاق از طيف وسيع رنگ بنفش تشکيل شده است :از بنفش خيلی کمرنگ موکت تا رنگ بنفش ميز و بنفش تيره پردهھا ،که با قرار گرفتن در
کنار رنگ زرد ،پيوندی از دو رنگ کليدی به دست دادهاند.
کاناپه پارچهای که با رنگ بنفش تيره ماﯾل به آبی پوشيده شده ،آنقدر پررنگ است که با دﯾوارھای زرد در تعادل باشد .کوسنھا با رنگ ﯾاسی و
صورتی و طرح چھل تکهشان ،کيفيت رنگی محيط را ارتقا میبخشند.
پردهھا ،دوخت مدرنی دارند و از ميله استيل آوﯾزان شدهاند .در اتاقی که دﯾوارھا و مبلمان رنگآميزی متضاد دارند ،بھترﯾن گزﯾنه برای پوشش
پنجره ،پردهھای بلند است که میتواند برای امتداد دادن رنگ ثانوی تا سقف استفاده شود .قرار گرفتن پرده در کنار دﯾوار ،اﯾن تأثير را شدﯾدتر
میکند.
منبع P٣٠world :
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دکوراسيون منزل در  ۵مرحله

اگر در خانهتكانی شب عيد فرصت نكردهاﯾد دكوراسيون خانهتان را آنطور كه
دلتان میخواست تغيير دھيد و اﯾن كار را به روزھای بھاری موكول كردهاﯾد،
بد نيست اﯾن كار را طبق اصول انجام دھيد .متخصصان و كارشناسان
دكوراسيون برای تغيير چيدمان و دكوراسيون بھتر مراحل زﯾر را توصيه
كردهاند.
● مرحله اول
برای دكوراسيون ﯾك فضا بھتر است ابتدا از خود بپرسيد كه قرار است چه
استفادهای از آن شود؟ آﯾا به عنوان اتاق نشيمن مورد استفاده قرار بگيرد ﯾا
اﯾنكه بھتر است اتاق خوابی آرام باشد .اﯾن سوال و پاسخی كه برای آن
خواھيد ﯾافت ،ذھن شما را سامان میدھد تا با تجسم بھتر از فضای
اطراف ،به دكوراسيونی مناسب دست پيدا كنيد.
● مرحله دوم
در مرحله بعد ،بھتر است در فضا راه بروﯾد واﯾن امكان را به وجود آورﯾد تا فضا
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با شما ارتباط برقرار كند .حسی را كه فضا به شما القا میكند در نظر بگيرﯾد .اﯾن حس میتواند مھيج ﯾا آرامبخش باشد .ﯾافتناﯾن حس به شما
كمك میكند تا ميان پرسش ابتداﯾی و نيز حس منتقل شده ارتباط برقرار كنيد .اﯾن مرحله برای به نتيجه رسيدن موثر است .اجازه دھيد فضا بر
شما غلبه كند و بدون پيش داوری و ﯾا آنچه در روز بر شما حادث شده فقط به فضاﯾی كه در آن ھستيد ،بيندﯾشيد .اﯾن ارتباط صميمانه با فضا سبب
میشود تا به فضا مانند جانداری نگاه كنيد كه در برخورد اوليه به شما احساسی را منتقل میكند.
● مرحله سوم
سپس رنگی كه آن حس را به شما منتقل میكند ،انتخاب كنيد .سعی كنيد دراﯾن مرحله خيلی سرﯾع تصميم بگيرﯾد .انتخاب رنگی كه شما
نسبت به حس فضاﯾیاﯾن محل دارﯾد میتواند رنگ مورد عالقه شما نباشد بنابراﯾن در انتخاب رنگ فقط به فضا فكر كنيد.
▪ رنگھای روشن و ﯾا رنگھاﯾی كه با سفيد تركيب میشوند معموال حس شادی را منتقل میكنند.
▪ رنگھای متماﯾل به خاكستری و ﯾا تيرهتر از ھمخانوادهھای روشن خود ،محيطی آرام و عاری از تنش را به وجود میآورند .ھر چند اﯾن رنگھا
سبب كاھش استرس میشوند ولی ممكن است پس از مدتی احساس كسالت و دلزدگی اﯾجاد كنند .رنگھای تيرهتر ،فضاﯾی رمانتيك به وجود
میآورند.
▪ رنگ قرمز باعث میشود كه حرارت و دمای بدن انسان بيشتر شود ،گردش خون را سرﯾعتر میسازد و احساسات مربوط به انتقام ،كينه،
بیمنطقی ،جسارت و عشق را نيز تھييج میكند .اگر مقدار رنگ قرمز بيشتر مورد استفاده قرار گيرد ،به نامالﯾمات احساسی و افسردگیھای
ناپاﯾدار منجر میشود.
▪ رنگ نارنجی سمبل نشاط و شادمانی و از طرفی نشانه دانش و آگاھی است .اﯾن رنگ احساسات اجتماعی بودن و شدن را افزاﯾش داده و
فعاليتھای اجتماعی را در افراد تقوﯾت میبخشد.
▪ تمامی فعاليتھای ذھنی فرد به وسيله نيروی رنگ زرد به حركت در میآﯾد و برای از بين بردن نامالﯾمات و ﯾأس و نااميدی ،رنگ زرد مفيد واقع
میشود زﯾرا نيروی رنگ زرد به فرد اميدواری به زندگی و نيروی زﯾستن میبخشد .به وسيله رنگ زرد خوشبينی و اعتماد به نفس را در خود
افزاﯾش میدھيد.
▪ رنگ سبز حالت آرام بخشی دارد و به عنوان سمبل شفقت و مھربانی و متعادل بودن روح و روان و رفتار به شمار میرود .اﯾن رنگ از طرفی دل
رحمی ،مھربانی و مودت و دوستی را در انسانھا افزاﯾش میدھد.
ز رنگ آبی جزو رنگھای سرد است .اﯾن رنگ اولين و مھمترﯾن رنگ آرامشدھنده است.رنگی كه آرامش فكری و جسمی ،اطمينان خاطر درونی و
اعتماد به نفس را القا میكند .رنگ درمانی ،آبی را برای انگيزش سالمتی ،تسكين درد و كاھش فشار خون به كار میبرد .آبی رنگ آسمان،
اقيانوس و خواب است .مصرﯾان باستان از رنگ الجورد برای نشان دادن بھشت و آسمان استفاده میكردند .رنگ آبی محض ،رنگ الھام بخشی،
صداقت و معنوﯾت است .افراد محافظه كار غالبا رنگ آبی را انتخاب میكنند..
● مرحله چھارم
بعد از انتخاب رنگ ،فرم دلخواه و متناسب وساﯾل را در ذھن تجسم كنيد ،شكل و فرم پنجره و پوشش روی آن )پرده ،كركره ،ساﯾبان( ،المپھا،
چراغھا و آوﯾزھا و ھر آنچه حس شما را نسبت به فضا آشكارتر كند .اگر شما در فضا احساس راحتی میكنيد ،ﯾك مبل بزرگ و راحت كه در آن به
راحتی لم دھيد با حس شما سازگاری دارد.
● مرحله پنجم
سپس بافت متناسب با فرم و احساس خود را انتخاب كنيد .اﯾن بافت میتواند ظرﯾف و رﯾز ﯾا درشت و مخملی باشد .از كنار ھم قرار دادن اﯾن
موارد میتوانيد به نتيجه جالبی دست پيدا كنيد .ھر چند با كمیتغيير دراﯾن روابط میتوان به نتيجه كاملتری رسيد .برانگيختن احساسات و نيز
حساس شدن به فضاﯾی كه در آن ھستيد ھمواره آسان نيست .حس و سليقه آدمیمانند ذھن نياز به تمرﯾن و تقوﯾت دارد.
ﯾكی از راهھای تقوﯾت حس فضاﯾی ،اندﯾشيدن به ارتباط رنگ و فرم در محيط اطراف است .مشاھده اشيا و تصور آنھا با رنگ ﯾا فرم دﯾگر میتواند
ﯾكی از اﯾن تمرﯾنھا باشد.
طراحی داخلی فضاھا ھمواره به آسانی آنچه در باال گفته شد ،نيست و انجام مشاوره و ﯾا سپردن طراحی فضاھای داخلی به طراحان داخلی و
معماران نتيجه بھتری را در پی خواھد داشت .لكن ھمواره باﯾد به خاطر داشت كه نور ،رنگ و بافت در كنار ھم سبباﯾجاد دكوراسيون داخلی خوب
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میشوند .بیتوجھی و انتخاب نادرست ،ھر ﯾك سبب كاھش كيفيت فضای داخل میشود.
منبع  :روزنامه سالمت

http://vista.ir/?view=article&id=257697

دکوراسيون« اتاق کودک

ﯾکی از مباحثی که در علومی مانند فنگ شوﯾی مطرح است ،موضوع
چيدمان و دکوراسيون است چون اﯾن مسئله بسيار مھمتر از آن است که به
نظر میرسد .به طور مثال کسانی که گل و گياه ﯾا ماھی پرورش میدھند،
مھمترﯾن عامل پرورش موفق را مکان و محل پرورش معرفی میکنند .آنھا
میگوﯾند مروارﯾد از بين صدھا صدف ،تنھا در دل ﯾکی از آنھا پدﯾد میآﯾد؛
صدفی که به ھر دليلی برای پروراندن مروارﯾد مناسبتر بوده است .من ھم
میخواھم براﯾتان از محل پرورش بگوﯾم.
البته منظورم محل پرورش گل و گياه ﯾا ماھی نيست ،بلکه منظورم محل
پرورش موجوداتی است که از گلھا لطيفتر ،از ماھیھا زﯾباتر و از ھر
مروارﯾدی گرانبھاترند ،ﯾعنی کودکان و فرزندان خردسال ما .میخواھيم
ببينيم اگر قرار باشد اتاقی را به کودکان خردسال خود اختصاص دھيم ،اﯾن
اتاق چه مشخصاتی باﯾد داشته باشد.
اتاق کودک جز مکانھاﯾی است که فعاليتھای مختلفی در آن صورت
میگيرد .بچهھا ھم در آنجا بازی میکنند و ھم میخوابند بنابراﯾن باﯾد طوری باشد که ھم فعاليت و خالقيت در روز و ھم خواب آرام در شب در آن
امکانپذﯾر باشد.
اگر فضای اتاق کودک کوچک است ،میتوانيم با استفاده از رنگھای مالﯾم و طرحھای خلوت فضای اتاق را از نظر وسعت ،بزرگتر نشان دھيم و از
اﯾجاد شلوغی جلوگيری کنيم اما باﯾد توجه داشته باشيم که طرح و خصوصيات رنگھای به کار رفته در آن ،نقش مھمی در روحيه ،رفتار و حتی
پاﯾهرﯾزی شخصيتی کودک دارا ھستند ،برای مثال رنگ سبز روشن میتواند برای اتاق کودک رنگ مناسبی باشد .اﯾن رنگ با عنصر چوب در ارتباط
است و ﯾادآور رشد گياه و جوانه زدن است.
برای اﯾجاد محيطی آرام و ھماھنگ در اتاق بچهھا ،نصب تابلوھای شاد و استفاده از فرش نرم توصيه میشود .رنگھای روشن در اتاق مخصوص
بازی ﯾا گوشهای از اتاق که محل بازی است ،قدرت خالقيت را افزاﯾش میدھد.
از طرفی اتاق در ھم رﯾخته و نامرتب مانع آزادی عمل کودک میشود و حتی میتواند در آﯾنده او نيز مسئلهساز شود .شما مادران از دوران
خردسالی به کودکان ﯾاد بدھيد قبل از خواب اتاقشان را مرتب کنند و اگر خيلی کوچک ھستند ،خودتان اﯾن کار را انجام دھيد تا خواب آرامتری
داشته باشند.
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اگر اتاق بچهھا در قسمت شرق ﯾا جنوب شرقی آپارتمان باشد مناسبتر است ،چون جھت شرق ﯾادآور طلوع خورشيد است.
درکتاب پزشکی مکمل و درمان ھای موازی می خوانيم» :راهھای بسياری برای ازبين بردن انرژیھای منفی در فضا وجود دارد از جمله پخش
موسيقی موزون ،خواندن اذکار ،دعا ،دفع امواج منفی و«...
میتوانيد از اﯾن عوامل ھم برای زدودن امواج منفی اتاقھای کودکانتان استفاده کنيد تا اتاقشان مثل صدفی شود که برای پروراندن مروارﯾد
درونشان مناسبتر باشد و بتوانند در محيطی آرام و مثبت رشد کنند.
منبع  :خانواده سبز

http://vista.ir/?view=article&id=102405

دکوراسيون« نورپردازی در آشپزخانه

اگر به ﯾاد باشته باشيد ،چند شماره گذشته برای شما در مورد نورپردازی در
آشپزخانه نوشتيم ،حاال میخواھيم به نکاتی دﯾگر در اﯾن باره اشاره کنيم،
چنانچه آشپزخانه شما باز باشد ،به جھت آنکه تغييری در زاوﯾه دﯾد افرادی
که بيرون از آشپزخانه ھستند و به عبارتی فضای داخلی آشپزخانه در
معرض دﯾد آنھا میباشد ،استفاده از چراغھای سقفی آوﯾزان به صورتی که
روی پيشخوان آشپزخانه واقع گردد ،عالوه بر آنکه توجه ساﯾرﯾن را از داخل
آشپزخانه به اﯾن سطح معطوف میسازد ،در فضاھای بزرگتر به نحوی
خاص ارتفاع فضا را نيز کاھش میدھد .در ھمين راستا و برای تاثير بيشتر،
استفاده از رنگھای شاد و زنده که متضاد با رنگ زمينه باشد ،باﯾد مورد
توجه قرار گيرد.
اما اگر کابينتھاﯾی از جنس چوب و به رنگ تيره را انتخاب کردهاﯾد ،میتوانيد از ادغام نورھای زرد و نورھای سرد کمک بگيرﯾد تا حس تعادل به
محيط داده شود .اﯾن در حالی است که در خصوص مورد اول )رنگ حاکم روشن و سفيد و کابينتھا و ...رنگ روشن و شاد( تابش نور زرد کفاﯾت
میکند.
در خصوص آشپزخانهھای کوچک آنچه مورد توجه و تاکيد ھمگان )طراحان داخلی( میباشد ،بھره کافی بردن از منابع نوری )مصنوعی و ﯾا طبيعی(
است .به صورتی که حتی کمترﯾن ساﯾهای از تابش نوری که به اشيا تابانده میشود ،اﯾجاد نگردد .ھمين طور پاکيزه نگهداشتن اﯾن چنين فضای
کوچکی در کنار اﯾن گونه نورپردازی باعث بزرگتر به چشم آمدن آن میگردد .بحث نورپردازی در نوع مخفی و ﯾا موضعی آن به سبب اﯾجاد
ساﯾهھاﯾی که دارند میباﯾست به صورتی اصولی اجرا شود .زﯾرا اﯾنگونه نورپردازی برای مدت زمان طوالنی خستهکننده و کسلآور میباشند .لذا
در ھنگام طراحی و شيوه نورپردازی آشپزخانه ،آنچه به عنوان  ٣اصل اوليه که در ابتدای بحث مطرح شد باﯾد مورد توجه خاص قرار گيرد .زﯾرا عکس
مطلب فوق نيز صادق است و چنانچه تابش نور به صورتی مستقيم و در نتيجه روشناﯾی بيش از حد اﯾجاد شود ،باعث پيداﯾش ناراحتی در چشم و
بروز سردرد میشود .اما چنانچه از منابع نوری و حالتی که ھر کدام در فضا اﯾجاد میکنند به موقع و به نحو احسن استفاده شود ،شاھد اﯾن
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چنين مسائلی نخواھيم بود .اﯾن که فضاﯾی مدرن ساختهاﯾد ﯾا سنتی ،خود رابطهای مستقيم با نورپردازی دارد .استفاده از ھالوژنھا که نوری
موضعی از خود ساطع میسازند و ﯾا المپھا و چراغھای پاﯾهداری که قابليت تنظيم جھت تابش را دارند ،در ﯾک طراحی مدرن تاثير بسزاﯾی خواھند
داشت .در عين حال بھرهگيری از المپھاﯾی که نوری زردتر و ھمچنين گرمتر را دارند ،ترکيبی مناسب برای آشپزخانهای سنتی میباشد و البته
تنھا نوع نور و المپ نيست که بر روند مدرنسازی ﯾا سنتگراﯾی تاثير میگذارد ،انتخاب و نصب لوستر و چراغھای آشپزخانه عامل بعدی است.
▪ نکاتی کوتاه و پاﯾانی:
 (١استفاده از ميزھای تاشو در فضاھای کوچک که بر روی دﯾوار نصب میشوند.
 (٢ھماھنگ ساختن صندلیھا در ھنگام طراحی و ﯾا خرﯾد ،به جھت آنکه قابل استفاده ھم برای ميز تاشو و ھم برای قسمت پيشخوان آشپزخانه
تا زمانی که ميز را جمع کردهاﯾد ،صندلیھا دست و پاگير نباشد.
 (٣در صورت کمبود جا در آشپزخانه ،از فضای خالی باالی کابينتھا و ﯾخچال بھترﯾن استفاده را ببرﯾد .اﯾن کار را با طراحی و ساخت چند قفسه زﯾبا
و ھماھنگ با فضای آشپزخانه انجام دھيد.
 (۴ھمچنين میتوانيد با نصب طبقهای بارﯾک در حد فاصل کابينتھای فوقانی و سطح کار )ﯾا ھمان سطح روی کابينتھای پاﯾينی( برخی از
وساﯾل مورد نياز خود را روی آن بچينيد.
 (۵ھنگام انتخاب و تھيه پرده به جنس آن و مقاومتش در برابر شستشو توجه نماﯾيد .زﯾرا آشپزخانه فضاﯾی است که به علت پخت غذاھای مختلف
دوده و چربی فضاﯾش را احاطه میکند و ھر از گاھی پرده آنجا را باﯾد شست.
 (۶ارتفاع پرده به گونهای باشد که از سطح کابينتھا و به خصوص اجاق گاز فاصله مناسب داشته باشد.
 (٧در آخر از ﯾک ﯾا چند گلدان زﯾبا و البته طبيعی در زﯾباتر ساختن اﯾن فضا استفاده کنيد.
منبع  :خانواده سبز
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دکوراسيونی با طرح ھای مدرن

زندگی مدرن را با دکوراسيون متشکل از اﯾده ھای ابتکاری و طرح ھا و
الگوھای آبستره و ھنر مدرن به خانه دعوت کنيد .سطوح رنگی درخشان و
طرح ھای استيليزه و اکسپرسيو حتی به خانه ھاﯾی با معماری قدﯾمی و
سنتی نيز می توانند روحی مدرن ببخشند.
بسياری از مردم از به کارگيری طرح ھای آبستره در دکوراسيون منزلشان
وحشت دارند و بر اﯾن باورند که رنگ ھای تند و طرح ھای شکسته برای
محيط زندگی روزمره و دائمی راحت نبوده ﯾا در کنار وساﯾل و تزئينات سنتی
قابل استفاده نيستند .حال آنکه ترکيب بسياری از اﯾده ھای نو و طرح ھای
مدرن در کنار ھم می تواند کاری بسيار ساده و امکان پذﯾر باشد .بسياری از
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طرح ھای انتزاعی برگرفته از آثار نقاشان سبک ھای مدرن مانند پيکاسو،
ماتيس و کاندﯾنسکی ھستند که از طرح ھای ساده و روان برای بيان موضوع
بھره می گرفتند .ھنرمندانی مانند موندرﯾان که از فرم ھای ھندسی با
سطوح رنگی ساده از رنگ ھای خالص استفاده کرد .داﯾره ھا ،نقطه ھا،
خطوط زﯾگزاگ و راه راه سال ھا است که در دکوراسيون به کار می روند.
ھنرمندان مدرن و طراحان اغلب از کنتراست سياه و سفيد نيز در اﯾن راستا
بھره می گيرند .اصول به کار گرفته شده توسط نقاشان آبستره می تواند
الھام بخش طراحی دکوراسيون منزل شما باشد .سطوح رنگی ساده و فارغ از جزئيات چشم آزار فضاﯾی ساده و آرامش بخش پدﯾد می آورد .الزم
نيست رنگ ھا حتماً رنگ ھاﯾی درخشان و زنده باشند .ترکيب رنگ ھای خاموشی مانند خاکستری روشن ،زرد عسلی و بنفش مالﯾم نيز می
تواند مجموعه ای از رنگ ھای خنثی را در ترکيبی مدرن تداعی کند.
دﯾوارھا را به عنوان بوم نقاشی و سپس تابلوھا ،مبلمان و ساﯾر اجزای اتاق را که در برابر دﯾوارھا ﯾا در کنار آنھا قرار می گيرند اجزای ﯾک طرح
نقاشی شده در نظر بگيرﯾد.
بسياری از پارچه ھای طرح دار امروزی تحت تاثير نقاشی ھای ماتيس و ميرو طراحی شده اند و شما می توانيد موکت ھا و کفپوش ھای متعددی
را با طرح ھای آبستره در بازار بيابيد .به دنبال فرم ھای ساده باشيد .نقاشی ھا و کالژھای مدرن را نگاه کنيد و از آنھا الھام بگيرﯾد .طرح ھاﯾی که از
اشکال داﯾره ای شکل ،نقاط ﯾا خطوط زﯾگزاگ تشکيل شده اند و نماﯾی بصری از موسيقی جاز ھستند و ظروف و پارچه ھاﯾی که به نحوی رنگ
آميزی شده اند که اثر قلم نقاش بر روی آنھا مشاھده می شود در اﯾجاد فضاﯾی مدرن مفيد ھستند .ﯾکی از روش ھای استفاده از اﯾن طرح ھا و
نقش ھای زنده و شاداب اﯾجاد فضاﯾی خالی و ﯾکدست مانند ﯾک گالری ھنری است که به اﯾن اشيا و طرح ھا اجازه نمود می دھد .برای پنجره ھا
پرده ای بلند با طرح ھای درشت انتخاب کنيد و سپس رنگ ھای موجود در آن را در بقيه طراحی رنگی خود بگنجانيد.
با چند تابلوی نقاشی آبستره نيز می توانيد برای اﯾجاد حال و ھوای مدرن در ﯾک اتاق استفاده کنيد و آن را در باالی شومينه و ﯾا جاﯾی نصب کنيد
که کانون توجه در اتاق باشد .ھمچنين از ﯾک فرش ﯾا موکت ﯾک رنگ برای زمين استفاده کنيد و از کوسن ھاﯾی با رنگ ھای تند و درخشان برای
مبلمان بھره بگيرﯾد .با اﯾن روش ھا می توانيد نماﯾی مدرن به فضای خانه بدھيد بدون آنکه آنچه دارﯾد کنار بگذارﯾد.
منبع  :بيرتک
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دکوراسيونی برای پنجره

● روشھای انتخاب پرده مناسب
برای اﯾجاد تغيير و تحول سرﯾع و چشمگير در دكوراسيون خانه ،پردهھا ،از
آنجا كه تعوﯾض آنھا نسبت به بقيه لوازم خانه با ھزﯾنه كمتری امكانپذﯾر
است -معموال در صدر فھرست قرار دارند .در حالی كه انتخاب پرده مناسب
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برای ھر پنجره با توجه به مكان قرارگيری پنجره ،فرم ،فضا و كارآﯾی آن،
وﯾژگی افراد ساكن در آن محيط و دﯾگر لوازم خانه كار چندان راحتی نيست
ولی در ﯾك تقسيمبندی كلی میتوان گفت ھرﯾك از فضاھای اصلی خانه به
پردهای با پارچه ،مدل و حتی جنسی متناسب نياز دارند كه بهعنوان نمونه
به برخی از آنھا اشاره میكنيم:
● پرده مناسب فضای پذﯾراﯾی از مھمان:
فضای پذﯾراﯾی ﯾا ھمان مھمانخانه ،رسمیترﯾن مكان خانه است .با توجه
به جاﯾگاه مھمانان در نزد ما اﯾرانيان ھمواره بھترﯾن و زﯾباترﯾن پرده و اساسا
لوازم را به اﯾن قسمت از خانه اختصاص میدھيم .پرده پنجرهھای اﯾن محيط
به لحاظ جنس پارچه ،طرح و مدل و حتی ارزش مادی معموال با پرده دﯾگر
قسمتھای خانه تفاوت دارند .در چنين مكانی ،اغلب تلفيقی از سه ﯾا چھار
پرده را در قالب واالن ،دكور ،پرده اصلی زمينه و پرده آستری میآوﯾزند كه
بهلحاظ جنس و حتی ضخامت با ﯾكدﯾگر متفاوت ھستند.
پارچه پرده اﯾن محيط ،معموال از ميان رنگھای كرم ،شيری ،سفيد ،طالﯾی با بافتھاﯾی ساده ﯾا طرحدار انتخاب میشود كه البته در چنين
فضاھاﯾی با وجود محدودﯾتھاﯾی ھمچون حفظ ھماھنگی ميان پردهھا و دﯾگر لوازم دكوراسيونی محيط گاھی میتوان قالبھای راﯾج را شكست و
ھمزمان با درنظر گرفتن موارد فوق و اصول دكوراسيونی دست به ابتكاراتی خارج روشھای متعارف زد .بهعنوان مثال باتوجه به تنوع موجود در ميان
رنگ و طرحھا ،الزم نيست به تركيبھای رنگی معمول بسنده كنيد بلكه برخالف تصور موجود ،كاربرد رنگھای گوناگون برای محيط پذﯾراﯾی نيز
امكانپذﯾر است .در ضمن استفاده از انواع پارچهھای سنتی مانند ترمه و پارچهھای سوزندوزی شده بهعنوان واالن و ﯾا حتی دكورھای كنار
پردهھای اصلی میتواند فضاﯾی متفاوت ولی با اصالت پدﯾد آورد.
● پرده مناسب اتاق خواب:
انتخاب پرده برای اتاق خواب رابطه مستقيمی با صاحب ﯾا صاحبان اتاق و وﯾژگیھاﯾی آنھا شامل جنس ،سن و عالﯾق و سالﯾق شخصی آنھا دارد.
از آنجاﯾی كه در اتاق خواب عناصر پارچهای دﯾگری ھمچون روتختی ،كوسن ،كالھك آباژور و غيره وجود دارد ،بسياری از افراد برای دستيابی راحتتر
به ﯾكپارچگی در رنگ و طرح ،ﯾك ﯾا چند نوع پارچه ھماھنگ را انتخاب و تمامی وساﯾل پارچهای را از آنھا تھيه میكنند ولی صرفا با توجه به آنكه
محيط اتاق خواب بستری مناسب برای بهكارگيری پارچهھای رنگی و طرحدار است نمیتوان از ھرگونه رنگ و حتی طرحی برای اﯾن مكان استفاده
كرد؛ زﯾرا اتاق خواب محلی است برای استراحت و آرامش و عالوه بر اﯾنھا ،برای بچهھا محيطی برای بازی و حتی مطالعه و انجام تكاليف
درسیشان به حساب میآﯾد .لذا در انتخاب رنگ و طرح میباﯾد به تاثيرات روحی و روانی ناشی از آنھا نيز توجه كرد.
بهعنوان مثال ،در اتاق ﯾك نوجوان انتخاب طرحھای شخصيتھای كارتونی خشن و نازﯾبا و كاربرد وسيع رنگھای تند و گرم مانند قرمز و نارنجی
اگرچه ممكن است با ھماھنگی تمامی لوازم محيط صورت گرفته باشد ولی تاثير آن در رفتار و روحيه بچهھا به سرعت جلوهگر خواھد شد .لذا
آشناﯾی با رنگھا و تاثير آنھا میتواند بسيار كارگشا باشد.
● پردهای برای آشپزخانه:
وقتی قصد دارﯾم برای محيط پر ترافيكی ھمچون آشپزخانه كه ھوای آن معموال حاوی دود و چربی و بخارات حاصل از پخت و پز و سرخكردن است،
پردهای انتخاب كنيم ،مھمترﯾن موضوع ،توجه به جنس آن است .از آنجا كه پرده اﯾن قسمت از خانه زودتر از بقيه قسمتھا كثيف میشود و نياز به
شست و شوی مكرر دارد ،پارچهای نياز است كه مقاومت الزم را داشته باشد.
از جنس پارچه كه بگذرﯾم در صورتی كه رنگ بهكار رفته در لوازم كاربردی و دكوراسيونی موج ود محدودﯾتی اﯾجاد نكند ،در اﯾن محيط انتخاب
پارچهھای ساده ﯾا طرحدار آن ھم با طرحھاﯾی متناسب با محيط و به رنگھای زرد ،سبز ،قرمز ﯾا الاقل حضور اﯾن رنگھا در كنار دﯾگر رنگھای
ھماھنگ بسيار زﯾباست .اﯾن قبيل رنگھا ھم اشتھاآورند و ھم در تقسيمبندی ،جزو رنگھای خوراكی به حساب میآﯾند كه نه تنھا محيط شادی
پدﯾد میآورند بلكه برای فضای آشپزخانه بسيار مناسب ھستند.
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الھام اسماعيلی
منبع  :روزنامه سالمت
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دکوربندی منزل

معموال در ھر خانهای به وﯾژه منزل اﯾرانیھا اشيای كوچك و بهخصوص
دكوری به وفور پيدا میشوند كه به جھت نبود جای كافی نه تنھا جلوه
خاصی به منزل نمیبخشند ،بلكه موجب شلوغتر به نظر رسيدن خانه و به
ھم رﯾختن تمركز ساكنان آن میشود اما راهھای ساده و كمخرجی برای
استفاده عالی از آنھا و زﯾباتر كردن منازل وجود دارد :ساخت طبقات كوچك
چوبی و رنگآميزی آنھا.
خيلی ساده است .شما میتوانيد با كمی ابتكار به خرج دادن ،تبدﯾل به
مھندسی ماھر در زمينه دكوراسيون منزل خود شوﯾد .از اﯾن طبقات میتوان
در ھر جاﯾی مثل اتاق خواب ،پذﯾراﯾی ،نشيمن و حتی دستشوﯾی نيز
استفاده كرد.
استفاده از چوبھای نئوپان بيشتر توصيه میشود چون ھم ارزانتر بوده و
در عين حال راحتتر نيز برﯾده میشوند.
استفاده از عرض حداكثر  ،٢٠گزﯾنه مناسبی است تا در عين استفاده دكوری از آنھا ،ساﯾر دكورھای دﯾگر منزل از دﯾد محو نشوند .پيشنھاد
میكنيم بر روی دﯾواری كه قصد دكوربندی با اﯾن طبقات چوبی را دارﯾد ،از دو تا سه تكه با طولھای متفاوت استفاده كرده و به صورت تركيب پلهای
ﯾا تركيبھای غيرمسطح دﯾگر از آنھا استفاده كنيد .پس از برش ،بر روی سطوح آن چند بار مخلوط آب و چسب چوب بماليد تا پس از خشك شدن،
رنگ بھتر و البته كمتری جذب چوب شود .استفاده از رنگھای مربوط به ﯾك طيف ،زﯾباﯾی دكور خالقانه شما را صد چندان میكند.
برای اتصال آنھا به دﯾوار از لوازمی به نام زانوﯾی استفاده كنيد .برای ھر طبقه دو زانوﯾی در ھر سمت چوب كافی است .خوب است كه برای
زﯾباﯾی بيشتر كار سر زانوﯾی در زﯾر چوب حداقل چند سانتيمتر از لبه چوب كمتر باشد تا زﯾاد به نظر نرسد .در ادامه میتوانيد اشيای كوچك و
دكوری خود را بر روی آنھا بچينيد .ﯾك دكوربندی ابتكاری و البته ارزانقيمت!

منبعgood house :
منبع  :روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=79056

www.takbook.com

www.takbook.com

دل انگيز کردن اتاق نشيمن

به کاربرد اتاق نشيمن توجه کنيد و پيشبينی کنيد که باﯾد چه فضاﯾی
داشته باشد تا ھم کاربردی باشد و ھم زﯾبا .ﯾکی از حساسترﯾن قسمتھا
در مراحل اوليه تغيير دکور منزل اﯾن است که مراحل مختلف کار را ﯾادداشت
کنيد و نکات مھم را فھرستوار مقابل نظر داشته باشيد تا در نھاﯾت ،موردی
از قلم نيفتد .پاسخ به سواالت زﯾر ممکن است مسير درست را به شما
نشان دھد:
چه افرادی از اتاق نشيمن استفاده میکنند؟ آﯾا افراد خانواده در اﯾن اتاق
مطالعه میکنند ﯾا سرگرمی خاصی انجام میدھند؟ آﯾا در اﯾن اتاق به ميز و
صندلی ﯾا نورپردازی خاصی احتياج دارﯾد؟ آﯾا در اﯾن اتاق تلوﯾزﯾون تماشا
میکنيد؟ مبلمان باﯾد در جای خاصی قرار بگيرد؟ نور چگونه و از چه سمت باﯾد به تلوﯾزﯾون بتابد؟ مبلھا و صندلیھا در کجای اتاق باﯾد قرار بگيرند؟
ممکن است وساﯾل صوتی خاصی داشته باشيد که بخواھيد در اﯾن اتاق قرار بگيرد ،اگر اﯾن چنين است باﯾد ببينيد آﯾا جای کافی برای تلوﯾزﯾون و
وساﯾل صوتی وجود دارد ﯾا نه؟
آﯾا گرمای اتاق مناسب است؟ از رادﯾاتور شوفاژ استفاده میکنيد ﯾا آتش بخاری گازی؟ ممکن است تماﯾل داشته باشيد به منظور اﯾجاد کانون
توجھی در اتاق از شومينه استفاده کنيد .آﯾا نورپردازی کافی است؟ در نظر بگيرﯾد آﯾا ھنگامی که دﯾگــران تلوﯾزﯾون تماشا میکننـد ﯾا بازی
میکننــد ،کسی تماﯾل به مطــالعه کردن دارد؟ ممکن است در جاھای مختـلف اتاق احتياج به انواع متفاوت نورپردازی داشته باشيد .آﯾا در اتاق
نشيمن کتابخانه دارﯾد؟ شاﯾد برای کتابھا به جای بيشتری نياز دارﯾد .اﯾن موضــوع را در نظــر بگــيرﯾد که دوست دارﯾد کتابھاﯾتان را کجا قرار
بدھيد.
آﯾا میخواھيد در دﯾد باشد ﯾا دور از دﯾد؟ آﯾا از اتاق نشيمن به عنوان اتاق غذاخوری ھم استفاده میشود؟ به اﯾجاد ﯾک فضای خاص ناھارخوری
فکر کنيد .اﯾن فضا میتواند پوشش کف و نورپردازی متفاوت داشته باشد و با ﯾک پرده ﯾا پارتيشن از اتاق نشيمن جدا شود.
بستگی دارد به اﯾن که بودجه شما برای عملی کردن اﯾن کار چقدر است * .در نظر گرفتن بودجه :اساسیترﯾن بخش در ﯾادداشتبرداری اوليه،
مربوط به ھمين قسمت بودجه بندی و برآورد ھزﯾنهھاست:
▪ بھتر است قبل از اﯾنکه خرﯾد را شروع کنيد١٠ ،درصد بودجه را به ھزﯾنهھای پيشبينی نشده اختصاص دھيد .با توجه به سليقهتان ھزﯾنهھا را
اولوﯾتبندی کنيد.
▪ ممکن است اگر بخواھيد پارکت چوبی گرانقيمتی انتخاب کنيد ،مجبور باشيد در ھزﯾنه نورپردازی و کاغذ دﯾواری صرفهجوﯾی کنيد .نگاه دﯾگری به
ﯾادداشتھایتان بيندازﯾد و تصميم بگيرﯾد کداميک از تغييرات براﯾتان از اھميت بيشتری برخوردار است.
▪ ھنگامی که شروع به خرﯾد اسباب و اثاثيه میکنيد ،ابتدا نگاھی به قيمت ھر شیء بيندازﯾد و قبل از اﯾنکه پولی بپردازﯾد قيمتھا را محاسبه
کنيد .با اﯾن روش میتوانيد مطمئن شوﯾد که مطابق بودجهتان خرج میکنيد.
▪ برآمدن از عھده مشکالت ساختمانی کاملترﯾن خانهھا ھم کمبودھاﯾی دارند.
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وسيلهای که مورد عالقه ﯾک نفر است ،شاﯾد مورد نفرت دﯾگری باشد .شاﯾد قادر به تغيير ساختمان اتاق نشيمن نباشيد ،اما با تاکيد بر مواردی
خاص و بيرون بردن وساﯾل اضافی ،میتوانيد در فضای اتاق دگرگونی اﯾجاد کنيد.
در ذﯾل چند مشکل راﯾج و راهحلھاﯾی برای آنھا ذکر شده است:
▪ سقف :موقعی که به رنگآميزی سقف میرسيم ،گوﯾا افراد عالقه خود را به دکوراسيون منزل از دست میدھند .بعضی افراد ،وقت زﯾادی صرف
تصميمگيری در مورد دﯾوار ،پوشش کف اتاق و اثاثيه میکنند ،اما سقف را به سادگی دو غاب سفيد میزنند.
شاﯾد اﯾن کار ھم مناسب باشد؛ ولی رنگ زدن سقف به شما کمک میکند آنچه را واقعا میخواھيد اجرا کنيد .به ترتيبی که ذکر خواھيم کرد.
*کوتاهتر جلوه دادن سقف اتاق نشيمن باﯾد فضاﯾی دنج و راحت باشد.
اگر اتاق نشيمن شما نسبتا سرد و غيردوستانه به نظر میرسد ،شاﯾد علت آن بلند بودن سقف باشد .سعی کنيد به طرﯾقی عمل کنيد که
سقف کوتاهتر به نظر آﯾد و حس کنيد به شما نزدﯾکتر شده است .برای اﯾن منظور ،رنگ سقف را تيرهتر و گرمتر از رنگ دﯾوارھا انتخاب کنيد.
اگر احساس میکنيد فضای اتاق خالی است ،از کاغذ دﯾواریھای طرحدار استفاده کنيد.
▪ بلندتر جلوه دادن سقف :خانهھای مدرن که سقف کوتاھی دارند ،معموال با مشکلی خالف مشکل باال مواجهاند.
در اﯾن مورد ،بحث بر سر استفاده از رنگ سفيد برای دورتر جلوه دادن سقف است .رنگ سفيد برای سقف رنگی غيرجذاب است؛ در اﯾن صورت
کمی ماجراجوﯾی کنيد.
میتوانيد به جای سفيد خالص ،از رنگی که روشنتر از دﯾوار باشد ،برای سقف استفاده کنيد تا سقف اتاقتان دورتر به نظر برسد.
حتی میتوانيد برای دستيابی به تاثيری که میخواھيد ،از طرحھای مختلف استفاده کنيد؛ نوارھای نقاشی شده عمودی از جنس پارچه که به
دﯾوار میچسبند ،ﯾا کاغذ دﯾواریھاﯾی با راهھای عمودی پھن و بارﯾک که ھم نماﯾی امروزی دارند ،ھم ارتفاع دﯾوار را بيشتر نشان میدھند و در
نتيجه سقف نشيمن بلندتر به نظر میآﯾد.
▪ بزرگتر نشان دادن اتاق نشيمن :بيشتر افراد فکر میکنند که فضای کافی ندارند و اتاقشان بسيار کوچک است؛ اما شما میتوانيد چشم را
فرﯾب دھيد و از راه کم و زﯾاد کردن فاصله اسباب و اثاثيه اتاقکاری کنيد که ھمه اتاق را بزرگتر از اندازه واقعیاش تصور کنند.
اگر میخواھيد اثاثيه بخرﯾد ،سعی کنيد اشيای کوچک را انتخاب کنيد؛ مثال کاناپه راحتی کوچک دو نفره ،صندلی کوتاه و ميز عسلی کوتاه؛ تا به
اﯾن ترتيب فضای ظاھری اتاق زﯾاد اشغال نشود.
با اﯾجاد ساﯾه روشنھای رنگی ،و تابلوھای عرﯾضی که به اتاق میآوﯾزﯾد ،بر عرض اتاق تاکيد کنيد؛ برای نمونه ،فرش ﯾا موکتی کامال به اندازه
اتاق تھيه کنيد تا حرکت چشم را به گوشهھا ھداﯾت کند .برای دکور از نور رنگی و طرحھای کوچک روی دﯾوار استفاده کنيد.
▪ عرﯾضتر کردن اتاق نشيمن :اگر اتاق نشيمنتان به گونهای است که دو اتاق با ھم تلفيق شده و اتاق نشيمن را به وجود آوردهاند ،ممکن است
اتاقتان ظاھر ﯾک تونل را پيدا کرده باشد ،بهخصوص اگر فقط دو پنجره در دو سر انتھاﯾی اتاق نشيمن وجود داشته باشد.
در چنين حالتی ،برای عرﯾض نشان دادن اتاق باﯾد فکری کنيد؛ به اﯾن ترتيب که در دو بخش انتھای اتاق رنگھای گرم به کار ببرﯾد ،بهوﯾژه برای
پردهھا ،زﯾرا ھنگامی که پردهھا بسته ھستند ،محيط اتاق را جمع و جور و گرم تر نشان میدھند .از ھمه مھمتر اﯾنکه ،از قرار دادن اثاثيه کنار دﯾوار
خودداری کنيد.
سعی کنيد با قرار دادن دو مبل راحتی روبهروی ﯾکدﯾگر و استفاده از ميزھای کوچک ،تنگی محيط را بشکنيد و فضاﯾی جذاب اﯾجاد کنيد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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دنيا در قاب پنجره اتاق شما

پنجره ﯾک اتاق به فضای اتاق روح میبخشد و درﯾچهای به دنيای خارج است ،بنابراﯾن الزم است برای داشتن خانهای زنده و با طراوت به چند نکته
درباره پنجرهھا اشاره کرد.
▪ نور باﯾد به راحتی وارد اتاق شود و نباﯾد مسير ورود نور را مسدود کرد .خصوصاً اتاقھاﯾی که به ھر دليل فضای تارﯾکتری دارند.
▪ حتیاالمکان از قراردادن مبل ،ميز و ...در مقابل پنجرهھای قدی و بزرگ خودداری کنيد.
اگر فضای جلوی پنجره باز باشد به بيشتر شدن نور و وسعت دﯾد کمک میکند.
▪ بھتر است برای ورود نور کافی و حتی بيشتر به خانه ،پنجرهھا حتیاالمکان ساده باشد.
▪ در سبک مدرن نور نقش مھمی اﯾفا میکند ،پردهھاﯾی از جنس کتان ابرﯾشمی و حتی کرکرهھای ظرﯾف به رنگ روشن تاثير فراوانی در روشنتر
بهنظر رسيدن خانه دارد.
▪ پردهھای کوچک و مناسب با طول و عرض پنجره بسيار مناسبتر از پردهھای بلند و عرﯾضی است که عالوه بر کاھش نور ،نيمی از نمای دﯾوار را
ھم اشغال میکند.
رنگھا را در نور مشابه با نور فضای اتاق مورد نظر انتخاب کنيد .طبيعی است که ھميشه رنگھا در نور ﯾک اتاق آفتابی روشنتر از زمانی است که
در معرض نور مصنوعی ھمان اتاق در شب قرار میگيرند.ھيچ ميزان از نور مصنوعی قادر به جاﯾگزﯾنی نور آفتاب نيست .روشناﯾی روز به اغلب
رنگھا جلوه مضاعفی میبخشد .نوری که از پنجرهھای شمالی میتابد سرد و دارای ته رنگ سبز است ،نوری که از پنجرهھای جنوبی میتابد
گرم و صورتی است ،نور پنجرهھای غربی نارنجی قرمز است و نور پنجرهھای شرقی نيز با ته رنگ زردند ،اشيای تحت تابش خود را رنگپرﯾده جلوه
میدھد .فضای زﯾباتری را مقابل دﯾدگان شما قرار خواھد داد.
▪ اگر منظره پشت پنجرهھای شما فضای دلنشينی نيست ،از پرده استفاده نکنيد ،شيشهھاﯾی با درجهھای مختلف ماتی با شکل و تنوع گوناگون
وجود دارد که مقابل نور را نمیگيرد.
▪ قرار دادن گلدانھاﯾی از گلھای مناسب ھر فصل ،جلوه زﯾباﯾی به فضای خانه میبخشد.
▪ توجه به نوع شيشه و قاب پنجرهھا ھم ضروری است.
صندلیھا را به سمت پنجره بچرخانيد و تمرکز را به اﯾن سمت قرار دھيد .با اﯾن چند راھکار ساده میتوانيد از پنجرهھاﯾی که شاﯾد تا به حال توجه
خاصی به آن نداشتيد ،لذت ببرﯾد.
منبع  :بيرتک
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دوش حمام

در حمام ھای خارجی برای جلوگيری از پاشش اب اصوال ﯾک محفظه
شيشه ای در دور دوش اﯾجاد می کنند که شما نيز می توانيد در طراحی
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ھای اﯾرانی ان را مد نظر قرار دھيد  .گاھی درون اﯾن محفظه نيمکت
کوچکی نيز قرار داده می شود  .اﯾن درھا از نشانه ھای حمام ھای جدﯾد و
مردن و نوع اوری بسيار زﯾباﯾی بوده است  .سعی کنيد از انھا استفاده
نماﯾيد .
گاھی از شيشه ھای رنگين ﯾا مات برای اﯾن محفظه استفاده می شود .
البته در حمام ھای کوچک باﯾد از نوع شفاف و قابل کنار رفتن ان در صوتر
عدم استفاده بھره برد تا فضا را تنگ ننماﯾد .
دوش ھا نيز در حال تغيير و تحول بوده و شاھد دوش ھای اتوماتيک  ،الکترﯾکی و  ....با ظاھرھای مدرن و زﯾبا می باشيم .
منبع P٣٠world :
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ده نکته مھم در مورد تغيير دکوراسيون اتاق

اگر تصميم دارﯾد تغيير دکوراسيون در اتاق ھای منزلتان بوجود بياورﯾد ،لزومی
ندارد ھزﯾنه و زمان زﯾادی را صرف اﯾن کار کنيد ،با در نظر گرفتن نکات زﯾر به
راحتی در ﯾک آخر ھفته قادر خواھيد بود چھره ای جدﯾد به اتاق ھاﯾتان
ببخشيد.
 (١تغيير نحوه چيدمان اثاثيه اتاق :
تا حد امکان وساﯾل را با فاصله از دﯾوار بچينيد و آنھا را در زواﯾای مناسب قرار
دھيد .به عنوان مثال قرار دادن ﯾک کاناپه در عرض اتاقی نسبتا بارﯾک ،سبب
می شود اتاق عرض تر به نظر برسد.
 (٢رنگ زدن ﯾک دﯾوار :
ﯾکی از دﯾوارھای اتاق مربوطه را به رنگ مورد عالقه تان درآورده و از آن به
عنوان ﯾک ناحيه مرکزی استفاده کنيد ،در نظر داشته باشيد که رنگ مورد نظر تا حدودی با اشياء دﯾگر اتاق مثل روميزی ،پرده و … مطابقت داشته
باشد .تابلوھا و وساﯾل زﯾنتی دﯾگر را بر روی ھمين دﯾوار آوﯾزان کنيد و تکه ای از زﯾباترﯾن اثاثيه تان را مقابل آن قرار دھيد.
 (٣استفاده از گياھان :
گياھان سبز ھميشه جان تازه ای به فضای اتاق می بخشند ،گياھی مناسب با فضای اتاقتان را انتخاب کرده ،آنرا در ﯾکی از گوشه ھای اتاق قرار
دھيد.
 (۴پھن کردن قاليچه در کف اتاق :
استفاده از قاليچه روش بسيار مناسبی جھت گرم تر کردن فضا و اﯾجاد محيطی صميمی است .بھتر است قاليچه را به صورت زاوﯾه دار در زﯾر ميز
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اتاق پھن کنيد.
 (۵آوﯾختن تابلو ﯾا آﯾنه به دﯾوار :
تصاوﯾری را که به نوعی بازتابی از شخصيت شما می باشند در قاب ھای مزﯾن بر روی دﯾوار نصب کنيد .اگر از آﯾينه استفاده می کنيد ،نھاﯾت
سعی خود را به کار بگيرﯾد تا آن را در محلی مناسب که منعکس کننده چشم اندازی قابل توجه ازعناصر موجود در اتاق است ،آوﯾزان نماﯾيد.
 (۶دسته بندی کردن اشياء :
تعدادی مجسمه و اشياء تزئينی مورد عالقه تان را جمع آوری کنيد و جاﯾی را مخصوص چيدن آنھا در اتاق در نظر بگيرﯾد .آنھا را به سه ﯾا پنج دسته
تقسيم کنيد و مجسمه ھای مشابه را در ﯾک دسته کنار ھمدﯾگر بچينيد .سعی کنيد اشکال متفاوتی را برای چيدن انتخاب کنيد.
 (٧استفاده از بالشتک ھای تزئينی ﯾا کوسن :
ﯾکی از مزاﯾای کوسن ھا اﯾن است که به آسانی می توان از آنھا به منظور افزودن طرح و بافت ھای مختلف به اتاق استفاده نمود ،کوسن ھا را
می توان به صورت ھای مختلف بر روی کاناپه ﯾا صندلی ھا چيد.
 (٨تعوﯾض المپ ھای اتاق :
المپ معموال ﯾکی از عالئم نشان دھنده منسوخ شدن دکوراسيون اتاق شماست .بنابراﯾن المپ ھای اتاق را تعوﯾض کرده و از المپ ھای جدﯾد
موجود در بازار استفاده نمائيد.
 (٩استفاده از پارچه ھای رنگی :
مشابه کوسن ھا ،از پارچه ھای رنگی با جنس ھا و طرح ھای مختلف نيز می توان جھت تزئين اتاق استفاده نمود .کافی است با اندکی دقت و
توجه نقش و جنس دلخواھتان را بيابيد.
 (١٠مرتب چيدن :
درھم و برھمی ﯾکی از فاکتورھاﯾی است که در کسالت بار کردن فضای اتاق تاثير بسزاﯾی دارد .سعی کنيد فضاھای خاصی را به وساﯾلی چون
روزنامه ،مجالت ،اسباب بازی ھا و وساﯾل خرده رﯾز دﯾگر ،اختصاص دھيد.
● روان شناسی رنگ ھا
ممکن است بسياری از ما به ھنگام انتخاب رنگ برای نقاشی اتاق ﯾا منزلمان از ميزان تاثير رنگ ھا بر روحيه خود اطالع کافی نداشته باشيم .در
اﯾن بخش به مروری بر رنگ ھای مختلف و تاثيرات ناشی از آنھا پرداخته اﯾم.
▪ قرمز:
از دﯾد روانشناسی در بسياری از افراد سبب افزاﯾش فشار خون ،ضربان قلب و انرژی می گردد .برانگيزنده احساسات و اشتھا آور است ،شاﯾد به
ھمين دليل است که در اکثر رستوران ھا و اتاق ھای ناھارخوری از اﯾن رنگ استفاده می شود.
▪ نارنجی:
تقرﯾبا مانند رنگ قرمز گرمابخش است ،اما صميمی تر و خوشاﯾندتر است .به طور کلی استفاده از درجات مختلف رنگ نارنجی در اتاق ھای
نشيمن انتخاب بسيار مناسبی خواھد بود.
▪ زرد :
اﯾن رنگ نيز به نوعی گرم و صميمی است ،اما در مقاﯾسه با قرمز و نارنجی توجه بيشتری را به خود جلب می کند .به ھمين دليل برای استفاده
در تاالرھا و سالن ھای اجتماعات کم نور و تارﯾک بسيار مناسب است.
▪ آبی :
احساس آرامش و آسودگی خاطر را به ھمراه دارد و طبعيتا برای اتاق خواب رنگ مناسبی خواھد بود .از آنجائيکه رنگ آبی اشتھا را کم می کند –
شاﯾد به اﯾن دليل که تعداد اندکی غذا به رنگ آبی وجود دارد – برای اتاق غذاخوری انتخاب مناسبی نيست ،مگر اﯾنکه در رژﯾم غذاﯾی باشيد!!
▪ سبز :
رنگ آرامش بخش دﯾگری است که نسبت به آبی از پوﯾاﯾی بيشتری برخوردار است .به طور کلی رنگ سبز کمرنگ ،برای اتاق ھای خواب و نشيمن
مناسب است .از آنجاکه بسياری از غذاھا سبز رنگ ھستند ،سبز متوسط ﯾا نرمال برای آشپزخانه و اتاق ھای غذاخوری انتخاب خوبی است .از
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طرف دﯾگر به دليل آرامش بخش بودن ،رنگ سبز را در بيمارستان ھا ،محل ھای کار و مدارس به کار می برند.
▪ بنفش :
رنگی فرﯾبنده است ،از دﯾدگاه روانشناسی بسياری از افراد بزرگسال عالقه چندانی به اﯾن رنگ ندارند .در مقابل ،کودکان اشتياق بسياری نسبت
به رنگ بنفش دارند ،به طورﯾکه به آسانی می توان اﯾن رنگ را در اتاق ھای کودکان و سالن ھای مخصوص بازی آنھا مورد استفاده قرار داد.
منبع  :ساﯾت فرﯾا
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ديوارھا را به بازی بگيريد

دكوراسيون ﯾك فضا ،حاصل در كنار ھم قرار گرفتن عناصر متعددی
است.ھنگامی كه در ميان آنھا رابطهای قابل قبول و مطلوب وجود داشته
باشد ،منجر به فضاﯾی دلپذﯾر ،زﯾبا و در نھاﯾت راحت و كارا میشود .به طور
كلی میتوان گفت در ﯾك فضا عناصر به سه دسته عمده تقسيم
میشوند:
 (١عناصری كه بيشترﯾن ھدف به كارگيری آنھا در محيط ،كاربردی است ،در
نتيجه نقش كليدی و خاصی را در طراحی داخلی فضا اﯾفا نمیكنند .به
عنوان مثال ھنگامی كه قصد دارﯾد برای خانهتان تلوﯾزﯾون ،جاروبرقی ،ﯾخچال
و لوازمی از اﯾن قبيل را تھيه كنيد ،ھيچگاه با ھدف دكوراسيونی اقدام به
خرﯾد آنھا نمیكنيد؛ بلكه ابتدا كاربرد و امكانات ھر ﯾك را بررسی كرده و
سپس ظاھر وسيله را با توجه به شراﯾط قرارگيری در محيط و دكوراسيون آن در نظر میگيرﯾد .البته امروزه توليدكنندگان و طراحان صنعتی عالوه بر
كاراﯾی وسيله ،به شكل ،فرم ،رنگ و به طور كلی جنبهھای ظاھری آن نيز دقت بسياری دارند و محصوالتی متنوع به لحاظ كاربرد و ظاھر توليد
میكنند.
 (٢عناصری كه ھمزمان كاربردی و دكوراسيونی ھستند ،اغلب لوازم دكوراسيونی مورد استفاده در خانهھا در اﯾن دسته جای میگيرند .از آن
جمله به مبلمان ،پرده ،فرش ،بوفه و غيره میتوان اشاره كرد .ﯾعنی به ھمان ميزان كه نحوه كاربرد آنھا مورد توجه است ،شكل و فرم ظاھری،
رنگ ،طرح و دﯾگر عناصر بصری آنھا نيز از اھميت بسزاﯾی برخوردار است.
 (٣عناصری كه بيشتر نقش دكوراسيونی و تزئينی را در فضا برعھده دارند؛ در بررسی انگيزه انتخاب ھرﯾك از اﯾن عناصر برای محيط مورد نظر،
درخواھيم ﯾافت كه اگرچه ممكن است نبود برخی از آنھا خللی در فضا اﯾجاد نكند ولی وجود آنھا به طراحی داخلی فضا بسيار كمك میكند و در
واقع آنھا مكمل دكوراسيون دﯾگر لوازم محيط محسوب میشوند .به عنوان مثال گلدانھا ،ظروف تزئينی ،شمعدان ،تزئينات مختلف در قالب گلھای
خشك ،مصنوعی ،چينی ،مجسمهھا و غيره از اﯾن جملهاند كه البته تابلوھا نيز در اﯾن دسته جای میگيرند.
از آنجا كه دﯾوارھا گستردهترﯾن سطوح اصلی خانه ﯾا ھر مكان بسته دﯾگری ھستند ،ھنگامی كه فردی وارد فضاﯾی میشود ،عمدهترﯾن سطوحی
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كه در مقابل دﯾدگان او قرار میگيرند ،دﯾوارھای محيط ھستند .در نتيجه ميزان تاثيرگذاریشان بر محيط نيز نسبت به سطوح دﯾگر شامل كفھا و
سقفھا به مراتب بيشتر است .لذا عالوه بر مسائل كاربردی و وظيفه آنھا در تفكيك فضا و اﯾجاد استقالل ،به نكات دكوراسيونی و نقش آنھا در اﯾن
زمينه نيز باﯾد توجه كرد .وقتی وارد فضاﯾی میشوﯾد كه با زﯾباترﯾن و مناسبترﯾن لوازم دكوراسيونی مبله شده ،ولی سطوح دﯾوارھا خالی است و
كوچكترﯾن تدبيری برای انتخاب دﯾواركوب )به صورت عام كلمه( اندﯾشيده نشده است ،خالئی در آن محيط احساس میشود كه تابلوھا ﯾكی از
عمدهترﯾن راھكارھای رفع اﯾن خأل ھستند .تابلوھا اگرچه اغلب با ھدف تزئينی مورد استفاده قرار میگيرند ولی در پس ظاھر اﯾن ھدف،
مسووليتھای كاربردی نيز در فضا برعھده دارند .آنھا جاﯾگاه وﯾژهای در تغيير حال و ھوای محيط دارند و در نتيجه بر روح و روان افراد ساكن در آن
مكان نيز تاثير میگذارند .موضوع اثر ھنری ،رنگھای به كار رفته در آن و حتی قاب انتخابی برای تابلو از جمله عوامل بسيار موثر بر محيط ھستند؛
ﯾعنی با نصب چند تابلو روی دﯾوار ،با وجود تمام وقتی كه صرف تھيه و چيدمان لوازم دكوراسيونی آن شده است ،میتوان ھماھنگی و احساس
حاكم در محيط را برھم رﯾخت و ﯾا برعكس ،دستيابی به ھدف مورد نظر در آن فضا را تسھيل بخشيد .صرفنظر از ھمه اﯾنھا گاھی نقشھای
كاربردی عظيمتری نيز به تابلوھا محول میشود كه از جمله میتوان »تغيير ابعاد ظاھری فضا« را نام برد .به عنوان مثال ﯾكی از راھكارھای افزاﯾش
ارتفاع دﯾوارھا به لحاظ ظاھری ،نصب دﯾواركوبھای عمودی و بلند است كه اﯾن كار از طرﯾق نصب ﯾك و ﯾا چند تابلوی بلند عمودی در فواصلی
نزدﯾك و در كنار ھم و ﯾا چندﯾن تابلوی ھم اندازه در امتداد ھم و در راستای ﯾك خط عمودی فرضی از سقف به كف ميسر میشود .به ھمين ترتيب
با نصب تابلوﯾی طوﯾل و افقی و ﯾا چندﯾن تابلوی ﯾك اندازه در كنار ھم میتوان طول دﯾوار را به لحاظ بصری افزاﯾش داد.
به طور كلی انگيزه اﯾجاد قاب در دور ﯾك اثر ھنری ،برجستهتر كردن و ﯾا به عبارت دﯾگر جلوه دادن به آن است .شما میتوانيد اﯾن مساله را آزماﯾش
كنيد .اگر روی دﯾواری از فضای خانهتان قابی خالی و بدون اثر ھنری نصب كنيد ،خواھيد دﯾد كه به اﯾن ترتيب فضای داخلی قاب ،اگرچه ھمان دﯾوار
است ،ولی از دﯾگر فضاھای كناریاش متماﯾز شده است .پس به منظور اﯾجاد جلوهای بيشتر برای ﯾك اثر ھنری ،چارچوبی الزم است .البته الزم به
ذكر است برای قاب كردن ﯾك اثر ،صرفنظر از برجستهتركردن آن ،انگيزهھای دﯾگری نيز وجود دارد .ھنگامی كه از تابلو به عنوان مكملی دكوراسيونی
برای لوازم دﯾگر محيط ﯾاد میشود ،تنھا منظور خود اثر ھنری نيست بلكه تركيب آن )اثر ھنری( با قاب و حتی ﯾكی از آن دو میتواند اﯾن نقش را در
محيط اﯾفا كند .به عنوان مثال در فضاﯾی با دﯾوارھای سبز و مبلمان نارنجی و زرد ،به منظور حفظ ھماھنگی در محيط از طرﯾق تكرار رنگھا ،نصب
تابلوﯾی با قاب نارنجی و ﯾا اثر ھنری با رنگآميزی گرم مانند نارنجی ،قرمز ،زرد ،در كنار رنگ سبز ضروری است .در چنين شراﯾطی ،ممكن است
مقصود از نصب تابلو و قاب كردن آن ،نماﯾش دادن اثر ھنری و جلوه بخشيدن به آن نباشد .پس از آنكه اثر ھنری مورد نظر خود را با توجه به
مشخصات فضا انتخاب كردﯾد ،نوبت به قاب كردن آن میرسد .با توجه به ھدف مورد نظرتان برای نصب قاب ،به ھنگام انتخاب ،پيش از در نظر
گرفتن ھماھنگی ميان قاب و دﯾگر لوازم دكوراسيونی محيط ،ھماھنگی آن را با اثر مورد توجه قرار دھيد؛ زﯾرا به جھت نزدﯾكی و حضور آن دو در ﯾك
قالب ،تاثير بيشتری روی ھم میگذارند .حتی اگر در شراﯾطی مانند نمونهای كه در باال اشاره شد ،اثر ھنری چندان مھم نباشد و تنھا رنگھای
موجود در آن و قاب انتخابی نقش تعيينكننده را دارا باشند كه در اﯾن مورد ھم رعاﯾت ھماھنگی باﯾد در رأس موارد دﯾگر قرار گيرد .اگر رنگھای به
كار رفته درون اثر شما مالﯾم و كمرنگ است و در محيط به رنگھای شادتری نياز است ،با انتخاب قابی به ﯾكی از رنگھای تند و گرم ھماھنگ با
محيط ،به اثر جلوهای دﯾگر ببخشيد .برعكس برای آثار ھنری شلوغ با رنگھای گرم و تند ،انتخاب قابی به ﯾكی از رنگھای مالﯾم و ﯾا حتی خنثی
ضروری است ولی اگر برای چنين اثر ھنری ،قابی به رنگ گرم و تند انتخاب كنيد باﯾد توازن را از طرﯾق دﯾگر لوازم دكوراسيونی برقرار سازﯾد وگرنه
محيطی خستهكننده پدﯾد میآﯾد .گاھی اثر به قدری جذاب است كه انتخاب قابی جالب توجه ،نهتنھا آن را برجستهتر نمیكند ،بلكه از جلوهاش
نيز میكاھد؛ با آنكه ھدف طراح داخلی فضا جلب فوری نظر بيننده است.
● در اﯾن شراﯾط چند راھكار وجود دارد:
الف( قاب و حاشيه دور اثر را به ﯾك رنگ تھيه كنيد .البته اﯾن رنگ باﯾد مالﯾم و ﯾا خنثی باشد.
ب( قاب را درست به رنگ دﯾوار برگزﯾنيد.
ج( از قاب كردن اثر صرفنظر كنيد .به اﯾن ترتيب تابلو بدون قاب بر دﯾوار آوﯾخته میشود .گذشته از رنگ ،جنس ،ضخامت ،ابعاد طرح و بافت قاب نيز
روی اثر ھنری و محيط تاثير میگذارند .لذا انتخاب كليه مولفهھای فوق برای قاب ،باﯾد مطابق با ھدف دكوراسيونی محيط صورت گيرد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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ديوارھا را فراموش نکنيد

محدودﯾت مكانی ،ما را بر آن می دارد كه حتی از كوچكترﯾن فضای بدون مصرف موجود در
اطرافمان نيز چشم پوشی نكرده و ھمواره به فكر ﯾافتن راھكاری برای استفاده بھينه از آن
باشيم .اﯾن موضوع در محيطھای پركاربردی ھمچون آشپزخانه از اھميت خاصی برخوردار
است .در اﯾن محيط ھرچند كابينت بندی موجود به طور دقيق و بدون ھرگونه پرت فضا صورت
گرفته باشد ،باز ھم معموال ً مكانھای قابل استفادهای وجود دارند كه مورد توجه قرار نگرفته
اند .از جمله مھمترﯾن آنھا به دﯾوارھای خالی اﯾن محيط به خصوص ميان كابينتھای دﯾواری
و زمينی میتوان اشاره كرد .اگرچه به كارگيری كليه اﯾن دﯾوارھا جھت مقاصد مختلف،
محيطی شلوغ و غيرقابل تحمل را سبب میشوند ولی با تصميم گيری صحيح و بجا
اختصاص برخی از آنھا برای كاربردھای ضروری در آشپزخانه ،نه تنھا مشكل شلوغی را پدﯾد
نمیآورد ،بلكه از ازدحام لوازم در داخل كابينتھای موجود میكاھد .در ضمن دسترسی به
وساﯾل و ھمچنين انجام امور آشپزی نيز بسيار آسانتر خواھد بود .در ھمين راستا
راھكارھای متعددی وجود دارد كه به پارهای از آنھا در زﯾر اشاره میكنيم:
 -١راﯾجترﯾن كار برای اﯾن منظور ،نصب ميله ای ساده به ھمراه چندﯾن گيره آوﯾز است ،كه از
طرﯾق آنھا میتوان لوازم مصرفی دسته دار و قابل آوﯾختن ھمچون سروﯾسھای كفگير و مالقه ،رنده ،دربازكن ،ليوان دسته دار و بسياری دﯾگر
مانند اﯾنھا را به دﯾوار آوﯾخت.
 -٢نصب طبقه و ﯾا طبقات مختلف از جنس چوب ﯾا شيشه با طول و عرضی متناسب بر روی دﯾوار نيز از جمله راھكارھای مفيد استفاده بھينه از
دﯾوارھای خالی ھر مكانی به خصوص آشپزخانه است كه البته با توجه به شراﯾط محيط كاربردھای گوناگونی را می توانند دارا باشند:
الف -شما میتوانيد ظروف مخصوص نگھداری قند و شكر و ادوﯾه جات خود را به جای كابينت بر روی اﯾن طبقات قرار دھيد.
ب -اﯾن قبيل طبقات دﯾواری به عنوان كتابخانه ای از مجموعه كتابھای آشپزی نيز میتوانند مورد استفاده قرار گيرند به اﯾن ترتيب اﯾن كتابھای
راھنما نيز به ھنگام آشپزی در دسترس خواھند بود.
ج -با قرار دادن ظروف و لوازم تزئينی مرتبط با محيط آشپزخانه بر روی ﯾك طبقه و ﯾا مجموعهای از طبقات مختلف نصب شده بر روی دﯾوار ،ھمزمان
عالوه بر خالی شدن كابينت مخصوص آنھا ،نماﯾی زﯾبا و متفاوت برای محيط آشپزخانه اﯾجاد میشود.
د -اختصاص طبقات به قرار دادن گلدانھای كوچك گل و گياه طبيعی و ﯾا مصنوعی نيز از جمله كاربردھای مفيد آنھا است .حال در صورتی كه پنجره
آشپزخانهتان در فرورفتگی ميان دو ستون واقع شده است ،میتوانيد با نصب طبقات شيشهای در مقابل آن ،فضاﯾی برای پرورش گل و گياه فراھم
سازﯾد.
ه -در صورتی كه در كابينت بندی آشپزخانه تان محلی مخصوص ماﯾكروفر در نظر گرفته نشده است ،با استفاده از دو پاﯾه گونياﯾی محكم و ﯾك
تخته از جنس نئوپان و ﯾا  ،MDFطبقه ای به دﯾوار نصب كرده و ماﯾكروفر را بر روی آن قرار دھيد .مزﯾت اﯾن كار اﯾن است كه ھنگام باال رفتن سطح
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قرارگيری ماﯾكروفر نسبت به سطح كابينت در زﯾر آن فضای خالی برای جای دادن لوازم مختلفی ھمچون ظرف قند و شكر ﯾا ادوﯾه اﯾجاد میشود.
منبع  :روزنامه شرق
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ديوارھای دلانگيزی داشته باشيم

”جزئيات از ھمه چيز مھمتر است “.اﯾن جمله را ﯾک فيلسوف گفته است اما
فرقی ھم نمیکند .نکتهاش اﯾن است که بعضی وقتھا اﯾن جزئيات در
کلیترﯾن بخشھا حضور دارند .اگر شما میخواھيد فضای اﯾدهآلی برای
زندگی داشته باشيد باﯾد ظرافتھای زﯾادی به خرج دھيد .اما ﯾادتان باشد
که کار را باﯾد از اصلیترﯾن بخشھا شروع کنيم :از جائی مثل دﯾوار!
● عشقتان را نشان دھيد
اگر پارچه خاصی را دوست دارﯾد میتوانيد تصور کنيد دﯾوارھا نيز بخشی از
اثاثيه و مبلمان خانه است تا تأثيرگذارتر باشد .مثال ً طرح گالبی روی دﯾوار
میةواند برای پنجرهھای آشپزخانه نيز که در مجاورت آن است استفاده
شود .اﯾن کار نيز با استفاده از پارچه ﯾا کاغذ دﯾواریھائی که حالت پارچهای
دارند امکانپذﯾر است.
● رسوم
در اﯾن تصوﯾر قابھا باز ھم به رسوم قدﯾمی برگشتهاند .اﯾن مدل قاب به
اتاق روح و گرما میبخشد و البته منظور ما پوشش دﯾوار زﯾر اﯾن قاب است
که چوبی بوده و برای بعضی دفاتر کار ﯾا ساختمانھای وﯾالئی بسيار مناسب است .کفپوشھا ھم میتوانند با دﯾوار ھماھنگی داشته باشند.
● راهراه پھن
طرح راهراه پھن حقه زﯾرکانهای است که میتوان به کمک آن به دﯾوار بیروح و نهچندان زﯾبا جذابيت خاصی بخشيد .به کمک اﯾن روتختی
راهراهھای پھن اتاق جلوه دﯾگری پيدا میکند .اﯾن طرحھا میتوانند روی قاليچه ﯾا شيشه اتاق ھم باشند .اﯾن راهراه پھن را میتوانيد با استفاده از
رنگ ﯾا کاغذ دﯾواری به وجود آورﯾد.
● چوبھای دکوری
میتوانيد از چوبھای بهصورت مستطيل برای شکل دادن به دﯾوارھا استفاده کنيد که بھتر است اﯾن چوبھا با دﯾوار زﯾر آن کامال ً ھماھنگ باشند و
فقط برجستگی آن طرح اﯾجاد کند .روی اﯾن چوبھا و دﯾوار زﯾر آن میتوانيد از کاغذ دﯾواری ھم استفاده کنيد .البته ھم نصاب اﯾن کاغذ دﯾواری باﯾد
خيلی حرفهای باشد و ھم ھزﯾنه نصب بيشتری از شما خواھد گرفت .اما به ھرحال بهخصوص در دﯾوار راه پلهھا ،تنوع خوبی اﯾجاد خواھد کرد .بھتر
است بقيه فضا خيلی شلوغ نباشد تا فضا خستهکننده نشود.
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● دﯾوار ھنری
سطح اﯾن دﯾوار با رنگ پوشانده شده است رنگھای بهخصوصی جدﯾداً در بازار موجود است که حالل آنھا آب بوده در نتيجه بسيار سرﯾع خشک
میشوند و بو ھم ندراند .شما نيز نياز به مخلوط کردن چند رنگ برای بهدست آوردن رنگ دلخواه ندارﯾد با شماره رنگ را از روی کاتالوگ انتخاب
میکنيد و ھمان رنگ برای شما ساخته و فوراً به شما تحوﯾل داده میشود .قيمت اﯾن رنگھا از رنگھای معمولی کمی گرانتر است اما استفاده
از آنھا بسيار بسيار سادهتر بوده و با غلتک میتوانيد دﯾوار را رنگ کنيد و ھر سال ﯾکبار ھم رنگ دﯾوار را تغيير دھيد و فضای متنوعی داشته باشيد.
● نقاشی و رنگ کردن
روی دﯾوارھای اﯾن اتاق ،برگھای کمرنگی نقاشی شدهاند تا فضا را زﯾباتر کنند .اﯾن نقاشیھا میتواند از روی دﯾوار به سقف ھم کشيده شود ﯾا
حتی در روی دﯾوار عمود بر ھم بهصورت امتداد ﯾافته نقاشی شوند .نقاش آن حتماً باﯾد ماھر و با حوصله باشد چون ﯾکی از ارکان زﯾبائی اﯾن نوع
پوشش دﯾوار ظرافت و زﯾبائی و تميزی کار آن است.
● منظره خنثی
برای داشتن جذابيتی زﯾرکانه در اﯾن اتاق خواب با طرح خنثی میتوانيد مربعھائی از پارچه ﯾا چرم در دو ساﯾه بسيار نزدﯾک درست کرده و طرح
چھارخانه زﯾبائی اﯾجاد کنيد .بقيه پارچهھای بهکار رفته در روتختی و پرده میتوانند چھارخانهھای درشتتر ﯾا رﯾزتر ،راهراه و ساده باشند.
پارچهھای گلدار و شلوغ با اﯾن طراحی مناسب نخواھند بود .ترکيب رنگ کرم روشن و سفيد با چوبھای تيره ھميشه جذاب است.
● موزائيک ﯾا کاشی
کاشیھای کوچک در چند رنگ مختلف کنار ھم طرح موزائيکی زﯾبائی اﯾجاد میکنند .برای فضاھائی مثل محوطه استخر ﯾا ﯾک دﯾوار از سروﯾس
بھداشتی مناسب ھستند .در کنار اﯾن طرح حتماً باﯾد دﯾوارھای سادهای ھم باشند تا اﯾن دﯾوار جلوهنمائی کند .اگر دﯾوار روشن است بھتر وسائل
جلوی آن تيره باشند و بالعکس.
● ساﯾهھای آبی
معموال ً در فضاھائی که رطوبت زﯾاد نيست استفاده از کاشی و سراميک ضروری نيست .برای ھمين میتوانيد حتی از کاغذ دﯾواری با طرحھای
موزائيکی و رنگھای زﯾبای آبی استفاده کنيد .بعضی از کاغذ دﯾواریھا البته قابل استفاده در سروﯾسھای بھداشتی ھم ھستند .گاھی
میتوانيد برای اﯾجاد حالت مجلل در سروﯾس بھداشتی مخصوص مھمان ،قسمت پائين را از کاشی و قسمت باالی آن را از کاغذ دﯾواری استفاده
کرده و از چند عدد تابلوی زﯾبا ھم روی دﯾوارھا استفاده کنيد.
●  ٣پرسش دکوراسيون از بھترﯾن طراحان جھان
کرﯾستوفر اوول ،ﯾکی از بھترﯾن طراحان دکوراسيون داخلی دنيا به پرسشھائی درباره دکوراسيون پاسخ میدھد.
▪ اخيراً به ھر ژورنالی نگاه میکنم ،پردهھا با قاب طراحی شدهاند .چهطور میتوانم ﯾک قاب زﯾبا برای پردهھای خانهام طراحی کنم؟
ـ برای ساخت قاب پرده میتوانيد از ھر نوع چوبی که در منزل دارﯾد استفاده کنيد بهعنوان مثال از وسائل چوبی قدﯾمی که دﯾگر مورد استفاده قرار
نمیگيرند مانند ﯾک تخت چوبی ﯾا وسائلی مشابه آن نيز میتوان چوب مورد نياز برای ساخت قاب پرده را تھيه کرد .قاب پرده را میتوان با انواع
پرده اعم از پردهھای بلند ،کوتاه ﯾا پردهھائی که به دو طرف جمع میشوند بهکار گرفت .خود قاب پرده را نيز میتوان به اشکال متنوعی ساخت.
لبه آوﯾز قاب پرده ممکن است کامال ً صاف ،زﯾگزاگ ،دالبر ﯾا به اشکال دﯾگر باشد .ابعاد قاب پرده نيز باﯾد متناسب با اندازه پرده اصلی در نظر گرفته
شود و باﯾد از انتخاب قاب پردهھای بارﯾک برای پردهھای بلند ﯾا قاب پردهھای پھن برای پنجرهای که پردهای کوتاه دارد ،بپرھيزﯾد .نسبت اندازه قاب
پرده به پرده اصلی باﯾد حدود ﯾک به شش باشد و ارتفاع آن نباﯾد بيش از ﯾک ششم ارتفاع پرده اصلی در نظر گرفته شود.
▪ میخواھم روﯾه و تشک صندلیھای خانهام را عوض کنم ،اما ھيچچيز در اﯾنباره نمیدانم؟
ـ برای محاسبه مقدار پارچه مورد نياز عرض و طول تشک نشيمن را اندازه بگيرﯾد و به ھر ﯾک از آنھا  ٢٠سانتیمتر اضافه کنيد .اگر اسفنج تشک
صندلی بسيار ضخيم و مرتفع باشد باﯾد اندازه ضخامت آن را نيز به اﯾن اندازهھا بيفزائيد ضمن آنکھخ چنانچه پارچه شما طرحھای درشت و
مشخصی داشته باشد که الزم باشد مثال ً در وسط نشيمن قرار بگيرد ميزان اتالف پارچه بيشتر میشود و باﯾد نسبت به پارچهھای ساده ﯾا
طرحھائی مانند راهراه و چھارخانه مقدار بيشتری پارچه تھيه کنيد.
▪ چهطور میتوانم خانهام را پرنور و زﯾبا کنم؟
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ـ از آنجا که رنگھای روشن ھمواره ھمواره انعکاسدھندهھای خوبی برای نور و رنگھای تيره جذبکنندهھای مناسبی برای آن ھستند ،در نظر
گرفتن اﯾن اصل میتواند شما را برای ﯾافتن راهھائی جھت استفاده بھينه از نور موجود در فضا ﯾاری دھد عالوهبر اﯾنھا در انتخاب لوازم
دکوراسيونی اصلی و بزرگ نيز کاربرد رنگھای روشن را از ﯾاد نبرﯾد .البته در اﯾنگونه لوازم ،تنھا رنگ عامل مؤثر محسوب نمیشود بلکه طرح و
حتی بافت نيز جاﯾگاه وﯾژهای دارند .طرحھای شلوغ و بافتھای خشن و پيچيده نيز تا حدودی ھمان تأثير رنگھای تيره را در جذب نور خواھند
داشت در حالیکه طرحھای خلوت و بافتھای صاف و صيقلی در انعکاس نور خورشيد ،نتيجهای معکوس دارند.
منبع  :مجله زندگی اﯾده آل
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ديوارھای راه راه

ﯾکی از روشھای طرح دار کردن دﯾوارھا اﯾجاد نوارھای پھن ﯾا بارﯾک روی آنھا
است .در اﯾنجا دﯾوار ﯾک اتاق خواب را مالحظه میکنيد که با رنگ ھای
مالﯾم سفيد و بنفش ﯾاسی راه راه شده است .انتخاب رنگ ھا متناسب با
اتاق خواب بوده و در عين حال نزدﯾک به ھم ھستند به طوری که در کنار
ﯾکدﯾگر کنتراست چشم آزاری را اﯾجاد نمیکنند .بنا به ابعاد و وسعت اتاق
خواب ،در اتاقھای کوچک ممکن است فقط ﯾکی از دﯾوارھا را که تاج تخت
به آن تکيه می کند به اﯾن صورت طرح دار کرد و بقيه را ساده باقی گذاشت
تا اتاق شلوغ و در نتيجه کوچک تر به نظر نرسد ضمن آنکه طرح راه راه
عمودی موجب بلندتر به نظر رسيدن سقف اتاق شده آن را فضادارتر جلوه
می دھد .برای اجرای چنين پروژه ای به وساﯾل زﯾر نياز دارﯾد :رنگ سفيد و
بنفش ﯾاسی ،خط کش بلند و مداد ،شاقول ،چسب کاغذ نواری ،قلم موی
متوسط مخصوص نقاشی ساختمان ،ﯾک قطعه پارچه ترﯾکو ،مقوا ،قيچی،
تينر.
با توجه به اندازه دﯾوارھا ،پھنای نوارھای رنگی دﯾوار را تعيين کنيد .سپس با
استفاده از خط کش و مداد از زﯾرکالف گچبری دﯾوار محل قرارگيری مرزھای
ميان نوارھا را عالمت گذاری کنيد .ﯾک روش مفيد برای تقسيم بندی دﯾوار تعيين نقطه وسط مھمترﯾن دﯾوار اتاق است .سپس  ۵/٧سانتی متر از
ھر سوی نقطه وسط دﯾوار جدا کنيد و اﯾن  ١۵سانتی متر اولين نوار خواھد بود .حاال از ھر طرف اﯾن نوار  ١۵سانتی متر ١۵ ،سانتی متر جدا کنيد تا
تمام دﯾوارھا عالمت گذاری شوند .با استفاده از شاقول خطوط راستی از نقاط عالمت گذاری شده تا پاﯾين دﯾوار بکشيد و ﯾا به صورت نقطه چين با
فواصل زﯾاد عالمت گذاری کنيد .با چسب نواری کاغذی ﯾک طرف خطوط عالمت گذاری شده را بپوشانيد به طوری که چسب در داخل نوارھاﯾی که
باﯾد سفيد بمانند چسبانده شوند.
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رنگ بنفش ﯾاسی را با تينر کامال ً رقيق کنيد سپس با قلم موی پھن مخصوص نقاشی ساختمان ھر ﯾک از نوارھاﯾی را که باﯾد بنفش شوند رنگ
بزنيد و بالفاصله با دستمال پارچه ای جنس ترﯾکو روی آن ضربه بزنيد تا اثر قلم از بين برود و رنگ بافتی ﯾکنواخت پيدا کند .نوارھاﯾی که باﯾد بنفش
شوند را به ھمين ترتيب رنگ بزنيد .سپس با دقت چسب ھا را از دﯾوار جدا کنيد .صبر کنيد تا رنگ خشک شود.
روی مقوا ﯾک مثلث متساوی الساقين با قاعده  ١۵سانتی متر و اضالع  ١٠سانتی متر رسم کنيد و آن را برﯾده به عنوان الگو برای عالمت گذاری
مثلث ھای حاشيه باالی دﯾوار مورد استفاده قرار دھيد .ھر بار قاعده مثلث مقواﯾی را منطبق بر روی پھنای ھر ﯾک از نوارھا بگذارﯾد و نقطه راس
مثلث را بر روی دﯾوار عالمت گذاری کنيد .سپس با چسباندن نوار چسب کاغذی از ھر پھنای نوار تا نقطه عالمت گذاری شده اضالع آن را مشخص
کنيد .مثلث ھا را با ھمان رنگ بنفش ﯾاسی رقيق شده رنگ بزنيد و بالفاصله پس از رنگ زدن با پارچه روی آن ضربه بزنيد تا رنگ ﯾکدست شود .به
اﯾن ترتيب مثلث ھاﯾی که روی نوارھای بنفش قرار گرفته اند چون دو الﯾه رنگ خورده اند پررنگ تر خواھند بود .چسب ھا را جدا کنيد و صبر کنيد تا
رنگ خشک شود.
مقدار کمی رنگ بنفش ﯾاسی را در حدود  ٢٠برابر آن تينر برﯾزﯾد به طوری که تينری با ته ماﯾه رنگ بنفش داشته باشيد و با قلم مو ﯾک الﯾه از اﯾن
رنگ را روی کل دﯾوار بزنيد .قلم مو را با حرکات چپ و راست ضربدری روی دﯾوار بزنيد .به اﯾن ترتيب نوارھای سفيد نيز ته ماﯾه ای از رنگ ﯾاسی بر
خود می گيرند و از سفيدی محض خارج می شوند .در آخر کالف گچبری باالی دﯾوار را با رنگ بنفش ﯾاسی ھمرنگ نوارھا رنگ بزنيد .برای محافظت
دﯾوار از رنگی شدن ﯾک قطعه مقوا را در نقطه ای که رنگ می زنيد بر روی دﯾوار زﯾر گچبری نگاه دارﯾد .چنان که قبال ً ذکر شد ممکن است اندازه
پھنای نوارھا را به دلخواه خود تغيير دھيد و ﯾا دﯾوارھا را از فاصله ﯾک متری زمين به پاﯾين راه راه کنيد .در اﯾن صورت از ﯾک زوار چوبی برای تقسيم
دﯾوار استفاده کنيد .چنانچه بخواھيد اﯾن پروژه را با رنگ ھای دﯾگر اجرا کنيد از رنگ ھاﯾی با تفاوت کم بھره بگيرﯾد و با کمک چرخه رنگ ھا ،رنگ
ھاﯾی متناسب با ﯾکدﯾگر را انتخاب نماﯾيد.

سپيده سليمی
منبع P٣٠world :
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ديوارھای زيبا

تابلو ،ﯾکی از چيزھاﯾی است که فضای خانه شما را زﯾبا میکند و به آن رنگ و بوی خاصی میبخشد.
استفاده از تابلو برای دﯾوارھای قسمتھای مختلف خانه باعث میشود که تنوع در آن مکان بهوجود بياﯾد.
امروز در ستون »خانه بانو« چند راھکار برای داشتن تابلوھاﯾی زﯾبا به شما پيشنھاد میکنيم.
برای تزئين ،نيازی به تابلوھای گرانقيمت ﯾا اصل نقاشی نيست ،تعدادی پوستر ساده نيز اگر با حداقل ﯾک وﯾژگی مشابه نظير اندازه ،رنگ قاب،
نوع و رنگ حاشيه بهطور متمرکز استفاده شوند چشمانداز جذابی را بهوﯾژه برای دﯾوارھای رنگی اﯾجاد میکنند .تنوع در رنگ قابھای فلزی روحيه
شادتر و جوانتری را در اﯾن مورد عرضه میکند.
استفاده از ﯾک شبکه ﯾا سطح چوبی پرداخت شده برای اﯾجاد ﯾک زمينه قوی جھت نصب تابلو راھکاری برای جدﯾد و نوکردن فضای منزل بدون خرﯾد
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تابلوھای جدﯾد است .به اﯾن ترتيب تابلو مستقيماً روی دﯾوار نصب نمیشود.
اگر تعدادی عکس ،پوستر و نظاﯾر آن دارﯾد که حداقل در ﯾک نکته )موضوع ،زمينهھای رنگی و اندازه( مشترک ھستند بهجای اﯾنکه آنھا را جداگانه
قاب کنيد بھتر است آنھا را بهصورت ﯾک مجموعه و با در نظر گرفتن حاشيه و فاصله مناسب بين آنھا قاب کنيد .تقدﯾرنامهھای مدرسه ،عکس
مراحل ازدواج ،مراحل رشد فرزندان و ...برای اﯾن کار نمونهھای خوبی ھستند.
رنگھای اصلی غالب و چشمگير تابلوھا مھمتر از طرح و نقاشی آنھاست .بنابراﯾن تابلوھای بزرگتر از مقياسھای متداول چشمگيرتر از تابلوھای
اصيلتر کوچک است .پوسترھاﯾی با رنگھای قوی و پارچهھاﯾی نظير ترمه و صناﯾعدستی گوناگون )مانند پتهدوزی ،سوزندوزی و سرمهدوزی(
عالوه بر اﯾنکه به لحاظ زﯾباﯾی شناختی و تعرﯾف فضا ارزشمندند ،باعث اﯾجاد روحيه و ھوﯾت اﯾرانی در محيط منزل میشوند.
استفاده از پاسپارتو )حاشيه اطراف تصوﯾر( در قابکردن تصوﯾر ،عکس ،پارچه و ...باعث اﯾجاد تأکيد بيشتر روی موضوع میشود .رنگ پاسپارتو با
توجه به جلوهگری بيشتر موضوع روی آن باﯾد انتخاب شود .اگر رنگ دﯾوار زمينه و موضوع تابلو تضاد زﯾادی دارند ،استفاده از رنگ سفيد برای
پاسپارتو تضاد موجود را کاھش میدھد و حتی موجب آشتی رنگھای ناسازگار با ھم میشود.
نقطه تمرکز دﯾد انسان  ٧درجه باالی خط افق است ،بنابراﯾن ارتفاع محل نصب تابلوھا به طور معمول باﯾد براساس حداکثر فاصله از دﯾوارھای فضا )
طول و عرض ( و با توجه به ارتفاع چشم انسان در حالت نشسته )حدود  ٧٠تا  ٨۵سانتيمتر( و در حالت اﯾستاده )بين  ١۵٠تا  ١۶۵سانتيمتر(
تعيين شود .برای مثال برای ﯾک فضای  ۶۶متر مربع نصب تابلو و تزئينات دﯾوارھا در ارتفاع ميان  ۵/١تا ٣٠/٢متر از کف مناسبتر است.
معموال ً رسم بر اﯾن است که در ھر ﯾک از تقسيمات دﯾوارھای فضا ،تابلو و تزئينات نصب شود .اﯾن در حالی است که خالی نگاه داشتن ﯾک دﯾوار و
انباشتن سطح دﯾوار دﯾگر با تابلو ،آوﯾز ،قاب عکس و ...به طور منظم ﯾا نامنظم ،ھم موجب جذابيت بيشتر در فضا میشود و ھم روحيه صميمی
تری را در فضا اﯾجاد میکند.
اختصاص ﯾک دﯾوار به قاب عکسھای خانوادگی در قسمت نشيمن معموال ً مناسب است.
توجه به تناسبات دﯾوار زمينه برای ترکيب بندی تزئينات روی آن به اﯾن معنی نيست که آن تناسبات عيناً در ترکيب بندی تکرار شود .نادﯾدهگرفتن
آگاھانه تناسبات و قرار دادن تابلوھا ﯾا قابھا در محلی بهجز مرکز ثقل دﯾوار موجب تمرکز روی آن نقطه و اﯾجاد کنجکاوی و توجه در بينندگان
میشود.
بسياری از تابلوھا را میتوان بدون نصب بر دﯾوار ،مستقيماً روی سهپاﯾه نقاشی قرار داد و در ﯾک منظر مناسب مکانﯾابی کرد .روحيه راحت و
ھنری فضا نيز از اﯾن طرﯾق تشدﯾد میشود.
اگر تابلوھاﯾی با سبکھای مختلف به لحاظ نوع موضوع ،تکنيک ھنری ،نوع و سبک قاب و ...در کنار ھم قرار گيرند ،بيننده به لحاظ تشخيص ھوﯾت و
روحيه فضا سردرگم میشود .بھتر است بين فضاھاﯾی با روحيهھای متفاوت به ميزان کافی فضای خنثی )دﯾوار خالی از تزئينات( وجود داشته
باشد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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در ﯾک پروژه طراحی داخلی ،پس از انتخاب کفپوشی متناسب با کاربرد فضا
و مشخصات ظاھری آن ،دکوراتور به سراغ سطوح دﯾگر تشکيلدھنده ﯾک
محيط ﯾعنی دﯾوارھا ،سقف ،درھا و پنجرهھا میرود.
اﯾن اجزا بستر مناسبی برای مانور دکوراسيونی و اﯾجاد تغييراتی سرﯾع در
ﯾک فضا ھستند .در واقع ﯾکی از راحتترﯾن و سرﯾعترﯾن راهھای دستيابی به
تحولی در فضای موجود ،خواه با ھدف تنوعطلبی و خواه به منظور تعمير و
بازسازی فرسودگیھا ،تغيير پوشش ھمين سطوح است .البته در ميان آنھا
دﯾوارھا و به خصوص پوشش آنھا ،به چند دليل اصلی ،نقش مؤثرتری را در
دکوراسيون محيط اﯾفا میکنند:
 (١وسعت دﯾوارھا در مقاﯾسه با دﯾگر سطوح
ھر فضاﯾی با ھر مشخصاتی شامل نقشه و ابعاد ،به طور قطع دارای
تعدادی دﯾوار و تنھا ﯾک سقف و کف است؛ در نتيجه مساحت دﯾوارھا،
چندﯾن برابر سطوح کف و سقف آن محيط است که البته اﯾن ابعاد با ساخت
دﯾواری جدﯾد و ﯾا تخرﯾب دﯾواری قدﯾمی قابل تغيير نيز ھست .ھرچه
سطحی وسيعتر باشد ،ميزان تأثيرگذاریاش بر محيط نيز بيشتر خواھد بود.
 (٢دﯾوارھا؛ پس زمينه لوازم دکوراسيونی ـ کاربردی
صرف نظر از اﯾن که دﯾوارھا سطوح عمودی ھستند و مھمترﯾن وظيفه آنھا تفکيک فضا؛ از ھم و اﯾجاد استقالل در محدوده مابينشان است ،پس
زمينهای برای دﯾگر لوازم دکوراسيونی و کاربردی موجود محسوب میشوند؛ لذا مشخصات ظاھری آنھا در اﯾجاد فضاﯾی مطلوب و حتی جلوه آن
لوازم نقش وﯾژهای دارد.
مثال ً ﯾک کاناپه تمام پارچه با روکشی به رنگ شيری در مقابل دﯾواری به رنگ استخوانی از نمای زﯾباتری برخوردار است ﯾا در مقابل دﯾواری ساده ﯾا
طرحدار به رنگی دﯾگر مانند سبز ،گل بھی ،آجری مالﯾم و ...؟
 (٣دﯾوارھا ،موانع دﯾداری
ھنگامی که وارد فضاﯾی میشوﯾم ،اولين و بيشترﯾن سطوحی که در مقابل دﯾدگان ما قرار میگيرند ،دﯾوارھا ھستند؛ لذا خصوصياتشان شامل
ابعاد ،نوع پوشش ،طرح ،رنگ و حتی موقعيت قرار گرفتنشان در محيط ،در حس درﯾافتی فرد بيننده از فضا تأثير بسزاﯾی دارند .حال آن که با انتخابی
مناسب برای پوشش آنھا ،نه تنھا میتوان با تغيير اﯾن موانع دﯾداری فضاﯾی مطلوب و دلپذﯾر را برای افراد حاضر و بيننده اﯾجاد کرد ،بلکه با اﯾجاد
خطاھای بصری مشکالت ساختاری محيط را نيز میتوان رفع کرد و اﯾن تنھا با شناخت صحيح در به کارگيری رنگ و طرح برای پوشش آنھا ميسر
میشود.
در واقع گاھی استفاده از برخی از ترفندھاﯾی که تنھا با طرح و رنگ انجام میپذﯾرند ،برای پوشش دﯾوارھای ﯾک فضا ،الزم و ضروری است .مثال ً با
اﯾجاد نقوش راه راه عمودی بر روی ﯾک ﯾا چند دﯾوار در فضاﯾی که از سقف کوتاھی برخوردار است میتوان ارتفاع دﯾوارھا و در نتيجه سقف را به
لحاظ ظاھری و بصری افزاﯾش داد و اﯾن بھترﯾن راه رسيدن به تعادل ساختاری چنين مکانی است.
 (۴امکان تغيير پوشش ،بدون نياز به تغييرات اساسی
در صورتی که بخواھيد پوشش کف محيط را به جھت ناھماھنگی در رنگ و طرح و ﯾا ھر دليل دﯾگری تغيير دھيد ،اﯾن پروژه نيازمند صرف ھزﯾنه زﯾاد،
اﯾجاد تحوالت اساسی در محيط و نيز خالی کردن فضا از ھرگونه وسيله موجود است؛ ولی برای تغيير پوشش دﯾوارھا فقط کافی است اندکی
لوازم را جابهجا کنيد و با روکشی پالستيکی ﯾا پارچهای آن را پوشش دھيد؛ سپس دست به کار شوﯾد .لذا انجام چنين پروژهای در تعطيالت پاﯾان
ھفته نيز به راحتی امکانپذﯾر است.
ھنگامی که برای رنگ کردن دﯾوارھای فضای داخلی خانهتان با نقاش ساختمانی قرارداد میبندﯾد چه رنگی را برای سطوح به او سفارش
میدھيد؟ رنگ استخوانی ،کرم ﯾا احتماال ً صورتی کمرنگ برای اتاق خوابھا.
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ولی آﯾا ھيچگاه به علت محدود کردن خودتان در انتخاب رنگ ،فکر کردهاﯾد؟ اغلب ما عادت کردهاﯾم دﯾوارھای محيط زندگیمان چه کوچک و چه
بزرگ ،چه کمنور و چه پرنور را با ﯾکی از رنگھای ﯾاد شده پوشش دھيم.
بسياری از ما از اھميت جاﯾگاه طرح و بافت در فضای زندگیمان غافليم و ھمواره برای طرح و نقش ،پارچهھا را بستر مناسبی میدانيم.
حال آن که اگر به فضاﯾی با انتخابھای صحيح به لحاظ طرح و رنگ برای پوششھای آن وارد شوﯾم ،خواھيم دﯾد که تا چه حد بر حس زندگی،
شادابی و نشاطمان افزوده میشود.
در واقع میتوان گفت تنھا عوامل دوری از اﯾن عناصر بصری ،عادت و ترس از بروز ناھماھنگی است که با ترک عادت و مبارزه با چنين ترسی ،آن ھم
از طرﯾق کسب اطالعاتی بيشتر در اﯾن رابطه به راحتی قابل جبران است.
به ھمين منظور ،امروزه کارخانهھای توليد کاغذھای دﯾواری با ارائه محصوالت متنوع به لحاظ رنگ ،طرح و بافت زمينه را برای دستيابی به فضاﯾی
روحانگيز و مطلوب مھيا ساختهاند .صرف نظر از اﯾن محصوالت آماده ،شما خودتان نيز میتوانيد با به کارگيری اندکی سليقه ،ذوق ھنری و اطالعات
کسب شده در ھمين زمينه ،اﯾن اجزا تشکيلدھنده فضا را به گونهای زﯾبا و دلپذﯾر زﯾنت دھيد و در جھت داشتن فضاﯾی متعادل و فرح بخش گام
بردارﯾد.
برای اﯾن منظور »رنگ« نقش اصلی را برعھده دارد.
شما میتوانيد با ابزارھا و به کارگيری تکنيکھای گوناگون رنگآميزی ،پوششی مناسب و زﯾبا بر روی دﯾوارھای خانه ﯾا محيط کارتان اﯾجاد کنيد.
پس از پوشش سطح دﯾوار با رنگ انتخابی زمينه به وسيله ابزارھای راﯾج )قلم مو و غلتک( ،میتوانيد طرحھا و نقوشی اتفاقی ﯾا انتخابی را بر
روی آن اﯾجاد کنيد.
برای اﯾن منظور به ابزار خاصی نياز نيست بلکه با استفاده از لوازمی بسيار ساده و ابتداﯾی مانند اسفنج ،تکه پارچه ،کيسه پالستيک و گونی،
خلق طرحھاﯾی بسيار زﯾبا و بینظير عملی است.
کافی است ﯾکی از لوازم فوق مانند ﯾک تکه پارچه توری ﯾا کتان را به فرم دلخواه مچاله کنيد و در رنگ فرو برﯾد ،سپس به صورت ضربهای بر روی
سطوح مورد نظر رنگ شده و ﯾا حتی بر روی رنگ قبلی زمينه تماس دھيد .به اﯾن ترتيب طرحی به گونهای غيرقابل پيشبينی اﯾجاد میشود و با
تکرار آن ،دﯾوار مورد نظر شما طرحدار میشود.
برای چاپ طرحھای مشخص و از پيش تعيين شده نيز راهھای بسياری وجود دارد که کاربرد شابلون )چاپ استنسيل( و چاپ با مُھر نيز از جمله آنھا
ھستند.
برای چاپ استنسيل شما به شابلونی با طرح مورد نظر نيازمندﯾد ﯾا میتوانيد با قرار دادن الگوی طرح بر روی ﯾک طلق و برش آن ،شابلونی دست
ساز تھيه کنيد و به کار گيرﯾد.
با قرار دادن شابلون بر روی دﯾوار و رنگآميزی فضاھای خالی موجود در آن ،طرح مورد نظر بر روی دﯾوار چاپ میشود .اﯾن تکنيک بر روی سطوح
دﯾگر مانند درِ کمد ،درِ ورودی اتاق ،ميز ،صندلی و  ..نيز قابل اجراست.
نکته :حتی میتوانيد با اﯾجاد طرح بر روی دﯾوار ،جنس آن را نيز تغيير دھيد .مانند تبدﯾل دﯾوار با پوشش گچی به نمای آجر ،سنگ مرمر ،گرانيت و
غيره.
منبع  :نوآوران فناوری اطالعات
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ديوارھای متحرک

دﯾوارھای متحرك امروزه بھترﯾن سيستم دﯾوارھای سيار و انعطافپذﯾر
ھستند با اﯾن ماھيت كه میتوانند ﯾك اتاق را به چندﯾن قسمت مختلف با
پوشش صداﯾی غير قابل باور ،تقسيم كنند.
وقتی تعداد زﯾادی از افراد در ﯾك اتاق ھر چند بزرگ گردھم جمع میشوند،
آن اتاق آرامش خود را از دست میدھد.
راز نگھداری ﯾك محيط به صورت آرام و راحت اﯾن است كه با استفاده از
دﯾوارھای متحرك مدرن ﯾك اتاق بزرگ را به چندﯾن اتاق كوچكتر با
دكوراسيون مختلف تقسيم كنيد كه افراد بتوانند از بودن در آن محيط
احساس آرامش و راحتی كنند و احساس كنند كه اﯾن مكان ھر چند كوچك
مخصوص خود آنھا است.در اﯾن صورت شما میتوانيد مھمانی خود را در ﯾك
اتاق برگزار كنيد و در اتاق دﯾگر كودكتان را بخواباﯾند.
▪ ظاھر دكوراسيون اتاق خود را ھر روز تغيير دھيد.
▪ در اﯾنجا دو نوع دﯾوار مقاوم در برابر صدا وجود دارد.
▪ دﯾوارھای تاشدنی
▪ دﯾوارھای قابل تغيير
دﯾوارھای تاشدنی ،اساساً صفحهھای لوال شدهﯾی با قابليت تحرك ھستند
كه تواناﯾی شگفتآوری در پوشش صداھا دارند.
امروزه براحتی میتوان اتاقھای جدﯾدی ساخت و مكانھاﯾی برای
عملكردھای مختلف و ھدفھای متفاوت.
شما میتوانيد دﯾوارھای تاشدنی را با سيستم وصل شوندگی از سمت
باالی دﯾوار ،ھمچنين سيستم وصل شوندگی از سمت پاﯾين داشته باشيد.
شما نيز میتوانيد به اﯾن دﯾوارھا ﯾك تاقچه برای نياز خود و با توجه به سليقهھای خود وصل كنيد و ﯾا حتی ﯾك دﯾوار كوب به آن آوﯾزان كنيد.
برای سيستم وصل شوندگی از سمت باال شما احتياج به ھيچگونه سقفی ندارﯾد.
دﯾوارھا از سمت پاﯾين به كف اتاق وصل میشوند.اﯾن سيستم برای استفاده در مكانھاﯾی كه آوﯾختن صفحهھای سنگين غير ممكن است،
توصيه میشود.
دﯾوارھای قابل تغيير  ،در بين دﯾوارھای متحرك ،اﯾن نوع دﯾوار قابليت انعطاف بيشتری دارد .در اﯾن دﯾوارھا ھيچ لوالﯾی استفاده نمیشود و احتياج
به ھيچگونه اتصالی به كف زمين نيست.
حتماص متعجب میشوﯾد اگر بدانيد شما میتوانيد بعد از اتمام ساخت منزلتان خود دﯾوارھاﯾی را در ساختمان كار بگذارﯾد .بله درست است .شما
ممكن است بعد از مدتی به اﯾن نتيجه برسيد كه احتياج به تغييراتی در منزلتان دارﯾد ،اﯾن نوع دﯾوارھا ،اﯾن امكان را به شما میدھد بدون ھيچگونه
زحمت و تالشی ﯾك مكان اضافی را در منزلتان خلق كنيد.
● مواد تشكيل دھنده و نحوه نصب آنھا
صدھا مواد مختلف میتواند در اﯾن نوع دﯾوارھا استفاده شود.رنگ ،روكشھا ،ورقهھای آھن و...
و ھزاران مواد مختلف دﯾگر كه میتوانيد آنھا را با ﯾكدﯾگر تركيب كنيد و به نوعی با استفاده از آنھا از دﯾوارھاﯾتان مراقبت كنيد.اتصال اﯾن دﯾوارھا
بسيار سرﯾع و آسان انجام میگيرد.
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منبع:مجله وﯾوا
منبع  :روزنامه اعتماد
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رابطه رنگی ميان فضاھای خانه

برای اﯾجاد نوعی رابطه رنگی در ميان فضاھای مختلف ﯾک خانه اگر اﯾن
فضاھا را بتوان با بستن ﯾک در از ﯾکدﯾگر جدا کرد چندان اھميتی ندارد .اما اگر
اﯾن فضاھا از ﯾکدﯾگر مجزا نباشند و از ﯾک اتاق بتوان فضاھای دﯾگر را دﯾد
آنگاه اﯾجاد نوعی ھماھنگی رنگی در ميان اﯾن اتاق ھا اھميت وﯾژه ای می
ﯾابد.
چراکه چنانچه اﯾن فضاھا به لحاظ پالت رنگی به کار رفته در دکوراسيون
ھارمونی داشته باشند نگاه بيننده در حرکت از ﯾک فضا به فضای دﯾگر به
نرمی عبور کرده و بيننده وجود ھماھنگی و آرامش را احساس می کند اما
در مواقعی که فضاھای مرتبط با پالت ھای رنگی مجزا و ناھماھنگ رنگ
آميزی شده اند بيننده فضاھاﯾی جدا از ھم و برﯾده را پيش رو دارد .رنگ ھای
مرتبط و ھارمونيک چشم را در حرکتی نرم و مطلوب از ﯾک اتاق به اتاق دﯾگر
ھداﯾت می کنند.
در خانه ھاﯾی که فضاھای مختلف از ھم تفکيک نشده اند طراحی رنگی ھر
ﯾک از فضاھا باﯾد به گونه ای باشد که ضمن اﯾجاد وحدت در ميان رنگ ھای
به کار رفته در کل خانه ،ھر ﯾک از اﯾن فضاھا به صورت مستقل و متناسب با کاربردشان دارای ھوﯾت رنگی خاص خود باشند .در حقيقت عنصر رنگ
مانند رﯾسمانی اﯾن فضاھا را به ﯾکدﯾگر متصل می کند.
اگر از دوست داران رنگ ھای متنوع در فضای منزلتان ھستيد می توانيد با به کارگيری ﯾک رنگ واحد در ترکيب ھای مختلف رنگی به اﯾن رﯾسمان
دست ﯾابيد .اغلب اﯾن امر از طرﯾق لوازم و وساﯾل چوبی که در ھر ﯾک از اﯾن فضاھا وجود دارند ﯾا کفپوش ھای چوبی که کف ھمه اتاق ھا را
پوشانده اند و به رنگ طبيعی چوب ھستند تامين می شود .اﯾن رابطه را می توان با انتخاب رنگ واحدی برای درھا و پنجره ھا و خطوط گچ بری
سقف در تمام اتاق ھا اﯾجاد کرد و ﯾکی از روش ھای متداول برای اﯾجاد اﯾن امتداد ،محدود کردن پالت رنگی به دو ﯾا سه رنگ است که با درجات
مختلف تيرگی و روشنی به کار رفته اند.
در اﯾن روش ھا ھر ﯾک از رنگ ھا در ساﯾه ھا و تناليته ھای مختلف بر بخش ھای گوناگون فضا اثر می گذارند .در اﯾنجا به برخی از روش ھای اﯾجاد
ارتباط رنگی در ميان فضاھای متصل به ھم اشاره می کنيم.
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● اﯾجاد ﯾک رﯾسمان رنگی
به ھر ﯾک از اتاق ھا ھوﯾت رنگی مجزاﯾی ببخشيد اما با به کارگيری ﯾک رنگ واحد که در پالت رنگی تمام اتاق ھا تکرار می شود رﯾسمانی ببافيد
که اﯾن فضاھای متنوع رنگی را به ﯾکدﯾگر مربوط سازد .اﯾن رشته رنگی در ھر ﯾک از اتاق ھا ممکن است در رنگ مبلمان و وساﯾل تزئينی ،کف اتاق،
دﯾوارھا و تزئينات روی آنھا ﯾا حتی کفپوش و سقف اتاق ظھور ﯾابد.
● اﯾجاد دﯾالوگ ميان رنگ ھا
در خانه ھای جدﯾد اغلب آشپزخانه و اتاق نشيمن به لحاظ فيزﯾکی و بصری به ﯾکدﯾگر متصل ھستند و در واقع فقط توسط ﯾک نيم دﯾوار ﯾا تعدادی
کابينت از ھم جدا می شوند .در چنين مواردی اگر ماﯾليد برای ھر ﯾک از اﯾن فضاھا رنگ متفاوتی برگزﯾنيد از دﯾوار نيمه ﯾا کابينت ھا به عنوان ﯾک
خط مرزی استفاده کنيد و برای اﯾجاد وحدت و ارتباط ميان اﯾن دو فضا قاب درھا و پنجره ھا را با رنگ واحدی رنگ بزنيد .سپس لکه ھاﯾی از رنگی که
برای دکوراسيون ھر ﯾک از فضاھا به کار برده اﯾد در فضای مقابل اﯾجاد کنيد .برای ھماھنگی بيشتر دو مجموعه رنگی را انتخاب کنيد که با ﯾکدﯾگر
متناسب و از لحاظ ارزش رنگی ھمسان باشند.
● در و پنجره ھای سفيد
انتخاب رنگ سفيد برای قاب درھا و پنجره ھای ﯾک خانه روشی مطمئن برای اﯾجاد ھماھنگی در ميان مجموعه رنگ ھای مختلف به کار رفته در
فضاھای گوناگون آن است .اﯾن رنگ سفيد در بعضی از اتاق ھا ،در ارتباط با رنگ دﯾوارھا و دکوراسيون آن ممکن است در تضاد و کنتراست بوده و در
کنار رنگ ھای مالﯾم به کار رفته در اتاقی دﯾگر نزدﯾک و ھماھنگ باشند .عالوه بر قاب درھا و پنجره ھا وجود گچ بری ھای سفيدرنگ سقف ھم می
تواند چشم را به راحتی و با آرامش از ﯾک اتاق به اتاقی دﯾگر ھداﯾت کند.
● انتخاب ﯾک پالت رنگی محدود
عدم تفکيک کامل اتاق ھا از ھم موجب می شود بيننده فضای کل خانه را بازتر و وسيع تر ببيند .در چنين خانه ھاﯾی اﯾجاد ارتباط رنگی ميان اتاق
ھا به اﯾن معنا نيست که تمام فضاھای مرتبط باﯾد با ﯾک رنگ پوشانده شوند بلکه منظور انتخاب پالت رنگی و پرداختن به ھر ﯾک از اتاق ھا به
صورتی است که در پاﯾان ھماھنگی رنگی در ميان فضاھای گوناگون ﯾک خانه برقرار باشد .ﯾکی از راه ھای رسيدن به اﯾن ھدف انتخاب دو ﯾا سه
رنگ است که با ھم متناسب ھستند و سپس استفاده از آنھا در مقادﯾر متفاوت در ھر ﯾک از اتاق ھا.
به عنوان مثال ممکن است شما رنگ ھای قرمز ،سفيد و آبی را انتخاب کنيد .سپس در ﯾک اتاق سطوح بزرگتری مانند دﯾوارھا را به رنگ آبی
اختصاص داده و وساﯾل و مبلمان را به رنگ قرمز انتخاب کنيد .در اتاق دﯾگر بالعکس سطوح بزرگ تر را قرمز و آبی را برای وساﯾل دکوراسيونی در
نظر بگيرﯾد .محدود کردن پالت رنگی به دو ﯾا سه رنگ می تواند ارتباط بصری دلپذﯾری را ميان اتاق ھای متصل تضمين کند.
● بازی با نور
اﯾن ﯾک واقعيت ساده است که نور نمای رنگ را تغيير می دھد به گونه ای که اگر ﯾک رنگ زرد واحد را در اتاق به کار ببرﯾم که ﯾکی از آنھا آفتاب گير
اما دﯾگری از نور طبيعی کمتری برخوردار باشد ،رنگ زرد در اﯾن دو اتاق کامال ً متفاوت به نظر خواھد رسيد.
برای اﯾجاد ارتباط وحدت رنگی در اتاق ھاﯾی که ھر ﯾک از ھوﯾت رنگی خاصی برخوردارند می توان از اﯾن وﯾژگی بھره گرفت .دو تناليته مختلف از ﯾک
رنگ را انتخاب کنيد و رنگ روشن تر را در اتاق آفتاب گير به کار ببرﯾد .اﯾن روش به خصوص برای فضاھاﯾی که فرم  Lدارند مناسب است .از فرم و
معماری خانه برای انتخاب روش مناسب الھام بگيرﯾد و با توجه به وﯾژگی ھای فضا و ميزان نور طبيعی و تاکيد دلخواھتان بر ھر ﯾک از فضاھا بھترﯾن
روش را برگزﯾنيد.
منبع  :روزنامه شرق
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راه راه ھای زيبا

پارچه ھای ساده و متين با طرح ھای راه راه ،نماﯾی شاد و پرھيجان به
مبلمان و لوازم منزل می بخشند .ھمين خطوط ساده بر روی پارچه ھا ،با
ﯾک ﯾا دو رنگ مشابه ،می توانند چندﯾن نقش و کاربرد را بر عھده گيرند و
منظره ای فوق العاده بدﯾع به وجود آورند .ﯾکی از اﯾن کاربردھا ،بزرگ تر جلوه
دادن فضای اتاق است و دﯾگری ،افزودن بر زﯾباﯾی و ھيجان در محيط زندگی.
اﯾن الگو به تنھاﯾی در اتاق ھاﯾی با رنگ ھای ﯾکنواخت و ساﯾه روشن ھای
طبيعی ،جلوه ی بيشتری پيدا می کند .مثال ً در اتاقی با پيش زمينه ی کرم
بر روی دﯾوارھا ،آوﯾختن پرده ای با راه ھای پھن و بارﯾک در زمينه ی کرم و
صورتی و قرمز ،بسيار زﯾبا خواھد بود.
شما می توانيد پارچه ای با راه ھای عمودی و قائم را در ﯾکی از اضالع اتاق
پذﯾراﯾی ﯾا نشيمن به کار ببرﯾد و برای مثال پنجره را با چنين پرده ای
بپوشانيد .در اﯾن صورت ،قرار دادن ﯾک ﯾا دو کوسن با طرح خطوط راه راه بر
روی مبل ھا نيز بسيار جلوه خواھد کرد.
دقت کنيد که رنگ خطوط پارچه ی کوسن ،با رنگ کوسن ھای ساده ای که
بر روی مبل قرار داده اﯾد ،تشابه کامل داشته باشد.
پارچه ھای خط دار با راه ھای پھن و چشمگير عمودی ،بيش تر جلب توجه می کنند و تاثير وﯾژه ای بر روی بزرگ نماﯾی دﯾوارھا دارند و ارتفاع اتاق
را بيش تر نشان می دھند.
برخالف اﯾن حالت ،ھنگامی که راه ھای پارچه رﯾز و کم عرض باشد ،منجر به اﯾن می شود که محيط مورد نظر برای بيننده کوچک تر جلوه کند.
بنابراﯾن ،چنانچه سقف اتاقی کوتاه باشد ،می توانيد از پرده ﯾا کاغذ دﯾواری راه راه عمودی استفاده کنيد تا فضاﯾی دلچسب و گيرا به وجود آورﯾد.
خطوط راه راه افقی بر روی دﯾوار نيز باعث افزاﯾش بزرگنماﯾی عرض و مساحت اتاق می شود .در اﯾن مورد می توان از کاغذ دﯾواری با خط ھای
افقی استقاده کرد ،ﯾا اﯾن که روی دﯾوار خطوطی به صورت نوارھای رنگی پھن بارﯾک ،نقاشی کرد.
چنانچه بخواھيد خودتان روی دﯾوار اتاق نقاشی کنيد ،الزم است از چسب ھای کاغذی پھن کمک بگيرﯾد تا بتوانيد خط ھاﯾی صاف و ﯾکدست به
دست آورﯾد .برای رسيدن به نتيجه ی مطلوب؛ کار را از مرکز دﯾوار آغاز کنيد .پس از اﯾن که مکان و عرض خط مورد نظرتان را تعيين کردﯾد ،به وسيله
ی ﯾک خط کش بلند و مداد روی دﯾوار خط بکشيد ،سپس باال و پاﯾين خط را با نوار چسب پھن بپوشانيد.
توجه داشته باشيد که وقتی ﯾک رنگ کامال ً خشک شد ،نوار چسب را جدا کنيد و کار را به ھمين ترتيب ادامه دھيد .اگر خطوط افقی عرض ھای
متفاوت داشته باشند ،طراحی شما بسيار زﯾباتر خواھد بود .ضمن اﯾن که تناسب بين رنگ خطوط و رنگ دﯾوار را نيز باﯾد در نظر گيرﯾد.
منبع  :تبيان
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راه ھای رفع يکنواختی چيدمان

تا به حال توجه كرده اﯾد كه فضای داخلی خانه و نحوه چيدمان اسباب و
اثاثيه منزل ارتباط مستقيمی با افزاﯾش انرژی شما در بدو ورود به منزل دارد.
به عقيده طراحان داخلی ﯾكی از مھمترﯾن عواملی كه موجب تشدﯾد نگرانی
و پرﯾشانی حال فرد پس از گذران ﯾك روز كاری می شود ،حضور در فضاﯾی
است كه ھيچ گونه ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگ آميزی آن دﯾده نمی
شود .گرچه به نظر ساده می آﯾد ولی تناسب بين رنگ دﯾوارھا با پرده و
مبلمان و نيز نحوه دكوراسيون تاثير فوق العاده ای در شاد و سرزنده كردن
آدم ھا دارد .مشكل اصلی بيشتر خانه ھا ﯾكنواختی است .در اغلب خانه ھا
نقطه تمركز محل قرار گرفتن تلوﯾزﯾون است كه چون معموال در ﯾك كنج
خلوت قرار می گيرد ،افراد را از توجه و لذت بردن از ساﯾر فضا محروم می
كند .ابتدا برای از بين بردن ﯾكنواختی مركز توجه خانواده را تغيير دھيد .مبل ھا را به جای اﯾنكه به دﯾوار تكيه دھيد كمی به ھم نزدﯾك كنيد و ﯾك
قطعه فرش ﯾا گليم به صورت قطری پھن كنيد با اﯾن كار تمام توجه را از تلوﯾزﯾون برداشته اﯾد .فراموش نكنيد ﯾكی از مواردی كه باعث می شود
افراد خانواده از ھم فاصله بگيرند و به اتاق ھای خودشان پناه برند ،نبود فضای گرم و صميمی برای گفت وگو است .البته اﯾن بدان معنی نيست كه
تلوﯾزﯾون را به طور كل از اتاق نشيمن حذف كنيد .تلوﯾزﯾون را به جای قرار دادن در كنج به مركز دﯾوار بياورﯾد به گونه ای كه در فاصله ميانی دو كاناپه
قرار گيرد.
حتی می توانيد در انتھای اتاق دو طبقه چوبی نصب كنيد و از آن به عنوان ميز تلوﯾزﯾون كتابخانه و حتی قراردادن اشيای زﯾنتی استفاده كنيد .قرار
دادن گياه در بين كاناپه و قفسه ھا نيز كمك بزرگی به تغيير روحيه افراد می كند.تغيير دﯾگری كه برای رھاﯾی از ﯾكنواختی پيشنھاد می شود تغيير
چيدمان آشپزخانه است .ميز ناھارخوری را از آشپزخانه بيرون آورﯾد و در فاصله بين اپن و محل قرارگيری مبلمان قرار دھيد .با اﯾن كار محل اجتماع
خانواده در زمان صرف شام را از فضای سرد و ﯾكنواخت آشپزخانه دور می كنيد .گذاشتن آباژور بلند در فاصله بين اپن و ميز ناھارخوری در كنج دﯾوار
نيز تاثير بسزاﯾی در دلپذﯾر كردن فضای خانه از لحاظ نورپردازی خواھد داشت.
عنصر رنگ را به ھيچ وجه فراموش نكنيد.
رنگ جادوﯾی است كه می تواند اتاق را از محيطی سرد و كسل كننده به فضاﯾی گرم و صميمی متحول سازد .اولين عنصری كه در بدو ورود به
خانه چشم را خيره می كند ،رنگ است .استفاده از رنگ ھای روشن مثل سبز ،آبی و صورتی برای پرده ،رومبلی ،كوسن و حتی دﯾوارھا می تواند
شادابی و سرزندگی مضاعف در انسان اﯾجاد كند.
بھاره مھرنژاد
منبع  :روزنامه شرق
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راھنمای خريد لوستر

شاﯾد ده ،بيست سال پيش وقتی از لوستر صحبت میشد شما ﯾاد
سالنھای بزرگ عروسی ﯾا خانهھای مجللی میافتادﯾد که در وسط سقف
آنھا کرﯾستالھای بلوری لوسترھای عظيم خودنماﯾی میکردند .اما امروزه
وضعيت فرق کرده است .حتی از سقف خانهھای  ۴٠متری ھم لوستر
آوﯾزان است .فرقی نمیکند سقف خانه شما کوتاه باشد ﯾا بلند ،امروزه
انواع و اقسام لوسترھای آوﯾز و سقفی و دﯾوارکوبھا وارد بازار شدهاند و
تقرﯾبا ھمه دارند خانهھای خود را با آن زﯾبا میکنند .میخواھيم اﯾن ھفته
شما را با قواعد خرﯾد ،نصب و نگھداری از اﯾن تزﯾينات جذاب خانه آشنا
کنيم...
پيش از آنکه عازم بازار شوﯾد ،بھتر است در مورد نوع لوستری که
میخواھيد بخرﯾد ،جاﯾی که میخواھيد آن را نصب کنيد و ميزان نور مورد
نياز اطالعاتی جمعآوری کنيد.
● کدام اتاق نياز به لوستر دارد؟
از آنجاﯾی که ھر فضاﯾی ميزان مشخصی از نور را نياز دارد ،آوﯾختن لوسترھاﯾی با شاخهھای متعدد و در نتيجه المپھای زﯾادتر از آن مقدار مورد
نياز نه تنھا غيرضروری بلکه مازاد است بنابراﯾن مجبور خواھيد بود المپ برخی از شاخهھا را خاموش کنيد که اﯾن موضوع از زﯾباﯾی لوستر شما
میکاھد .بھتر است برای اتاقھای کوچکتر لوسترھاﯾی با شاخهھای کمتر را انتخاب کنيد .تعيين محل نصب لوستر نيز از اھميت وﯾژهای برخوردار
است زﯾرا انتخاب محل نامناسب میتواند نه تنھا ترکيب اتاق را به ھم بزند بلکه باعث شود زﯾباﯾی و ارزش لوستر نيز به چشم نياﯾد .اگر لوستر را
در اتاق پذﯾراﯾی و برای روشن کردن مبلمان استيل به کار میبرﯾد ،اطمينان حاصل کنيد که شعاعھای نور حاصل از آن تمام قطعات مبلمان را در
برگرفته و به ﯾک ميزان روشن کند.
● سقف شما کوتاه است ﯾا بلند؟
برای اتاقھاﯾی که دارای سقف کوتاه ھستند حتیاالمکان از نصب لوستر و چراغھای آوﯾزی خودداری کنيد چون اﯾن گونه چراغھا سقف را کوتاهتر
نشان میدھند اما اگر تماﯾل به نصب لوستر دارﯾد بھتر است از لوسترھای سقفی استفاده کنيد.
● خانه شما سنتی است ﯾا مدرن؟
ھمچنان که به ھنگام انتخاب لوازم دکوراسيون ھماھنگی آنھا به لحاظ مدل و سبک را در نظر میگيرﯾد در ھنگام خرﯾد لوستر نيز اﯾن موضوع را باﯾد
مورد توجه قرار دھيد .به عنوان مثال در ﯾک فضای کامال مدرن ،آوﯾختن لوستری با آوﯾزھای کرﯾستالی کاری نامناسب بوده و به لحاظ دکوراسيونی
محيطی ناھماھنگ را سبب میشود.
● آﯾا میخواھيد روی ميز ناھارخوری لوستر آوﯾزان کنيد؟
زمانی که قصد دارﯾد لوستری را باالی ﯾک ميز ناھارخوری نصب کنيد ،سعی کنيد ارتفاع آن را آنقدر پاﯾين بياورﯾد که تمام ظروف روی ميز و نيز
غذاھای چيده شده روی آن را به طور کامل روشن کند .بھتر است لوستر از سطح زمين بين ??? تا ??? سانتیمتر  -بسته به ارتفاع سقف  -فاصله
داشته باشد .اندازه لوستر باﯾد حدود ?? تا ?? سانتیمتر از عرض ميز کوچکتر باشد تا بتواند نور را به درستی روی ميز پخش کند و تقرﯾبا فاصله
ميز از لوستر باﯾد حدودا ?? سانتیمتر باشد.
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● برای اتاق خواب لوستر میخواھيد؟
استفاده از نور مستقيم و آوﯾزان از سقف مانند لوستر چون باعث خيرگی چشم و آزار آن ھنگام دراز کشيدن روی تخت میشود برای اتاق خواب
مناسب نيست .توصيه میکنيم برای اﯾن اتاقھا صرفا از نورھای گرم و چراغھاﯾی با امکان تغيير شدت نور استفاده کنيد .دﯾوارکوبھا و المپھای
ھالوژن برای اﯾن محيطھا مناسباند.
● چگونه ﯾک لوستر را نصب کنيم؟
پيش از ھر چيز الزم است ﯾاد آوری کنيم که نصب لوستر کار آسانی نبوده و باﯾد در اﯾن زمينه از ﯾک کارشناس کمک بگيرﯾد و به ﯾاد داشته باشيد
که صرفنظر از شکل و نوع و اندازه لوستر قبل از ھر اقدامی باﯾد نسبت به قدرت اتصاالت برق اتاق در رابطه با تأمين روشناﯾی چراغھای متعدد
لوستر اطمينان به عمل آﯾد .دانستن اﯾن نکته نيز بسيار مھم است که کابل آوﯾزان از سقف باﯾد آن اندازه استحکام داشته باشد که بدون اﯾنکه
برﯾده شود و ﯾا از سقف جدا شود تاب تحمل وزن لوستر را داشته باشد.
● مراحل نصب لوستر
کارشناسان برای نصب لوستر اﯾن مراحل را اجرا میکنند:
▪ قطع جرﯾان برق
▪ برداشتن پوشش دو شاخه
▪ بازکردن مھرهھای سيمی
▪ اندازهگيری ولتاژ سيمھا
▪ حذف تجھيزات قدﯾمی
▪ جاﯾگزﯾنی دو شاخه قدﯾمی در صورت لزوم
▪ اتصال سيمھای باقی
▪ اﯾمنسازی تجھيزات جدﯾد در محل

سميه مقصودعلی
منبع  :روزنامه سالمت
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راھنمای خريد مبلمان ايمن

ھنگام خرﯾد اثاثيه منزل و مبلمان ،چه نکاتی را مدنظر قرار میدھيد؟ زﯾباﯾی،
کاربرد ،قيمت؟ اما بھتر است نکات اﯾمنی را ھم به اﯾن موارد اضافه کنيد
چون ممکن است اشيای زﯾباﯾی که در اتاقھای خود قرار میدھيد ﯾا به
سقف ،در و دﯾوار نصب میکنيد ،در ھنگام سوانح طبيعی بسيار حادثه ساز
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باشند.
برخی از مبلمانھا خطرناک ھستند؛ آنھا را نخرﯾد .زﯾرتلوﯾزﯾونیھا ،کمدھا و
دکورھای شيشهای سال ھاست در فروشگاهھای معتبر فروخته
نمیشوند ،با اﯾن حال در کشور ما بسياری از مردم ھنوز عاشق چنين
چيزھاﯾی ھستند .سطح صيقلی شيشه ،خم و رنگ آن عدهای را میفرﯾبد.
اما در صورت وقوع زلزله ،در اثر تکانھای شدﯾد ساختمان ،قطعات شيشهای به راحتی از بدنه جدا میشوند ﯾا در داخل قاب خود خرد میشوند و
بسيار خطر سازند.
ميزھا و پاﯾهھای ) ( STANDسنگی و چدنی نخرﯾد .اﯾن نوع محصوالت با آنکه گرانقيمت ھستند در شراﯾط زلزله مانند چکش به اﯾن طرف و آن طرف
پرتاب میشوند و ھمه چيز را تخرﯾب میکنند.اگر در جاﯾی مجبور به استفاده از شيشه ھستيد ﯾا نمیتوانيد از نياز خود چشم بپوشيد ،از
فروشنده بخواھيد براﯾتان به صورت اختصاصی از ورقھای آکرﯾليک استفاده کند .اﯾن ورقھا در اﯾران به پلکسی گالس معروفاند و به دو دسته
اﯾرانی و خارجی تقسيم میشوند .آکرﯾليک از شيشه گرانتر است و در اثر دستمال کشی خش بر میدارد .گاھی الزم است بين شيک بودن و
اﯾمنی ،ﯾکی را انتخاب کنيد!
از خرﯾد کتابخانهھا و قفسهھای بلند و نيز از دکورھاﯾی که عمده وزن آنھا در قسمت باالﯾی است خودداری کنيد .سازهھای بلند به خاطر لنگرشان
در اثر ﯾک ضربه و حرکت ساده میافتند و چه بسا جان فرد را )به وﯾژه ھنگام خواب( تھدﯾد میکنند .تاکنون بيشتر زلزلهھا در نيمه شب رخ داده
است .بهطور کلی ﯾک مبلمان خوب باﯾد خوداﯾستا باشد و توزﯾع وزن آن به طرف پاﯾين باشد نه باال.
مبلمان و دکورھای با لبه تيز و برنده نخرﯾد .سازهھای فلزی که به عنوان کتابخانهھای فلزی ارزانقيمت فروخته میشوند لبهھای تيزی دارند که
خطرناک است .ھمچنين برخی ميزھا و قفسهھا که در آنھا از ورقھای شيشه و فلز بدون پوشش و قاب استفاده میشود ،میتواند جان افراد را
به خطر اندازد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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رنگ آميزی فانتزی برای مبلمان کودک

برای اﯾجاد تنوع در اتاق كودك و ﯾا نونما كردن اثاثيه ای
كه رنگشان دچار خدشه شده میتوانيد چنين
پروژهای را اجرا كنيد .نقاشی كردن طرح ھای فانتزی
با رنگھای شاد و زنده و ﯾا به تناسب سن كودك
مالﯾم ﯾا پرانرژی ضمن آنكه شما را از خرﯾد تخت و كمد
جدﯾد بی نياز می كند چھره ای نو به اتاق كودك
میدھد.

www.takbook.com

www.takbook.com
استفاده از طرحھای كارتونی و ساده ﯾا به عبارتی
كودكانه با فضای اتاق كودك متناسب است و چنانچه
با رنگھای شاد نيز ھمراه باشد او را بسيار خشنود
می كند.
برای رنگ آميزی مبلمان اتاق كودك به وساﯾل زﯾر نياز
دارﯾد:
▪ كاغذ سنباده
▪ كاغذ كاربن
▪ رنگ روغنی ساختمانی به رنگ ھای مورد نظر
▪ تينر
▪ قلم موی تخت و گرد
▪ كاغذ سفيد و مداد
▪ چسب كاغذی كم چسب
▪ اسفنج
ابتدا طرح ھای مورد نظرتان را روی كاغذ سفيد رسم كنيد.ھرﯾك از وساﯾل را كه قصد دارﯾد رنگ بزنيد برای رنگ آميزی آماده كنيد .برای اﯾن منظور
اگر قصد دارﯾد به عنوان مثال كمدی را رنگ كنيد در صورت امكان طبقات آن را جدا كنيد و كش وھا را نيز بيرون بياورﯾد .دستگيره ھا را نيز جدا كنيد ﯾا با
چسب نواری كاغذی بپوشانيد .سپس روی وسيله را با كاغذ سنباده خوب سنباده كنيد تا الك روی رنگ قبلی برداشته شود .پس از سنباده كردن
با ﯾك دستمال مرطوب گرد حاصل از سنباده را پاك كنيد.
حاال نوبت شروع رنگ آميزی است .ابتدا رنگ زمينه را بزنيد .قبل از شروع رنگ آميزی رنگ ھا را با تينر رقيق كنيد .غلظت رنگ باﯾد به اندازه غلظت
خامه روان باشد .اگر غلظت رنگ بيش از اندازه الزم باشد جای قلم روی رنگ باقی می ماند و اگر بيش از اندازه رقيق باشد نيز پوشش خوب و
كافی نخواھد داشت .برای اجرای اﯾن مرحله از رنگ ھای اسپری نيز می توانيد استفاده كنيد .پس از خشك شدن رنگ زمينه می توانيد طرح ھای
مختلف را روی آن رسم كنيد .در مورد كشو و نشيمن صندلی كه طرح آسمانی نيمه ابری را دارند پس از خشك شدن رنگ آبی زمينه روی ﯾك قطعه
اسفنج كمی رنگ سفيد بزنيد و با آن به آرامی روی زمينه آبی ضربه بزنيد تا اثر رنگ به جا مانده از ضربات اسفنج فرم ابر بگرد .در بخش ھاﯾی از
طرح كه به اﯾجاد خطوط صاف نياز دارﯾد مثل كادر آسمان كه در صفحه كناری كمد مالحظه می كنيد ،با چسباندن چسب نواری كاغذی در خارج از
خط مرزی بين دو رنگ ابتدا ﯾكی از رنگ ھا را بزنيد و سپس چسب را جدا كنيد و پس از خشك شدن رنگ طرف دﯾگر اﯾن خط را با چسباندن چسب
روی قسمت رنگ شده رنگ آميزی كنيد .چسب كاغذی را از نوع كم چسب در نظر بگيرﯾد زﯾرا اگر چسب آن خيلی قوی باشد رنگ را می كند.
برای اﯾجاد طرح ھای كوچك از وﯾژگی ھای ظاھری خود اثاثيه نيز سود ببرﯾد .به عنوان مثال در تصوﯾر دستگيره گرد كشو به صورت خورشيدی كه در
ميان آسمان روی كشو قرار گرفته رنگ آميزی شده است .برای رسم طرح ھای كوچك مثل فرم قلب می توانيد از استنسيل ھم بھره بگيرﯾد.
استنسيل طرح مورد نظرتان را با طلق ﯾا مقوا بسازﯾد و سپس از آن برای رسم طرح روی اثاثيه استفاده كنيد .ممكن است رنگ روغنی را با رنگ
ھای آكرﯾليك نيز جاﯾگزﯾن كنيد .در اﯾن صورت پس از اتمام كار برای حفاظت از رنگ دو تا سه الﯾه وارنيش آكرﯾليك روی اثاثيه بزنيد تا رنگ آنھا نسبت
به خراشيدگی و ساﯾش مقاوم شود.
منبع  :روزنامه شرق
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رنگ در اتاق کودکان

اگر به خانه جدﯾدی نقل مکان می کنيد و به دنبال انتخاب رنگ مناسبی
برای نقاشی اتاق کودکتان ھستيد و ﯾا قصد دارﯾد دکوراسيون اتاق او را
تغيير دھيد مطالعه اﯾن مطلب می تواند کمک مفيدی برای شما باشد.
رنگی که برای دکوراسيون اتاق کودک در نظر می گيرﯾم باﯾد با مقطع سنی
که کودک شما در آن قرار دارد متناسب باشد .در طول سال اول زندگی رنگ
ھای مالﯾم برای اتاق کودکان بھترﯾن انتخاب ھستند ،چرا که نوزاد به نور و
ساﯾه بيشتر توجه نشان می دھد تا تفاوت رنگ ھا .از اﯾن رو اتاق خواب
نوزادان باﯾد با رنگ ھای روشنی مانند سفيد و کرم و ﯾا رنگ ھای زرد،
صورتی ،آبی ﯾا سبز روشن رنگ آميزی شود .ھرچه کودک بزرگ تر می
شود با به کارگيری رنگ ھای شاد و درخشان در اتاق می توان فضاﯾی
جذاب و سرشار از انرژی و تحرک برای او فراھم آورد.اگرچه استفاده از رنگ
ھای روشن و طرح ھای شاد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات تحرﯾک
خالقيت آنھا را فراھم می آورند در اتاق کودکان توصيه می شود اما ھمواره
باﯾد دقت کرد که دکوراسيون اتاق کودکان در عين بشاشيت و شادی بيش
از اندازه شلوغ نباشد تا موجب بی قراری و سلب آرامش کودک نشود.ا ز آنجا که در انتخاب دکوراسيون اتاق کودکان رعاﯾت اصول اﯾمنی در درجه
اول اھميت قرار دارد برای رنگ آميزی اتاق کودکان باﯾد ھمواره از رنگ ھاﯾی استفاده کرد که در ساختمان آنھا سرب به کار نرفته باشد .پس از
اطمينان از بی زﯾان بودن نوع رنگ مصرفی نوبت به انتخاب ﯾک زمينه رنگی برای اتاق کودک می رسد .برای طراحی رنگی دکوراسيون اتاق کودکان
دو راه وجود دارد :استفاده از رنگ ھای شاد و درخشان و دﯾگری اﯾجاد فضاﯾی مملو از رنگ ھای مالﯾم و روﯾاﯾی که اسباب بازی ھای رنگارنگ کودک
در آن نقش آکسان ھای رنگی را اﯾفا می کنند .ھنگام طراحی رنگ در دکوراسيون اتاق کودک باﯾد به خاطر داشت که اغلب کودکان مجموعه ای از
اسباب بازی ھای رنگارنگ را در فضای اتاق خود جای خواھند داد که بی شک نمای اتاق را تحت تاثير قرار می دھند.گاھی اوقات انتخاب رنگ و
دکوراسيون اتاق کودک با توجه به جنسيت او انجام می شود .بسياری از والدﯾن رنگ ھای گرم و مالﯾمی مانند صورتی و بنفش ﯾاسی را برای
دختران و رنگ ھای آبی و سبز را برای فرزند پسرشان می پسندند .ھمچنين در ميان کودکان بزرگ تر که قادر به اعمال سليقه خود در انتخاب رنگ
و دکوراسيون اتاقشان ھستند بسياری از دختران فضاﯾی روﯾاﯾی و دخترانه و بسياری از پسران رنگ ھای پرساﯾه و شاد با کنتراست بيشتر را می
پسندند .دختران دکوراسيونی مملو از رنگ ھای صورتی ،سفيد و بنفش ،تور ،روبان و حرﯾر و فضاﯾی فانتزی و روﯾاگونه را ترجيح می دھند .از اﯾن رو
توجه به جزﯾيات رﯾز و کوچک در اتاق دختران اھميت بيشتری می ﯾابد .در دکوراسيون اتاق دختران ھارمونی و ھماھنگی بيشتر و در اتاق پسران
رنگ ھای متضاد و کنتراست بيشتر ترجيح داده می شود .اما در دنيای امروز طراحی دکوراسيون اتاق کودکان بر پاﯾه جنسيت آنھا چندان توصيه
نمی شود و حتی بسياری از والدﯾن رنگ ھاﯾی چون پرده ھای گوناگون زرد )از ليموﯾی و کرم تا زرد پرتقالی و نارنجی( را که عالوه بر روشناﯾی و
نشاط کافی برای اتاق کودک به جنسيت خاصی نيز منتسب نيست ترجيح می دھند .در ھر حال باﯾد از محدودکردن انتخاب کودکان در رنگ
دکوراسيون اتاقشان پرھيز کرد و به خاطر داشت که الزاماً نباﯾد اتاق دختران صورتی و اتاق پسران آبی باشد.
منبع  :بيرتک
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رنگ در دکوراسيون

ھمواره الزمه درﯾافت نتيجهای مطلوب از انجام ھر نوع کار عملی ،وجود
اطالعات و آگاھی الزم تئوری در آن زمينه است .در اﯾنجا سعی شده است
اطالعاتی در ارتباط با ھمين موضوع و ھدف ارائه شود.
رنگھا در دو بستر اصلی در محيط حضور میﯾابند:
 (١پوششھای اصلی فضاھا شامل دﯾوار ،کف ،سقف و درھا.
 (٢لوازم دکوراسيون شامل مبلمان ،پردهھا ،فرش و غيره.
در مقام مقاﯾسه اﯾن دو قالب به لحاظ نقش دکوراسيونی در محيط،
پوششھای فضا از اھميت بيشتری برخوردارند ،زﯾرا نسبت به لوازم
دکوراسيونی ثابتتر بوده و به گونهای نقش پس زمينه را برای آن لوازم اجرا
میکنند.در ميان اﯾن پوششھا ،دﯾوارھا به جھت وسعت حضورشان در فضا،
جاﯾگاه وﯾژهای داشته و ميزان تأثير گذارﯾشان بر دﯾگر لوازم دکوراسيونی
بسيار چشمگيرتر است .گذشته از موضوع تأثير بر روی دﯾگر لوازم محيط،
دﯾوارھا و انتخاب رنگشان در تغيير وسعت و نور فضا نيز بسيار مؤثر است.
●رنگھای خنثی و رنگ سفيد
سفيد سمبل خلوص ،بیگناھی ،پاکی ،آرامش و صلح است .رنگ سفيد القاکننده آرامش ،صفا و آساﯾش است .سفيد ﯾکی از کاربردیترﯾن
رنگھا در طراحی دکوراسيونی ﯾک فضا است زﯾرا که با ھمه رنگھا قابل ترکيب است) .منظور از ترکيب در اﯾن مباحث ،کنار ھـم قرارگيری رنگھا در
ﯾک کمپوزسيون ) ترکيب( رنگی در فضا است(.
به کارگيری رنگ سفيد در فضا به خصوص برای پوششھای اصلی ،آن مکان را روشنتر و بزرگتر جلوه میدھد .بنابراﯾن برای فضاھای کوچک و کم
نور انتخاب اﯾدهآلی است.
سفيد خالص ھنگامی که با نور طبيعی نورپردازی میشود ،ﯾک رنگ گرم را اﯾجاد میکند ولی در زﯾر نورھای مصنوعی به نظر سرد میرسد .در
نتيجه با اضافه کردن نورھای زرد ،قرمز و قھوهای در کنار نور مصنوعی مانند فلورسنت و ﯾا افزودن لوازمی به ﯾک و ﯾا چند رنگ ﯾاد شده در محيط
فضا تغيير میکند .اﯾن رنگھا از کيفيت سفيد نمیکاھند بلکه آن را گرمتر میکنند .رنگ سفيد برای فضاھاﯾی با عناصر معماری قدﯾمی و ﯾا جھت
اﯾجاد ھماھنگی بين سبکھای کامال ً مجزای معماری بسيار اﯾدهآل است .برای حفظ آرامش فضاﯾی با سطوح سفيد میتوان از لوازمی با رنگھای
خنثی و بافتھای طبيعی مانند چوب استفاده کرد و برای اﯾجاد تضادھای ظرﯾف و زﯾبا ،تعدادی رنگھای دراماتيک نيز به اﯾن ترکيب افزود.
●رنگھای خنثی
رنگھای خنثی ،رنگھاﯾی ھستند که از ميزان زﯾادی سفيد برخوردار بوده ولی به ھيچ ﯾک از رنگھای اوليه و ثانوﯾه متماﯾل نيستند .با اﯾن تعرﯾف
رنگھای کم ماﯾه مانند صورتی کم رنگ ﯾا آبی آسمانی جزو رنگھای خنثی محسوب نمیشوند ولی رنگ کرم ﯾکی از رنگھای خنثی به حساب
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میآﯾد .ھمين مسأله در مورد خاکستری روشن که از مشکی نشأت گرفته است نيز صدق می کند .رنگھای خنثی در بسياری از مواد طبيعی
مانند سنگھا ،خاک ،زمين ،چوب ،حصير ،شن و امثال اﯾنھا و ﯾا در برخی از موارد مصنوعی مانند فلز ،شيشه ،سيمان و غيره دﯾده میشوند.
رنگھای خنثی در دنيای دکوراسيون از اھميت بسياری برخوردار بوده و کاربردی ھستند .خنثی بودن آنھا به اﯾن معناست که میتوانيد به راحتی
در کنار ھر رنگ دﯾگری بدون احتمال وجود از دست رفتن زﯾباﯾیھای ھر ﯾک به خصوص رنگھا ،ترکيبی مناسب در فضا اﯾجاد کرد .با توجه به آنکه
اﯾن رنگھا نيز آرام بخش و مالﯾم ھستند ،با پوشش دﯾوار با ﯾکی از آنھا میتوان پس زمينه خوبی برای نصب تابلو ،نوارھای چاپی و کاغذی،
پردھھا و به طور کلی دﯾوارکوبھا فراھم آورد .اگر فضا به قدری از لوازم دکوراسيونی پر شده باشد که احساس آرامش را بر ھم برﯾزد ،ﯾکی از
راھھای اﯾجاد تعادل در محيط با حفظ ھمان وسائل ،رنگآميزی سطوح اصلی ﯾا تعوﯾض پوششھای ثانوﯾه مانند رومبلی ،پرده و غيره به ﯾکی از
رنگھای خنثی است .ھنگامی که قصد دارﯾد قسمتی از فضا مانند ﯾک دﯾوار ،در ،پنجره و ﯾا حتی خرده رﯾزھاﯾی مانند دستگيره ،چوب پرده و به
طور کلی ھر وسيلهای که در محيط وجود دارد ،به محض ورود بيننده به داخل ،جلب توجه نکند ،آنھا را به ﯾکی از رنگھای خنثی رنگآميزی کرده و
ﯾا رنگ خنثی را در انتخاب آنھا در نظر بگيرﯾد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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رنگ روح زندگی

در ميان فضاھای خانه از اتاق خواب تا حمام و آشپزخانه ﯾکی از پرکاربردترﯾن
مکانھا نشيمن است که در بيشتر خانهھا و خانوادهھا مقر فرماندھی
محسوب میشود .اعضای خانواده پس از کار ،درس و ...در شب به بھانه
تماشای فيلم ،پيگيری برنامهھای تلوﯾزﯾون در فضای نشيمن دور ھم جمع
میشوند و در مکانی به نام نشيمن گرمای خانواده را تجربه میکنند.
گاھی به بھانهھای مختلف صرف غذا نيز به اتاق نشيمن منتقل میشود؛
در بعضی از ساعات روز اتاق بازی بچهھای کوچکتر است و اگر از دوستان و
آشناﯾان نزدﯾک و صميمی به مالقات بياﯾند در ھمين فضای خودمانی اتاق
نشيمن از آنھا پذﯾراﯾی میشود؛ ترجمه لغت به لغت اتاق نشيمن در زبان
انگليسی میشود »اتاق زندگی«.
در واقع به استناد تمام اﯾن شواھد اتاق نشيمن ،زندهترﯾن و فعالترﯾن فضای خانه است که بيشتر فعاليتھای ﯾک خانواده را در درون خود جای
میدھد و حيات ﯾک خانواده را میتوان در درون آن دﯾد .به دليل اﯾن ھمه کاربردھای رﯾز و درشت ،برخالف آنچه به نظر میآﯾد دکوراسيون اتاق
نشيمن اھميت بسيار دارد ،اﯾن فضا با وساﯾل مناسب باﯾد روح امنيت و آرامش را در فضای خانه بدمد تا صميميت خانوادگی در بستر اﯾن فضا شکل
بگيرد .اولين خصيصه در انتخاب وساﯾل اتاق نشيمن و نحوه چيدمان آنھا راحتی اﯾن فضاست .اتاق نشيمن باﯾد بهگونهای طراحی شود که اعضای
خانواده ساعتھا راحت و بدون خستگی از نوع مبلمان ،رنگ دکوراسيون ،نورپردازی و ...کنار ﯾکدﯾگر بنشينند .مھمترﯾن عاملی که راحتی فضای
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اتاق نشيمن را تضمين میکند ،مبلمان است که بھتر است از نوع مبلمانھای راحتی باشد.
مبلھای راحتی تمام پارچه عموما راحتند و در استفاده طوالنیمدت تن را کوفته و خسته نمیکنند .در قدم دوم نباﯾد اتاق نشيمن را با انبوھی از
وساﯾل تزئينی و تجملی شلوغ کرد ،اتاق نشيمن باﯾد فضای بازی برای رفت و آمد راحت و بدون برخورد افراد خانواده داشته باشد.
شبھای زمستانی را تصور کنيد که اعضای خانه در اتاقنشيمن دور ھم جمع شدهاند ،در اﯾن اتاق باﯾد فضاﯾی برای بازی کوچکترھا و مشق
نوشتن مدرسهایھا وجود داشته باشد .بوفهھای بزرگ با انبوھی از وساﯾل تزئينی مناسب اتاق راحت و پر رفت و آمد خانه نيستند .وساﯾلی که
جنبه تجملی و تزئينی دارند ،بھتر است به ميھمانخانه منتقل شوند .برای تزئين اتاق نشيمن بھتر است از وساﯾل فانتزی و ارزانقيمتی استفاده
کنيد تا تنوع بيشتری به اتاق بدھند .انواع شمع ،جاشمعی ،گلدانھای رنگی و قاب عکس برای تزئين اتاق نشيمن مناسبند؛ به وﯾژه که چون اﯾن
وساﯾل گرانقيمت نيستند ،میتوانيد به سرعت آنھا را عوض و نمونهھای تازه آنھا را جاﯾگزﯾن کنيد .در طراحی مدرن اتاق نشيمن به جای وساﯾلی
با طرحھا و نقشھای اصيل ،از رنگھای مختلف و حتی بيشتر رنگھای تند و تيز که فضا را گرم میکنند ،استفاده میشود.
تنوع رنگھا اﯾن امکان را به صاحبخانه میدھد که بدون دور رﯾختن وساﯾل قدﯾمی و فقط با اضافه کردن تعدادی وسيله مختصر فضای اتاق نشيمن
را متحول کند .از آنجاﯾی که افراد خانه به طور دائمی از اتاق نشيمن استفاده میکنند ،ضرورت اﯾجاد تغيير و تحول در اﯾن محيط بيشتر از ساﯾر
فضاھا احساس میشود ،به ھمين دليل در ھنگام انتخاب ،وساﯾل سبکی خرﯾداری کنيد که بتوانيد ھرچند وقت ﯾکبار آنھا را جابهجا کنيد و
دکوراسيون جدﯾدی به اتاق نشيمن خود بدھيد.
● نور در نشيمن
اتاق نشيمن گاھی به نور کم و گاھی به نور زﯾاد احتياج دارد و در انتخاب نورپردازھای اتاق نشيمن باﯾد به حضور نور کافی توجه کنيد .ﯾک لوستر
مرکزی که نور اتاق نشيمن را به طور کامل تامين کند ،انتخاب خوبی برای اتاق نشيمن است ولی حتما ﯾک آباژور با نور جانبی کمتری را ھم برای
اتاق نشيمن خود در نظر بگيرﯾد .در معماری ساختمان عموما اتاق نشيمن در فضای نورگير خانه طراحی میشود ولی حتی اگر اتاق نشيمن خانه
شما اﯾن وﯾژگی را نداشت در ساعاتی از روز به وﯾژه روزھای آفتابی در و پنجرهھای روبه نشيمن را باز کنيد.
طبق اصول فنگشوﯾی با اﯾن کار انرژیھای بد از خانه خارج و انرژیھای مثبت وارد میشوند .نگران بیرنگ شدن فرش و مبلمان خود در مقابل نور
آفتاب نباشيد؛ فراتر از آن ،نور آفتاب سالمت و شادابی خاصی به فضای خانه شما میبخشد.
● صوتی و تصوﯾریھا
اتاق نشيمن در کنار ميز و کاناپه شامل مجموعهای از وساﯾل صوتی و تصوﯾری است که خانهھای امروزی بینياز از حضور آنھا در خانه نيستند.
مھمترﯾن وساﯾل صوتی و تصوﯾری خانه ﯾک تلوﯾزﯾون و ﯾک دستگاه پخش دیویدی ھستند و نکته قابل توجه تکنولوژی تازه از راه رسيده و جذابی
به نام سينمای خانگی است .اﯾن تکنولوژی اتاق نشيمن را تبدﯾل به سالن سينمای خصوصی برای اعضای خانواده میکند .سينمای خانگی را با
تلوﯾزﯾونھای پالسما ﯾا السیدی میتوان به خانه آورد که پالسما بزرگتر و السیدی ،کوچکتر و ارزانتر است .در دنيای لوازم الکترونيک ھرروز
پدﯾده تازهای به بازار عرضه میشود ،باﯾد در انتخاب دقت کنيد تا وسيله مطمئن و باکيفيتی خرﯾداری کنيد که به سرعت کاربری خود را از دست
ندھد .در ھنگام خرﯾد دستگاه دیویدی دقت کنيد دارای تکنولوژی  blu-rayباشد.
● ھزﯾنه کم ﯾا زﯾاد
اتاق نشيمن را میتوان با صرف کمترﯾن ﯾا بيشترﯾن ھزﯾنه دکوراسيون کرد .ھمانطور که گفته شد ،بھتراست وساﯾل تجملی و تزئينی گرانقيمت را
به ميھمانخانه منتقل کنيد چون به دليل رفت و آمد زﯾاد اتاق نشيمن اﯾن وساﯾل در خطر آسيبدﯾدگی ھستند .اگر میخواھيد مبلغ قابل توجھی
برای خرﯾد وساﯾل اتاق نشيمن صرف کنيد ،بھتر است به جای صرف اﯾن مبلغ در کاالھای تزئينی ،وساﯾل اساسی با کيفيت عالی خرﯾداری کنيد.
وساﯾلی که بر اثر استفاده مداوم شکل ،فرم و زﯾباﯾی خودشان را از دست ندھند.
● نشيمن و ميھمانخانه
برای صاحبان آپارتمانھای بزرگ که فضای مجزاﯾی برای نشيمن و پذﯾراﯾی ميھمان در اختيار دارند ،کار انتخاب و خرﯾد وساﯾل آسانتر است اما اﯾن
روزھا بيشتر خانوادهھا ساکن آپارتمانھای کوچکی ھستند که ﯾک فضا برای نشيمن و ميھمانخانه در اختيار دارند؛ در اﯾن صورت انتخاب وساﯾل
اتاق نشيمن سختتر میشود و باﯾد به دنبال مبلمان رسمیتر رفت .در اﯾن موقعيت شاﯾد بتوان ﯾک کاناپه روبهروی تلوﯾزﯾون جای داد ولی ساﯾر
مبلھای خانه نباﯾد ،کاناپهھای تمام پارچه باشند .در آپارتمانھای کوچک باﯾد دو نوع مبلمان رسمی و راحتی را تلفيق کرد ولی آنچنان ظرﯾف که
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زننده نباشد.
منبع  :روزنامه کارگزاران
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رنگ سفيد ھم جذابيتھای فراوانی دارد

نظر افراد نسبت به دﯾوارھای سفيد ﯾا کامال مثبت است ﯾا کامال منفی .از
آنجاﯾی که سفيد با ھر رنگی جور ميشود ،برای خانه ھاﯾی که به معرض
فروش گذاشته شده اند ﯾا آپارتمانھا ،رنگی بی ضرر ھستند .آنچه موجب
شھرت منفی رنگ سفيد به عنوان رنگی خسته کننده و خنثی شده است،
برخورد غير خالقانه با آن است.
سفيد ،نور را افزاﯾش ميدھد و فضا را جادار ،تميز ،آرام و اندﯾشمندانه نشان
ميدھد .اﯾن رنگ بھترﯾن زمينه را برای آثار ھنری متھورانه و مبلمان معاصر
فراھم می آورد )دليل سفيد بودن دﯾوار موزه ھای ھنر معاصر نيز ھمين
است(.
از طرفی ،سفيد ،بسيار بيشتر از آنچه تصور کنيد شخصيت دارد .کارخانه
ھای رنگ سازی معتبر مجموعه ای از رنگ سفيد توليد ميکنند که از سفيد
قھوه ای گرفته تا سفيد صورتی و سبز در آن دﯾده ميشود .اﯾن رنگھا پس از
استفاده بر دﯾوار ،سفيد به نظر ميرسند اما ته رنگی سرد ﯾا گرم دارند .رنگ
آميزی دربھا ،قاب دربھا ،حاشيه دﯾوارھا ﯾا ھر آراﯾه دﯾگری با رنگی متضاد ،اﯾن ته رنگھا را به جلوه در خواھد آورد.
اگر برای اﯾن منظور از سفيد خالص استفاده شود ،دﯾوارھاﯾی با رنگ سفيد-بژ تيره تر به نظر رسيده و دﯾوارھاﯾی به رنگ سفيد سرد ،تر و تازه تر به
چشم می آﯾند .اما مراقب باشيد ،آراﯾه ھای سفيد ساده و براق ،با سفيد شکری ﯾا با ته رنگ کرم ،موجب ميشود که دﯾوارھا کثيف به نظر برسند.
حتما قبل از رنگ آميزی تمام دﯾوارھا ،ﯾک تکه بزرگ دﯾوار و حاشيه آن را با رنگھای انتخابی خود رنگ کرده و نتيجه را امتحان کنيد.
● بافتھا و الﯾه ھای متعدد
دکوراسيون سفيد در سفيد ،حال و ھواﯾی طبيعی و خالص اﯾجاد ميکند که به خصوص برای فضاﯾی که مختص اسراحت و آرامش است ،بسيار
مناسب است .ھنگامی که تمام سطوح و جزئيات اتاق به رنگ سفيد باشند ،روشناﯾی و پاکی آن موجب ميشود که چشم بر بافت و شکل اشياء
متمرکز شده و حتی اشياء معمولی ھم مانند آثاری ھنری به نظر برسند.
ھر نوع بافت خاص ،از سطح صيقلی چينی گرفته تا گچ مات ،پارچه ھای ابرﯾشمی و نخی ،نور را به شکلی خاص منعکس ميکنند و تضادی که
چشم به دنبال آن است را به وجود می آورند .شما ميتوانيد از درجات مختلف سفيد ،مانند سفيد گرم-با ته رنگ نارنجی ،زرد ،بژ -و سفيد سرد -با
ته رنگ خاکستری ﯾا آبی -ھم استفاده کنيد .رنگھاﯾی چون عاجی ،شکری ،شيری و مانند اﯾنھا ھم از دسته رنگھای سفيد محسوب ميشوند و

www.takbook.com

www.takbook.com
دارای حال و ھواﯾی رمانتيک ھستند.
واضح است که ھيچ اتاقی در واقعيت نميتواند صد در صد سفيد باشد .گياھان خانگی ،شومينه ،تابلوھای نقاشی و لوازم کوچک نه تنھا رنگ را به
اتاق می آورند ،بلکه حالت بيش از حد خنثی و درمانگاه مانند فضا را ھم از بين ميبرند .اﯾن تضادھا تنھا موجب افزاﯾش زﯾباﯾی اتاقھای تمام سفيد
ميشوند.
● افزودن رنگھای خنثی
ﯾک اتاق سفيد کا وساﯾل سفيد پر شده باشد ،تا حد زﯾادی افراطی به نظر ميرسد ،اما اگر به اﯾن فضا بافتھاﯾی طبيعی و مقداری رنگ خنثی اضافه
شود ،سفيد به پس زمينه ای تميز و صاف برای اﯾجاد احساس آرامش و تمدد اعصاب مبدل ميشود .رنگ سفيد صحنه را برای اﯾجاد حال و ھواﯾی
امروزی و مدرن آماده ميکند ،از طرفی برای تزئين فضا به شکل ﯾيالقی ھم مناسب است.
برای رسيدن به اﯾن کيفيت ،ھنگام انتخاب مبلمان ،قاب عکس و خرده رﯾزھا از چوب در رنگھای مختلف آن ،استفاده کنيد .اگر کف اتاق پارکت است،
آنرا تا حد امکان خلوت نگه دارﯾد ،از قاليچه ھای کوچک ﯾا حصير استفاده کنيد .برای قرار دادن وساﯾل اضافه ،از سبدھای درشت بافت استفاده
کرده و اشيا فلزی زمخت و صيقل نيافته را ھم از ﯾاد نبرﯾد.
برای اﯾنکه حال و ھوای سفيد اتاق از بين نرود ،اﯾن اشارات رنگی را مختصر و پراکنده به کار ببرﯾد .رنگھای خنثی شامل انواع قھوه ای ،بژ،
خاکستری ،سياه و ھمچنين زﯾتونی ،آبی خاکستری و خاکستری سبز ھستند.
ـ نکته :آﯾا اصوال استفاده از رنگ سفيد عملی است؟ اگر رنگ سفيد را دوست دارﯾد اما به علت داشتن چند کودک در خانه ،به آن فکر نکرده اﯾد،
استفاده از آن را کنار نگذارﯾد .دﯾوارھاﯾی که با رنگ قابل شستشو ﯾا با رنگ کوره ای رنگ شده باشند ،به سادگی تميز ميشوند و روکش مبل از
کتان سفيد قابل شستشو ،نه تنھا فضا را خلوت و تميز نگه ميدارد ،بلکه شستشوی آنھا از روکشھای رنگين بسيار ساده تر است و در صورت لک
شدن،به سادگی با مواد سفيد کننده به شکل اول باز ميگردد.
● تغيير فضا با رنگ
اگر مدام دکوراسيون منزل را تغيير ميدھيد و عالقه دارﯾد با تغيير رنگ پرده ،روتختی و روکش مبلھا ،رنگ غالب بر منزل را تغيير دھيد ،سفيد ميتواند
انتخاب خوبی باشد .به اﯾن ترتيب شما با حفظ ھماھنگی کل منزل ميتوانيد با ھزﯾنه کمتر ،قطعاتی به رنگھای تازه را به اتاقھا بيافزاﯾيد.
منبع  :ساﯾت فرﯾا
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رنگ و ابعاد فضا

اغلب فرمول کلی درباره رنگ ھا را شنيده اﯾد؛ »رنگ ھای گرم پيش رونده
ھستند و جلوتر دﯾده می شوند اما رنگ ھای سرد عقب می روند و دورتر به
نظر می رسند «.اﯾن فرمول به اﯾن معنا است که اگر می خواھيد فضای
اتاقی بزرگ تر به نظر برسد دﯾوارھا را با رنگی سرد بپوشانيد و اگر ماﯾليد
اتاقی کوچک تر به نظر برسد رنگ پوشش دﯾوارھا را از خانواده رنگ ھای

www.takbook.com

www.takbook.com
گرم انتخاب کنيد .اما متاسفانه کل ماجرا به اﯾن سادگی نيست.
ﯾک رنگ سبز ﯾا آبی درخشان ھم می تواند به اندازه ﯾکی از رنگ ھای گرم
دﯾوارھا را جلوتر بکشد .در حالی که زرد مالﯾم و روشن فضا را بازتر و بزرگ تر می کند .بنابراﯾن ارزش رنگی -روشنی و تيرگی -و درجه خلوص رنگ -
ميزان ترکيب آن با ساﯾر رنگ ھا  -نيز از اھميتی ھم پای گرمی ﯾا سردی آن برخوردار است .به طور کلی رنگ ھای روشن تر ﯾا رنگ ھاﯾی که
خلوص کمتری دارند موجب بزرگنماﯾی فضا و رنگ ھای تيره تر و خالص تر موجب کوچکتر دﯾده شدن فضا می شوند .تاثير رنگ به ابعاد فضا محدود
نمی شود بلکه رنگ بر حال و ھوای حاکم بر فضا نيز موثر است .ھر ﯾک از رنگ ھا حسی خاص را در ما اﯾجاد می کنند و اﯾن حس ھا به نوبه خود
بر روی برداشت ما از ابعاد فضا و درجه راحتی ما در آن تاثير می گذارند.
به خاطر داشته باشيد رنگ ھاﯾی که در کنار ﯾکدﯾگر قرار می گيرند نيز ﯾکدﯾگر را تحت تاثير قرار می دھند .طبق قانون تضاد ھمزمان ،اگر دو رنگ در
ھمساﯾگی ھم قرار گيرند ،چشم آنھا را تا حد ممکن متضاد با ﯾکدﯾگر نشان می دھد .رنگ ھای مکمل -رنگ ھاﯾی که در چرخه رنگ درست در
مقابل ھم قرار می گيرند  -چنين تضادی را اﯾجاد نمی کنند بلکه ﯾکدﯾگر را تشدﯾد می کنند .اگر سبز و قرمز را با ھم در اتاقی استفاده کنيد ،قرمز،
قرمزتر دﯾده می شود و سبز آن سبزتر به نظر خواھد رسيد.
ھر طراحی رنگی به نوعی کنتراست نيازمند است تا چشم را به خود جلب و در فضا تعادل و جذابيت اﯾجاد کند .وقتی با رنگ ھای مکمل کار می
کنيد به طور اتوماتيک از اﯾن کنتراست سود می برﯾد .اما طراحی ھای تک رنگ از رنگ ھای سرد ﯾا گرم به المانی از خانواده رنگ ھای متضاد خود
نياز دارد تا به فضا شور و حال ببخشد.
● فضا را به سطوح روشن و تيره تقسيم کنيد
ارزش رنگی به ميزان روشنی ﯾا تيرگی رنگ داللت دارد .در ميان تمام رنگ ھا ،زرد روشن ترﯾن است و بنفش تيره ترﯾن رنگ .وقتی ماﯾليد در نمای
ظاھری ابعاد فضا نيز تغييراتی اﯾجاد کنيد از رنگ ھاﯾی با ارزش رنگی زﯾاد که تيره تر ھستند برای نزدﯾک تر نماﯾاندن دﯾوارھا به ھم و جمع تر دﯾده
شدن آن و از رنگ ھاﯾی که از درجه روشنی بيشتر برخوردارند برای افزاﯾش فاصله آنھا و بازتر دﯾده شدن فضا بھره ببرﯾد .شما می توانيد از رنگ
دلخواھتان در ساﯾه ھای روشن تر ﯾا تيره تر جھت اﯾجاد حس مورد نظرتان در فضای ﯾک اتاق بھره ببرﯾد.
برای بزرگتر نماﯾاندن ﯾک فضا ساﯾه ھای روشنی از رنگ ماﯾه مورد پسندتان را انتخاب کنيد ﯾا خيلی ساده به سراغ رنگ ھای روشن معمولی مثل
سفيد ،کرم ﯾا رنگ ھای خنثای بسيار روشن -انواع سفيد و رنگ ھای پاستلی  -که فضای اتاق را باز و وسيع نشان می دھند ،بروﯾد .برای حصول
نتيجه بھتر قاب پنجره ھا و درھا را با رنگی که با دکوراسيون ھماھنگ است رنگ بزنيد .تاکيد بر اﯾن خطوط و وﯾژگی ھای معماری اتاق حس وسعت
فضا را تشدﯾد می کند.
رنگ سفيدی که برای دﯾوارھا به کار می برﯾد ،بھتر است سفيد خالص و براق نباشد چون اﯾن نوع سفيد حسی از سردی را در فضا القا می کند و
رنگی بی روح است.گاھی اوقات فرم فضا به شکلی است که الزم است تا حد امکان اجزاﯾی که توجه بيننده را به خود معطوف می کنند ،حذف
شوند .به عنوان مثال در ﯾک اتاق که بارﯾک و طوﯾل است بھتر است تمام جزئيات روی دﯾوارھا مانند قاب درھا و پنجره ھا ،در کمدھای دﯾواری و قاب
دور شومينه را ھمرنگ با دﯾوار رنگ آميزی کنيد ،تا فضا ﯾکدست تر و بازتر دﯾده شود.
● از کنتراست سود ببرﯾد
کنتراست و تضاد ميان رنگ دﯾوارھای ﯾک اتاق و جزئيات معماری آن مثل قاب پنجره ھا مرزھای اتاق را پررنگ و توجه بيننده را به سوی فرم و اندازه
آن جلب می کند ،اگر اتاق وسيع و بزرگ باشد توجه بيشتری را به ابعاد و وسعت خود جلب خواھد کرد و اگر جمع و جور و کوچک است اﯾن
محدودﯾت فضا بيشتر به نظر خواھد رسيد .مبلمان و لوازم اتاق چنانچه رنگی متضاد با دﯾوارھا داشته باشند موجب تاکيد بر ابعاد فضا خواھند بود.
● با رنگ استتار کنيد
اگر با ﯾک اتاق مکعب مربع شکل و کسالت آور روبه رو ھستيد برای جان بخشيدن به آن ﯾک پالت رنگی چندرنگ را انتخاب کنيد تا از اﯾن طرﯾق ابعاد
و فرم فضا را تغيير دھيد .برای اﯾن منظور می توانيد دو دﯾوار مقابل را با ﯾک رنگ تيره و دو دﯾوار دﯾگر را با رنگی روشن بپوشانيد.
به اﯾن ترتيب فرم اتاق کمی کشيده به نظر می رسد و از شکل ﯾک مکعب مربع خارج می شود .در چنين مواردی رنگ کردن سقف اتاق با رنگی
غير از سفيد می تواند تنوع و جذابيت بيشتری به فضا ببخشد .استفاده از مبلمانی به رنگ متضاد با رنگ ھای دﯾوار شور و حيات الزم را در اتاق
اﯾجاد می کند.
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ﯾک روش دﯾگر ،رنگ کردن دﯾوارھا با ﯾک رنگ مالﯾم و سپس پوشاندن ﯾکی از دﯾوارھا با رنگی زنده و تيره است .به اﯾن ترتيب ھم اتاق بيشتر
مستطيل به نظر خواھد رسيد تا مربع .دﯾواری را که ماﯾليد جلوتر دﯾده شود با رنگی تند بپوشانيد.
در ﯾک راھروی بلند که ماﯾليد کوتاه تر به نظر برسد رنگ کردن دﯾوار انتھاﯾی با رنگی گرم و زنده و سپس پوشاندن دو دﯾوار موازی با ھر رنگ روشن و
مالﯾمی موجب می شود راھرو کوتاه تر به نظر برسد.برای شروع می توانيد از رنگ ھای موجود در لوازم دکوراسيونی اتاقتان به عنوان راھنما
استفاده کنيد.
اگر ﯾک کاناپه قرمز در اتاقی دارﯾد و ماﯾليد اتاق کمی کشيده تر به نظر برسد ﯾکی از دﯾوارھا را با رنگ مکمل آن ،که سبز است بپوشانيد .سبزی
تيره را برای اﯾن منظور انتخاب کنيد و کاناپه را جلوی اﯾن دﯾوار قرار دھيد .سپس ساﯾر دﯾوارھا را با رنگی بسيار روشن که در بقيه لوازم
دکوراسيونی اتاق موجود است رنگ بزنيد .در تصوﯾر رنگ مالﯾم ﯾاسی از مبل ھای راه راه گرفته شده است .برای سقف ھم بنا به فرم فضا و اﯾنکه
ماﯾليد بلندتر ﯾا کوتاه تر به نظر برسد رنگی را انتخاب کنيد .در اﯾنجا از رنگ گرم زرد برای سقف استفاده شده است.
در ھر حال استفاده از صفحات رنگی متفاوت در دکوراسيون ﯾک اتاق با اﯾجاد تنوع بصری موجب شکسته شدن فضا می شود.
● از رنگ برای تعرﯾف فضا استفاده کنيد
در خانه ھاﯾی که فضای باز و ﯾک تکه دارند برای تعرﯾف بخش ھای مختلف ﯾک اتاق می توان از رنگ بھره گرفت .اگر خانه شما به شکل ﯾک سالن
است که پذﯾراﯾی ،اتاق نشيمن و غذاخوری را شامل می شود از رنگ برای جداسازی فضاھا استفاده کنيد .با رنگ زدن دﯾوارھا به رنگ ھای
متفاوت خطوط مرزی عمودی در فضا اﯾجاد می شود که می تواند به نوعی بخش ھای مختلف اتاق را از ھم مجزا کند.
رنگ ھای مختلف به کار رفته برای پوشش دﯾوارھای چنين اتاقی به طور حتم باﯾد برگرفته از رنگ ھای موجود در مبلمان آن باشند تا از شلوغی و
عدم ھماھنگی در ميان رنگ ھا پيشگيری شود .ھمچنين اﯾن رنگ ھا بھتر است از نظر ارزش رنگی برابر باشند تا با ھم رابطه ای ھارمونيک اﯾجاد
کنند .اگر ھنوز مبلمانی برای اتاق درنظر نگرفته اﯾد برای انتخاب پالت رنگی فضا از طبيعت الھام بگيرﯾد .به عنوان مثال رنگ ھای سبز گوناگون برگ
ھا و درختان با رنگ ھای خاکی شن و سنگ و آبی آسمان ،در کنار ھم مجموعه ای اﯾجاد می کنند که تک رنگ نيست اما اجزای آن به خوبی با
ھم ھماھنگ ھستند.
در آخر به ﯾاد داشته باشيد تاثيری که ھر ﯾک از رنگ ھا بر حس شما دارند از اھميت بيشتری نسبت به تاثير آنھا بر ابعاد فضا برخوردار است چون
مادامی که شما در فضای رنگی خاصی احساس آرامش و راحتی می کنيد بزرگتر ﯾا کوچکتر دﯾده شدن آن اھميت چندانی ندارد.
منبع  :روزنامه شرق
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رنگ ھا در حمام

شاﯾد به نظرتون مسخره بياد که به رنگ حمام اﯾنقدر توجه بشه اما مطمئن
باشيد انتخاب ترکيب رنگ حمام تاثير زﯾادی توی فضای دکوراسيونی اون
داره  .رنگ ھا حتی موارد کاربردی را نيز شامل می شوند  .مثال قرمز کردن
دﯾوار اطراف اﯾينه باعث می شود نور قرمز بازتابش کرده و در صورت زﯾاد
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بودن و غليظ بودن اﯾن رنگ قرمز در ھنگام اراﯾش مسلما با اشتباھاتی
مواجه خواھيد شد  .در ھر صورت مطمئن باشيد انتخاب رنگ حساس ترﯾن
گام در تزﯾين حمام می باشد  .در حمام ما از زندگی شلوغ روزانه به ﯾک
خلوت خصوصی پناه می برﯾم  .در حمام ارامش پيدا کرده و در صورت
مناسب بودن محيط می توان تمرکز کرد و ساعات خوبی را طی نمود .
ھنگام انتخاب رنگ حمام به سليقه و روحيه خود توجه کنيد و اﯾنکه می خواھيد حمام شما چه مکانی باشد مکانی ارام برای ارامش ﯾا ﯾک محيط
سرزنده و شاد  ،رسمی باشد ﯾا روﯾاﯾی و فرﯾبنده  .رنگ ھای گرم انرژی زا و سرزنده ھستند و رنگ ھای سرد حس سکون و ارامش را به ارمغان
می آورند  .استفاده از رنگ ھای ھمسان و نزدﯾک به ھم ﯾک محيط باز و ارام را اﯾجاد می کند  .استفاده از رنگ ھای مکمل ﯾک محيط سرزنده و
خالق و پوﯾا را به تصوﯾر می کشد .
رنگ ھای شدﯾدا متضاد مثل سفيد و سياه ﯾا سفيد و سورمه ای محيط را کامال رسمی خواھد نمود  .رنگ ھای با تضاد کمتر و ارام تر مثال بژ و سبز
نعناﯾی ﯾا سبز تيره محيطی صميمی و غيررسمی را اﯾجاد می کند  .در ھر صورت ھماھنگی رنگ ھا و نور را فراموش نکنيد  .ﯾکی از زﯾباﯾی ھای
طراحی ھای جدﯾد چراغ ھای رنگينی ھست که اصوال در نزدﯾکی دوشھا نصب می شوند و رنگ نور آنھا قابل تنظيم است تا با توجه به وضعيت
روحيتان رنگ را انتخاب کنيد .
برای اﯾجاد ﯾک حمام منحصر به فرد و غير تکراری در انتخاب رنگ جسارت به خرج دھيد  .برای اﯾن کار از مناظر طبيعت  ،نقاشی ھا و حتی طراحی
ھای لباس ھا کمک بگيرﯾد  .اگر حمام را تک رنگ انتخاب کرده اﯾد برای اﯾجاد جاذبه و عدم ﯾکنواختی لوازم ان را از رنگ ھای مکمل انتخاب نماﯾيد .
اجازی دکوری را با ساﯾه ای روشن تر ﯾا تيره تر از دﯾوارھا انتخاب کنيد .
رنگ ھای با ﯾکدﯾگر ترکيب می شوند و نرو انھا بر ھم تاثير دارد مثال سفيد در کنار بژ تيره تر و کثيف تر از کنار سياه دﯾده خواھد شد  .ﯾاسی در کنار
ابی بيشتر بنفش دﯾده می شود تا در کنار سفيد  .استفاده از گياھان سبز طبيعی ھم منظره حمام را زﯾاب می کند و ھم نور سبز قشنگی را به
رنگ ھای حمام اضافه خواھد نمود  .کاش ھای شيشه ای ابی حس اسمان و درﯾا را زنده می کند و سراميک ھای سفالی سبز ﯾاداور طبيعت
است  .سعی کنيد از رنگ ھای قرمز و ساﯾر رنگ ھای شاد نيز در حمام بھره مند شوﯾد  .البته بھتر است قرمز را برای لوازم تزﯾينی انتخاب کنيد و
در صورت انتخاب ان به عنوان رنگ اصلی از ساﯾه ھای کم رنگ ان بھره بگيرﯾد .
منبع P٣٠world :
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رنگ ھا را به خاطر بسپاريد

رنگ ﯾکی از جالبترﯾن جنبهھای دکوراسيون است .طراحان دکوراسيون
امروزی تقرﯾباً ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از رنگھای گوناگون و
ترکيب آنھا با ﯾکدﯾگر را در ھم شکستهاند و امروز ھر رنگی را میتوان در
دکوراسيون منزل بهکار برد.

www.takbook.com

www.takbook.com
دﯾگر مرزھا و محدوﯾتھای گذشته در کاربرد رنگھا در دکوراسيون رعاﯾت
نمیشوند و شاﯾد به ھمين دليل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای
دکوراسيون ﯾک خانه مشکلتر شده باشد اما ھنوز راهھاﯾی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب برای ھر خانواده وجود دارد .امروزه بيش از ھر
چيز به سليقه و روحيات ساکنين خانه توجه میشود .ھرﯾک از ما احتماال ً اﯾدهھاﯾی درباره رنگھای مورد عالقه خود دارﯾم و انتخاب و سليقه ما
اغلب بھترﯾن راھنما برای انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای محل زندگی و منزلمان است.
اگر به ﯾک پارچه کنفی رنگ پرﯾده ،ﯾک روميزی بنفش پررنگ و ﯾا لباسھاﯾی به رنگھای زنده و درخشان تماﯾل دارﯾد اﯾنھا میتوانند راھنمای شما
در انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای منزلتان باشند.
در قدم اول کليه لوازمی که در منزل دارﯾد و آنھا را به خاطر رنگشان دوست میدارﯾد در ﯾک جا جمع کنيد .اﯾن وساﯾل ممکن است عبارت باشند از
ﯾک روسری ،ﯾک سروﯾس بشقاب ،صابون ﯾا کارت تبرﯾک و ﯾا ھر آنچه به واسطه رنگش موردپسند شماست .کتابھا و مجلهھاﯾی که در رابطه با
ترکيب رنگ ھستند ،تھيه کنيد و با مطالعه آنھا اطالعات کافی در رابطه با اﯾجاد ارتباط ميان رنگھای گوناگون کسب کنيد.
رنگھاﯾی که شما میپسندﯾد ،ترکيب آنھا با ﯾکدﯾگر در ﯾک مجموعه واحد و تاثير نور موجود در فضا بر آنھا عواملی ھستند که نتيجه کار را تحت
تاثير قرار میدھند.
ھنگامی که رنگھای مورد پسندتان را انتخاب کردﯾد با استفاده از مداد رنگی ،مداد شمعی ،آبرنگ و ﯾا ھر وسيله رنگآميزی دﯾگری که در اختيار
دارﯾد آنھا را در کنار ھم روی ﯾک قطعه کاغذ سفيد آزماﯾش کنيد .اندازه سطوح رنگی مختلف را تغيير دھيد و به آنھا کمی سفيد برای روشنتر شدن
اضافه کنيد .به چرخه رنگ مراجعه کنيد و با استفاده از آن رنگ مورد نظرتان را ﯾافته در کنار آن امتحان کنيد .به خاطر داشته باشيد که رنگھای
منتخب شما وقتی روی سطح دﯾوارھای اتاق اجرا شوند تاثيری بسيار قویتر از نمای آنھا روی ﯾک قطعه کاغذ خواھند داشت .وقتی به ﯾک ترکيب
رنگی رضاﯾتبخش رسيدﯾد توجه داشته باشيد که تاثير نور موجود در محيط و شراﯾط منزل خود را نيز در نظر بگيرﯾد .به عنوان مثال دﯾوارھای زرد
درخشان برای ﯾک خانه آفتابگير در منطقهای با آب و ھوای گرم و آفتابی ،بسيار زﯾبا به نظر میرسند؛ اما ھمين رنگ روی دﯾوارھای ﯾک اتاق
شمالی که از نور طبيعی کمی بھرهمند است نازﯾبا و کسلکننده خواھد بود .در چنين اتاقی استفاده از رنگ زرد خردلی نتيجهای بسيار مناسبتر
خواھد داشت.
نور چه از نوع طبيعی و چه مصنوعی باشد تاثيرات مختلفی بر رنگ خواھد داشت و آگاھی از اﯾن امر ھنگام طراحی رنگ ﯾک فضا ضروری است.
دقت کنيد که در چه زمانی از روز و به چه ميزان نور طبيعی به ھر ﯾک از اتاقھای شما میتابد و رنگ مورد نظرتان برای ھر ﯾک از اتاقھا را در نور
ھمان اتاق بيازماﯾيد.
انتخاب رنگ مناسب برای پوشش دﯾوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق است اما شاﯾد ﯾافتن رنگھای متناسب با آن برای
دﯾگر اجزای دکوراسيون کمی مشکلتر به نظر برسد .استفاده از چرخه رنگ ،روشی مطمئن برای ﯾافتن رنگھای متناسب با رنگ مورد نظر ماست.
چرخه رنگ متشکل از  ١٢رنگ است که  ٣رنگ قرمز ،زرد و آبی در آن رنگھای اوليه و رنگھای ميان آنھا به عنوان رنگھای ثانوﯾه شناخته
میشوند .ھر رنگ در اﯾن چرخه میتواند با رنگھای کناری خود که رنگھای ھم خانوادهاش محسوب میشوند و ھمچنين رنگ مقابلش که رنگ
مکمل آن است به خوبی ترکيب شده نتيجهای زﯾبا و موزون بيافرﯾند .استفاده از رنگھای ھم خانواده که در چرخه رنگ در کنار ھم قرار گرفته و به
اصطالح ھمساﯾه ھستند ترکيبی مالﯾم و ھماھنگ را اﯾجاد میکند که نگاه بيننده را به راحتی از ﯾکی به دﯾگری رھنمون میشود .استفاده از ﯾک
رنگ با ميزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازهھای صحيح صورت گرفته باشد نتيجهای درخشان و چشمگير میآفرﯾند و بر
جذابيت مجموعه رنگی حاضر میافزاﯾد و مانع غالب شدن کامل ﯾک رنگ بر فضای اتاق میشود.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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رنگ ھا را به خانه بياوريد

رنگھای زنده ھمواره رنگھاﯾی دوستداشتنی ھستند .اﯾن رنگھا به
نحوی اغراقآميز جاذب نگاه و توجه بيننده ھستند و ھرگز از نظر بيننده دور
نمیمانند.
رنگھای زندهای که انرژی و ھيجان در فضا میپراکنند و برای افرادی که
دوست دارند ھر روز صبح در فضاﯾی پرانرژی و سرزنده چشم بگشاﯾند و
روزشان را با ھيجان و سرزندگی آغازکنند اﯾدهآل ھستند.
از آنجا که اغلب ما بيشتر با رنگھای خاموش و خنثی در محيط زندگی
مأنوس ھستيم به کارگيری اﯾن رنگھا نيازمند جسارت است .اما چنانچه
اﯾن رنگھا را در ترکيبی مناسب به کار گيرﯾد اﯾن جسارت بیپاداش نخواھد
ماند و در نتيجه فضاﯾی درخشان ،زﯾبا و فوقالعاده جذاب خواھد بود .پيش از
انتخاب چنين پالت رنگی برای فضای منزلتان به سليقه خود نيز توجه کنيد زﯾرا برای بسياری از مردم زندگی در چنين فضاھای رنگينی برای مدت
طوالنی ممکن است آزار دھنده باشد.
ﯾکی از روشھای ارزﯾابی سليقه واقعی شما در انتخاب رنگ دقت در کمد لباسھای شماست .اگر لباسھای کمد شما از رنگھای بژ ،کرم،
قھوهای و سياه و سفيد است و ﯾا از ساﯾر رنگھای خنثی و مالﯾم تشکيل شده است در فکر استفاده از رنگھای زنده در فضای منزلتان نباشيد.
چون خيلی زود از آنھا خسته میشوﯾد اما اگر در ميان لباسھاﯾتان رنگھای شادی مثل قرمز ،نارنجی و بنفش زﯾاد به چشم میخورند احتماال ً از
زندگی در فضاﯾی با دکوراسيون برگرفته از رنگھای زنده لذت خواھيد برد.
از نگاه طراحان دکوراسيون داخلی ،رنگھای زنده دارای وﯾژگیھای فوقالعادهای ھستند که میتواند وﯾژگیھای حاکم بر ﯾک فضا را تنھا با چند
قوطی رنگ تغيير دھد.
پس از آنکه از تماﯾل و عالقه خود نسبت به اﯾن پالت رنگی مطمئن شدﯾد نوبت به انتخاب رنگھای خاصی میرسد که در اﯾن گروه میپسندﯾد.
ھنگام انتخاب پالت رنگھای زنده باﯾد به خاطر داشته باشيد که انتخاب اﯾن گروه به معنی به کارگيری اﯾن رنگھا در سطوح بزرگ مثل دﯾوارھاست
که بالفاصله کاراکتر و حالت ﯾک اتاق را دستخوش تغييری چشمگير میسازد و نه تنھا به معنی استفاده از ﯾک کاناپه قرمز ﯾا قفسه سبز در
گوشهای از ﯾک اتاق نيست بلکه احاطه شدن در فضاﯾی آکنده از رنگھای زنده و شاد در کليه جوانب ﯾک اتاق است.
فضاھاﯾی که با رنگھای زنده آراسته میشوند نياز به نور فراوان دارند ،بهوﯾژه نور طبيعی .در شب نيز نور چراغھایھالوژن برای چنين فضاھاﯾی
مناسبتر است .ممکن است تصور کنيد که پالت رنگھای زنده فقط برای اتاقھای بزرگ مناسب است در اﯾن صورت در اشتباه ھستيد .ﯾک اتاق
بسيار کوچک نيز میتواند با رنگھای زنده از نماﯾی وﯾژه برخوردار شود حتی اگر اﯾن رنگھا رنگھاﯾی تيره باشند مثل آبی نيلی ﯾا حتی سياه.
نکته جالب توجه دﯾگر درباره پالت رنگھای زنده اﯾن است که شما میتوانيد اﯾن رنگھا را در دکوراسيونی کامال ً مدرن و ﯾا در دکوراسيونھای
سنتی و قدﯾمی با موفقيت به کار بگيرﯾد .از آنجا که قدرت و وﯾژگی رنگھای زنده در سطوح رنگی بزرگ و ساده است ھنگام کار با اﯾن پالت رنگی
نيازی به استفاده از بافت اضافی روی دﯾوارھا ﯾا باقی سطوح وجود ندارد .در حقيقت در چنين دکوراسيونی ھرچه سطح صافتر و ﯾک دستتر
باشد نمای زﯾباتری خواھد داشت دﯾوارھاﯾی که با رنگھای زنده پوشانده میشوند باﯾد از زﯾرسازی بسيار خوبی برخوردار باشند ھمه چيز در اتاق
پيرو رنگ دﯾوارھاست و در طراحی ﯾک دکوراسيون با اﯾن مجموعه رنگی دﯾوارھا نقطه شروع ھستند و سپس باﯾد اﯾن رنگھا در ساﯾر اجزای اتاق
تکرار شوند.
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تکرار اﯾن رنگھا در اجزای دکوراسيونی ،اﯾن رنگھا را تکميل میکند و به حداکثر ميزان خود میرساند .در گروه رنگھای زنده ،تضاد رنگی و
کنتراستھای شدﯾد نقشی اساسی اﯾفا میکنند و نتيجهای جذاب و چشمگير میآفرﯾنند چنان که تيرهترﯾن سياه در کنار درخشانترﯾن رنگ
سفيد ﯾکی از ترکيبھای وﯾژه اﯾن گروه است .ھمچنين اتاقھاﯾی که با اﯾن رنگھا تزئين میشوند باﯾد متشکل از دکوراسيونی ساده با اجزاﯾی
معدود باشند .شلوغ کردن چنين فضاﯾی با وساﯾل تزئينی متعدد از تاثير مورد نظر رنگی خواھد کاست.
رنگھای زنده گرم جذابترﯾن رنگھا در اﯾن گروه ھستند.
سرخابی ،نارنجی تند و زرد درخشان از گرمترﯾن رنگھای اﯾن پالت رنگی ھستند که در کنار ﯾکدﯾگر ﯾا ھر ﯾک به تنھاﯾی ھمراه با سياه چنان پرانرژی
ھستند که احساس واقعی از ھيجان را در بيننده زنده میکنند.
جالب است بدانيد اﯾن رنگھا حتی رنگ سياه را نيز تحتالشعاع قرار میدھند و سياه در واقع ھمچون قابی اﯾن رنگھا را که از خودش قویتر
ھستند در برمیگيرد؛ چنانکه در کمتر رنگی چنين وﯾژگی وجود دارد .اﯾن رنگھای گرم و تند در کنار سفيد خالص نيز جذاب و زﯾبا خواھند بود آن ھم
با نماﯾی تميز که حس پاکی و طراوت را به بيننده القا میکند .در حالی که کمی رنگ طالﯾی جذابيت اﯾن ترکيب را دوچندان خواھد کرد .به کارگيری
تزئينات فلزی طالﯾی و نقرهای بر درخشش و زﯾباﯾی رنگھای اﯾن پالت میافزاﯾد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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رنگ ھا را در اتاق خوابتان به بازی بگيريد

ھنگام طراحی رنگ ﯾك اتاق خواب بھتر است از انتخاب رنگھای درخشان
پرھيز كنيم چراكه ممكن است ھنگام استراحت ،اﯾن رنگھا آزاردھنده بهنظر
برسند اما چنانچه رنگھای زنده را بيشتر میپسندﯾد ،ساﯾهھای مختلف
رنگ آجری در كنار كرمھای غنی و سياه میتواند انتخابی مناسب باشد.
از آنجا كه اتاق خواب ،خصوصیترﯾن فضا در ھر خانه است ،در طراحی
دكوراسيون و انتخاب رنگ آن باﯾد پيش از ھر چيز سليقه و نيازھای شخصی
صاحب آن را در نظر گرفت ،با اﯾن وجود نباﯾد از اصول طراحی رنگ در
دكوراسيون و تاثيرات ناخودآگاھی كه ھر ﯾك از خانوادهھای رنگی بر روح و
روان ما بهجا میگذارد ،غافل شد.
ضمن مدنظر داشتن سليقه صاحب اتاق خواب ،باﯾد كاربرد ﯾك اتاق خواب را
نيز در نظر داشت .ﯾك اتاق خواب باﯾد ھمواره فضاﯾی آرامشبخش و راحت باشد كه مكانی مناسب برای خواب و استراحت را فراھم آورد.
اگر بهدنبال اتاق خوابی با فضای گرم سنتی و اندكی تجملی ھستيد ،استفاده از رنگھای بهكار رفته در صناﯾعدستی شرقی ،راهحلی مناسب
برای دستيابی به چنين فضاﯾی است.
رنگھای گرمی چون طالﯾی ،نارنجیھا ،قرمزھای پرماﯾه و آجریھای بهكار رفته در طرحھای سنتی شرقی عاملی مھم در اﯾجاد نماﯾی باشكوه و

www.takbook.com

www.takbook.com
گرم در ﯾك دكوراسيون ھستند .عالوه بر بهكارگيری اﯾن رنگھا در فضای اتاق ،استفاده از پارچهھای ابرﯾشمی و كتان طرحدار ،تابلوھا،
مجسمهھای زﯾنتی شرقی ،پارچهھای سوزندوزی و قلمكار غنا و جذابيت اﯾن دكوراسيون را دوچندان میكند.
برای نيل به موفقيت در تركيب سطوح طرحدار گوناگون در چنين دكوراسيونی الزم است سطوحی ساده و روشن بهمنظور استراحت چشم در
فضای اتاق در نظر گرفته شود كه رنگ ساده و روشن روی دﯾوارھای اتاق میتواند اﯾن نقش را بهخوبی اﯾفا كند.
ھمچنين آوﯾزھای پارچهای در قسمت باال و پشت تخت ،فضاﯾی رمانتيك و خاص به اتاق میبخشد و میتواند تختخواب را بيش از پيش به كانون
توجه در اتاق تبدﯾل كند .در مقابل دكوراسيونھای سنتی ،دكوراسيونھای تكرنگ قرار گرفتهاند كه با بهكارگيری تناليتهھای مختلف ﯾك رنگ،
فضاﯾی آرام و ﯾكنواخت را پدﯾد میآورند .رنگھای روشن ،نمای آفتابی و پرنشاط و در ھمان حال ساده و آرامشبخش را در برابر دﯾدگان بيننده قرار
میدھند.
تركيب رنگھای زرد و سبز از آنجا كه سبز ﯾكی از رنگھای مشتق شده از زرد است ،در فضای اتاق خواب بسيار موفق و مناسب خواھد بود اما
باﯾد به خاطر داشته باشيم كه غالب شدن رنگ سبز بر زرد در ﯾك اتاق نشيمن بر جذابيت و زندگی در آن میافزاﯾد اما در ﯾك اتاق خواب اختصاصی
قسمت اعظم فضا به رنگ زرد سادگی و آرامشی كه الزمه ﯾك اتاق خواب است را به آن میبخشد.
حال آنكه غالب شدن رنگ سبز در اتاق خواب بيش از ميزان الزم به فضا شور و انرژی میبخشد.
انتخاب رنگ در اتاق خواب كودكان خود از قواعدی جداگانه برخوردار است .اتاق خواب نوزادان را بھتر است با رنگھای مالﯾم و باستلی آراﯾش كنيم.
اتاق خواب كودكان و نوجوانان را نيز میتوانيم با رنگھای شاد و پرانرژیتر زﯾنت دھيم.
استفاده از تركيب رنگھای ھارمونيك كه در چرخه رنگ در كنار ﯾكدﯾگر قرار گرفتهاند نيز در دكوراسيون ﯾك اتاق خواب میتواند بسيار موفقيتآميز
باشد.
به عنوان مثال استفاده از تناليتهھای مختلف رنگ بنفش و سبز در كنار ﯾك رنگ روشن متضاد مانند كرم ،فضاﯾی زﯾبا میآفرﯾند .آنچه باﯾد در طراحی
رنگی دكوراسيون ﯾك اتاق خواب ھمواره در نظر داشته باشيم اﯾن است كه نه تنھا انتخاب مجموعهای از رنگھا بلكه ميزان به كارگيری آنھا و
سطوحی كه اشغال میكنند در مقاﯾسه با ھم نيز از اھميت بسزاﯾی برخوردار است.
ھمچنين اﯾجاد رابطه ميان سطوح رنگی گوناگون با استفاده از جزئياتی چون ﯾك قاب عكس ،حاشيهھای كاغذ دﯾواری نصب شده به دﯾوار ،تكرار
طرح خاصی روی ملحفه و روبالشیھا و ﯾا حتی قرار دادن ﯾك جفت آباژور ﯾا گلدان روی پاتختیھا ﯾا ميز آراﯾش میتواند به دكوراسيون ﯾك اتاق
انسجام و ھماھنگی بيشتری ببخشد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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رنگ ھای انرژی زا در منزل

رنگ ،رنگ و باز ھم رنگ .اﯾن بار ھم به سراغ رنگ در منازل می روﯾم .چه
کارکنيم تا فضاﯾی شادتر و متنوع تر داشته باشيم .تحقيقات شگفت انگيز
جدﯾد نشان می دھد که رنگ در خانه و در قسمت ھای مختلف آن و
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ھمچنين کمک می کند تا محيطی سالم تر و شادابتر داشته باشيم.
محققان درﯾافته اند که استفاده از رنگ ھای مختلف می تواند تأثير مثبتی بر
روی فشار خون ،کاھش استرس و افزاﯾش انرژی داشته باشد .ھمچنين
رنگ ھا می توانند موجب ﯾک خواب راحت برای ما باشند.
برای مثال رنگ قرمز تواناﯾی انتقال سلول ھای انرژی زا شوند و آنھا را
افزاﯾش دھند .ﯾکی دﯾگر از وﯾژگی ھای اﯾن رنگ افزاﯾش نفس برای
ورزشکاران و دوندگان است .حاال حتماً علت استفاده از زمين قرمز در بيشتر
مسابقات دو و ميدانی را متوجه شده اﯾد .اما در مورد رنگ آبی ،در مورد اﯾن
رنگ تحقيقات نشان می دھد که موجب کاھش درد مخصوصاً در بيمارانی
که از رماتيسم رنج می برند می شود .چند مورد از خواص رنگ ھا را براﯾتان
نوشتيم شما ھم خيلی راحت می توانيد اﯾن رنگ ھا را به خانه اضافه کنيد
و از وﯾژگی ھای آن استفاده کنيد.
▪ رنگ ھای گرم ،رنگ ھای انرژی زا
در ميان ھفت رنگ موجود در رنگين کمان )قرمز ،زرد ،نارنجی ،سبز ،آبی،
بنفش و نيلی( رنگ ھای گرم قرمز ،نارنجی و زرد ،سرشار از انرژی ھستند.
از اﯾن رنگ ھای گرم در آشپزخانه تان استفاده کنيد .اگر در اتاقی صبح ھا و
ھرموقع دﯾگری ورزش می کنيد در آن ھا می توانيد از اﯾن رنگ ھا بھره
بگيرﯾد .در دﯾگر قسمت ھای خانه که در آن ھا فعاليت و آمد و شد زﯾاد است می توانيم از اﯾن رنگ ھا استفاده کنيم .به طور مثال رنگ زرد در
آشپزخانه می تواند القا کننده ﯾک روز آفتابی و پرنور باشد .قطعاً کسی وجود ندارد که ماﯾل به استفاده از اﯾن فضا نباشد.
▪ رنگ ھای خنثی و دقت در بيناﯾی
رنگ سبز برای چشم از بھترﯾن رنگھاست .اﯾن رنگ موجب می شود که شما در زمان خواندن قدرت بيشتری پيدا کنيد و زﯾاد به چشمانتان فشار
نياﯾد .رنگ سبز باعث متمرکز شدن چشم به نقطه مورد دلخواه می شود و اﯾن امر سبب آرامش و افزاﯾش تواناﯾی چشم خواھد شد .برای اتاق
ھا و ﯾا قسمت ھاﯾی از خانه که در آن قصد مطالعه کردن و نوشتن دارﯾد از اﯾن رنگ بھره بگيرﯾد .ھمچنين برای انجام کارھاﯾی که در آن نياز به تمرکز
در جزئيات است پيشنھاد می شود رنگ سبز را به کار بگيرﯾد.
▪ آرامش با رنگ ھای خنک
رنگ ھای سرد و خنکی مثل آبی ،نيلی و بنفش به اﯾجاد آرامش در فضای خانه کمک خواھد کرد .پس از ﯾک روز کاری سخت ورود به خانه و
استراحت در قسمتی که با اﯾن رنگ ھا تزﯾين شده باعث فراھم شدن محيطی آرام می شود .رنگ ھای خنک که به آن اشاره شد را سعی کنيد
در قسمت ھاﯾی از خانه بکار ببرﯾد که می خواھيد در آن فعاليتی نداشته باشيد و استراحت کنيد .بيشتر کاربرد اﯾن قبيل رنگ ھا به اتاق ھای
خواب بزرگساالن و ﯾا کودکان معطوف می شود .قابليت دﯾگر استفاده از اﯾن رنگ ھا به حمام مربوط می شود .ھنگامی که می خواھيد بعد از ﯾک
روز کاری طوالنی به حمام بروﯾد حتماً نياز به آرامش دارﯾد که اﯾن رنگ ھا به شما اﯾن اجازه را می دھد که در فضاﯾی آرام قرار بگيرﯾد.
▪ گوناگونی
با وجود گوناگونی و تعدد زﯾاد رنگ ھاﯾی که باﯾد از ميان آنھا انتخاب صورت بگيرد ،شاﯾد در نظر گرفتن اﯾن توضيحات کمی به شما که می خواھيد
خانه را دوباره رنگ بزنيد کمک کند تا از ميان اﯾن گوناگونی رنگ بھترﯾن رنگ را برای قسمت ھای مختلف خانه خودتان به کار بگيرﯾد
منبع  :بيا تو جوان
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رنگ ھای پائيزی غنی و پرمايه

در ميان گروه ھای رنگی گوناگون رنگ ھای پرماﯾه مطمئن ترﯾن و كم رﯾسك ترﯾن گروه
رنگی است .رنگ ھای اﯾن گروه رنگ ھاﯾی كالسيك ھستند كه زﯾباﯾی آنھا مربوط به
مد و ﯾا زمان خاصی نيست .اﯾن گروه را می توان در ميان رنگ ھای غنی و پرماﯾه ﯾك
باغ در فصل پائيز جست وجو كرد :سبز سدری ،سبز آبی ،آجری سفالی ،بنفش
بادمجانی و اكر .رنگ ھای پرماﯾه رنگ ھای خاموشی نيستند بلكه اﯾن گروه رنگی
فضاﯾی چشم نواز ،بی تكلف و بسيار راحت را پدﯾد می آورند.
رنگ ھای اﯾن گروه نيز مانند رنگ ھای پاستلی به راحتی با ﯾكدﯾگر تركيب می شوند و
می توان رنگ ھای متعددی از اﯾن گروه را به خوبی در كنار ﯾكدﯾگر در ﯾك مجموعه
دكوراسيونی به كار برد ،با اﯾن شرط كه ھمگی از ﯾك تناليته رنگی برخوردار باشند .در اﯾن خانواده شما می توانيد با اطمينان خاطر و موفقيت
قرمزآجری را با زرد خردلی ﯾا سبز سدری را با سبزآبی و ﯾا صورتی چرك را با خاكستری روشن به كار گيرﯾد.
اگرچه اﯾن رنگ ھا نمای مدرنی را در ﯾك دكوراسيون اﯾجاد نمی كنند اما تركيبی فارغ از زمان و مد در محيط می آفرﯾنند كه سال ھا می توانيد حفظ
كنيد و مدت ھا در نظر شما زﯾبا و دلنشين جلوه خواھند كرد.
رنگ ھای پرماﯾه را می توان به نوعی رنگ ھای سنتی دانست كه به كلی از جلوه مدرن رنگ ھای پاستلی جدا ھستند .اﯾن رنگ ھا نمای قدﯾمی
و سالخورده ساختمان ھای باستانی را در خاطر زنده می كنند.
ﯾكی از وﯾژگی ھای مثبت اﯾن گروه اﯾن است كه رنگ ھای آن برخالف ساﯾر گروه ھای رنگی نياز مبرم به وجود نور فراوان ندارند بلكه غنا و عمق اﯾن
رنگ ھا موجب می شود حتی در تارﯾك ترﯾن اتاق ھا نيز زﯾباﯾی خود را حفظ كنند .از اﯾن رو اتاق ھاﯾی كه با اﯾن خانواده رنگی ،آراسته می شوند
در ھمه فصول سال و حتی در روزھای خاكستری فصل زمستان نيز زﯾبا و دلنشين می نماﯾند.
با اﯾن وجود چنانچه نور كافی در فضا موجود باشد اﯾن رنگ ھا از درخشندگی و جلوه بيشتری برخوردار خواھند بود .به وﯾژه استفاده از نورھای
غيرمستقيم مصنوعی مانند نور چراغ ھای دﯾواری ﯾا آباژور ،زﯾباﯾی اﯾن رنگ ھا را دوچندان می كند.
ھنگام به كارگيری رنگ ھای اﯾن گروه به اﯾن نكته نيز توجه داشته باشيد كه اﯾن رنگ ھا به راحتی با رنگ ھای گروه ھای دﯾگر ھمنشين نمی
شوند .به ھمين جھت چنانچه ماﯾل به اﯾجاد كنتراست در فضای اتاق ھستيد از تفاوت ميان بافت ھا برای اﯾن منظور بھره بگيرﯾد و با استفاده از
بافت ھای گوناگون مانند ابرﯾشم ،حصير ،مخمل ،چوب و سنگ كنتراست موردنظر را اﯾجاد كنيد.
از سطوح طرحدار نيز می توان در اﯾن تركيب ھا استفاده كرد اما باﯾد دقت كنيد كه طرح در فضا غالب نباشد .انواع قرمز بنفش ھا در اﯾن مجموعه از
جاﯾگاه وﯾژه ای برخوردار ھستند .استفاده از محصوالت صناﯾع دستی سنتی با اﯾن رنگ ھا بر زﯾباﯾی و غنای دكوراسيون می افزاﯾد.
انواع گليم ،دستباف ھای حصيری و ﯾا پارچه ھای سوزن دوزی كه اغلب شامل رنگ ھای اﯾن مجموعه ھستند و ھمچنين ظروف سفالين آراﯾه
ھای اﯾده آل برای چنين دكوراسيونی ھستند .خانواده سبز در اﯾن گروه متشكل از سبزھای مالﯾمی است كه عاری از تندی سبزھای زنده ھستند
و از اﯾن رو بيشتر احساس آرامش را به بيننده القا می كنند .رنگ ھای زرد اكر اﯾن مجموعه نيز فضاﯾی گرم و صميمی در اتاق می آفرﯾنند.
در كنار رنگ ھای پرماﯾه می توانيد از انواع بافت ھای طبيعی مانند كفپوش ھای چوبی ،دﯾوارھای آجری و انواع سفال استفاده كنيد كه پس زمينه
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ای مناسب برای اﯾن رنگ ھا محسوب می شوند .به وﯾژه مبلمانی از چوب تيره بھترﯾن انتخاب برای دكوراسيون مزﯾن به اﯾن مجموعه رنگی است.
اما شيشه و فلز از سطوح ناھماھنگ با اﯾن گروه رنگی ھستند.
ھمچنين اشيای قدﯾمی و آنتيك را به خوبی می توان در چنين دكوراسيونی به كار برد .اﯾن حس قدﯾمی بودن و سالخوردگی را می توان از وﯾژگی
ھای خاص اﯾن پالت رنگی برشمرد .از اﯾن رو بھتر است از به كار بردن اشيا و وساﯾل مدرن در دكوراسيونی كه با اﯾن گروه رنگی آراسته شده است
خودداری كنيم .به عنوان مثال استفاده از پرده ھای پارچه ای برای پوشش پنجره ھا در چنين مجموعه ای به مراتب بھتر از استفاده از انواع
ساﯾبان است .پرده ھای واالن دار مخمل ﯾا كتان با چوب پرده ای چوبی برای اﯾن منظور اﯾده آل خواھند بود.
منبع  :روزنامه شرق
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رنگ ھای زنده پرانرژی و جذاب

رنگ ھای زنده ھمواره رنگ ھاﯾی دوست داشتنی ھستند .اﯾن رنگ ھا به نحوی اغراق
آميز جاذب نگاه و توجه بيننده ھستند و ھرگز از نظر بيننده دور نمی مانند .رنگ ھای
زنده ،انرژی و ھيجان در فضا می پراكنند و برای افرادی كه دوست دارند ھر روز صبح در
فضاﯾی پر انرژی و سرزنده چشم بگشاﯾند و روزشان را با ھيجان و سرزندگی آغاز كنند
اﯾده آل ھستند.
به كارگيری اﯾن رنگ ھا از آنجا كه اغلب ما بيشتر با رنگ ھای خاموش و خنثی در
محيط زندگی مانوس ھستيم نيازمند جسارت است .اما چنانچه اﯾن رنگ ھا را در
تركيبی مناسب به كار گيرﯾد اﯾن جسارت بی پاداش نخواھد ماند و نتيجه فضاﯾی
درخشان ،زﯾبا و فوق العاده جذاب خواھد بود .پيش از انتخاب چنين پالت رنگی برای
فضای منزلتان به سليقه خود نيز توجه كنيد زﯾرا برای بسياری از مردم زندگی در چنين
فضاھای رنگينی برای مدت طوالنی ممكن است آزاردھنده باشد .ﯾكی از روش ھای
ارزﯾابی سليقه واقعی شما در انتخاب رنگ دقت در كمد لباس ھای شما است .اگر لباس ھای كمد شما از رنگ ھای بژ ،كرم ،قھوه ای ،سياه و
سفيد ﯾا ساﯾر رنگ ھای خنثی و مالﯾم تشكيل شده است در فكر استفاده از رنگ ھای زنده در فضای منزلتان نباشيد .چون خيلی زود از آنھا
خسته می شوﯾد اما اگر در ميان لباس ھاﯾتان رنگ ھای شادی مثل قرمز ،نارنجی و بنفش زﯾاد به چشم می خورند احتماال ً از زندگی در فضاﯾی با
دكوراسيون برگرفته از رنگ ھای زنده لذت خواھيد برد.
از نگاه طراحان دكوراسيون داخلی رنگ ھای زنده دارای وﯾژگی ھای فوق العاده ای ھستند كه می تواند وﯾژگی ھای حاكم بر ﯾك فضا را تنھا با چند
قوطی رنگ تغيير دھد.
پس از آنكه از تماﯾل و عالقه خود نسبت به اﯾن پالت رنگی مطمئن شدﯾد نوبت به انتخاب رنگ ھای خاصی كه در اﯾن گروه می پسندﯾد می رسد.
ھنگام انتخاب پالت رنگ ھای زنده باﯾد به خاطر داشته باشيد كه انتخاب اﯾن گروه به معنی به كارگيری اﯾن رنگ ھا در سطوح بزرگ مثل دﯾوارھا
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است كه بالفاصله كاراكتر و حالت ﯾك اتاق را دستخوش تغييری چشمگير می سازد و نه تنھا به معنی استفاده از ﯾك كاناپه قرمز ﯾا قفسه سبز در
گوشه ای از ﯾك اتاق نيست بلكه احاطه شدن در فضاﯾی آكنده از رنگ ھای زنده و شاد در كليه جوانب ﯾك اتاق است .فضاھاﯾی كه با رنگ ھای
زنده آراسته می شوند نياز به نور فراوان دارند ،به وﯾژه نور طبيعی .در شب نيز نور چراغ ھای ھالوژن برای چنين فضاھاﯾی مناسب تر است .ممكن
است تصور كنيد كه پالت رنگ ھای زنده فقط برای اتاق ھای بزرگ مناسب است در اﯾن صورت در اشتباه ھستيد .ﯾك اتاق بسيار كوچك نيز می
تواند با رنگ ھای زنده از نماﯾی وﯾژه برخوردار شود حتی اگر اﯾن رنگ ھا رنگ ھاﯾی تيره باشند مثل آبی نيلی ﯾا حتی سياه .دﯾوارھاﯾی كه با رنگ
ھای زنده پوشانده می شوند باﯾد از زﯾرسازی بسيار خوبی برخوردار باشند ھمه چيز در اتاق پيرو رنگ دﯾوارھا است و در طراحی ﯾك دكوراسيون با
اﯾن مجموعه رنگی دﯾوارھا نقطه شروع ھستند و سپس باﯾد اﯾن رنگ ھا در اجزای دكوراسيونی اتاق تكرار شوند .اﯾن كار موجب تكميل شدن رنگ
ھا می شود .در گروه رنگ ھای زنده تضاد رنگی و كنتراست ھای شدﯾد نقشی اساسی اﯾفا می كنند و نتيجه ای جذاب و چشمگير می آفرﯾنند.
چنان كه تيره ترﯾن سياه در كنار درخشان ترﯾن رنگ سفيد ﯾكی از تركيب ھای وﯾژه اﯾن گروه است .ھمچنين اتاق ھاﯾی كه با اﯾن رنگ ھا تزئين می
شوند باﯾد متشكل از دكوراسيونی ساده با اجزاﯾی محدود باشند .شلوغ كردن چنين فضاﯾی با وساﯾل تزئينی متعدد از تاثير موردنظر رنگی خواھد
كاست .رنگ ھای زنده گرم جذاب ترﯾن رنگ ھا در اﯾن گروه ھستند كه در كنار ﯾكدﯾگر ﯾا ھر ﯾك به تنھاﯾی ھمراه با سياه چنان پرانرژی ھستند كه
احساس واقعی از ھيجان را در بيننده زنده می كنند.
جالب است بدانيد اﯾن رنگ ھا حتی رنگ سياه را نيز تحت الشعاع قرار می دھند و سياه در واقع ھمچون قابی اﯾن رنگ ھا را كه از خودش قوی تر
ھستند در برمی گيرد چنان كه در كمتر رنگی چنين وﯾژگی ای وجود دارد .اﯾن رنگ ھای گرم و تند در كنار سفيد خالص نيز جذاب و زﯾبا خواھند بود و
با نماﯾی تميز كه حس پاكی و طراوت را به بيننده القا می كند ،در حالی كه كمی رنگ طالﯾی جذابيت اﯾن تركيب را دو چندان خواھد كرد .به
كارگيری تزئينات فلزی طالﯾی و نقره ای بر درخشش و زﯾباﯾی رنگ ھای اﯾن پالت می افزاﯾد.
رنگ قرمز در اﯾن گروه رنگی درخشان و برجسته است كه از بارزترﯾن وﯾژگی ھای اﯾن گروه رنگی است.
بسياری از مردم از به كارگيری اﯾن رنگ در دكوراسيون پرھيز دارند اما كمتر رنگی می تواند ھيجانی برابر با تاثير اﯾن رنگ اﯾجاد كند -تاثيرات اﯾن رنگ
چنان چشمگير و قوی ھستند كه حتی نيازی به دربرگرفتن سطوح بزرگی مثل دﯾوارھا نيست .تنھا استفاده از آن در بخش ھاﯾی از دكوراسيون ﯾك
اتاق تاثير بسزاﯾی در نمای آن خواھد داشت .استفاده از رنگ قرمز در قالب اجزای دكوراسيونی مانند گل ھا ،فرش و ﯾا انواع قاب عكس و از اﯾن
قبيل روش مناسب برای معرفی اﯾن رنگ قوی در ﯾك دكوراسيون است .قرمز در كنار سياه ﯾا خاكستری نماﯾی جذاب می ﯾابد و ھمراه با سبز و
كمی نقره ای نيز تاثيری خاموش تر خواھد داشت .اما اﯾن رنگ چنان اثر قوی و به ﯾادماندنی بر روی بيننده دارد كه گاه ساﯾر رنگ ھای موجود در
فضا را تحت الشعاع قرار می دھد .اﯾن رنگ ھمچنين بخشی از نور موجود در فضا را جذب می كند ،از اﯾن رو باﯾد اتاق موردنظر برای دكوراسيونی با
اﯾن رنگ از نور كافی برخوردار باشد.
منبع  :روزنامه شرق
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رنگ ھايی که جادو می کنند

طراحان دکوراسيون امروزی تقرﯾبا ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از
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رنگ ھای گوناگون و ترکيب آنھا با ﯾکدﯾگر را در ھم شکسته اند و امروز ھر
رنگی را می توان در دکوراسيون منزل به کار برد .دﯾگر مرزھا و محدودﯾت
ھای گذشته در کاربرد رنگ ھا در دکوراسيون رعاﯾت نمی شوند و شاﯾد به
ھمين دليل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسيون ﯾک خانه مشکل
تر شده باشد اما ھنوز راه ھاﯾی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب
برای ھر خانواده وجود دارد .امروزه بيش از ھر چيز به سليقه و روحيات
ساکنان خانه توجه می شود.
ھر ﯾک از ما احتماال اﯾده ھاﯾی درباره رنگ ھای مورد عالقه خود دارﯾم و
انتخاب و سليقه ما اغلب بھترﯾن راھنما برای انتخاب مجموعه رنگی
مناسب برای محل زندگی و منزلمان است .اگر به ﯾک پارچه کنفی رنگ
پرﯾده ،ﯾک روميزی بنفش پررنگ و ﯾا لباس ھاﯾی به رنگ ھای زنده و
درخشان تماﯾل دارﯾد اﯾنھا می توانند راھنمای شما در انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای منزلتان باشند.
در قدم اول کليه لوازمی که در منزل دارﯾد و آنھا را به خاطر رنگشان دوست می دارﯾد در ﯾک جا جمع کنيد .اﯾن وساﯾل ممکن است عبارت باشند از
ﯾک روسری ،ﯾک سروﯾس بشقاب ،صابون ﯾا کارت تبرﯾک و ﯾا ھر آنچه به واسطه رنگش ،مورد پسند شماست.
کتاب ھا و مجله ھاﯾی که در رابطه با ترکيب رنگ ھستند ،تھيه کنيد و با مطالعه آنھا اطالعات کافی در رابطه با اﯾجاد ارتباط ميان رنگ ھای گوناگون
کسب کنيد .وقتی به ﯾک ترکيب رنگی رضاﯾتبخش رسيدﯾد توجه داشته باشيد که تاثير نور موجود در محيط و شراﯾط منزل خود را نيز در نظر بگيرﯾد.
به عنوان مثال دﯾوارھای زرد درخشان برای ﯾک خانه آفتاب گير در منطقه ای با آب و ھوای گرم و آفتابی ،بسيار زﯾبا به نظر می رسند; اما ھمين
رنگ روی دﯾوارھای ﯾک اتاق شمالی که از نور طبيعی کمی بھره مند است نازﯾبا و کسل کننده خ واھد بود.
انتخاب رنگ مناسب برای پوشش دﯾوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق است اما شاﯾد ﯾافتن رنگ ھای متناسب با آن برای
دﯾگر اجزای دکوراسيون کمی مشکل تر به نظر برسد .استفاده از چرخه رنگ ،روشی مطمئن برای ﯾافتن رنگ ھای متناسب با رنگ مورد نظر
ماست .چرخه رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز ،زرد و آبی در آن رنگ ھای اوليه و رنگ ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ھای ثانوﯾه
شناخته می شوند .ھر رنگ در اﯾن چرخه می تواند با رنگ ھای کناری خود که رنگ ھای ھم خانواده اش محسوب می شوند و ھمچنين رنگ
مقابلش که رنگ مکمل آن است به خوبی ترکيب شده نتيجه ای زﯾبا و موزون بيافرﯾند.
استفاده از رنگ ھای ھم خانواده که در چرخه رنگ در کنار ھم قرار گرفته و به اصطالح ھمساﯾه ھستند ،ترکيبی مالﯾم و ھماھنگ را اﯾجاد می کند
که نگاه بيننده را به راحتی از ﯾکی به دﯾگری رھنمون می شود .استفاده از ﯾک رنگ با ميزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازه
ھای صحيح صورت گرفته باشد نتيجه ای درخشان و چشمگير می آفرﯾند و بر جذابيت مجموعه رنگی حاضر می افزاﯾد و مانع غالب شدن کامل ﯾک
رنگ بر فضای اتاق می شود .در اﯾنجا به برخی از اصطالحات متداول طراحان دکوراسيون در ارتباط با رنگ اشاره می کنيم:
▪ رنگ ھای آکسان:
رنگ ھای تند و درخشانی که برای زنده کردن و انرژی بخشيدن به ﯾک مجموعه رنگی به آن اضافه می شوند ،مانند رنگ صورتی تند چند کوسن و
ﯾک جفت شمع در ﯾک اتاق نشيمن که با خانواده رنگ کرم رنگ آميزی شده است.
▪ رنگ زمينه:
رنگ زمينه رنگی است که در بزرگ ترﯾن سطوح و به بيشترﯾن ميزان در ﯾک فضا مورد استفاده قرار گرفته است مانند رنگ دﯾوارھای ﯾک اتاق .رنگ
زمينه ،اغلب به عنوان پس زمينه ای برای ساﯾر رنگ ھای به کار رفته در اتاق مورد استفاده قرار می گيرد و ساﯾر رنگ ھا مانند رنگ ھای آکسان ﯾا
متضاد را در خود جای می دھد.
▪ رنگ ھای متضاد:
اﯾن رنگ ھا در کنار ھم تاثيری چشمگير بر بيننده باقی می گذارند چنان که حتی پس از بستن چشم ھا اﯾن تاثير تا مدت کوتاھی در ذھن بيننده
باقی می ماند.
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▪ رنگ ھای سرد:
اﯾن رنگ ھا حاوی مقدار زﯾادی رنگ آبی ھستند ،به عنوان مثال خاکستری ھاﯾی که شامل مقداری رنگ آبی باشند احساس سردی و سرما را در
شما اﯾجاد می کنند درحالی که خاکستری حاوی قرمز ﯾا بنفش قرمز حس گرما را در بيننده القا می کنند و وﯾژگی دﯾگری خواھند داشت.
▪ رنگ ھای مکمل:
اﯾن رنگ ھا که در چرخه رنگ در برابر ﯾکدﯾگر قرار دارند در کنار ھم نماﯾی چشمگير و متعادل می آفرﯾنند .اﯾن رنگ ھا ھرگز از ﯾک خانواده نيستند و
حداکثر تفاوت را با ﯾکدﯾگر دارند .به عنوان مثال می توان چند کوسن نارنجی تند را در زمينه ای از رنگ آبی نمونه بارزی از اﯾن ترکيب در نظر گرفت.
▪ رنگ ھای غالب:
رنگ غالب ھميشه رنگی که در بزرگ ترﯾن سطوح و به بيشترﯾن ميزان در مجموعه ای به کار رفته ،نيست ،بلکه رنگی است که بيش از بقيه رنگ
ھا نظر را به خود جلب می کند.
▪ ﯾک خانواده رنگی:
شامل مجموعه ای از رنگ ھا می شود که به نوعی با ﯾکدﯾگر مرتبط ھستند .برای مثال خانواده آبی شامل مجموعه ای از رنگ ھای آبی است که
از ﯾک سو با آبی سبزھا شروع می شود و از سوی دﯾگر به رنگ ھای آبی بنفش ختم می شود .خانواده قھوه ای از رنگ قھوه ای و قھوه ای
خاکستری تا پرده ھای نارنجی و قرمز را شامل می شود.
▪ رنگ ھای گرم:
اﯾن رنگ ھا محتوی مقدار قابل مالحظه ای قرمز ھستند .حتی برخی از آبی ھا نيز ممکن است به واسطه وجود مقداری قرمز در آنھا در اﯾن
مجموعه جای بگيرند.
▪ رنگ ھای ھم پرده:
اﯾنھا رنگ ھاﯾی ھستند مانند رنگ زرد پررنگ و آبی پررنگ ،اﯾن رنگ ھا لزوما از ﯾک خانواده نيستند ،بلکه ھر دو دارای ميزان مساوی از رنگ قرمز ﯾا
آبی ھستند و ھيچ ﯾک بر دﯾگری غلبه نمی ﯾابند.
● چرا از رنگ می ترسيم؟
اکثر افراد با تغييرات ظاھری حاصل از تغيير رنگ آشنا ھستند اما چه تعداد از افراد به تغييرات به وجود آمده در فضا توجه می کنند؟ گاھی ما با
فضاھای خاصی روبه رو می شوﯾم که نيازمند راه حل ھستند .به عنوان مثال ﯾک اتاق بارﯾک با سقف مرتفع بدون تناسب به نظر می رسد .در اﯾن
مورد شاﯾد نصب ﯾک سقف کاذب ﯾا استفاده از رنگ تيره در سقف ،مناسب باشد .رنگ ،ﯾکی از اثرگذارترﯾن عناصر فضاﯾی بر ذھن انسان است.
نمود رنگ قرمز به عنوان القاکننده حرارت ،آبی القاکننده سردی ،سبز القاکننده سرزندگی و ...نشان دھنده تاثير بارز رنگ بر احساس و ذھنيت
انسان است .روانشناسی رنگ و اﯾنکه چگونه رنگ ،رفتار انسان را تحت تاثير قرار می دھد ،امروزه به عنوان ﯾک مبحث مھم موضوع مطالعه و
تحقيق در دانشگاه ھاست .اتاق ھای بيمارستان ،کالس ھا ،رستوران ھا و ادارات به گونه ای رنگ می شوند که رفتار و حاالت روانی کاربران اﯾن
محيط ھا را تحت تاثير قرار دھند.
اولين گام برای کنار گذاشتن ترس در استفاده از رنگ ،فھميدن تاثيرات روانشناختی آن روی انسان است .رنگ قرمز به عنوان تحرﯾک کننده اشتھا
شناخته شده ،بنابراﯾن ﯾک رنگ عالی برای اتاق غذاخوری است .آبی و سبز ،ھر دو تازه و آرامش بخش و رنگ ھاﯾی از طبيعت ھستند که می
توانند بھترﯾن انتخاب ھا برای اتاق خواب باشند .زرد و نارنجی مثل خورشيد پرانرژی ھستند بنابراﯾن می توانند انتخاب ھای خوبی برای فضاھاﯾی
که انسان نياز به فعاليت و صرف انرژی دارد ،مثل آشپزخانه باشند.
نارنجی در حالت کم رنگ برای ﯾک اداره مناسب است و ھمان تاثير پرانرژی قرمز و نارنجی را دارد ،اما بدون جلب توجه است .رنگ بنفش و سبز
مغز پسته ای با ھم ھمخوانی دارند ،زﯾرا رنگ مکمل می باشند و در داﯾره رنگ در مقابل ھم قرار دارند.
رنگ فيروزه ای و نارنجی ھم به ھمين ترتيب ھستند .شاﯾد تصور کنيد که نارنجی و سرخ متضاد ھستند درحالی که در داﯾره رنگ کنار ھم قرار می
گيرند و دارای ھارمونی ھستند .خرﯾدن ﯾک داﯾره رنگ ،که در آن نحوه ارتباط رنگ ھا و چيدمان آنھا و رنگ ھای مکمل مشخص شده است و در اکثر
فروشگاه ھای لوازم ھنری وجود دارد ،با ارزش است تا قبل از خرﯾدن زرد گرﯾپ فوروتی و سبز زﯾتونی برای رنگ کردن اتاق خواب ،نگاھی به آن
بيندازﯾد.
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اﯾن به اﯾن معنا نيست که رنگ ھای دراماتيک و مالﯾم ھيچ جاﯾگاھی در ترکيب رنگ ما ندارند .تاکنون خانه ھای بسياری به رنگ بژ و کرم و تناليته
ھای آن رنگ آميزی شده اند و رنگ استاندارد معمول برای خانه ھای جدﯾد مگنولياﯾی است.
دﯾوار ھاﯾی به رنگ ھای مالﯾم و نامحسوس مثل استخوانی ،برای زندگی کردن بسيار مناسب ھستند اما اﯾجاد کنتراست در آنھا با انتخاب رنگ
ھای خاص در لوازم جانبی منزل و روکش ھا و رومبلی ھا باعث روح بخشی به فضا می شود .قاليچه ھای چند رنگ ،سراميک ھا ﯾا شيشه ھای
رنگی ،نقاشی ھای رنگی و پر نشاط ،کوسن ھای نرم با رنگ ھای درخشان و ...باعث روح بخشی و عدم ﯾکنواختی فضا می شوند .اﯾن ترکيب
بندی ھا عالوه بر تغيير محيط نشان دھنده خصوصيات شخصی شما ھستند.
رنگ ھای قوی و شدﯾد بھترﯾن انتخاب ھا برای فضاھاﯾی ھستند که کاربری کمتری دارند و شخص مدت زمان کمتری را در طول روز در آن می
گذراند .راھرو ھا و رختکن ھا برای اﯾن مورد مناسب ھستند و ھيچ کس زمان زﯾادی را در اﯾن فضا ھا نمی گذراند.
صرفا به خاطر اﯾنکه اﯾن فضا ھا ممکن است کوچک ﯾا بارﯾک باشند ،از استفاده از رنگ ھای تند نترسيد .ﯾک رختکن کوچک ،ﯾک رختکن کوچک است
و رنگ سفيد ھيچ تغييری در آن به وجود نمی آورد ،پس چرا از رنگ ارغوانی ﯾا سرمه ای برای رنگ کردن آن استفاده نکنيم؟
ﯾک رنگ صورتی با ﯾک آبی کبود شيک به ھمراه مقدار کمی ﯾشمی ممکن است بھترﯾن انتخاب برای اتاق شما باشد .مھم ترﯾن چيز توجه به
کميت است .ابتدا رنگ اصلی خود را مشخص کنيد و سپس مقدار رنگ ھای بعدی را تعيين کنيد .به بافت و زمينه رنگ مورد استفاده خود توجه
کنيد .ﯾک اتاق غذاخوری به رنگ قرمز روشن می تواند با استفاده از لعاب ھای مختلف متعادل تر و از حرارت آن کاسته شود.
به اﯾن ترتيب رنگ اصلی حفظ می شود و درجه روشنی آن تغيير می کند .ھمچنين رنگ ھا می توانند برای القای تاثيرات غيرواقعی استفاده
شوند .مثال ﯾک مبلمان قدﯾمی ارزانقيمت ،با تغيير رنگ روکش آن می تواند گرانقيمت به نظر برسد .رنگ ھای شاد را انتخاب کنيد و از آنھا لذت
ببرﯾد.
منبع  :روزنامه ابتکار
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رنگآميزی مناسب خانه را بزرگتر میکند

ھنگامی كه نوبت به دكوراسيون خانه میرسد ،ھمه افراد زمان ﯾا تواناﯾی
مالی انجام ﯾك تغيير اساسی را ندارند .اما احتياجی نيست برای تغييری
دلپذﯾر وقت و پول زﯾادی صرف كنيد.
استفاده از رنگ گامی است در راه تزئين منزلتان .انتخاب رنگ مناسب
بسيار مھم است و در واقع نقشی كليدی دارد .عوامل زﯾادی در انتخاب رنگ
برای خانه نقش دارند ،عقاﯾد شخصی ،تاثيرات زمان كودكی ،محل زندگی،
عالﯾق و . ...البته در نظر داشته باشيد كه رنگ ابزاری ساده و در عين حال
قدرتمند در تزئين ھر شیء است .با استفاده از رنگ میتوان محيطی را
بزرگتر ﯾا كوچكتر جلوه داد .رنگھا بر وضعيت روانی ما اثر میگذارند و بيانگر
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احساسات درونیمان ھستند.
سعی كنيد از رنگھاﯾی استفاده كنيد كه با سليقه و حس ھنرشناسی ھمخوانی داشته باشند .به ھنگام انتخاب رنگھاﯾی كه قرار است مدتی
طوالنی ثابت بمانند ،از رنگھای خنثی استفاده كنيد .رنگھای پرحرارتتر و مد روز را برای اشياﯾی كه تعوﯾضشان ارزانتر و سادهتر است ،ھمچون
فرش ﯾا موكت ،بالشتك و اشيای تزئينی و ھنری به كار ببرﯾد.
اگر نمیتوانيد بر روی رنگ خاصی تصميم بگيرﯾد آسانترﯾن راه اﯾن است كه رنگی را كه با اثاثيه و پردهھاﯾتان ھمخوانی دارد انتخاب كنيد .در واقع
باﯾد تصميم بگيرﯾد كه میخواھيد چگونه اتاقی داشته باشيد .روشن ،آرام ،گرم ﯾا خنثی؟ به كفپوش اتاق ،فرش و اثاثيه اصلی دقت كنيد و با الھام
از آنھا رنگی را از ﯾكی از اﯾن عناصر انتخاب كنيد.
اﯾن انتخاب رنگ ،پاﯾه خواھد بود .سپس از ﯾكی دو رنگ دﯾگر به عنوان مزه كار استفاده كنيد .به ھنگام استفاده از رنگ در خاطر داشته باشيد كه
رنگھا چگونه میتوانند بر اتاق و نھاﯾتا روحيه شما تاثير بگذارند.
در زﯾر چند رنگ ھمراه با خصوصياتشان به شما معرفی میشوند.
 (١قرمز:
بيانگر ھيجان ،انرژی وافر ،گرما و جنب و جوش است.
قرمز در زمره قویترﯾن رنگھاست ،رنگی بسيار فعال و محرك است .انتخابی بسيار زﯾبا برای ورودی ﯾا سرسرای منزل .استفاده از قرمزھای گرم
در اتاق غذاخوری حس صميميت و خوش آمدگوﯾی را القاء میكند .اﯾن رنگ برای اتاقھاﯾی كه از سمت شمال نور میگيرند بسيار مناسب است.
اگر آدمی عصبی و تندخو ھستيد بھتر است كه اﯾن رنگ را فراموش كنيد!
 (٢سبز:
معرف طبيعت ،رشد و تمدد اعصاب است .سبز رنگی آرامش بخش است و برای بسياری از افراد ﯾادآور تولدی دوباره .سبز تقرﯾبا در كنار تمامی
رنگھا زﯾبا است و میتوان از سبزھای تيرهتر و خنثیتر به عنوان رنگی خنثی استفاده كرد و تركيب سبز مالﯾم با رنگھای خنثی دﯾگر ،اتاقی آرام
و مناسب استراحت را اﯾجاد میكند .آشپزخانهای با تركيبات سبز رنگ حس تازگی و تميزی را القا میكند .اﯾن رنگ برای اتاقھاﯾی كه از جنوب نور
میگيرند نيز مناسب است.
 (٣صورتی:
به وفاداری ،شادی ،جوانی و مالحت اشاره میكند.
صورتی رنگی اﯾدهآل برای حمام و دستشوﯾی میباشد .در عين حال اكثر دختربچهھا از داشتن اتاق خوابی صورتی رنگ خوشحال خواھند شد.
 (۴آبی:
منعكس كننده محيطی آرام ،راحت و مالﯾم است.
آبی ﯾكی از پرطرفدارترﯾن رنگھا است و رنگساﯾهھای آبی ،اتاق را گستردهتر نشان میدھند .استفاده از اﯾن رنگ در اتاق خواب بسيار راﯾج است
و در كنار رنگھای طالﯾی و آجری جلوهای بھتر پيدا میكند .استفاده از آن در اتاقھاﯾی كه نورگيری جنوبی دارند توصيه میشود.
 (۵زرد:
نماﯾانگر شادی ،دلبازی و خوشبينی است .رنگھای روشنتر و زندهتر آن حتی از رنگ سفيد ھم درخشانتر و پرنورتر است .اﯾن رنگ نيز در
آشپزخانه بسيار طرفدار دارد .زرد رنگی بسيار مناسب برای استفاده در ورودیھای كمنور و اتاقھاﯾی است كه آفتابگير نيستند و ﯾا اتاقھاﯾی كه
نورگيری شمالی دارند.
زرد روشن در كنار آبی تركيبی چشمنواز دارد .زرد خامهای در كنار طالﯾی اتاق را روشنتر و بزرگتر نشان میدھد و ظاھری آرامشبخش به محيط
میبخشد .مطالعات نشان داده است كه اﯾن رنگ در باال بردن سطح ھوش افراد نيز نقش موثری دارد.
 (۶قھوهای:
معنای آساﯾش و قناعت میدھد .قھوهای رنگی زﯾركانه و مردانه است و از اﯾن رو انتخابی بینظير برای اتاق مطالعه و كتابخانه است .در عين حال
استفاده از اﯾن رنگ در اتاقھای كمنور توصيه نمیشود.
آبی فيروزهای و نارنجی در اتاقی كه تم اصلی آن به رنگ قھوهای است جلوهای وافر خواھند داشت.
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 (٧ارغوانی:
رنگی اشرافی است كه میتواند بيانگر عظمت ،وقار و تجمل باشد.
ارغوانی تيره ﯾا جگری رنگی فوقالعاده برای استفاده در اتاق مھمان است و به بازدﯾد كنندگان اﯾن احساس را میدھد كه از آنھا »پذﯾراﯾی
شاھانه« میشود.
 (٨نارنجی:
نمادی از گرما ،شوق ،آساﯾش و حركت است .نارنجی رنگی خوشاﯾند در اتاق نشيمن خانوادگی است اما استفاده از رنگماﯾه نارنجی براق بر
سطحی وسيع در زمانی طوالنی میتواند خستهكننده باشد .مبل ﯾا فرشی نارنجی به اتاق جلوهای گرم و دوستانه میدھد.
 (٩خاكستری:
ماﯾل به قھوهای بيانگر تفكر محافظهكارانه است و رنگی بسيار عالمانه تلقی میشود.
اتاق نشيمن خاكستری ماﯾل به قھوهای حس توانگری و درخشش را اﯾجاد میكند .اﯾن رنگ به دليل خنثی بودن در دراز مدت نيز خستهكننده
نخواھد بود.
 ( ١٠سفيد:
بيانگر پاكی ،خلوص ،تميزی ،گستردگی و بیگناھی است .اتاقھای سفيد بسيار پرجلوه ھستند و حس تجملی آرام را اﯾجاد میكنند.
اﯾن رنگ اتاق را بزرگتر نشان میدھد .اتاق خواب اصلی خانه با رنگ سفيد فراوان در آن میتواند مكان دنج شما در دنيای پرتالطم باشد.
سفيد نيز رنگی مناسب برای روشنتر نشان دادن سرسراھای تارﯾك است.
 (١١خاكستری:
بيانگر محيطی متين ،خنثی و متعادل است .خاكستری رنگی بسيار مناسب برای استفاده در دفتر كار ﯾا اتاق كار در خانه است .رنگی خنثی كه در
آن تمركز و تفكر بسيار راحتتر انجام میشود .البته ھر كدام از اﯾن رنگھا ساﯾهھا و فامھای گوناگون دارند كه ھر ﯾك نيز خصوصيات خود را دارا
است.
به عالوه نورپردازی محيط بر ظاھر رنگ انتخابی شما تاثير میگذارد .آفتاب ،فلورسنت ،نور متحركه و ﯾا نور بسيار روشن به رنگ ،ساﯾهھای متفاوت
میدھند .قبل از ھر كار رنگ انتخابی خود را در نور محيط مورد نظر امتحان كنيد .طراحان باﯾد انتخاب رنگ را براساس نوع احساس و برخورد مشتری
نسبت به رنگھای خاص انجام دھند.
اتاقی با رنگھای روشن و زنده میتواند برای فردی انرژیزا و برای فردی دﯾگر خستهكننده و كسالتبار باشد.
در نھاﯾت باﯾد در نظر بگيرﯾد كه شما میخواھيد در كنار كدامين رنگ زندگی كنيد و در كنار چه رنگی احساس آرامش میكنيد.
اكنون كه تا حدی با خصوصيات رنگھا آشناﯾی ﯾافتيد میتوانيد با استفاده از راهھای زﯾر رنگ را وارد زندگی روزانه خود كنيد.
 (١به ﯾك دﯾوار رنگی متفاوت بزنيد
فقط با زدن رنگی متفاوت به ﯾكی از دﯾوارھای اتاق نشيمن میتوانيد جلوهای از رنگ را به محيط خود اضافه كنيد .اﯾن كار تغييری اساسی در نقطه
كانونی اتاق اﯾجاد میكند .بدون آنكه ھزﯾنه عمدهای برای آن صرف شود .اگر اتاقتان فرورفتگی ﯾا تاقچهای دارد ،آن مكان مناسبترﯾن نقطه برای
رنگی متفاوت است .میتوانيد رنگی پرجلوه و متماﯾز با رنگ كلی اتاق را كه به طور مثال از گل قالی خود الھام گرفتهاﯾد به كار ببرﯾد و ﯾا از رنگماﯾه
تيرهتر و غليظتر رنگ ساﯾر دﯾوارھا استفاده كنيد .اگر اتاق مورد نظر اتاق نشيمن خانوادگی شماست ،نارنجی و رنگماﯾهھای آن میتواند انتخابی
مناسب باشد .به خاطر داشته باشيد كه ھر تغييری در رنگ اتاق به آن جلوه و ھيجان میدھد.
 (٢چند بالشتك رنگی در گوشه و كنار اتاق قرار دھيد
ھيچ چيزی به اندازه چند بالشتك رنگی كه در نقاط مناسبی بر روی مبلمان قرار گرفته است به اتاق رنگ نمیدھد .فقط با افزودن چند بالشتك
گلدار بر روی مبل ﯾا صندلی كه پارچهای ساده دارد و با بالشتكی تك رنگ بر روی مبلی با روﯾه گلدار ،جرقهای از رنگ و تنوع را به اتاق خود
بيافزاﯾيد .اﯾن بالشتكھا به راحتی قابل تعوﯾض ھستند و از اﯾنرو میتوانيد رنگھای پر حرارت و زندهای را در آنھا به كار ببرﯾد.
 (٣از مادر طبيعت كمك بگيرﯾد
گياھان سبز ﯾا گلھا به ھر مكانی رنگ ،عطر ،شخصيت و احساسی مطبوع میدھند .اگر فردی ھستيد كه زﯾاد از خانه دور میمانيد ،با استفاده
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از گياھان مصنوعی ،رنگ آرامش بخش سبز را در محيط خانه خود به جرﯾان درآورﯾد و ھمانطور كه میدانيد سبز در كنار تمامی رنگھا زﯾباست.
 (۴چراغی فانتزی و پر رنگ و لعاب به اتاق بيافزاﯾيد
حتی اگر اتاقتان مبلمانی كالسيك دارد ،انتخاب چراغ ﯾا آباژوری رنگدار میتواند به آن جلوهای خاص دھد .گلدان ﯾا مجسمهای زﯾبا كه به نوعی
رنگھای زندهتر اتاق را به گردش در میآورند را نيز مد نظر قرار دھيد .چنين اشياﯾی مخصوصا در اتاقھاﯾی كه رنگ خنثی بر آنھا حاكم است
جلوهای بيشتر خواھند داشت.
 (۵كمی رنگ به كف اتاق بيافزاﯾيد
فرشی پر رنگ و نقش كه در مقابل مبل ﯾا زﯾر ميز چای خوری انداخته شده میتواند بافت و رنگ را به اتاقتان بيافزاﯾد .چنين فرشی را میتوان بر
روی ھر نوع كفپوشی انداخت) ،چوب ،سنگ ،سراميك ﯾا موكت اگر موكت اتاقتان گلدار ﯾا طرحدار است ،بھتر است كه از فرشھای كمنقشتر و
سادهتر استفاده كنيد (.میتوانيد رنگی متضاد با كفپوش و ھمخوان با رنگ مبلمان خود را در فرش به كار ببرﯾد ،فقط كافی است تا با دقت به
طرحھا و رنگھاﯾی كه در اتاقتان دارﯾد نگاھی بياندازﯾد.
 (۶روﯾه ﯾك صندلی را تعوﯾض نماﯾيد
اگر صندلی كوچكی دارﯾد ،مثل صندلی مقابل ميز كار ،روﯾه آن را عوض كنيد .استفاده از رنگی زنده و شاد ،خصوصا در اتاقی با رنگھای خنثی
حتی در ھمين ابعاد كوچك نيز سرزندگی را به محيط وارد میكند.
 (٧رنگھا را منعكس كنيد
با قراردادن آﯾينهای بزرگ بر روی ﯾكی از دﯾوارھای اصلی عالوه بر منعكس كردن رنگھای اتاق ،از نور و فضای مجازی بيشتری بھرهمند خواھيد شد.
اگر قاب آﯾينهتان قدﯾمی است به آن رنگی براق بزنيد تا خود آن نيز بر جذابيت اتاقتان بيافزاﯾد.
 (٨شیء ھنری بخرﯾد
قطعهای ھنری در اتاق نشيمن نه تنھا به تزئين محل كمك میكند ،بلكه رنگ و فرمی را به اتاق میافزاﯾد كه شاﯾد نتوان در تمامی محيطی بزرگ
به كار بست )مثال رنگھای تند( ھمچنين میتوانيد عكسھاﯾی ساده را در قابھاﯾی رنگی و فرمدار قرار دھيد و در گوشه كنار اتاق بگذارﯾد.
منبع  :روزنامه دنيای اقتصاد
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رنگارنگ شويد

▪ رنگ ،ﯾکی از جالبترﯾن جنبهھای دکوراسيون است.
طراحان دکوراسيون امروزی تقرﯾباً ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از
رنگھای گوناگون و ترکيب آنھا با ﯾکدﯾگر را در ھم شکستهاند و امروز ھر
رنگی را میتوان در دکوراسيون منزل به کار برد .دﯾگر مرزھا و محدوﯾتھای
گذشته در کاربرد رنگھا در دکوراسيون رعاﯾت نمیشوند و شاﯾد به ھمين
دليل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسيون ﯾک خانه مشکلتر
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شده باشد اما ھنوز راهھاﯾی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب برای
ھر خانواده وجود دارد .امروزه بيش از ھر چيز به سليقه و روحيات ساکنين
خانه توجه میشود .ھر ﯾک از ما احتماال ً اﯾدهھاﯾی درباره رنگھای مورد
عالقه خود دارﯾم و انتخاب و سليقه ما اغلب بھترﯾن راھنما برای انتخاب
مجموعه رنگی مناسب برای محل زندگی و منزلمان است .اگر به ﯾک پارچه
کنفی رنگ پرﯾده ،ﯾک روميزی بنفش پررنگ و ﯾا لباسھاﯾی به رنگھای زنده
و درخشان تماﯾل دارﯾد اﯾنھا میتوانند راھنمای شما در انتخاب مجموعه
رنگی مناسب برای منزلتان باشند .در قدم اول کليه لوازمی که در منزل
دارﯾد و آنھا را بهخاطر رنگشان دوست میدارﯾد در ﯾکجا جمع کنيد .اﯾن
وساﯾل ممکن است عبارت باشند از ﯾک روسری ،ﯾک سروﯾس بشقاب،
صابون ﯾا کارت تبرﯾک و ﯾا ھر آنچه به واسطه رنگش مورد پسند شما ست.
کتابھا و مجلهھاﯾی که در رابطه با ترکيب رنگ ھستند ،تھيه کنيد و با مطالعه آنھا اطالعات کافی در رابطه با اﯾجاد ارتباط ميان رنگھای گوناگون
کسب کنيد.رنگھاﯾی که شما میپسندﯾد ،ترکيب آنھا با ﯾکدﯾگر در ﯾک مجموعه واحد و تأثير نور موجود در فضا بر آنھا عواملی ھستند که نتيجه کار
را تحتتأثير قرار میدھند.
ھنگامی که رنگھای مورد پسندتان را انتخاب کردﯾد با استفاده از مداد رنگی ،مداد شمعی ،آبرنگ و ﯾا ھر وسيله رنگ آميزی دﯾگری که در اختيار
دارﯾد آنھا را در کنار ھم روی ﯾک قطعه کاغذ سفيد آزماﯾش کنيد .اندازه سطوح رنگی مختلف را تغيير دھيد و به آنھا کمی سفيد برای روشنتر شدن
اضافه کنيد .به چرخه رنگ مراجعه کنيد و با استفاده از آن رنگ مورد نظرتان را ﯾافته در کنار آن امتحان کنيد .بهخاطر داشته باشيد که رنگھای
منتخب شما وقتی روی سطح دﯾوارھای اتاق اجرا شوند تاثيری بسيار قویتر از نمای آنھا روی ﯾک قطعه کاغذ خواھند داشت .وقتی به ﯾک ترکيب
رنگی رضاﯾتبخش رسيدﯾد توجه داشته باشيد که تأثير نور موجود در محيط و شراﯾط منزل خود را نيز در نظر بگيرﯾد .بهعنوان مثال دﯾوارھای زرد
درخشان برای ﯾک خانه آفتابگير در منطقهای با آب و ھوای گرم و آفتابی ،بسيار زﯾبا به نظر میرسند اما ھمين رنگ روی دﯾوارھای ﯾک اتاق
شمالی که از نور طبيعی کمی بھرهمند است نازﯾبا و کسلکننده خواھد بود .در چنين اتاقی استفاده از رنگ زرد خردلی نتيجهای بسيار مناسبتر
خواھد داشت .نور چه از نوع طبيعی و چه مصنوعی باشد تأثيرات مختلفی بر رنگ خواھد داشت و آگاھی از اﯾن امر ھنگام طراحی رنگ ﯾک فضا
ضروری است .دقت کنيد که در چه زمانی از روز و به چه ميزان نور طبيعی به ھر ﯾک از اتاقھای شما میتابد و رنگ مورد نظرتان برای ھر ﯾک از
اتاقھا را در نور ھمان اتاق بيازماﯾيد.
انتخاب رنگِ مناسب برای پوشش دﯾوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق است اما شاﯾد ﯾافتن رنگھای متناسب با آن برای
دﯾگر اجزای دکوراسيون کمی مشکلتر به نظر برسد .استفاده از چرخه رنگ ،روشی مطمئن برای ﯾافتن رنگھای متناسب با رنگ مورد نظر ماست.
چرخه رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز ،زرد و آبی در آن رنگھای اوليه و رنگھای ميان آنھا به عنوان رنگھای ثانوﯾه شناخته
میشوند .ھر رنگ در اﯾن چرخه میتواند با رنگھای کناری خود که رنگھای ھم خانوادهاش محسوب میشوند و ھمچنين رنگ مقابلش که رنگ
مکمل آن است به خوبی ترکيب شده نتيجهای زﯾبا و موزون بيافرﯾند .استفاده از رنگھای ھم خانواده که در چرخه رنگ در کنار ھم قرار گرفته و به
اصطالح ھمساﯾه ھستند ترکيبی مالﯾم و ھماھنگ را اﯾجاد میکند که نگاه بيننده را به راحتی از ﯾکی به دﯾگری رھنمون میشود .استفاده از ﯾک
رنگ با ميزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازهھای صحيح صورت گرفته باشد نتيجهای درخشان و چشمگير میآفرﯾند و بر
جذابيت مجموعه رنگی حاضر میافزاﯾد و مانع غالبشدن کامل ﯾک رنگ بر فضای اتاق میشود.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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رنگھا را فراموش نکنيد

● کمد لباس اتاقھا را از نوع دو در و مرتفع انتخاب کنيد.
● در اتاق نشيمن به ترکيبی که بر اثر باھمآﯾی رنگھا و اشيا اﯾجاد
میشود ،دقت کنيد .در صورت امکان از چرخه رنگھا استفاده کنيد تا در
انتخاب رنگ اشتباه نشود.
● ﯾک آباژور ﯾا گلدان گل بزرگ در گوشه ھال ،ھميشه جلب توجه میکند.
● اگر در خانه شما ،اغلب رنگھا ،خنثی و بیروح ھستند ،ﯾکی از اشيای
بزرگ ،مثل کاناپه را از رنگھای تند انتخاب کنيد تا ترکيب کامل شود.
● آﯾنهھاﯾی که قاب طرحدار دارند ،شکوه بيشتری به منزل شما
میبخشند.
● شاﯾد باور نکنيد ،اما وساﯾل کم اھميتی مثل صندلی ،کوسن ﯾا روتختی،
در ظاھر خانه شما تغييری بزرگ اﯾجاد میکنند ،پس در انتخاب رنگ و طرح آنھا وسواس بيشتری به خرج دھيد.
● آباژورھاﯾی که کناره منگولهدار دارند ،نورپردازی اتاق شما را روﯾاﯾی میکنند.
● ھمگونی رنگ پرده اتاق خواب با پاﯾهھای تخت شما ،ھر بينندهای را به تحسين وا میدارد.
● پھن کردن گليم ﯾا قاليچهای با طرح سنتی در اتاق خواب ،باعث اﯾجاد روحيه صميميت و گرمی در ھر بينندهای میشود.
● برخی لوازم کوچک مثل شمعھا ،کوزهھای گلی ﯾا لوازم قدﯾمی و ساعتھاﯾی با طرحھای جالب ،فضای اتاق شما را پرتر نشان میدھند.
● برای اﯾجاد ﯾک نقطه کانونی در اتاق خواب ،که بالفاصله جلب توجه کند و احساس خنکی اﯾجاد کند ،ﯾک تابلوی سفيد ﯾا آﯾنه با دور سفيد ،مؤثر
خواھد بود.
● در اتاق ناھارخوری خود دقت کنيد تا کوچکترﯾن اجزا ،حتی فنجانھا و ظرف سس و شکر ،متناسب با ساﯾر اجزای ميز انتخاب شوند.
● سعی کنيد طرح دستمال سفرهھا با روکش صندلی ،از ﯾک زمينه رنگی انتخاب شوند .به ﯾاد داشته باشيد اگر در اکثرﯾت وساﯾل از رنگھای سرد
استفاده شده ،حتماً وسيلهای با رنگ گرم و تند ،برای اﯾجاد احساس گرمی و لطافت در اتاق استفاده کنيد) .ﯾک گلدان رنگی روی ميز ناھارخوری
انتخاب خوبی است(.
● به دکوراسيون حمام اھميت بيشتری بدھيد .قرار دادن مجسمهھای زﯾنتی در گوشه حمام مسير دﯾد را به خود جلب میکند.
● دو طرح رنگی صورتی  -آبی ﯾا زرد درخشان در حمام ،تأثير فوقالعادهای روی روحيه شما میگذارد.
● پارچهھای زرد روشن و سبک در آشپزخانه شما ،نماد روحيه صميمی شما خواھد بود و به صرف غذا ،حال و ھواﯾی دﯾگر میبخشد.
● برخالف نظرﯾه عموم که وساﯾل زﯾاد در اتاقھای خانه ،باعث احساس شلوغی و سردرگمی میشوند ،باﯾد بدانيد ھرچه وساﯾل و تجھيزات
شلوغتر و بيشتری در فضای آشپزخانه بچينيد ،احساس اطمينان بيشتری در شما اﯾجاد میشود و آشپزی را براﯾتان دلپذﯾرتر خواھد کرد ،اما
تناسب چيدن وساﯾل خانه را فراموش نکنيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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رنگھای بھاری

اگر برای تعطيالت عيد نتوانستيد دكوراسيون منزل را
تغيير دھيد ،حال وقت مناسبی است تا فكری به حال
رنگ و روی پرده ھا ،ملحفه و روميزی و البته مبلمان
كنيد .رنگ ھای طوسی ،كرم ،قھوه ای و بژ را كنار
بگذارﯾد و به سراغ رنگ ھای بھاری بروﯾد .اگر زندگی
در فضای رنگين اعصابتان را به ھم می رﯾزد الزم
نيست تمامی اثاثيه منزل را از رنگ ھای زنده تھيه
كنيد .تنھا آوﯾزان كردن پرده ای به رنگ روشن و زنده و
ﯾا انداختن روميزی به رنگ شاد می تواند حال و ھوای
خانه را تغيير دھد.
بنفش ،ارغوانی ،صورتی و سبز جزء بھترﯾن رنگ ھای
بھاری ھستند كه می توانند شما را از دل گرفتگی
بيرون آورده و سر ذوق آورند .رنگ ھای بھاری عالوه بر
زﯾباﯾی ،خاصيت فوق العاده ای در بھبود وضعيت روح و
روان دارند كه در اﯾن فصل كه اغلب آدم ھا دچار ﯾك
نوع خستگی و كسالت ھستند ،مناسب است.رنگ
بنفش ذھن ،جسم و روح را تحرﯾك می كند و نشاط
می بخشد ضمن اﯾنكه از بيماری ھای روانی و عصبی جلوگيری می كند .ارغوانی رنگ خالقيت است و منجر به افزاﯾش حس خوش بينی در شما
می شود .رنگ سبز با اﯾجاد نظم و آرامش در سامانه عصبی كمك بزرگی به وضعيت روحی شما كرده و خواب شما را نيز كنترل می كند كه با
كمی رنگ زرد و ذره ای ارغوانی كمك بزرگی به تجسم سازی شما خواھد كرد .ممكن است فكر كنيد ،رنگ ھای زنده فقط برای اتاق ھای بزرگ
مناسبند ولی ﯾك اتاق بسيار كوچك نيز میتواند با رنگ ھای بھاری تزئين شود .اﯾن دﯾگر به سليقه شما برمی گردد ،قرارگيری رنگ ھای متضاد
كنار ھم را برای منزلتان می پسندﯾد ﯾا اﯾنكه ترجيح می دھيد تمامی وساﯾل از ﯾك ردﯾف رنگی تھيه شوند .در گروه رنگھای زنده تضاد رنگی و
كنتراست ھای شدﯾد نقش اساسی اﯾفا می كند و نتيجه ای جذاب و چشمگير میآفرﯾند چنانكه تيره ترﯾن در كنار درخشان ترﯾن رنگ ﯾكی از
تركيب ھای وﯾژه اﯾن گروه است .در نظر داشته باشيد اتاق ھاﯾی كه با اﯾن رنگ ھا تزئين می شوند باﯾد متشكل از دكوراسيون ساده با اجزاﯾی
محدود باشند .شلوغ كردن چنين فضاﯾی با وساﯾل تزئينی متعدد از تاثير مورد نظر رنگ می كاھد.
منبع  :روزنامه شرق
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رنگھای زنده ،رنگھای دوست داشتنی

رنگھای زنده ھمواره رنگ ھاﯾی دوست داشتنی ھستند .اﯾن رنگھا به
نحوی اغراق آميز جاذب نگاه و توجه بيننده ھستند و ھرگز از نظر او دور
نمیمانند .رنگھای زندهای که انرژی و ھيجان در فضا میپراکنند و برای
افرادی که دوست دارند ھر روز صبح در فضاﯾی پر انرژی و سرزنده چشم
بگشاﯾند و روزشان را با ھيجان و سرزندگی آغاز کنند ،اﯾدهآل ھستند.
از آنجا که اغلب ما بيشتر با رنگھای خاموش و خنثی در محيط زندگی
مأنوس ھستيم ،به کارگيری اﯾن رنگھا نيازمند جسارت است .اما چنانچه
اﯾن رنگھا را در ترکيبی مناسب به کار گيرﯾد ،اﯾن جسارت بیپاداش نخواھد
ماند و نتيجه فضاﯾی درخشان ،زﯾبا و فوقالعاده جذاب خواھد بود .پيش از
انتخاب چنين پالت رنگی برای فضای منزلتان به سليقه خود نيز توجه کنيد؛
زﯾرا برای بسياری از مردم ،زندگی در چنين فضاھای رنگينی برای مدت
طوالنی ممکن است آزار دھنده باشد.
ﯾکی از روشھای ارزﯾابی سليقه واقعی شما در انتخاب رنگ ،دقت در کمد
لباسھای شماست .اگر لباسھای کمد شما از رنگھای بـِژ ،کرم ،قھوهای و سياه و سفيد است و ﯾا از ساﯾر رنگھای خنثی و مالﯾم تشکيل شده
است ،در فکر استفاده از رنگھای زنده در فضای منزلتان نباشيد .چون خيلی زود از آنھا خسته میشوﯾد؛ اما اگر در ميان لباس ھاﯾتان رنگھای
شادی مثل قرمز ،نارنجی و بنفش زﯾاد به چشم میخورند ،احتماال ً از زندگی در فضاﯾی با دکوراسيون برگرفته از رنگھای زنده لذت خواھيد برد.
از نگاه طراحان دکوراسيون داخلی  ،رنگھای زنده دارای وﯾژگیھای فوق العادهای ھستند که میتوانند وﯾژگیھای حاکم بر ﯾک فضا را تنھا با چند
قوطی رنگ تغيير دھند.
پس از آن که از تماﯾل و عالقه خود نسبت به اﯾن پالت رنگی مطمئن شدﯾد ،نوبت به انتخاب رنگھای خاصی میرسد که در اﯾن گروه میپسندﯾد.
ھنگام انتخاب پالت رنگھای زنده ،باﯾد به خاطر داشته باشيد که انتخاب اﯾن گروه به معنی به کارگيری اﯾن رنگھا در سطوح بزرگ مثل
دﯾوارھاست که بالفاصله کاراکتر و حالت ﯾک اتاق را دستخوش تغييری چشمگير میسازد و نه تنھا به معنی استفاده از ﯾک کاناپه قرمز ﯾا قفسه
سبز در گوشهای از ﯾک اتاق نيست ،بلکه احاطه شدن در فضاﯾی آکنده از رنگھای زنده و شاد در کليه جوانب ﯾک اتاق است.
فضاھاﯾی که با رنگھای زنده آراسته میشوند ،نياز به نور فراوان دارند ،به وﯾژه نور طبيعی .در شب نيز نور چراغھای ھالوژن برای چنين فضاھاﯾی
مناسبتر است .ممکن است تصور کنيد که پالت رنگھای زنده فقط برای اتاقھای بزرگ مناسب است؛ در اﯾن صورت در اشتباه ھستيد .ﯾک اتاق
بسيار کوچک نيز میتواند با رنگھای زنده از نماﯾی وﯾژه برخوردار شود ،حتی اگر اﯾن رنگھا رنگھاﯾی تيره باشند مثل آبی نيلی ﯾا حتی سياه.
نکته جالب توجه دﯾگر درباره پالت رنگھای زنده اﯾن است که شما میتوانيد اﯾن رنگھا را در دکوراسيونی کامال ً مدرن و ﯾا در دکوراسيونھای
سنتی و قدﯾمی با موفقيت به کار بگيرﯾد.
از آنجا که قدرت و وﯾژگی رنگھای زنده در سطوح رنگی بزرگ و ساده است ،ھنگام کار با اﯾن پالت رنگی نيازی به استفاده از بافت اضافی بر روی
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دﯾوارھا ﯾا باقی سطوح وجود ندارد.
در حقيقت در چنين دکوراسيونی ھرچه سطح صافتر و ﯾک دستتر باشد ،نمای زﯾباتری خواھد داشت .دﯾوارھاﯾی که با رنگھای زنده پوشانده
میشوند ،باﯾد از زﯾرسازی بسيار خوبی برخوردار باشند .ھمه چيز در اتاق پيرو رنگ دﯾوارھاست و در طراحی ﯾک دکوراسيون با اﯾن مجموعه رنگی،
دﯾوارھا نقطه شروع ھستند و سپس باﯾد اﯾن رنگھا در ساﯾر اجزای اتاق تکرار شوند .تکرار اﯾن رنگھا در اجزای دکوراسيونی ،اﯾن رنگھا را تکميل
میکند و اثر آنھا را به حداکثر ميزان خود میرساند .در گروه رنگھای زنده  ،تضاد رنگی و کنتراستھای شدﯾد نقشی اساسی اﯾفا میکنند و
نتيجهای جذاب و چشمگير میآفرﯾنند ،چنان که تيرهترﯾن سياه در کنار درخشانترﯾن رنگ سفيد ﯾکی از ترکيبھای وﯾژه اﯾن گروه است .ھمچنين
اتاق ھاﯾی که با اﯾن رنگھا تزﯾين میشوند ،باﯾد متشکل از دکوراسيونی ساده با اجزاﯾی معدود باشند .شلوغ کردن چنين فضاﯾی با وساﯾل
تزﯾينی متعدد از تأثير مورد نظر رنگی خواھد کاست.
رنگھای زنده و گرم ،جذاب ترﯾن رنگھا در اﯾن گروه ھستند .سرخابی ،نارنجی تند و زرد درخشان از گرم ترﯾن رنگھای اﯾن پالت رنگی ھستند که
در کنار ﯾکدﯾگر ﯾا ھر ﯾک به تنھاﯾی ھمراه با سياه چنان پرانرژی ھستند که احساس واقعی از ھيجان را در بيننده زنده میکنند.
جالب است بدانيد اﯾن رنگھا حتی رنگ سياه را نيز تحت الشعاع قرار میدھند .سياه در واقع ھمچون قابی اﯾن رنگھا را که از خودش قویتر
ھستند ،در برمیگيرد؛ چنان که در کمتر رنگی چنين وﯾژگی وجود دارد .اﯾن رنگھای گرم و تند در کنار سفيد خالص نيز جذاب و زﯾبا خواھند بود ،آن
ھم با نماﯾی تميز که حس پاکی و طراوت را به بيننده القا میکند .در حالی که کمی رنگ طالﯾی جذابيت اﯾن ترکيب را دوچندان خواھد کرد .به
کارگيری تزﯾينات فلزی طالﯾی و نقرهای بر درخشش و زﯾباﯾی رنگھای اﯾن پالت میافزاﯾد.
رنگ قرمز در اﯾن گروه رنگی درخشان و برجسته است که از بارزترﯾن وﯾژگیھای اﯾن گروه رنگی است .بسياری از مردم از به کارگيری اﯾن رنگ در
دکوراسيون پرھيز دارند ،اما کمتر رنگی میتواند ھيجانی برابر با تأثير اﯾن رنگ اﯾجاد کند .تأثيرات اﯾن رنگ چنان چشمگير و قوی ھستند که حتی
نيازی به در برگرفتن سطوح بزرگی مثل دﯾوارھا نيست .تنھا بهکارگيری آن در بخش ھاﯾی از دکوراسيون ﯾک اتاق تأثير به سزاﯾی در نمای آن خواھد
داشت.
استفاده از رنگ قرمز در قالب اجزای دکوراسيونی مانند گل ھا ،فرش و ﯾا انواع قاب عکس و از اﯾن قبيل  ،روشی مناسب برای معرفی اﯾن رنگ
قوی در ﯾک دکوراسيون است.
قرمز در کنار سياه ﯾا خاکستری نماﯾی جذاب میﯾابد و ھمراه با سبز و کمی نقرهای نيز تأثيری خاموشتر خواھد داشت .اﯾن رنگ چنان قوی و
تأثيرگذار است که ھمواره بيشترﯾن اثر را بر بيننده دارد .آگاھی از تأثيرھای رنگ قرمز بر روی فضای ﯾک اتاق میتواند سودمند باشد .به عنوان مثال
رنگ قرمز در واقع مقداری از نور محيط را جذب میکند ،از اﯾنرو باﯾد اتاق مورد نظر برای دکوراسيونی با اﯾن رنگ از نور کافی برخوردار باشد.
ھمچنين دﯾوارھاﯾی به رنگ قرمز جلوتر از فاصله واقعی خود به نظر میرسند و موجب میشوند اتاق کوچک تر به نظر برسد .به ھمين دليل
استفاده از اﯾن رنگ برای دﯾوارھای اتاقی با ابعاد کوچک مناسب نيست ،بلکه در چنين فضاھاﯾی اگر به جای رنگ آميزی دﯾوارھا با رنگ قرمز از اﯾن
رنگ در سطوح کوچکتری مثل قاب پنجرهھا و درھای اتاق بھره بگيرﯾم ،نتيجه بھتری در بر خواھد داشت و به اﯾن ترتيب بدون قربانی کردن فضا ،از
تأثيرھای مثبت اﯾن رنگ بھره مند خواھيم شد.
منبع  :نوآوران فناوری اطالعات
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از آنجا که اتاق خواب خصوصی ترﯾن فضا در ھر خانه است ،در طراحی
دکوراسيون و انتخاب رنگ آن باﯾد پيش از ھر چيز سليقه و نيازھای شخصی
صاحب آن را در نظر گرفت ،با اﯾن وجود نباﯾد از اصول طراحی رنگ در
دکوراسيون و تاثيرات ناخودآگاھی که ھر ﯾک از خانوادھھای رنگی بر روی
روح و روان ما به جا ميگذارد ،غافل شد.
ضمن مدنظر داشتن سليقھی صاحب اتاق خواب باﯾد کاربرد ﯾک اتاق خواب
را نيز در نظر داشت .ﯾک اتاق خواب باﯾد ھمواره فضاﯾی آرامش بخش و
راحت باشد که مکانی مناسب برای خواب و استراحت را فراھم آورد.
ھنگام طراحی رنگ ﯾک اتاق خواب بھتر است از انتخاب رنگھای درخشان
پرھيز کنيم .چرا که ممکن است ھنگام استراحت اﯾن رنگھا آزاردھنده به نظر
برسند؛ اما چنانچه رنگھای زنده را بيشتر می پسندﯾد ،ساﯾه ھای مختلف رنگ آجری در کنار کرمھای غنی و سياه ميتواند انتخابی مناسب باشد.
اگر به دنبال اتاق خوابی با فضای گرم سنتی و اندکی تجملی ھستيد ،استفاده از رنگھای به کار رفته در صناﯾع دستی شرقی راه حلی مناسب
برای دستيابی به چنين فضاﯾی است.
رنگھای گرمی چون طالﯾی ،نارنجی ھا ،قرمزھای پرماﯾه و آجری ھای به کار رفته در طرحھای سنتی شرقی عاملی مھم در اﯾجاد نماﯾی باشکوه و
گرم در ﯾک دکوراسيون ھستند .عالوه بر به کارگيری اﯾن رنگھا در فضای اتاق استفاده از پارچه ھای ابرﯾشمی و کتان طرحدار ،تابلوھا و
مجسمھھای زﯾنتی شرقی ،پارچھھای سوزندوزی و قلمکار غنا جذابيت اﯾن دکوراسيون را دوچندان می کند .برای نيل به موفقيت در ترکيب سطوح
طرحدار گوناگون در چنين دکوراسيونی الزم است سطوحی ساده و روشن به منظور استراحت چشم در فضای اتاق در نظر گرفته شوند که رنگ
ساده و روشن روی دﯾوارھای اتاق می تواند اﯾن نقش را به خوبی اﯾفا کند.
ھمچنين آوﯾزھای پارچھای در قسمت باال و پشت تخت فضاﯾی رمانتيک و خاص به اتاق می بخشد و می تواند تختخواب را بيش از پيش به کانون
توجه در اتاق تبدﯾل کند .در مقابل دکوراسيون ھای سنتی دکوراسيونھای تک رنگ قرار گرفته اند که با به کارگيری تناليته ھای مختلف ﯾک رنگ
فضاﯾی آرام و ﯾکنواخت را پدﯾد می آورند .رنگھای روشن نمای آفتابی و پرنشاط و در ھمان حال ساده و آرامش بخش را در برابر دﯾدگان بيننده قرار
می دھند.
ترکيب رنگھای زرد و سبز از آنجا که سبز ﯾکی از رنگھای مشتق شده از زرد است ،در فضای اتاق خواب بسيار موفق و مناسب خواھد بود .اما باﯾد
به خاطر داشته باشيم که غالب شدن رنگ سبز بر زرد در ﯾک اتاق نشيمن بر جذابيت و زندگی در آن می افزاﯾد ،اما در ﯾک اتاق خواب اختصاصی
قسمت اعظم فضا به رنگ زرد سادگی و آرامشی که الزمه ﯾک اتاق خواب است به آن می بخشد؛ حال آن که غالب شدن رنگ سبز در اتاق خواب
بيش از ميزان الزم به فضا شور و انرژی ميبخشد.
انتخاب رنگ در اتاق کودکان خود از قواعدی جداگانه برخوردار است .اتاق خواب نوزادان را بھتر است با رنگھای مالﯾم و پاستلی آراﯾش کنيم .اتاق
خواب کودکان خردسال و نوجوانان را نيز ميتوانيم با رنگھای شاد و پرانرژﯾتر زﯾنت دھيم.
استفاده از ترکيب رنگھای ھارمونيک که در چرخه رنگ در کنار ﯾکدﯾگر قرار گرفته اند نيز در دکوراسيون ﯾک اتاق خواب می تواند بسيار موفقيت آميز
باشد .به عنوان مثال استفاده از تناليته ھای مختلف رنگ بنفش و سبز در کنار ﯾک رنگ روشن متضاد مانند کرم فضاﯾی زﯾبا می آفرﯾند .آنچه باﯾد در
طراحی رنگی دکوراسيون ﯾک اتاق خواب ھمواره در نظر داشته باشيم اﯾن است که نه تنھا انتخاب مجموعه ھای از رنگھا بلکه ميزان به کارگيری
آنھا و سطوحی که اشغال می کنند در مقاﯾسه با ھم نيز از اھميت به سزاﯾی برخوردار است.
ھمچنين اﯾجاد رابطه ميان سطوح رنگی گوناگون با استفاده از جزئياتی چون ﯾک قاب عکس ،حاشيه ھای کاغذ دﯾواری نصب شده به دﯾوار ،تکرار
طرح خاصی بر روی ملحفه و روبالشی ھا و ﯾا حتی قرار دادن ﯾک جفت آباژور ﯾا گلدان بر روی پاتختی ھا ﯾا ميز آراﯾش ميتواند به دکوراسيون ﯾک
اتاق انسجام و ھماھنگی بيشتری ببخشد
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رنگين کمان خانه

رنگ قرمز رنگی درخشان و برجسته است  .بسياری از مردم از به کارگيری
اﯾن رنگ در دکوراسيون پرھيز دارند اما کمتر رنگی میتواند ھيجانی برابر با
تاثير اﯾن رنگ اﯾجاد کند.
تاثيرات اﯾن رنگ چنان چشمگير و قوی ھستند که حتی نيازی به در برگرفتن
سطوح بزرگی مثل دﯾوارھا نيست .تنھا به کارگيری آن در بخشھاﯾی از
دکوراسيون ﯾک اتاق تاثير به سزاﯾی در نمای آن خواھد داشت .استفاده از
رنگ قرمز در قالب اجزای دکوراسيونی مانند گلھا ،فرش و ﯾا انواع قاب
عکس و از اﯾن قبيل ،روشی مناسب برای معرفی اﯾن رنگ قوی در ﯾک دکوراسيون است.
قرمز در کنار سياه ﯾا خاکستری نماﯾی جذاب میﯾابد و ھمراه با سبز و کمی نقرهای نيز تاثيری خاموشتر خواھد داشت اما اﯾن رنگ چنان قوی و
تاثيرگذار است که ھمواره بيشترﯾن اثر را بر بيننده دارد.
آگاھی از تاثيرھای رنگ قرمز روی فضای ﯾک اتاق میتواند سودمند باشد .به عنوان مثال رنگ قرمز در واقع مقداری از نور محيط را جذب میکند از
اﯾن رو باﯾد اتاق مورد نظر برای دکوراسيونی با اﯾن رنگ از نور کافی برخوردار باشد.
ھمچنين دﯾوارھاﯾی به رنگ قرمز جلوتر از فاصله واقعی خود به نظر میرسند و موجب میشوند اتاق کوچکتر به نظر برسد به ھمين دليل
استفاده از اﯾن رنگ برای دﯾوارھای اتاقی با ابعاد کوچک مناسب نيست بلکه در چنين فضاھاﯾی اگر به جای رنگ آميزی دﯾوارھا با رنگ قرمز از اﯾن
رنگ در سطوح کوچکتری مثل قاب پنجرهھا و درھای اتاق بھره بگيرﯾم نتيجه بھتری در بر خواھد داشت و به اﯾن ترتيب بدون قربانی کردن فضا ،از
تاثيرھای مثبت اﯾن رنگ بھرهمند خواھيد شد
منبع  :روزنامه تھران امروز
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راحت بودن و احساس آرامش داشتن در تخت خواب ،از لذتھای شخصی
ھر كسی است .انتخاب تخت خواب راحت و مالفه و روتختی مناسب
تاكيدی بر آرامش شخصی شما خواھد داشت .اگرچه روتختی زﯾبا ،بر تزئين
تختخواب و زﯾباﯾی دكور اتاق خواب میافزاﯾد ولی باﯾد كيفيت و مقاومت آن
را ھم به طور كامل در نظر بگيرﯾد .ھمچنين انتخاب مالفهھای مناسب و نرم،
به مراتب به راحتی و آرامش شما كمك میكند .ھيچ چيز به خوبی پارچه
نمیتواند به اتاق رنگ و بوﯾی تازه ببخشد .ھماھنگ كردن مالفهھای
امروزی كه شستوشوی آنھا بسيار راحت است با ساﯾر ضماﯾم اتاق مانند
پرده و روميزی و كالھك پارچهای چراغ ،در كمترﯾن زمان  ،چھرهای تر و تازه
به اتاق میبخشد.
در اﯾن تصوﯾر اتاق خوابی را مشاھده میكنيد كه بيش از ھر چيز دﯾگر بافت
پارچهای آن مشخص و نماﯾان است .ھمانطور كه در اﯾن تصوﯾر میبينيد،
ميان بافت و طرح مالفه ،روتختی ،كوسنھا ،روميزی ،روكش پارچهای مبل و
صندلی ھماھنگی برقرار است .ھمين ھماھنگی سبب شدهاست كه فضاﯾی آرام و به دور از دغدغهھای روزمره خلق شود.
▪ نكته اول:
با در نظر داشتن اﯾن موضوع كه بيشتر تشكھاﯾی كه میخرﯾد استاندارد ھستند ،ﯾعنی ساﯾزھاﯾی مانند  King-sizedو ﯾا  queen-sizedوﯾا
 full-sizedرا دارند و بيشتر روتختیھا ھم با توجه به اﯾن ساﯾزھا در بازار ﯾافت میشوند ،بھتر است به ھنگام خرﯾد روتختی و مالفه از ساﯾز
تشكھاﯾتان به طور كامل آگاھی داشته باشيد .كمابيش ،پيش میآﯾد كه تشكھا دراندازهھای استاندارد نباشند مانند تشكھاﯾی كه برای
تختھای سفارش دادهشده ساخته شدهاند ،با اﯾن وجود باﯾد اندازهھای تشك را خودتان با متر در بياورﯾد و روتختی را بنابر اندازهھای تشك
سفارش دھيد.
▪ نكته دوم:
تعداد تارھای موجود در ھر سانتیمترمربع ،نماﯾانگر نوع و كيفيت پارچهھای مالفه و روتختی است .معموال روتختیھاﯾی كه از تعداد تار و پودھای
زﯾاد در ھر سانتیمترمربع بھرهمندند )ﯾعنی در ھر سانتیمتر مربع بيش از  ٢۵٠عدد تار وجود داشتهباشد( به مراتب نرمتر و لطيفتر و با
دوامترخواھند بود و راحتی بيشتری با خود ھمراه دارند .روتختیھاﯾی كه كمتر از ٢٠٠تار در ھر سانتیمترمربع دارند برای استفادهھای روزمره
چندان مناسب نيستند ،چرا كه دوام زﯾادی ندارند.
▪ نكته سوم:
اﯾن روزھا ميان مردم استفاده از روتختیھای كتان بسيار راﯾج است .استفاده از روتختیھای كتانی كه ﯾك در ميان با تارھای فالنل ادغام باشد ،با
سبك و ذائقه ما اﯾرانیھا بيشتر تناسب دارد و در نھاﯾت پارچه نرمتر و راحتتر است.
▪ نكته چھارم:
بھتر است برای آخرﯾن تزئين تخت خواب و روپوش نھاﯾی ،بھترﯾن روتختی و از نوع مرغوب را انتخاب كنيد چرا كه بيشتر زﯾباﯾی اتاق خواب به شيوه
انتخاب رو تختیتان بستگی دارد .ابرﯾشم و ساتن به دليل نرم و براق بودنشان ،زﯾباﯾی خيرهكنندهای دارند و عالوه بر مجلل بودنشان ،بسيار نرم و
راحت ھستند.
▪ نكته پنجم:
در نھاﯾت شما باﯾد چيزی را انتخاب كنيد كه از لحاظ رنگ و نما با كل اتاق خوابتان ھماھنگی داشتهباشد و ﯾا اﯾنكه به اتاق خوابتان رنگ ،حجم و
عمق بدھد .اگر عادت به اﯾن كار دارﯾد كه در ھر فصل نمای اتاقتان را با رو تختی تغيير دھيد ،بھتر است بدانيد كه در فصول سرد مانند زمستان
استفاده از رنگھای تيره مانند زرشكی و سورمهای بسيار مناسب است و در فصول گرم مانند تابستان استفاده از رنگھای روشن و كمرنگ فضای
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اتاق را بسيار تعدﯾل میكند و بر حظ بصری میافزاﯾد.
منبع  :روزنامه سالمت
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روشنايی رمز آرامش

پاﯾتختنشينان خوب میدانند که امروزه با زندگی در آپارتمانھای کوچک
بھرهگيری از نور طبيعی کافی ميسر نيست .غالبا ابعاد کوچک آپارتمانھا
موجب میشود تا در اعمال نقشه رعاﯾت تمام استانداردھا ميسر نباشد.
تحقيقات دانشمندان نشان داده است که  ۶درصد از مردمی که در مناطق
شمالی اﯾن کره خاکی زندگی میکنند و از نور خورشيد به ميزان کافی و
طوالنیمدت بھرهمند نيستند ،از ناراحتیھای روحی شبيه به افسردگی
رنج میبرند .دانشمندان ثابت کردهاند تغييرات تابش نور که در نتيجه تغييرات
فصلی به وجود میآﯾند نيز بر روحيه افراد تاثير میگذارند .آنھا بر اﯾن
عقيدهاند که قرار گرفتن در معرض نور خورشيد از توليد ھورمون مالتونين
) (melatoninدر خون جلوگيری به عمل میآورد و به ھمين جھت است که
افرادی که به سندرم افسردگی فصلی ﯾا ھمان Seasonal Affective
 Disorderمبتال ھستند ،در فصول سرد ميزان قابل توجھی از سطح ھورمون
مالتونين خونشان که رابطه مستقيمی با وضعيت روحی و اﯾجاد اضطراب در آنھا دارد ،باال میرود .به ھمين جھت بھرهگيری از نور به وﯾژه نور
طبيعی روز در ساختمان از اھميت خاصی برخوردار است .از سوی دﯾگر امروزه صرفهجوﯾی در مصرف انرژی از اھميتی بيش از پيش برخوردار است.
بهخصوص در شراﯾطی که توليد برق از نيروگاهھای برقآبی در کشور با مشکالت زﯾادی مواجه است ،بھرهگيری کافی از نور طبيعی نهتنھا
صرفهجوﯾی در مصرف انرژی را به دنبال دارد که موجب کاھش ھزﯾنه انرژی بهخصوص برق در سبد ھزﯾنهھای خانوار میشود .از اﯾن رو ھنگام
طراحی دکوراسيون ﯾک خانه ﯾا حتی پيشتر در ھنگام ساخت آن ،باﯾد مورد توجه خاص معمار و سپس دکوراتور ھر خانه قرار گيرد .از آنجا که
بسياری از ما شانس دخالت در نقشه اوليه ساختمان و ساختن خانهای با وﯾژگیھای مورد نظر خود را ندارﯾم پس در مرحله طراحی داخلی و
دکوراسيون اتاق میتوان به اﯾن امر پرداخت و کاستیھای احتمالی موجود در ميزان نورگيری اتاق را جبران کرد .نورپردازی در ھر اتاق باﯾد متناسب
با وﯾژگیھای معماری آن و نحوه قرارگيری اتاق باشد و ضمن تامين نور مورد نياز باﯾد با سبک دکوراسيون اتاق نيز ھماھنگ باشد .ﯾک نورپردازی
خوب بيش از ھر چيز به ميزان نورگيری اتاق در روز مرتبط است تا دستکم نور مورد نياز در طول روز را با ترکيبی از نور طبيعی و در صورت نياز
مصنوعی تامين کند .ھرﯾک از اتاقھای خانه از طرﯾق پنجره ميزانی از نور طبيعی را درﯾافت میکند ،اما اﯾن امر به آن معنا نيست که از نور کافی در
طول روز برخوردار است .با توجه به کاربردھای مورد نظر ﯾک اتاق و ھمچنين مقدار نور طبيعی که به اتاق راه میﯾابد ممکن است کيفيت و کميت
اﯾن نور کافی نباشد .اﯾن کيفيت و کميت به نحوه قرارگيری ﯾک خانه و سپس ھرﯾک از اتاقھا ،اندازه و فرم اتاق ،ابعاد آن و تعداد پنجرهھا و آنچه در
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برابر پنجره قرار دارد ،بستگی دارند .نحوه قرارگيری اتاق ،جھتی است که پنجرهھای اتاق رو به آن دارند .بهطور کلی در نيمکره شمالی نوری که از
پنجرهھای شمالی به داخل ﯾک اتاق میتابد سفيدتر و کمحرارتتر و ھمچنين ﯾکنواختتر از نوری است که از پنجرهھای جنوبی به درون میتابد.
نور شمالی تاثير کمتری روی رنگھا میگذارد و در حضور اﯾن نور رنگھا واقعیتر دﯾده میشوند .اما نور جنوبی که زرد رنگتر است رنگھا را گرمتر
از آنچه ھستند نشان میدھد و کنتراستھای شدﯾدی از نور و ساﯾه در ﯾک اتاق پدﯾد میآورد .اﯾن وﯾژگیھا در نيمکره جنوبی برعکس ھستند.
● نور اتاق خواب
اتاق خواب از آن اتاقھاﯾی است که نور ﯾکی از اصلیترﯾن اجزای آن است و رکن اساسی آن به حساب میآﯾد.
ﯾک نور بسيار مالﯾم برای شبھا ،باعث میشود تا شما به راحتی خوابتان ببرد و ﯾک خواب راحت و آسوده داشته باشيد .ھمچنين ﯾک نور قوی
باعث میشود شما صبحھا دچار مشکل باال نشوﯾد و برای پوشيدن لباس الزم نباشد اتاق خوابتان را ترک کنيد .مھمترﯾن چراغ و نور در اتاق خواب
شما چراغھاﯾی است که در کنار تخت خواب است .برای قرار دادن اﯾن چراغھا شما میتوانيد از دﯾوار پشت تخت استفاده کنيد و چراغ را روی دﯾوار
نصب کنيد.
اگر از چراغھای پشت تخت استفاده میکنيد اﯾن نکته را باﯾد مورد توجه قرار دھيد که ارتفاع چراغھا پشت سرتان نباﯾد زﯾاد باشد .اگر از تختخواب
دو نفره استفاده میکنيد حتما آنھا را جدا کنيد و کليد را ھم به صورت جدا قرار دھيد .اگر ھم به سراغ چراغخوابھای روميزی رفتهاﯾد دقت کنيد که
ارتفاع آنھا طوری تنظيم شود که نور مستقيم به صورت شما نخورد .میتوانيد از کليدھای دﯾمر ﯾا ھمان تنظيمکنندھای نور در اتاق خوابتان
استفاده کنيد .اﯾن کليدھا حتی برای چراغ اصلی اتاق خواب نيز قابل استفاده است .اگر نور خورشيد که از پنجره اتاق داخل میشود مستقيم به
صورت شما میخورد و باعث اذﯾت شما میشود ،راھکار اﯾن است که از پردهھای حصيری ﯾا کرکرهای استفاده کنيد تا از اﯾن مشکل نجات پيدا
کنيد.
از شمع در اتاقتان استفاده نکنيد .البته تا زمانی که مطمئن نشدهاﯾد قبل از اﯾنکه خوابتان ببرد آن را خاموش خواھيد کرد.
● اتاق خواب کودکان
استفاده از چراغھای مختلف برای کودکان با نقشھای رنگی میتواند جذابيت داشته باشد .در عين حال که برای اتاق کودکان ھم میتوانيد از
کليدھای دﯾمر استفاده کنيد .اﯾن کار میتواند جو اتاق را طوری تنظيم کند که کودکان احساس خوابآلودگی کنند و راحتتر و زودتر به خواب بروند.
چنانچه در اتاق کودکانتان تلوﯾزﯾون ﯾا کامپيوتر وجود دارد به آنھا اجازه ندھيد در تارﯾکی کامل از آنھا استفاده کنند .برای چشم آنھا بھتر است از ﯾک
نور مالﯾم استفاده کنيد .استفاده از دﯾمر ﯾا کنترلکننده نور در اﯾن مورد نيز خوب است .ھمچنين از چراغ روميزی ھم برای اﯾن کار استفاده کنيد.
● نور پردازی در ھال ،حمام و آشپزخانه
در آشپزخانهھای امروزی با ردﯾفی از کابينتھا ،اجاق و ﯾخچال جاسازی شده به موازات و در کنار دﯾوارھا ،قسمت اعظم کار در آشپزخانه روی
سطح کابينتھا در کنار اجاق گاز ﯾا شير آب و سينک ظرفشوﯾی انجام میشود که در اغلب آشپزخانهھا ھمگی در کنار دﯾوار قرار دارند اما ھنوز
چراغھای سقفی از وسط سقف آشپزخانه آوﯾزان ھستند؛ در نتيجه افراد اغلب پشت به منبع نور و در زﯾر ساﯾه خود مشغول به کار ھستند و
ھنگام کار از نور کافی برخوردار نيستند .با توجه به تغييرات ساختار آشپزخانهھای امروزی نسبت به گذشته ،ما در بخشھاﯾی از آشپزخانه که
اغلب محل انجام کار محسوب میشود به نور کافی نياز دارﯾم .مانند سطح روی اجاق گاز ،سينک ظرفشوﯾی و سطوح روی کابينتھا که برای
آمادهسازی وساﯾل آشپزی و مواد غذاﯾی مورد استفاده قرار میگيرند .عالوه بر نياز به روشناﯾی در اﯾن اماکن ،فضای کلی آشپزخانه نيز باﯾد از نور
کافی برخوردار باشد .ھمچنين در بسياری از آشپزخانهھا بعضی از کابينتھا با درھای شيشهای و به صورت وﯾترﯾن ساخته شدهاند تا از آنھا برای
به نماﯾش گذاشتن ظروف زﯾبا و تزئينی استفاده شود .اﯾن کابينتھا نيز نياز به نورپردازی داخلی دارند .به اﯾن ترتيب ما نياز به ﯾک مجموعه منابع
نوری دارﯾم که ھرﯾک به صورت جداگانه قابل کنترل باشند.
نور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانهھاﯾی که دارای ﯾک ھواکش ﯾا ھود در باالی اجاق گاز ھستند به راحتی توسط چراغ ھواکش تامين
میشود .اگر باالی اجاق گاز ،ھواکش مجھز به چراغ وجود ندارد باﯾد ﯾک چراغ قابل تنظيم در باالی اجاق گاز نصب شود .ھمچنين باالی سينک
ظرفشوﯾی نيز به ﯾک چراغ نياز تا شبھنگام نور کافی برای شستوشوی ظروف و مواد غذاﯾی را برای ما فراھم کند .ترجيحا ھر ﯾک از اﯾن چراغھا
باﯾد دارای کليد کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گيرند.
چنانچه کابينتھای زمينی عميق باشند و نور محيط به اندازه کافی درون آنھا را روشن نکند برای دسترسی راحت به وساﯾل داخل اﯾن نوع
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کابينتھا میتوان چراغھای کوچکی در آنھا نصب کرد که با کليدھای اتوماتيک کنترل شوند و با باز و بسته شدن در کابينتھا روشن و خاموش
شوند.
اگر آشپزخانه شما محل صرف غذا نيز ھست استفاده از چراغھای سقفی که ارتفاعشان قابل تنظيم است درست در باالی ميز غذاخوری اﯾده
خوبی است .اﯾن چراغھا میتوانند ھنگام صرف غذا روی ميز را به خوبی روشن کنند و در مواقعی که از ميز استفاده نمیشود فضای کلی
آشپزخانه را روشناﯾی ببخشند .نورپردازی در فضای حمام و دستشوﯾی از اھميت کمتری برخوردار است و به سادگی با نصب چراغھای سقفی
قابل اجراست .در حمام و دستشوﯾی عالوه بر چراغھای سقفی که برای تامين روشناﯾی محيط مورد استفاده قرار میگيرند ،نصب ﯾک چراغ
دﯾواری در باالی آﯾنه نيز ضروری است اما توجه داشته باشيد که برای اﯾن منظور از چراغھای فلوئورسنت استفاده نکنيد زﯾرا نور اﯾن چراغھا موجب
تغيير برخی از رنگھا شده و تصوﯾر شما را با رنگھای غيرواقعی در آﯾنه منعکس میکنند.
نورپردازی قسمتھای مختلف خانه ،ھال ورودی ،راھروھا و راهپلهھا را نيز فراموش نکنيد .اﯾن اماکن در ھر خانهای باﯾد از نور فراوان برخوردار باشند
به خصوص راهپلهھا که در حفظ اﯾمنی و سالمتی خانواده و ميھمانان اھميت بسزاﯾی دارد .در اﯾنجا اﯾمنی مھمتر از زﯾباﯾی است و بھترﯾن روش
نورپردازی روشن کردند مسير حرکت و سطح روی پلکان با چراغھاﯾی است که به دﯾوار نصب میشوند و نور را به طرف پاﯾين میتابانند .استفاده
از چراغھای دﯾواری کار تعوﯾض المپ را نيز سادهتر میکند.
منبع  :روزنامه کارگزاران
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روشنايی و زيبايی به خانه ھديه کنيد

استفاده از آباژورھا در طراحی دکوراسيون منزل دو ھدف را برآورده می کند،
اول اﯾن که آباژورھا می توانند در تأمين روشناﯾی برخی از نقاط منزل نقش
داشته باشند و در ضمن به عنوان ﯾک شیء تزئينی نيز به کار می
روند.آباژورھا انواع و اقسام مختلفی دارند .از مدل ھاﯾی با پاﯾه ھای چوبی و
کنده کاری شده گرفته تا پاﯾه ھای فلزی و طرح ھای مدرن .کالھک ھای
آباژور نيز انواع مختلفی مانند پارچه ای ،کرﯾستالی و کاغذی دارند .اﯾن تنوع
مدل موجب می شود که بتوان از آباژورھا تقرﯾباً در ھر منزل و با ھر نوع
دکوراسيون استفاده کرد.مناسب ترﯾن مکان در منزل برای قرار دادن آباژور،
روی ميزھای کوچک کنار مبلمان است .آباژورھاﯾی که پاﯾه بلند دارند را نيز
می توان پشت مبل ھا ﯾا کاناپه ھای بزرگ قرار دارد.
راھروی ورودی منزل ﯾا کنار در ورودی ﯾک ھال بزرگ نيز می توانند مکان ھای
مناسبی برای قرار دادن آباژورھا باشند.
آباژورھاﯾی که حباب کرﯾستالی دارند ،زمانی که روشن ھستند به دليل
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انعکاس نور از درون کرﯾستال جلوه زﯾباﯾی پيدا می کنند .کالھک برخی از آباژورھا ھم از جنسی ھستند که نور را از خود عبور نمی دھند اما زمانی
که روشن می شوند قسمتی از دﯾوار پشت شان را به سمت باال روشن می کنند .اگر برای تأمين روشناﯾی منزل از ﯾک لوستر بزرگ و با المپ
ھای پرنور و متعدد استفاده نمی کنيد ،می توانيد در گوشه و کنار اتاق آباژور بگذارﯾد و از طرح ھای زﯾبای ناشی از انعکاس نور روی دﯾوار ﯾا درون
حباب لذت ببرﯾد.
ميز مطالعه ﯾا مبل راحتی ای که معموال ً ھنگام مطالعه روی آن می نشينيد ﯾا ميزکار نيز به دليل نيازی که به روشناﯾی بيشتر دارند از مکان ھای
مناسب برای قرار دادن آباژور ھستند .در اﯾن مکان ھا بھتر است از آباژورھای فلزی و با طرح ھای مدرن استفاده کنيد.

نجمه افضلی
منبع  :روزنامه اﯾران
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روشھای مختلف در انتخاب دکوراسيون

موضوع دکوراسيون داخلی خانه ھا بحث جدﯾد و تازه ای نيست .با ﯾک نگاه
کوتاه و اجمالی به سير روند تغيير سبک ھا اﯾن موضوع کامال ً مشھود است.
اما دکوراسيون در ھر دوره مفھوم تازه ای به خود گرفته است چنان که
گاھی به شدت افراطی و تزئيناتی و گاھی کامال ً حساب شده و منطقی
نمودار شده است.
در اﯾران نيز اﯾن موضوع برخالف تصور اکثر ما از دﯾرباز وجود داشته و مورد
توجه بوده است .خانه ھای اﯾرانی با سبک و سياق خاص خود طراحی می
شده اند و مبلمان خاصی در فضاھای مختلف مورداستفاده بوده اند.
زندگی ماشينی دوره ای که در آن ھستيم و مشغله ھای کاری روزمره به خانه بار دﯾگر ارزشی دوچندان داده است.
ھمه ما به طور آگاھانه ﯾا ناآگاھانه دست به طراحی دکوراسيون خانه خود می زنيم .نتاﯾج تحقيقاتی که در اﯾن زمينه انجام شده است بسيار
جالب توجه است برای مثال در نمونه ھای متعددی که در منطقه برکلی اوکلند مشاھده شده ،بسيار جالب توجه است که اتاق ھای خواب ،ﯾعنی
تنھا فضای خصوصی ساکنين ،به نحو جاذب و مطابق با سالﯾق شخصی افراد دکوراسيون می شوند که به طرز نمادﯾنی نشان دھنده شخصيت
صاحبان فضاست .اتاق ھای نشيمن ـ که فضاﯾی عمومی متعلق به  ۶ﯾا  ٨نفر با شخصيت ھای متفاوت است ـ اندک و مختصر دکوراسيون می
شوند ،شاﯾد بيشتر به اﯾن خاطر که توافق برسر سليقه ھای فردی متماﯾز و به شدت شخصی ،به آسانی حاصل نمی شود .جالب اﯾنجاست که
بيشتر خانه ھای خانوادگی معمولی ممکن است نشان دھنده سازش متضادی باشد ميان اتاق ھای خواب ،که عملکردی اما غيرجذاب
دکوراسيون شده اند از ﯾک طرف و اتاق ھای نشيمن که در آن از ميھمانان و خوﯾشاوندان پذﯾراﯾی می شود از طرف دﯾگر؛ اتاق ھای نشيمنی که
بھترﯾن اثاثيه ،نشان ھای خانوادگی ،آثار ھنری ،تصاوﯾر و چيزھای دﯾگری از اﯾن دست ھستند و بيانگر خودجمعی خانواده می باشند .تنھا استثنا
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برای چنين الگوﯾی ممکن است اتاق نوجوانانی باشد که شدﯾداً جنبه خصوصيات فردی به خود گرفته و بازتابی از تالش ھای نوجوان برای
دستيابی به شخصيت فردی متماﯾز از والدﯾن است.
در تحقيق منتشر شده ای درباره اتاق ھای نشيمن ،ادوارد الو من و جيمز ھاوس درﯾافته اند که وجود ﯾا فقدان اشياﯾی معين ،اگرچه نه چندان
دقيق ،بر خصوصيت و شأن خانوادگی داللت می کند .اتاق نشيمن بيشتر از ھر فضای دﯾگری در خانه اﯾن داللت ھا را آشکار می سازد ،زﯾرا:
»اتاق نشيمن در حيطه ای قرار دارد که معموال ً در معرض دﯾد ميھمانان است و از اﯾن جھت وضعيت آن باﯾد در خور اﯾن نقش باشد .بنابراﯾن انتظار
می رود اتاق نشيمن بيش از ساﯾر قسمت ھای خانه ،تالش ھای فردی آگاھانه و ناآگاھانه برای ھوﯾت جمعی خانواده را منعکس کند«.
خانه ھای امروزی ما ھمانند خانواده ھای امروزی جالب و متفاوتند .برای تغيير دکوراسيون داخلی ﯾک خانه نوع نگاه افراد خانه و سالﯾق آنھا چه در
زمينه عملکردی و چه زﯾباﯾی شناختی حائز اھميت است .بدون توجه به سبک معماری ،اندازه ﯾا عمر خانه ،تغيير دکوراسيون داخلی خانه به
وسيله خود شما به ارزش خانه تان به عنوان مکانی برای استراحت و لذت بردن از جمع خانوادگی و دوستان اضافه خواھد کرد.
جست وجو کردن سرگرمی ھای مورد عالقه خانواده و چگونگی گذران اوقات فراغتشان در طراحی دکوراسيون داخلی کمک شاﯾانی خواھد کرد.
انتخاب رنگ ھا نيز تحت تأثير ھمين عامل است .برای مثال ﯾک خانواده جوان با فرزندانی خردسال ممکن است رنگ ھای شادی را برای افزاﯾش
کاراﯾی زمان ﯾادگيری و بازی انتخاب کنند .رنگ ھای درخشان می تواند برای درھا و چارچوب پنجره ھا و ﯾا برای ھماھنگ کردن مبلمان ناھماھنگ
استفاده شوند .خانواده ای که افراد آن از سفرھای پی درپی دور دنيا)!( لذت می برد ممکن است ترجيح دھد که طيفی از رنگ ھاﯾی را که
گلچينی از دسترنج ھای نفيس و قابل فھم طول سفر است انتخاب کند.
منبع P٣٠world :
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روکش پارچه ای برای مبل

ﯾكی از بھترﯾن روش ھا برای حفاظت از پارچه ھای نو
و گران قيمت مبلی تھيه روكش و ﯾا پيراھن مبل برای
آنھا است .ﯾكی از ساده ترﯾن انواع اﯾن روكش ھا تھيه
پارچه ھاﯾی به ابعاد متناسب با تكيه گاه و نشيمن
صندلی و اتصال آنھا به مبلمان به وسيله بندھای
پارچه ای است.
برای قسمت ھای پارچه ای مبل ھای دسته دار نيز
می توان به ھمين ترتيب با برﯾدن پارچه ای مستطيل
شكل و بستن آن به دسته مبل روكش تھيه كرد .برای
تھيه روكش قسمت نشيمن مبل كافی است ﯾك
چھارگوش از پارچه برﯾده و سپس چھار گوشه آن را به
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عنوان جای پاﯾه ھا برﯾده و جدا كنيد .با كمی دقت در
تصوﯾر می توانيد به راحتی مبل ھای مدل استيل خود را به اﯾن روش روكش كنيد.
اﯾن روكش ھا نه تنھا برای حفاظت از پارچه ھای نو و گران قيمت كاربرد دارند بلكه برای پوشاندن پارچه ھای فرسوده و كھنه نيز راھكاری سرﯾع و
ارزان قيمت ھستند.
منبع  :روزنامه شرق
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روکش ھای تزئينی برای پشتی و دسته ھای مبل

اﯾن روکش ھای ساده ضمن محافظت از دسته ھا و پشتی مبل شما
چنانچه از پارچه ھای متناسب با دکوراسيون اتاق انتخاب شوند زﯾباﯾی آن را
نيز دوچندان می کنند ،دوخت اﯾن روکش ھا بسيار آسان است و با استفاده
از روش ھاﯾی مثل استنسيل و ﯾا گلدوزی ھای ساده می توان آنھا را زﯾنت
داد .شما می توانيد از پارچه ھاﯾی متناسب با پارچه مبل موردنظرتان و
ھمچنين دکوراسيون اتاق اﯾن روکش ھا را بدوزﯾد .برای تھيه اﯾن روکش ھا
ابتدا با توجه به مدل دسته ھا و پشتی مبل ،آنھا را از پارچه موردنظر ببرﯾد.
در اﯾنجا از پارچه آبی رنگ با نواری از پارچه کرم که ھمرنگ پارچه رومبلی
است استفاده شده است .برای تھيه روکش دسته ھا ﯾک پارچه مستطيل
شکل که طول آن برابر با قطر دسته مبل به عالوه دو برابر ارتفاع موردنظر
برای روکش است و عرض آن حدود  ۴٠سانتی متر از پارچه اصلی ببرﯾد .ﯾک
قطعه پارچه مستطيل شکل دﯾگر نيز به عرض برابر با قطر دسته مبل و طول
برابر با ارتفاع موردنظر برای روکش ببرﯾد .سه ضلع مستطيل کوچکتر را
مطابق آنچه در تصوﯾر مالحظه می کنيد به ﯾکی از طول ھای مستطيل
بزرگتر بدوزﯾد .به اﯾن ترتيب روکش اندازه دسته مبل آماده می شود .حال
کافی است لبه ھای آزاد روکش را تو بگذارﯾد و بدوزﯾد .برای دوخت روکش تکيه گاه کافی است مستطيل ساده ای در ابعاد تقرﯾباً برابر با تشک
پشتی مبل بدوزﯾد و برای نگه داشتن روکش بر روی تشک در دو طرف آن نوارھای پارچه ای بدوزﯾد که با دکمه در پشت تشک بسته شده و روکش
را نگه دارند .پس از دوخت روکش ھا نوبت به تزئين آنھا می رسد .اﯾن کار را می توانيد با استفاده از تکنيک ھای متنوعی انجام دھيد .انواع گلدوزی
و تکه دوزی می تواند زﯾنت بخش روکش مبل ھای شما باشد .ﯾکی از ساده ترﯾن روش ھا استفاده از تکنيک استنسيل است که با رنگ ھای
مخصوص پارچه و ﯾا رنگ آکرﯾليک روی اﯾن روکش ھا قابل اجرا است .ابتدا طرح مورد نظر را روی کاغذ سفيد رسم کنيد .سپس طرح را به روی ﯾک
قطعه طلق منتقل کنيد .بخش ھاﯾی از طرح که باﯾد رنگ شوند را با کاتر از طلق برﯾده و خالی کنيد .طلق را در قسمت ھای مورد نظر از روکش قرار
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داده و با قلم مخصوص استنسيل که سر گرد و تخت دارد بخش ھای مورد نظر را رنگ بزنيد .ممکن است برای حجم دادن و زﯾباﯾی بخشيدن بيشتر
به اﯾن طرح ھای استنسيل شده آنھا را با گلدوزی ھای ظرﯾف آراست.
منبع  :بيرتک
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روی عيب ھای خانه رنگ بزنيد

کمتر کسی می تواند در ﯾک خانه بی عيب و نقص که ھمه چيز آن مطابق
ميل و سليقه اش باشد زندگی کند .بسياری از افراد در خانه با اتاق ھاﯾی
بسيار بزرگ ،بسيار کوچک ،تارﯾک ﯾا بشدت پرنور مواجه ھستند و به دنبال
راھی برای متعادل تر و مطلوب تر کردن محيط زندگی شان ھستند.
اگر شما نيز در منزل با چنين مواردی روبه رو ھستيد ،باﯾد بدانيد که چاره کار
زدن رنگ مناسب به دﯾوارھا است .اگر ازرنگ ھا و طرح ھا به درستی
استفاده کنيد می توانيد بسياری از عيوب اتاق را برطرف کنيد .برای انتخاب
رنگ مناسب برای دﯾوارھا ،ابتدا باﯾد با اصول کلی استفاده از رنگ ھای
مختلف و کاربردھای گوناگون آنھا آشناﯾی پيدا کنيد.
ﯾکی از تکنيک ھا استفاده از تک رنگ است .البته منظور اﯾن نيست که ھمه
دﯾوارھا و اتاق ھای خانه را ﯾک رنگ بزنيد .بلکه در اﯾن روش ﯾک رنگ غالب و
کلی را برای خانه انتخاب می کنيد و سپس دﯾوارھا و بخش ھای مختلف
اتاق را با ساﯾه ھای گوناگون اﯾن رنگ به صورت تيره و روشن رنگ می زنيد.
در اﯾن روش تمام قسمت ھای خانه اعم از آشپزخانه ،اتاق خواب ھا،
پذﯾراﯾی و ھال به صورت ﯾکپارچه و متحد به نظر خواھد آمد و خانه ظاھری
بسيار شيک و مدرن پيدا خواھد کرد.
ﯾکی دﯾگر از تکنيک ھا استفاده از رنگ ھای متضاد ﯾا کنتراست است .به
عنوان مثال ﯾک رنگ گرم و ﯾک رنگ سرد .البته لزومی ندارد که رنگ ھا تند
باشند .می توانيد از ساﯾه ھای بسيار مالﯾم آنھا استفاده کنيد.
اگر اتاق زﯾادی بزرگ به نظر می رسد بھتر است دﯾوارھا را به رنگ ھای
مختلف دربياورﯾد .اﯾن رنگ ھا در اتاق پذﯾراﯾی و ھال می توانند کمی تيره تر انتخاب شوند .رنگ ھای تيره برای دﯾوارھاﯾی مناسب ھستند که روی
آنھا ﯾک تابلوی نقاشی نصب شده ﯾا مبلمان به موازات آن قرار دارد زﯾرا اﯾن رنگ ھا معموال ً نگاه ھا را به خود معطوف می کنند و موجب می شوند
که آن بخش از خانه بيشتر به چشم بياﯾد.ھرچند رنگ ھای روشن و سرد برای فضاھای کوچک و رنگ ھای تيره و گرم برای فضاھای بزرگ توصيه
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می شوند ،اما پيروی کردن از اﯾن قانون الزامی نيست .به عنوان مثال خانه کوچکی که به رنگ نارنجی ﯾا قھوه ای درآمده است محيط بسيار گرم و
صميمانه و جمع و جوری دارد.در واقع شما باﯾد ابتدا تعيين کنيد که می خواھيد اتاق چطور به نظر بياﯾد و سپس رنگ موردنظر را انتخاب کنيد.
اتاق ھاﯾی که سقف کوتاھی دارند با اﯾجاد طرح ھای عمودی روی دﯾوارھا مرتفع تر به نظر می آﯾد و اتاق ھاﯾی که سقف بلند دارند با استفاده از
ﯾک نوار رنگ که روی دﯾوارھا و درست زﯾر سقف کشيده شده است ،زﯾباتر خواھند شد.
ھمچنين استفاده از طرح ھا و نقش ھای مختلف روی دﯾوارھا ،به آنھا عمق می دھد و دﯾوارھا دﯾگر تخت و ﯾکنواخت و کسل کننده نخواھند بود.

راضيه حبيبی
منبع  :روزنامه اﯾران
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ريزه کاری ھای دکوراسيون

بر خالف تصور برخی از خانم ھا ،برای تغيير دكوراسيون منزل نياز به ھزﯾنه
ھای سنگين و گزاف نيست .راه ھای زﯾادی وجود دارد كه با انجام آنھا می
توانيم خانه ای زﯾبا و دلنشين بسازﯾم .فقط كافی است ذوق و سليقه مان
را به كار ببرﯾم و از وسائل به نظر بيھوده و دوررﯾختنی حداكثر استفاده را
ببرﯾم .در اﯾنجا به معرفی رﯾزه كاری ھاﯾی می پردازﯾم كه می تواند شما را
در چيدمان منزل به بھترﯾن وجه ﯾاری نماﯾد .برای زﯾبا و صميمی جلوه نمودن
اتاق نشيمن مبلمان را در فاصله ھای نزدﯾك به ھم قرار دھيد .از پارچه ھای
رنگی ندوخته و بلند به جای پرده اتاق ﯾا رو مبلی استفاده نماﯾيد .برای
روشناﯾی اتاق به جای نصب لوسترھای بزرگ از تعدادی المپ ھالوژن و
شمع استفاده كنيد .تعدادی شمع در اشكال مختلف جمع آوری كنيد و در
كنار پنجره و روی ميز و ﯾا اپن آشپزخانه قرار دھيد .از پارچه ھای ساده و بی
استفاده با كمك روبان و پارچه ھای رنگی می توانيد زﯾباترﯾن پرده آشپزخانه
ﯾا روميزی را تھيه كنيد .اگر قصد تعوﯾض مبلمان اتاق نشيمن را دارﯾد از خرﯾد
مبلمان بزرگ و تيره خودداری كنيد .مطمئناً گذاشتن ﯾك مبل راحتی ﯾا كاناپه با طرحی متفاوت در گوشه اتاق زﯾبا و شكيل تر از قراردادن چندﯾن
دست صندلی و مبل است.اشيای قدﯾمی را دور نرﯾزﯾد .با انداختن ﯾك روميزی رنگی روی چھارپاﯾه ھای چوبی قدﯾمی می توانيد بھترﯾن ميز
عسلی )ميز كنار مبل( را داشته باشيد .عكس ھاﯾتان را در آلبوم تلمبار نكنيد .برخی از آنھا را قاب كنيد و روی ميز ﯾا بوفه قرار دھيد اﯾن گونه ھم
خاطرات دلنشين ﯾادآوری می شود و ھم اتاق جلوه ای زﯾبا پيدا می كند .اگر جای اضافه برای گذاشتن كتابخانه دﯾواری ندارﯾد ﯾك گوشه اتاق را از
كف تا سقف قفسه بزنيد كه ھم جاﯾی باشد برای كتاب ،CD ،آباژور ،گلدان و حتی اثاثيه غيرضروری .الزاماً تمامی مجسمه و اسباب زﯾنتی را نباﯾد
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از مغازه ھای لوكس فروشی تھيه كرد .گاھی مجسمه ھای كاغذی و كاردستی ھای كودكان زﯾباتر از مجسمه ھای خراطی شده آفرﯾقاﯾی است.
منبع  :دوستان
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زمانی که استرس ھا خنثی می شود

با توجه به انبوه عوامل استرسزا در فضاھای بيرون از خانه شامل کوچه و
بازار ،محيط کار و غيره میباﯾد الاقل به دنبال اﯾجاد فضاﯾی آرام و دور از
فشارھای روحی و روانی در محيط خانه باشيم  ،تا ھم تاثيرات منفی
ناشی از آن عوامل روی روحيه ما با آرامش داخل خانه خنثی شود و ھم
ذخيرهای از انرژی مثبت برای روﯾاروﯾی با روز پراسترس دﯾگری فراھم شود.
ھنگامی که موضوع اﯾجاد چنين فضاﯾی در داخل خانه مطرح میشود
ھمواره ،تنھا نحوه ی برخورد ميان اعضای خانواده و ارتباطات آنھا با ﯾکدﯾگر
مورد توجه قرار میگيرد  .حال آن که اگر چه اﯾنھا جزو مھمترﯾن و اصلیترﯾن
عوامل تاثيرگذار روی روحيه ی افراد به حساب میآﯾند ،ولی در کنار آنھا
نقش شراﯾط فيزﯾکی محيط را نيز نمیتوان ناچيز شمرد.
در ﯾک فضا عوامل مختلف ھمچون رنگ ،نور ،لوازم موجود ،تعداد و نحوه ی
چيدمان آنھا و بسياری موارد دﯾگر وجود دارند که روی روحيه افراد خانواده
تاثير مستقيمی میگذارند.
در نتيجه با قصد اﯾجاد خانهای بدون استرس میباﯾست ھمه اﯾن موارد و
تاثيرات ناشی از آنھا به صورت کامل مورد توجه قرار گيرند که در اﯾنجا به تک تک آنھا به صورت کامل مورد توجه قرار گيرند که در اﯾنجا به تک تک آنھا
به صورت گذرا خواھيم پرداخت.
● رنگ:
از آنجا که ھر ﯾک از رنگھا تاثير خاصی را روی روح و روان ما میگذارند .ھنگام انتخاب رنگی برای ﯾک فضا به نوع کاربرد آن محيط ،خصوصيات افراد
ساکن و ھمچنين تاثيرات ناشی از آن بسيار توجه کنيد .از ميان رنگھا معموال رنگھای سرد آرامبخشتر از رنگھای گرم ھستند ،ولی تاثير شادی
آفرﯾنی و انرژی بخش رنگھای گرم نيز از جاﯾگاه وﯾژهای برای دوری از استرس برخوردار است.
● نور:
برای فضای خانهتان نور کافی در نظر بگيرﯾد .ميزان نور و ھمچنين کيفيت آن تاثير مستقيمی روی جسم و روح انسان میگذارد .معموال افرادی که
در نور کم زندگی و کار میکنند ،انسانھای افسرده و پرﯾشانی ھستند حال آن که نور زﯾاد بخصوص بھرهمندی از نور خورشيد ،انرژی مضاعفی را
اﯾجاد کرده و خمودگی و کسلی را از بين میبرد.
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از آنجا که نورھا نيز رنگ دارند ،ھمان تاثيرات رنگ مورد نظر را به ھمراه خواھند داشت ،لذا در انتخاب منابع نورزا برای فضای خانهتان توجه بيشتری
کنيد به عنوان مثال انتخاب نور سفيد حاصل از المپ مھتابی به تنھاﯾی فضای دلگير و افسرده کننده را سبب میشود ولی اگر با نور زرد جاﯾگزﯾن
شده و ﯾا الاقل تلفيق شود ،چنين نتاﯾجی را نخواھد داشت.
● لوازم کوراسيونی:
لوازم دکوراسيونی و کاربردی خانه از چند جبنه روی روح و جسم افراد خانواده تاثير میگذارند:
 (١فرم و مدل:
ھنگامی که به قصد خرﯾد ﯾکی از لوازم دکوراسيونی و کاربردی مانند مبلمان ،صندلی ،تختخواب ،ميز پذﯾراﯾی ،ميز غذاخوری و غيره به
فروشگاهھای مربوطه مراجعه میکنيد ،پيش از شراﯾط ظاھری آن و جنبه زﯾباﯾیشناسی ،به نحوه کاربرد و تامين راحتی و آرامش مورد نيازتان
اھميت دھيد.
خستگی جسم و تنشھای روح ،پس از برگشت به خانه ،با نشستن روی مبلی ھر چند زﯾبا و گران قيمت ولی نامناسب ،اگر چه دﯾگر تسھيالت
الزم فراھم شده باشد ،از بين نخواھد رفت.
 (٢نحوه چيدمان:
به طور قطع شما نيز تجربه ورود به فضاﯾی پر از لوازم دکوراسيونی و کاربردی و ھمچنين خرده رﯾزھای تزئينی را در مکانی نامتناسب به لحاظ
وسعت آن ھم با اﯾن انبوه لوازم داشتهاﯾد ،در چنين محيطی اگر چه نھاﯾت سعی بر انتخاب بھترﯾن و زﯾباترﯾن لوازم شده است ،ولی ميزان تراکم
آنھا در محيط ،سبب اﯾجاد کالفگی و ناآرامی در شما خواھد شد .در خانه بدون استرس میباﯾست فضای کافی برای حرکتھای آزاد و راحت افراد
خانواده با ھر نوع وضعيت جسمانی فراھم شود.
الزمه اﯾن مساله حفظ فضای خالی در ميان لوازم و ھمچنين در نظر گرفتن مسيرھای پر تردد است.
● گل و گياه:
در خانه بدون استرس ،گلھا وگياھان طبيعی بسياری را میبينيد .حضور طبيعت در فضای خانه به ھمراه شادابی و لطافت بیمثالش ،عامل
مھمی برای اﯾجاد آرامش و دوری از اضطراب و ناراحتیھای روحی است.
● تابش نور و جرﯾان ھوا:
در چنين خانهھاﯾی ،تعداد پنجرهھا زﯾاد بوده و امکان ورود نور خورشيد به داخل و ھمچنين جرﯾان ھوای تازه بخصوص در فصل بھار بسيار وجود دارد.
● صدا:
از آنجا که وجود سرو صداھای ناھنجار بيرونی سبب سلب آساﯾش و حتی اﯾجاد استرس میشود ،فراھم کردن تمھيداتی برای جلوگيری از ورود
آنھا از طرﯾق پنجرهھا ،دﯾوارھا و سقف الزامی است.
منبع P٣٠World Forums :
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زمستانهھای دکوراسيون
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تاثير بافت ،رنگ ،نقش و طرح بر فضای زندگی ما انكار ناپذﯾر است .با
تغييرات كوچكی در رنگ و طرح میتوانيد فضاﯾی مناسب با فصل را به وجود
آورﯾد .در فصول سرد ،ھر خانهای احتياج به فضای گرم برای گپ زدن و دور
ھم جمع شدن دارد كه در آن احساس آرامش و گرمای كافی وجود داشته
باشد .كافی است كه در ھر فصلی از سال ﯾك ﯾا چند عنصر چيدمان را تغيير
دھيد تا به ﯾك چيدمان متفاوت و متناسب با آن فصل خاص دست پيدا كنيد.
با رعاﯾت اﯾن چند نكته ،میتوانيد زمستان خوبی را در فضای گرم و اﯾدهآل
خانه سپری كنيد :
با اضافه كردن كوسنھاﯾی با رنگھای تيره و تند در فضای نشيمن و
پذﯾراﯾی ،محيطی گرم و پر انرژی را خلق كنيد .ھمانطور كه در اﯾن تصوﯾر
میبينيد ،با اضافه شدن كوسنھاﯾی به رنگ ﯾشمی و قھوهای روی كاناپه
كرم رنگ ،فضای نشيمن به نماﯾی متفاوت نسبت به دﯾگر فصول دستﯾافته
است.
گاھی اوقات كه در زمستان فضای خانه دلگير میشود ،میتوانيد با اضافه كردن گل و گياه ،نشاط و شادابی را به داخل خانه بازگردانيد .استفاده از
گلھای تازه با رنگھای تند در اﯾن فصل ،برای روحيه اعضای خانواده بسيار توصيه میشود.
استفاده از آباژورھا و چراغھای روميزی دراتاق نشيمن میتواند نوری زﯾبا را به محيط اضافه كند .با استفاده از نورھای زرد در فصل زمستان ،به
حس القای گرما در فضا بسيار كمك میكنيد.
با تغييراتی كوچك در ساختار چيدمان اتاق نشيمن میتوانيد فضاﯾی مناسب با فصل زمستان را به وجود آورﯾد ،برای مثال صندلیھا و مبلمان را
حول محور شومينه و ﯾا وسيله گرمازای اتاق بچينيد تا محورﯾت گپ زدن و گفتوگوكردن ،گرم باشد .در اﯾن نوع چيدمان بھتر است محور گفتوگو
بسيار نزدﯾك به ھم باشد و به گونهای باشد كه گفتوگو كردن بسيار راحت انجام پذﯾرد.
از دﯾگر گزﯾنهھای مناسب برای تزئين خانه در فصل زمستان ،شمعھا ھستند .با توجه به اﯾن امر كه شمع قيمت مناسب و ارزانی دارد و بر زﯾباﯾی
اتاق ھم میافزاﯾد ،میتوانيد به راحتی از آن در تزئين اتاق استفاده كنيد .بھتر است به ھنگام جای دادن شمعھا در چيدمان خانه ،آنھا را در كنار
گلدانھا قرار دھيد تا فضای شاعرانهای را خلق كند و ﯾا اﯾنكه شمعھا را در برابر آﯾنه بگذارﯾد تا با انعكاس نورشان ،فضاﯾی زﯾبا را به وجودآورند.
میتوانيد پارچهھای بافتنی و پتوھای نازك را به روی صندلی و مبل بيندازﯾد تا چھره اتاق نشيمنتان عوض شود و فضای گرمی را برای شما
بيافرﯾنند .برای انجام چنين كاری میتوانيد سری به انبار پارچهھای پشمی و بافتنی بزنيد تا براﯾتان به صرفهتر باشد .اگر ھم پارچهھای انبار شده
از قبل ندارﯾد ،خرﯾدن  ١تا  ۵/١متر پارچه پشمی برای ھر ﯾك از مبلھا كافی است .خوبی اﯾن پارچهھا اﯾن است كه به نسبت دﯾگر پارچهھا دﯾرتر
ساﯾيده و خراب میشوند و مساحت بيشتری را میتوانند ،تزئين كنند .از دﯾگر مزاﯾای اﯾن پارچهھا اﯾن است كه احتياجی به توگذاشتن و دوخته
شدن ندارند و به راحتی به طور ثابت روی مبل قرار میگيرند .نماﯾی كه اﯾن پارچهھا به فضا میدھند ،بسيار زﯾبا و فوق العاده است .اﯾن پارچهھا
القاكننده حس صميميت به محيط ھستند و ھزﯾنه زﯾادی ھم ندارند.
استفاده از پارچهھای طبقه بندی شده روی مبلمان و ميز و نيز استفاده از پردهھای چندالﯾه در خانه ،به حفظ دمای محيط كمك میكند و ھمچنين
القاكننده حس گرماﯾی بسياری ھستند .اگر میخواھيد انرژی گرماﯾی داخل خانه شما بيشتر حفظ و نگھداری شود ،بھتر است كه چند الﯾه بافت
پشمی به پارچهھای روميزی و رومبلی بيفزاﯾيد .با اﯾن كار میتوانيد مشاھده كنيد كه دكور زمستانی شما با دﯾگر فصول تا چه اندازه متفاوت و
گرم است .روی كابينتھای آشپزخانه ھم میتوانيد از ھمان تكهھای پارچه پشمی كه در اتاق نشيمن استفاده شدهاست ،بهكارببرﯾد تا نماﯾی
ﯾكدست و ﯾكنواخت در خانه به وجود آﯾد .با اضافه كردن چندﯾن حوله به دستوشوﯾی و حمام ،میتوانيد در حفظ انرژی گرماﯾی در اﯾن محيطھا ھم
موثر باشيد.
منبع  :روزنامه سالمت
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زندگی ايرانی ،خانه فرنگی

»آقای دکتر وسواس .قبول اﯾن کلوميپرامين را ھم می خورم .اما فقط ﯾک
سوال دارم .کف کفشی که از مستراح آمده و شاﯾد از روی کثافتی در خيابان
رد شده باشد کثيف نيست؟ با اﯾن کفش می شود روی فرشی که می
نشينيم .نماز می خوانيم و غذا می خورﯾم راه رفت؟ کثيفه دﯾگه قبول کنين.
حاال اﯾن آقا می گه مھمان ھای من باﯾد بيان توی ھمين اتاق با کفش روی
مبل ھا بنشينند و وقتی من می خواھم ھمه جا را تميز کنم می گه تو
وسواس داری«...
جواب ندارم.
واقعيت اﯾن است که خانه ھای ما ،ظواھر ما و آنچه که وانمود می کنيم
ھستيم بسيار زودتر از عادات ما و تلقی ما از زندگی تغيير کرده اند و در اﯾن
گذار که به صورتی ناخودآگاه ،نينيدﯾشيده و تاحدودی لجام گسيخته صورت گرفت ،کسی به داستان کف کفش و فرش ،مبل روی قالی و مھمان
نوازی با کفش ﯾا بی کفش نيندﯾشيد.
ھيچ کس حتی لحظه ای درنگ نکرد تا شاﯾد حداقل مثل ژاپن نوعی استيل اﯾرانی در کنار استيل اروپاﯾی به حيات خود ادامه دھد .وقتی که اﯾن
تغييرات رخ می داد اﯾن گونه مسائل  -اﯾن جزئيات »بی اھميت« -،ھيچ جاﯾی را در اذھان روشنفکران کل نگر ما اشغال نمی کرد .آنھا ھمه صرفاً به
دنبال تعبير و تغيير محيط در کليت آن بودند و اﯾن کليت در بسياری از موارد ھيچ مصداق جزﯾی ای در زندگی واقعی نمی ﯾافت.
حتی اگر استاد معماری و دکوراسيون دانشگاه بودی روشنفکری ات فقط در وجھی کلی ﯾا صرفاً سياسی تبارز پيدا می کرد و نه در اندﯾشيدن به
نوعی از دکوراسيون اﯾرانی که زندگی آسان اﯾرانيان را در خانه ھاﯾی با استيل اروپاﯾی رقم می زند ،باﯾد دنيا را ﯾک روزه و ﯾک باره آباد کرد .جزئيات
تابعی از کل ھستند.
کل که درست شد ھمه چيز درست می شود ،،،اﯾن گونه بود که خانه ھای ما در برابر مھاجمينی قرار گرفت که به دست خود ما آرامش را از ما
گرفتند.
مبل ھای بزرگ و پھناوری که ھرکدام به فرھنگ خاصی تعلق داشتند و در آن فرھنگ کاربرد خاصی ﯾافته بودند ،بخش قابل توجھی از اﯾن متراژ ھای
کوچک و گرانبھا را به بھانه مھمان  -مھمانی که ماه تا سال نمی آﯾد  -در تصرف خود درآوردند تا جای زﯾادی برای نشستن و بازی بچه ھا نماند ،تا
نيمه شب ھا اﯾن اشباح کفن پوش کابوس ھولناک خوابگردی ھای ما باشند و با پاﯾه ھای چوبين خود برای شست پاﯾمان تله بگذارند،فضای اندک
باقی مانده در سالن نيز به تصرف سفره ای چوبين و دراز درآمده که آن ھم در انتظار مھمان در بسياری از موارد کفن پوش است و تازه در صورت
استفاده ھم سفره ای است ھميشه باز.
سفره ھميشه بازی که به ﯾاد می آورﯾم مادر بزرگ ھميشه از آن نفرت داشت ،او سفره گسترده بر زمين را به دقت از نان خالی می کرد نان ھا را
می بوسيد و در کيسه ای می گذاشت و سفره را می شست و برمی داشت.
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آنگاه ميانه سالن خالی بود تا بچه ھا بازی کنند ﯾا اھالی خانه در فضاﯾی بازتر بنشينند .از سالن چه باقی ماند؟ گوشه ای که ھمه در آن روی چند
مبل ﯾا قالی کز کرده اند و نه به ﯾکدﯾگر که به صفحه جادو می نگرند .آن سوتر اتاق ھا ھم در تصرف ھيکل ھاﯾی است که مادربزرگ از آن شرم
بيشتری می داشت .رختخواب گسترده ،رختخوابی که تمام شبانه روز جمع نمی شود بدترﯾن چيز شرم آوری بود که مادربزرگ می توانست
شاھد آن باشد.
چيزی که خشم او ،آن روی او را باال می آورد .حاال نه تنھا چندﯾن متر از اﯾن شصت ھفتاد متر ھم به تصرف دائمی رختخواب درآمده بلکه اﯾن
رختخواب ھا با آن بدنه چوبی پردست انداز چندﯾن متر مربع از فضای خانه را به اشغال خود درآورده است .مادر بزرگ ھمه را مجبور می کرد
رختخواب خود را جمع کنند و مرتب در کمد مخصوص بگذارند.
فضای اتاق ھا دلباز تر می شد .اھالی خانه صبح ﯾک فعاليت فيزﯾکی کرده بودند و شب را بر زمينی به مراتب بھداشتی تر از تشک ھای ابری روی
تختخواب خوابيده بودند .زمينی که به جھت صافی کمر درد اﯾجاد نمی کند و روز ھم شاﯾد در مبل ھای نرم اما کمردردزا فرو نمی رفتند،اما در کمال
تعجب می بينيم کمی آن سوتر بخشی از خانه اﯾرانی که شاﯾد بھتر باشد ،جای خود را به بدﯾل »فرنگی«اش بدھد ھمچنان با اصرار به حيات خود
در اروپاﯾی ترﯾن استيل ھای ساخت و ساز ادامه می دھد.
حال آنکه بسياری از مردم به وﯾژه سالمندان به دليل بيماری ھاﯾشان اساساً تواناﯾی استفاده از توالت اﯾرانی را ندارند و در بسياری از موارد توالت
اﯾرانی می تواند باعث تشدﯾد دﯾسک و ضاﯾعات ستون فقرات شود.
به نظر می رسد به رغم تمام شعارھای مان زندگی واقعی اﯾرانی را وقعی نگذاشته اﯾم ،حتی جنبه ھاﯾی از آن را که اضافه بر راحتی ناشی از
عادت ،علمی تر ھم بوده اند رھا کرده اﯾم .در موارد دشوار نظير آنچه که اﯾن تضاد را می تواند بستر مناسبی برای مستعدﯾن به وسواس بسازد
ھيچ تالشی نکرده اﯾم.
وقتی که اﯾرانيان زندگی اﯾرانی را وانھند ،بدﯾھی است نان اﯾرانی در ھيچ سفره بين المللی ای حضور نخواھد داشت ،کسی برای اﯾرانيان صبحانه
اﯾرانی نخواھد پخت و بستر و کرسی اﯾرانی در ھيچ مغازه بين المللی ای )نظير ای ک ا( حضور نخواھد داشت .تنھا مسائل فرھنگی ما نيستند
که در تنگنای سنت و مدرنيته گرفتار آمده اند .پيش از آن زندگی روزمره ما سفره ما رختخواب و دستشوﯾی ما نيز ميان اﯾن دو آرواره دست و پا می
زنند،
منبع  :روزنامه شرق
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زندگی سپيد

سفيد ،بسيار بيشتر از آنچه تصور کنيد شخصيت دارد ،نور را افزاﯾش می
دھد و فضا را جادار ،تميز ،آرام و اندﯾشمندانه نشان می دھد.
نظر افراد نسبت به دﯾوارھای سفيد ﯾا کامال مثبت است ﯾا کامال منفی .از
آنجاﯾی که سفيد با ھر رنگی جور می شود ،برای خانه ھاﯾی که در معرض
فروش گذاشته شده اند ﯾا آپارتمان ھا ،رنگی بی ضرر ھستند .آنچه موجب
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شھرت منفی رنگ سفيد به عنوان رنگی خسته کننده و خنثی شده است،
برخورد غير خالقانه با آن است.
سفيد ،نور را افزاﯾش می دھد و فضا را جادار ،تميز ،آرام و اندﯾشمندانه
نشان می دھد .اﯾن رنگ بھترﯾن زمينه را برای آثار ھنری متھورانه و مبلمان
معاصر فراھم می آورد )دليل سفيد بودن دﯾوار موزه ھای ھنر معاصر نيز ھمين است(.
از طرفی ،سفيد ،بسيار بيشتر از آنچه تصور کنيد شخصيت دارد .کارخانه ھای رنگ سازی معتبر مجموعه ای از رنگ سفيد توليد می کنند که از
سفيد قھوه ای گرفته تا سفيد صورتی و سبز در آن دﯾده می شود .اﯾن رنگھا پس از استفاده بر دﯾوار ،سفيد به نظر می رسند اما ته رنگی سرد ﯾا
گرم دارند .رنگ آميزی دربھا ،قاب دربھا ،حاشيه دﯾوارھا ﯾا ھر آراﯾه دﯾگری با رنگی متضاد ،اﯾن ته رنگھا را به جلوه در خواھد آورد.
اگر برای اﯾن منظور از سفيد خالص استفاده شود ،دﯾوارھاﯾی با رنگ سفيد-بژ تيره تر به نظر رسيده و دﯾوارھاﯾی به رنگ سفيد سرد ،تر و تازه تر به
چشم می آﯾند .اما مراقب باشيد ،آراﯾه ھای سفيد ساده و براق ،با سفيد شکری ﯾا با ته رنگ کرم ،موجب می شود که دﯾوارھا کثيف به نظر
برسند .حتما قبل از رنگ آميزی تمام دﯾوارھا ،ﯾک تکه بزرگ دﯾوار و حاشيه آن را با رنگھای انتخابی خود رنگ کرده و نتيجه را امتحان کنيد.
رنگ ھاﯾی چون عاجی ،شکری ،شيری و مانند اﯾنھا ھم از دسته رنگھای سفيد محسوب می شوند و دارای حال و ھواﯾی رمانتيک ھستند.
● بافتھا و الﯾه ھای متعدد
دکوراسيون سفيد در سفيد ،حال و ھواﯾی طبيعی و خالص اﯾجاد می کند که به خصوص برای فضاﯾی که مختص استراحت و آرامش است ،بسيار
مناسب است .ھنگامی که تمام سطوح و جزئيات اتاق به رنگ سفيد باشند ،روشناﯾی و پاکی آن موجب می شود که چشم بر بافت و شکل اشيا
متمرکز شده و حتی اشيای معمولی ھم مانند آثاری ھنری به نظر برسند.
ھر نوع بافت خاص ،از سطح صيقلی چينی گرفته تا گچ مات ،پارچه ھای ابرﯾشمی و نخی ،نور را به شکلی خاص منعکس می کنند و تضادی که
چشم به دنبال آن است را به وجود می آورند .شما می توانيد از درجات مختلف سفيد ،مانند سفيد گرم-با ته رنگ نارنجی ،زرد ،بژ -و سفيد سرد-
با ته رنگ خاکستری ﯾا آبی -ھم استفاده کنيد.
● افزودن رنگ ھای خنثی
ﯾک اتاق سفيد که از وساﯾل سفيد پر شده باشد ،تا حد زﯾادی افراطی به نظر می رسد ،اما اگر به اﯾن فضا بافت ھاﯾی طبيعی و مقداری رنگ
خنثی اضافه شود ،سفيد به پس زمينه ای تميز و صاف برای اﯾجاد احساس آرامش و تمدد اعصاب مبدل می شود .رنگ سفيد صحنه را برای اﯾجاد
حال و ھواﯾی امروزی و مدرن آماده می کند ،از طرفی برای تزئين فضا به شکل ﯾيالقی ھم مناسب است.
برای رسيدن به اﯾن کيفيت ،ھنگام انتخاب مبلمان ،قاب عکس و خرده رﯾزھا از چوب در رنگھای مختلف آن ،استفاده کنيد .اگر کف اتاق پارکت است،
آنرا تا حد امکان خلوت نگه دارﯾد ،از قاليچه ھای کوچک ﯾا حصير استفاده کنيد .برای قرار دادن وساﯾل اضافه ،از سبدھای درشت بافت استفاده
کرده و اشيای فلزی زمخت و صيقل نيافته را ھم از ﯾاد نبرﯾد .برای اﯾن که حال و ھوای سفيد اتاق از بين نرود ،اﯾن اشارات رنگی را مختصر و پراکنده
به کار ببرﯾد .رنگھای خنثی شامل انواع قھوه ای ،بژ ،خاکستری ،سياه و ھمچنين زﯾتونی ،آبی خاکستری و خاکستری سبز ھستند.
نکته :آﯾا اصوال استفاده از رنگ سفيد عملی است؟ اگر رنگ سفيد را دوست دارﯾد اما به علت داشتن چند کودک در خانه ،به آن فکر نکرده اﯾد،
استفاده از آن را کنار نگذارﯾد .دﯾوارھاﯾی که با رنگ قابل شستشو ﯾا با رنگ کوره ای رنگ شده باشند ،به سادگی تميز می شوند و روکش مبل از
کتان سفيد قابل شستشو ،نه تنھا فضا را خلوت و تميز نگه می دارد ،بلکه شستشوی آنھا از روکش ھای رنگين بسيار ساده تر است و در صورت
لک شدن،به سادگی با مواد سفيد کننده به شکل اول باز می گردد.
منبع  :روزنامه مردمساالری

http://vista.ir/?view=article&id=85388

www.takbook.com

www.takbook.com

زندگی کمی سفيد و مختصر

بيشتر ما به ھمان شيوه ای زندگی می کنيم که فکر می کنيم .برخی از ما
شيوه تفکر و سليقه مان را بر چيدمان منزل خود نيز اعمال می کنيم.
مدرنيسم سبکی است که بيشتر به شيوه تفکر ارتباط دارد تا منزل آراﯾی.
اما روشی نيز به نام مدرنيسم در طراحی منزل به وجود آمده که طراحی
ساده و رنگ ھای به طبيعت نزدﯾک شده را توصيه می کند .بنابراﯾن ھر
وسيله دقيقا بنا به کاربرد وﯾژه خود در خانه قرار داده می شود و لوازم
اضافی در اﯾن سبک تقرﯾبا جاﯾی ندارد.
▪ دﯾوارھا :دﯾوارھا نياز به رنگ خاصی ندارند .سفيد تنھا رنگ پيشنھادی
است .ھمچنين تا حد امکان باﯾد گچ کاری ھا را محو کرد به ھمين منظور
باﯾد رنگ گچبری دﯾوار را به رنگ سفيد درآورﯾم تا مشخص نشوند.
از کاغذ دﯾواری نباﯾد در سبک مدرن استفاده کرد .برای تنوع می توانيد به ﯾکی از دﯾوارھا آﯾنه نصب کنيد و شيشه ھای مات و کدر ھم می تواند
جداکننده مناسبی برای اتاق پذﯾراﯾی از اتاق نشيمن باشد.
برای قرنيزھا نيز باﯾد کاری ھمانند گچبری انجام داد ﯾعنی آن را به رنگ سفيد دﯾوار درآورد.
▪ پنجره ھا :جسارت سبک مدرن برای داخل شدن ھرچه بيشتر نور به درون ھمه قسمت ھای خانه است بنابراﯾن پنجره ھا تا حد امکان باﯾد ساده
باشند و پرده ای که به آن نصب می شود از جنس کتان ابرﯾشمی ﯾا حتی از کرکره ھای بسيار ظرﯾف و سفيد رنگ باشد .در سبک مدرن با زمينه
سفيد ھمه چيز جان دﯾگری می گيرد.
▪ کف :کف خانه بھتر است ﯾکپارچه و بدون درز باشد .بھترﯾن کف از جنس سنگ است .در اﯾن صورت ﯾک قاليچه حتی ﯾک خرسک ساده کفاﯾت می
کند .پھن کردن ﯾک فرش بزرگ با زمينه الکی گرچه کار تميز کردن خانه را دشوار می سازد اما به پر نور شدن منزلمان کمک شاﯾانی می کند.
▪ اسباب خانه :در سبک مدرن مبل ھا بھتر است از جنس چرم و چوب باشند .رنگ آنھا می تواند مطابق ميل تان انتخاب شود .از مبل ھای بزرگ
پرھيز کنيد .از ميزھای کوچک معروف به قھوه خوری با جنس شيشه ﯾا کروم ھم می توان در اﯾن سبک استفاده کرد .کابينت ھا و کتابخانه نيز با
ارتفاع کم در خانه قرار داده شوند .ھمچنين برای شومينه که معموال قسمت اصلی خانه را تشکيل می دھد می توان از جنس ام دی اف به رنگ
سفيد ﯾا از جنس چوب و برای تزﯾين آن می توان از آجر ﯾا کاشی و سراميک سفيد بھره گرفت.
برای سبک مدرن گياھان با طراوت پيشنھاد می شود عالی ترﯾن گزﯾنه گل ھای طبيعی اند .در اﯾن شيوه زندگی وساﯾل تزﯾينی نيز بسيار کم در
خانه به کار می روند و می توانند شامل طراحی ھا و نقاشی ھای مدرن ﯾا مجموعه ھای ظرﯾف باشند.
منبع  :روزنامه ابتکار
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زيبـايی حـق شمـاست

ھمه ما به طبيعت رفتهاﯾم و از طراوت و شادابی آن لذت بردهاﯾم .گاھی
تصميم می گيرﯾم تا ھرز گاھی به آغوش سبزه و گل پناه ببرﯾم و در آنجا
فارغ از دنيای شلوغ و پرھياھو ،به تجدﯾد قوا بپردازﯾم و با جسم و روحی
صيقل داده شده به شھر و دﯾارمان باز گردﯾم اما حال و ھوای شھر چگونه
است؟
خيابانھای شلوغ ،کوچهھای پر سرو صدا ،ساختمانھای سر به فلک
کشيده ،ھواﯾی بس آلوده و تيره .زمانیکه در منزل را میگشاﯾيم ،نگاھمان
به شمعدانیھای کنار حوض نمیافتد .دﯾگر مجالی برای قدم نھادن در حياط
خانه و لذت بردن از سرسبزی باغچه کوچکمان نمیﯾابيم .آنچه اکنون در بدو
ورود به منزل جلوه مینماﯾد ،فضای اتاق نشيمن و ﯾا نماﯾی کلی از
آشپزخانه امروزی ) (nepoمیباشد .ما نيز ﯾا روی صندلی اتاق نشيمن ) ھمان ھال( نشسته و ﯾا به جھت تغيير ذائقه به آشپزخانه رفته و از غذای
آمادهای که از فروشگاه تھيه کردهاﯾم ،تناول میکنيم .تماشای برنامهھای تلوﯾزﯾون و صرف شام در کنار تصاوﯾر تلوﯾزﯾونی حرکت بعدی ما را شامل
میشود .اکنون نوبت رفتن به رختخواب و خواب است .به نظر شما اﯾن ھمان زندگی زﯾبا و اﯾدهآل است؟ آﯾا خانه ،تنھا جاﯾی برای خوردن و
خوابيدن به حساب میآﯾد؟
حدود  ٨۵درصد از زمانی که ما در حال کار و فعاليت ھستيم و نيز ساعاتی را که به استراحت و خواب میپردازﯾم ،در فضاھاﯾی اﯾن چنين سپری
میشود .اﯾن بخش از زمان که کم ھم نيست را میتوان لذت بخشتر و دلنشين تر ساخت اما چگونه؟
تنھا ھنر زﯾبای دکوراسيون داخلی و چيدمان داخلی است که تواناﯾی اﯾجاد فضاﯾی زﯾبا و مبتنی بر آنچه در روﯾا میپرورانيم و در طبيعت به دنبالش
ھستيم را داراست .خيلی از ما با شنيدن کلمه دکوراسيون)داخلی( ،آن را مختص به قشری خاص که در فضاﯾی متفاوت )از آنچه كه ما در آن
زندگی میکنيم( میپندارﯾم .گو اﯾنکه دﯾگران و عام مردم حق استفاده و بھرهمندی از اﯾن ھنر زﯾبا را ندارند .صد البته که چنين نيست ،فقر و درآمد
پاﯾين افراد جامعه بوده است .اﯾن امر سبب شده تا روند رو به رشدی که ما در اﯾن عرصه داشتيم نزول ﯾابد ،به نحوی که غالب مردم از عباراتی
چون دکوراسيون داخلی ھراسان و فراری شدهاند.
اما زﯾباﯾی حق آدمی است و لذت بردن از آن شاﯾسته ھر اﯾرانی زﯾبا اندﯾش و ھنرمند است .خيلی از ما بارھا و در بدو ورود به خانه با اﯾن سوال از
جانب ھمسر و مادرمان مواجه شدهاﯾم» :چيزی تغيير نکرده؟ اﯾن طوری بھتر نشد؟ و امثالھم«...
ما نيز پس از نيم نگاھی که به اطرافمان میاندازﯾم ،نظرات خود را اعالم داشته و سعی و کوشش آنھا را در متنوع ساختن فضای داخلی تحسين
میکنيم .پس اﯾنگونه تغييرات و اﯾجاد چيدمانی جدﯾد مختص به قشر خاص و فضاﯾی با وﯾژگیھای منحصر به فرد نيست .آنچه مھم است استفاده
بھينه و البته کارآمد از فضاست .آری کارآمد .زﯾرا ھر فضاﯾی باالخره به نحوی سروسامان میگيرد .ﯾعنی آشفتهترﯾن فضاھا ھم ،در آنھا چيدمان
صورت گرفته ولی تاثير ﯾک چيدمان عالی و حساب شده بر روحيه و کارآمدی ما کجا و تاثير ﯾک چيدمان به ھم رﯾخته کجا؟
توجه كنيد ،اﯾن طرز استفاده از فضای اطرافمان است که اھميت دارد نه خود فضا.
اﯾن مطلب را ھميشه در نظر داشته باشيد ،فضاﯾی که دارﯾد از آنچه میبينيد بزرگتر است» .کمتر ،بيشتر است «.اﯾن مثلی است که دکوراتورھا بر
آن تکيه داشته و با ھمين دﯾد در فضاھاﯾی که از دﯾد شما بسيار کوچک است ،زﯾباترﯾن چيدمان را به اجرا میگذارند .حال اﯾن سوال در ذھن شما
نقش میبندد که چگونه میتوان با صرف ھزﯾنهای اندک و زمانی کوتاه ،از ﯾک چيدمان عالی در محيط اطرافمان بھره برده و به دکوراسيون داخلی
اھميت داد؟
پاسخ اﯾن است که در شمارهھای بعدی ھمراه ما باشيد تا :

www.takbook.com

www.takbook.com
▪ فنون بھرهمندی از فضاھای کوچک اطرافتان را آموخته و خود تجربه کنيد.
▪ با اصول اوليه چيدمان ﯾعنی فرم ،نور ،رنگ ،بافت ،جنسيت ،کف ،سقف ،دﯾوارھا ،مبلمان و  ...آگاھی ﯾافته و به نحو احسن از آنھا در چيدمانھای
خود ﯾاری بگيرﯾد.
▪ دکوراسيون منزل و محل کارتان را به سادگی تغيير داده و به زﯾباﯾی اجراکنيد.
▪ با ھنرھای تزﯾينی – کاربردی بيشتر آشنا شوﯾد.
● كوتاه ،اما مفيد
▪ ھيچگاه برای فضاھای کوچک از سراميکھا و کف پوشھاﯾی با ابعاد بزرگ استفاده نکنيد.اﯾن حالت برای فضاھای بزرگ برعکس میباشد .ﯾعنی
عدم استفاده از سراميکھای کوچک در فضاھای بزرگ .در حالت اول سراميکھای بزرگ سبب کوچکتر دﯾده شدن فضا و سراميک کوچک در فضای
بزرگ باعث میشود تا بزرگی فضا به چشم نياﯾد.
▪ در محيطھای کاری و مکانھاﯾی که مدت زمان زﯾادی از شبانه روز را درآن جا میگذرانيم ،در انتخاب رنگھای گرم و تند وسواس بيشتری نشان
داده و ترجيحا از رنگھای آرام و معتدل استفاده شود.
▪ پردهھا را ھماھنگ با رنگ حاکم در محيط انتخاب کنيم.
▪ قبل از پرداختن به اجرای دکوراسيون ،سالئق و روحياتمان را در نظر گرفته و با توجه به ميزان ھزﯾنهای که برای انجام اﯾن امر کنار گذاشتهاﯾم،
برنامهرﯾزی کرده و اقدام به طراحی و سپس اجرا كنيم.
منبع  :مجله خانواده سبز
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زيبا کردن اتاق فرشته ھای کوچک

اتاق کودکان برخالف اتاق پدر و مادر فقط اتاق خواب و استراحت نيست
بلکه محل بازی ،انجام تکاليف درسی و به طور خالصه اتاق زندگی است.
اﯾن اتاق معموال ً مساحت کمتری نسبت به اتاق پدر و مادر ﯾا ساﯾر
بزرگترھای خانواده دارد .کوچک بودن اتاق ھمراه با خردهرﯾزھای فراوان
کودکان و نيز تماﯾل فطری بچهھا به شادی ،تمھيدات وﯾژهای را برای
ساماندھی فضای اتاق آنھا میطلبد.
▪ از ميان شکل ،جنس و رنگ اشياء ،کودکان بيش از ھمه به رنگ توجه دارند
و فضاھای رنگی برای آنھا جذاب است.
▪ در طرحھای رنگارنگ ،طرحھاﯾی با لکهھای بزرگ رنگی ﯾا زمينهھای رنگی
قوی بيش از طرحھای رﯾز نقش و نامفھوم نظر کودکان را جلب میکند.
▪ رنگھای شاد با شدت باال مشتمل بر سه رنگ اصلی )زرد ،قرمز ،آبی( و رنگھای مکمل آنھا )سبز ،نارنجی ،بنفش( بيش از رنگھای ترکيبی
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مورد توجه کودکان است.
▪ پس از رنگ ،اشکالی که از ترکيب سه شکل خالص ھندسی )مربع ،مثلث و داﯾره( اﯾجاد شده باشند بيشتر از شکل واقعی اشياء جذابيت دارند.
فانتزی نمودن اشکال با استفاده از تقسيم آنھا به سه شکل ذکر شده موجب شادی کودکان میشود.
▪ از آنجا که به طور معمول ارتفاع لباس کودکان کمتر است میتوان با توجه به سن و جنس فرزندان تقسيمات بيشتری را در ارتفاع کمدھای دﯾواری
انجام داد و از آنھا ﯾا به صورت طبقه و قفسه ﯾا کشو برای قرار دادن خرده رﯾزھای آنان استفاده کرد .ھرچه اتاق خواب کوچکتر باشد نياز به کمد با
طبقه بندی متنوع بيشتر است.
▪ ھنگام انتخاب تخت ،بھتر است تختھاﯾی انتخاب شوند که دارای کشوھای تحتانی باشند .در صورتی که تخت کنونی فرزندتان چنين نيست
میتوان جعبهھاﯾی با ارتفاع کوتاھتر از پاﯾه تخت ساخت )با رنگ آميزیھای متنوع( و از آنھا برای خرده رﯾزھای بچهھا استفاده کرد.
▪ در صورتی که ﯾک اتاق به طور مشترک متعلق به دو فرزند است بھتر است فضای اتاق به نحوی تقسيم شود که ھر ﯾک از فرزندان بخشی را
متعلق به خود بداند .اﯾن کار با استفاده از ﯾک پارتيشن مشبک چوبی به ارتفاع حداکثر ﯾک و نيم متر ،قفسهھای قابل انعطاف اسباببازیھا و ﯾا
کتابخانه دو سوﯾه امکان پذﯾر است.
▪ اگر ھر ﯾک از دﯾوارھای اتاق به ﯾک رنگ درآﯾد فضاﯾی شاد و جذاب ،بدون نياز به تزﯾينات بسيار فراھم میآﯾد .رنگھای زرد و سبز در کنار رنگ
سفيد دﯾوارھا عالوه بر آنکه باعث جلوه ھرچه بيشتر وساﯾل اتاق میشود ،با روحيه بالندگی و سرزندگی کودکان نيز متناسب است.
▪ از ﯾک نوع پارچه طرحدار برای پرده و روتختی و ...استفاده کنيد .ھمان طرح پارچه برای آباژور اتاق کودکان و قاب عکس ھم میتواند استفاده
شود.
اگر ھنگام تعوﯾض روتختی ،پرده اتاق نيازی به تعوﯾض ندارد از پارچه جدﯾد به عنوان واالن پرده استفاده نماﯾيد و ﯾا آن را به صورت نواری پاﯾين پرده
بدوزﯾد؛ ﯾا طرحھای آن را روی پرده تکهدوزی کنيد.
▪ پارچهھای ساده رنگی در کنار ﯾکدﯾگر نسبت به پارچهھای طرح دار جذابتر به نظر میرسند.
▪ در صورتی که نقش و تصوﯾر خاصی در وساﯾل اتاق کودک وجود دارد آن نقش ﯾا تصوﯾر فانتزی را در ساﯾر قسمتھای اتاق نظير کمد و روبالشی
نيز استفاده کنيد.
▪ رنگآميزی مجدد قاب ،دستگيره کمدھا و قفسهھای قدﯾمی با چند رنگ شاد ،راه کم ھزﯾنهای برای اﯾجاد تنوع در فضای مختص کودکان است.
▪ بعد از خرﯾد وساﯾل اتاق کودک با استفاده از ھارمونیھای تيره -روشن ،رنگھای وساﯾل در پرده ،روتختی و ...ترکيب و تنوع مجموعه را با
استفاده از ذوق خودتان غنی کنيد .اگر وساﯾل خرﯾداری شده رنگھای زنده و شاد ندارند ،خودتان رنگھای زرد ،قرمز و سبز و ﯾا ساﯾر رنگھای
شاد و غير زننده را مبنای رنگآميزی ساﯾر اجزای اتاق قرار دھيد.
▪ از ﯾک کاله حصيری به صورت وارونه میتوان لوستر فانتزی و جالبی برای اتاق بچهھا درست کرد.
▪ به جای پرده میتوانيد از حصيرھای رﯾزبافت آفتابگير استفاده کنيد و سطح آن را نيز ھماھنگ با ساﯾر قسمتھای اتاق نقاشی نماﯾيد.
▪ رنگ کردن کارتنھای مقواﯾی در ابعاد مختلف و ﯾا روکش کردن آنھا با کاغذ کادو و ناﯾلونھای فانتزی محلھای مناسبی را برای خرده رﯾزھای
کودکان فراھم میکند.
منبع  :وزارت آموزش و پرورش اﯾران
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زيبايی را به نشيمنھای منزل بياوريد

در زندگی آپارتمانی امروز ،نشيمنھای کوچک در بيشتر خانهھا به چشم
میخورد ،اما با اﯾن حال نشيمنھا ،ﯾک محل عمومی برای تمامی افراد
خانواده است .نشيمن در منزل ،ﯾک فضای خصوصی است که در آن بتوانيم
دراز بکشيم ،استراحت کنيم ،به تماشای تلوﯾزﯾون بنشينيم و حتی مطالعه
کنيم .خيلی از خانمھا برای دکور نشيمنھای منزلشان ،دچار مشکل
ھستند.
)فنگشوﯾی( چه میگوﯾد؟ نشيمن جاﯾی است که باﯾد مجموعهای از آثار
ھنری و عتيقهھای خود را در آن به نماﯾش گذاشت ،اما بدانيد آنچه که
انتخاب میکنيد ،نشانهھاﯾی در مورد شخصيت شماست .دکور منزلتان را
طوری طراحی کنيد که از دﯾدن ھر روزه آن خسته نشوﯾد پس باﯾد سليقهای
خاصی به کار ببرﯾد و با دقت و به خوبی اجناس داخل نشيمن که شامل
تلوﯾزﯾون ،مبلمان ،اشيای تزئينی و دکورھای زﯾبا ،ھمچنين تابلوھای شيک و
زﯾباست را در نشيمنھای خانهتان قرار بدھيد .تلوﯾزﯾون را در جاﯾی بگذارﯾد
که کمتر مورد توجه قرار گيرد وگرنه دائما توجه شما را به خود جلب کرده و
بيش از حد سرگرم آن خواھيد شد.
ھمچنين به ﯾاد داشته باشيد که وساﯾل خانه را طوری در کنار ھم قرار دھيد
تا انرژی به آسانی در اتاق جرﯾان پيدا کند .از انباشتگی و استفاده از ميزھای زﯾاد پرھيز کنيد .در کتاب فنگشوﯾی به زبان ساده ،ترجمه
محمدصادق شرﯾعتی آمده است ،نشيمن محل اصلی تجمع و مرکز زندگی خانوادگی است ،جاﯾی که ھمه زندگی میکنند و برای دوستانتان ھم
که به خانه شما میآﯾند باﯾد کامال راحت باشد .در اﯾن اتاق است که انرژی بيش از آنکه در بقيه نقاط خانه و در ميان خانواده پراکنده شود ،جمع
میشود.
به ﯾاد داشته باشيد در نشيمنھاﯾی که کاناپه در مرکز آن قرار دارد و طوری است که پشت شما به طرف در بوده و شما نمیتوانيد کسی را که
وارد میشود ،ببينيد ،الزم است نوعی ساختار حماﯾتی در پشت سرتان اﯾجاد کنيد .به عنوان مثال ،ﯾک ميز میتواند از افرادی که بر روی کاناپه
نشسته و پشت به در اتاق ھستند ،حماﯾت کند.
ھمچنين نور اتاق در فنگشوﯾی بسيار مھم است ،چرا که نور ،خود انرژی است ،با خاموش کردن ﯾک المپ مرکزی پرنور و روشن کردن المپھای
کوچک در کنارهھا و نماﯾان کردن گوشهھای تارﯾک اتاق و اﯾجاد ھالهھای نور میتوانيد حالت اتاقتان را عوض کنيد.
ھمچنين با تعبيه اثاثيه روشن در اتاق ،بهخصوص در جاھای مخصوص ،انرژی را میتوانيد در منزلتان فعال کنيد .معموال ﯾک المپ راهحل مناسبی
برای از بين بردن ﯾک فضای منفی در ﯾک خانه است.
▪ گرمای شومينه
به ﯾاد داشته باشيد که اطالع و تغيير شدت نور در ﯾک اتاق مھم است ،زﯾرا نياز اتاق نشيمن به انرژی بر اساس کاربردھای مختلف آن تغيير
میکند .ترکيب کرکره و پرده نازک در خانه عالوه بر پوشش برای پنجره در رابطه با نور انعطاف الزم را نيز فراھم میکند ،حاشيهھای آنھا لبهھای
زمخت را میپوشانند .اگر شومينه ندارﯾد گرداگرد ميزی در مرکز ،صندلی و گلھای بزرگ بگذارﯾد تا فضا را لطيف و روشن کند .با توجه به فرا رسيدن
فصل سرما ،در خانهھاﯾی که شومينه وجود دارد ،بھتر است شومينه در جاﯾی قرار بگيرد که گرمای خانه را خوشاﯾند کند .میتوانيد با قرار دادن
آﯾنه در باالی شومينه اﯾن ادعا را کامل کنيد .در عين حال سطح نقرهای براق آﯾنه پادزھری طالﯾی برای گرمای شومينه فراھم میکند .ﯾادتان باشد
آﯾنهای که شما در قسمتی از خانهتان قرار دادهاﯾد ،چه چيزی را بازتاب میدھد در صورتی که اتاق شما انباشته باشد ،آﯾنه سردرگمی را گسترش
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میدھد و ھمه مشکالت شما بهطور چشمگيری دو برابر خواھد شد.
▪ نشانهھای منازل ما
منازل ما پر از نشانهھاﯾی ھستند که دائما بر انرژی ما تاثير میگذارند .تصاوﯾری که به دﯾوارھا آوﯾزان میکنيم ،میتوانند منبع موثری برای آرامش
باشند؛ نصب تصاوﯾر خانوادگی ﯾا ﯾک عکس و ﯾا نقاشی خاصی میتواند حس ھمبستگی را در خانه تقوﯾت کند ،اگر بر چيزی متمرکز شوﯾم ،انرژی
ما را جذب کرده و کاتاليزوری میشود تا روﯾدادھا و افرادی که در زندگی ما تاثيری داشتند را به خاطر بياورﯾم .برعکس اگر خود را در محاصره
تصاوﯾری قرار دھيم که در آنھا تنھا چھرهھای اشخاص عبوس و ﯾا تنھا کشيده شده؛ ممکن است احساس تنھاﯾی ما را افزاﯾش دھد .ھمچنين
آوﯾزان کردن نقاشیھاﯾی که به صورت آبستره ھستند ،شفافيت و تمرکز را از بين برده و احساس عدم تمرکز و عدم کمال را در ما اﯾجاد میکنند.
▪ کـوتـاه از فنـگشـوﯾی
_ بھتر است ھيچ صندلی پشت به در نباشد ،خيلی مھم است که صندلی ميزبان خود را در موقعيتی قرار دھيم که به اطراف خود مسلط باشد و
در ﯾک حالت اﯾدهآل اگر رو به در باشد ،خيلی خوب است و حتی میتوان برای حماﯾت از ميزبان خود ،او را در جاﯾی از اتاق قرار دھيم که پشت به
دﯾوار باشد .مبلھای مرتب و چيده شده رو به تلوﯾزﯾونھا اجازه میدھند تلوﯾزﯾون بر اتاق غالب و ارتباطات خانوادگی را دشوار و ﯾا به حداقل
برساند ،چيدن صندلیھا دور شومينه ﯾا بخاری ﯾا حتی ميز قھوهخوری بھتر است.
_ شما کد بانوی اﯾرانی معموال در آشپزخانه غذا میپزﯾد و در نشيمن آن را میخورﯾد ،اما در صورتی که ناچار شوﯾد از آشپزخانه به عنوان
ناھارخوری استفاده کنيد ،دقت داشته باشيد که حتما وساﯾل را تميز کرده و پيش از شروع به خوردن غذا توجه خود را از عمليات تھيه غذا برگرفته
باشيد .اﯾن کار را ﯾا با پوشاندن محيط آشپزخانه ﯾا با کم کردن نور انجام دھيد .ﯾعنی به جای ﯾک المپ درخشان عمومی در تمام آشپزخانه
میتوانيد از شمع ﯾا ﯾک المپ پرنور در باالی ميز برای انتقال انرژی استفاده کنيد.
منبع tehroon٢٠. :

http://vista.ir/?view=article&id=91599

زيبايی موزائيک در ايجاد و ارزش نھادن به فضاھای مختلف

ھنگامی که قطعات کوچک و رنگين شيشه ،سنگ ،ﯾا کاشی کنار ھم قرار
می گيرند و تصاوﯾر گوناگون ﯾا طرح ھای تزﯾينی پدﯾد می آﯾد ،به اﯾن کار
موزائيک گفته می شود؛ اﯾن ھنری باستانی است که ھمواره در حال کشف
مجدد است .در اﯾن پيداﯾی دائمی ،موزائيک به عنوان ﯾک ھنر تزﯾينی چون
نقش روی دﯾوار ،آشنا ولی پيش پا افتاده می نماﯾد تا باالخره در دستان
چيره دست ﯾک ھنرمند قرار گيرد ،آنگاه اﯾن بيان ھنری به طراوت و تازگی
ذھن خالق آن خواھد شد.
قطعات سنگی ای که برای ﯾک طرح موزائيک کف به کار می روند آن قدر
کوچک ھستند که اﯾن طرح موزائيک در واقع نقاشی با سنگ محسوب می
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شود و از اﯾن رو موزائيک کف  ،پا را بسيار فراتر از محدوده ھای اﯾن رسانه
گذاشته است .امروزه موزائيک ھا را به ھمان طرﯾقی درست می کنند که
روزگاری به عنوان مواد کفپوش در پومپئی به کار می رفت .بدﯾن ترتيب که
قطعات کوچک سنگی را برداشته و با دست در مالت قرار می دھند .اﯾن روش فوق العاده ساده از لحاظ طراحی انعطاف پذﯾر محسوب می شود و
به ھمين خاطر کفپوش ھای موزائيک را دائماً در لبه برش سبک فضاھای داخلی قرار می دھد .بنابراﯾن جای تعجب نيست موزائيک که در تمام دوره
ھا از عھد باستان گرفته تا به حال استفاده می شده و نماﯾانگر قدرت صاحب خانه بوده است ،ھمواره کفپوشی واال و مظھر عشق به سبک ھای
نوﯾن شمرده شده؛ حتی امروزه نيز تفاوتی حاصل نشده  :کفپوش ھای موزاﯾيک به طور مرسوم دارای رنگ ھا و طرح ھای بی حد و اندازه ای
ھستند.
● موزائيک ھای آماده
روشی ارزان تر برای پوشش کف ؛ استفاده از موزائيک ھای آماده برای خلق مرزھا و عناصر تزﯾينی است .پس زمينه مشبک می تواند برای
ھرگونه پوشش کف استفاده شود؛ گرچه استفاده از سنگ راﯾج تر است .امواج پيچشی ،درختان مو ﯾا برگ ھای پاﯾيزی برخی اوقات حاشيه ﯾک
طرح ساده را تشکيل می دھند .می توانيد با تدبير و تمھيدی که می اندﯾشيد ،عناصر تزﯾينی موزائيک را داخل کاشی ھای سراميک ﯾا حتی درون
کفپوش ھای چوبی درج نماﯾيد تا در کل ﯾک جنس مخلوطی مطابق با سليقه تان به وجود آﯾد.
مثال ً شاﯾد تماﯾل داشته باشيد تصوﯾری رنگی در کف آشپزخانه نقش بزنيد .احتماال ً قطعه ای موزائيک به رنگ کفپوش ھای ورودی می تواند حروف
اول اسم صاحبخانه را بر خود داشته باشند که اﯾن نيز موقعيت برجسته و واالی صاحبخانه را می رساند .ﯾا در نظر بگيرﯾد چه ھيجان انگيز خواھد
شد اگرموزائيک ھای شيشه ای داخل قطعات سنگ مرمر قرار گيرند .اﯾن قطعات شيشه ای مانند جواھری گرانبھا از سطح کدر و مات اتاق بازتاب
می کنند .در واقع ھيچ محدودﯾتی وجود ندارد .موزائيک ھا ھمان قدر به آرامی بر کف حمام جای می گيرند که بر کف اتاق پذﯾراﯾی.
ھمچنان که می توانيد وساﯾل و لوازم مختلف را با افزودن چيزھای مناسب غنا بخشيد ،اﯾن مطلب درباره کف اتاق نيز صادق است که می تواند با
موزائيک آراسته شود ،اما تصاوﯾر سنگی چند منظوره تر از لوازم پارچه ای ھستند؛ در ﯾک ترکيب شورانگيز ،قطعات کنار ھم ردﯾف شده موزائيک
می تواند مانند ﯾک ستاره نقشی محوری در طراحی کف اتاق اﯾفا کند .معدودی از طرح ھای کف  ،حالتی پر اقتدار بسان کف ھای تماشاﯾی
تشکيل شده از سنگ ھای رنگی دارا ھستند .اگر خواھان طرحی رنگی و ظرﯾف ھستيد ،قطعات موزائيک را برای پوشش کف مد نظر قرار دھيد.
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=111944

ساختار رنگ در چيدمان اتاقھا

بازرگانی ميھمانی ترتيب داد و بانوان و آقاﯾانی را به شام دعوت کرد.
ميھمانان ھنگام ورود با بوی مطبوع غذا که از آشپزخانه به مشام میرسيد،
مواجه شدند و برای خوردن آن غذا مشتاق شدند .وقتی اﯾن جمع شاد دور
ميز انباشته از خوراکیھای لذﯾذ گرد آمدند ،ميزبان آپارتمان را غرق نور قرمز
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کرد .زﯾر نور قرمز گوشت بسيار خوشمزه و اشتھاآور جلوه کرد اما اسفناج
سياه و سيبزمينی ،قرمز روشن به نظر آمد .قبل از اﯾنکه ميھمانان فرصت
بيرون آمدن از حيرت اﯾن صحنه را داشته باشند ،نور قرمز تبدﯾل به نور آبی
شد .کباب حالت گندﯾده به خود گرفت و سيبزمينی حالت کپکزده به نظر
آمد .تمام کسانی که مشغول شام خوردن بودند فورا اشتھای خود را از
دست دادند.
وقتی نور زرد وارد کار شد و رنگ قرمز شربتھا را تبدﯾل به رنگ مھوع روغن
کرچک کرد ،ميھمانان تبدﯾل به نعشھاﯾی متحرک شدند .عدهای از بانوان
که ظرﯾفطبعتر بودند به شتاب برخاستند و اتاق را ترک کردند .با وجود اﯾنکه میدانستند تغييرات بهوجود آمده صوری بوده و فقط ناشی از تغيير نور
است .با اﯾن حال کسی دﯾگر به خوردن فکر نمیکرد .سپس ميزبان با خنده چراغھای سفيد را روشن کرد و خيلی زود ميھمانان روحيه شاد خود را
باز ﯾافتند .راستی چه کسی میتواند منکر تاثير عميق رنگ بر ما شود .رنگھا حامل نيروھا و انرژیھای درخشندهای ھستند که بر حسب اﯾنکه از
آنھا آگاه باشيم ﯾا نه بر ما اثرات مثبت و منفی خواھند گذاشت .مسلما ھنرمندان برای خلق آثار اسرارآميز و آسمانی خود از انواع رنگ استفاده
میکنند که نهتنھا از لحاظ بصری بلکه از جنبه روانشناسی نيز تاثيرات شگرفی بر آدمی میگذارد .در چين فروزانترﯾن رنگھا برای امپراتور ﯾا فرزند
خدا محفوظ بود .ھيچکس حق نداشت جامه زرد بر تن کند ،رنگ زرد نشانه درﯾاﯾتو روشنی افکار برتر بود .ھمچنين وقتی چينیھا در مراسم عزا
جامه سفيد بر تن میکنند ،نشانه آن است که متوفی به قلمرو خلوص و بھشت مشاﯾعت شده .رنگ سفيد ،به مفھوم ﯾک اندازه شخصی نيست
و برای ھداﯾت درگذشتگان به سوی کمال پوشيده میشود .به طور کلی میتوان گفت تنھا کسانی که عاشق رنگ ھستند میتوانند زﯾباﯾی و
کيفيت ذاتی آن را درک کنند .رنگ ،مواھب خود را تقدﯾم ھمگان میکند ولی رموز نھانی خود را برای شيفتگان واقعی به جلوه درمیآورد .درجه
روشناﯾی و تارﯾکی رنگھا...
بدون تردﯾد انسانھا از طرﯾق حواس پنجگانه خود )المسه ،بيناﯾی ،شنواﯾی ،چشاﯾی ،بوﯾاﯾی( که خداوند رحمان به آنھا عناﯾت کرده ،نسبت به
مسائل پيرامون محيط زﯾست خود شناخت و معرفت پيدا میکنند و از راه چشم با پدﯾدهای به نام رنگ آشنا میشوند .برداشت انسان از رنگھا
بستگی به طول موج آنھا دارد و اﯾن موضوع را برای نخستينبار ،اسحاق نيوتن -دانشمند معروف انگليسی -با کشف علت روﯾت شدن رنگينکمان،
در قرن ھفدھم به اثبات رساند.
رنگھا به طور کلی به دو دسته تقسيم میشوند؛ رنگھای گرم و رنگھای سرد.
رنگھای گرم موجب اﯾجاد ھيجان و شادابی در روحيه انسان میشوند و حتی در شدت جرﯾان خون نيز بیتاثير نيستند .اﯾن نوع رنگھا عبارتند از:
زرد ،نارنجی و قرمز که حالت پيشرویکننده دارند؛ به اﯾن معنی که در کوچکنماﯾی محيطھای بزرگ ،نقش اساسی را اﯾفا میکنند.
رنگھای سرد از ھيجانات میکاھند و حالت پسروی دارند و در بزرگنماﯾی محيطھای کوچک مورد استفاده قرار میگيرند ،ھمچنين اﯾن رنگھا از
شدت جرﯾان خون میکاھند .بھتر است در مناطق گرمسير از اﯾن نوع رنگھا بيشتر استفاده شود تا از گرمای محيط تا حدودی کاسته شود.
رنگھای سرد عبارتند از :سبز ،آبی و نقرهای .رنگھای روشن و تيره از اﯾن قاعده مستثنا نيستند .وقتی که درجه روشنی ﯾا تارﯾکی رنگ را تعيين
میکنيم ،صحبت از کميت درخشندگی آن کردهاﯾم .درخشندگی از دو راه میتواند تغيير ﯾابد؛ راه اول ،اختالط ﯾک رنگ با رنگ سفيد ،سياه ﯾا
خاکستری و راه دوم ،اختالط ﯾک رنگ با رنگی با درخشندگی متفاوت است.
رنگھای روشن عبارتند از :آبی کمرنگ ،صورتی کمرنگ ،کرم ،بژ ،سبز کمرنگ و...
رنگھای تيره عبارتند از :قھوهای ،صورتی پررنگ ،سرمهای ،سبزتيره و...
به عبارتی رنگھای روشن فضا را بزرگتر از حد معمول نشان میدھند و به وسعت فضا از لحاظ دﯾد میافزاﯾند.
رنگھای تيره فضا را کوچکتر نشان میدھند و از وسعت فضا به لحاظ خطای بيناﯾی میکاھند.
دستهای دﯾگر از رنگھا را رنگھای ھمخانواده )ھارمونی( و رنگھای متضاد )کنتراست( تشکيل میدھند .اﯾن دو دسته از رنگھا و استفاده از آنھا
در کنار ھم به وجود میآﯾند .وقتی از ھارمونی ﯾا ھماھنگی رنگھا سخن میگوﯾيم ،اثرات قوام دو ﯾا چندرنگ را ارزﯾابی میکنيم .ترکيب رنگھای
بسيار مشابه )طيف وسيعی از خانواده آبی -سرمهای تا کمرنگترﯾن درجه آن ﯾعنی آبی کمرنگ ﯾا آبیخاکستری( ﯾا رنگھای متفاوت با ساﯾهھای
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ﯾکسان )آبی -خاکستری ،سبز -خاکستری ،صورتی -خاکستری ﯾا بنفش -خاکستری( را ھارمونی رنگھا میگوﯾند.
وقتی از کنتراست رنگھا سخن میگوﯾيم تفاوت بين دو اثر رنگ مقاﯾسه میشود .وقتی اﯾن فرق و تفاوت به حد اعالی خود برسد ،ﯾعنی به تضاد
رنگھا رسيدهاﯾم؛ مثل سفيد -سياه ﯾا سرد و گرم.
آبی  -زرد ،بنفش -زرد ،سبز -قرمز ،آبی -قرمز ﯾا زرد -مشکی نمونهھاﯾی از کنتراست را به وجود میآورند.
چکيده اﯾن مطلب سلسله اصول و قواعدی را به دست میدھد که میتوان با رعاﯾت و به کارگيری آن ،رنگی مناسب را برای چيدمان وساﯾل منزل
ﯾا محل کار انتخاب کرد .بهطور کلی میتوان گفت که طراحی و چيدمان ﯾک محيط به تصميمگيری در مورد رنگآميزی آن نيز بستگی دارد ،پس
رنگھا را خوب بشناسيم.
منبع  :روزنامه کارگزاران
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سادگی  ،زيبايی می آورد

نصب قاب و تابلو به دﯾوار ،در خانه ھا و محيط ھای اداری مثل دفتر کار،
متداول و مرسوم است ،زﯾرا بر جلوه ی اتاق و فضای داخلی می افزاﯾد.
تابلوھاﯾی که در ﯾک محيط نصب می شوند ،حتی می توانند بازگو کننده ی
افکار و اﯾده آلھای اشخاص باشند ،بنابراﯾن نسبت به آنچه در قاب قرار می
دھيد ،توجه وافر داشته باشيد .ممکن است شما تابلوھاﯾی از آثار ھنری و
دستی را ترجيح دھيد ،مثال ً نقاشی ،خوشنوﯾسی ،فرش ،معرق ،سوخته
کاری روی چوب ،فلزکاری با مس و برنز ،گلسازی به شيوه ھای مختلف ،و
خالصه کار دست ھنرمندان که شاﯾد خود شما نيز جزء ھمين ھنرمندان
باشيد.
تصاوﯾری از مناظر گوناگون ،چھره ھای سرشناس ﯾا افراد خانواده ،چاپ
دستی ،کوالژ ،حتی تکه ھاﯾی از پارچه و کاغذ دﯾواری که رنگ آن ھا متناب
با اشيای تزﯾينی و مبلمان منزل باشد ،ھمه می توانند به عنوان تابلوھای
زﯾبا محيط درونی خانه را بياراﯾند .بنابراﯾن باﯾد گفت ھرگز دﯾوارھای اتاق
نشيمن تان را خالی و بی مصرف رھا نکنيد .بھترﯾن عناصری که می توانند
دﯾوارھاﯾتان را به زﯾباﯾی بياراﯾند ،تابلوھای نقاشی ﯾا حتی عکس ھای
خانوادگی ھستند.
نيازی نيست که تصوﯾر ﯾا فرش گران قيمتی را در قابی فاخر قرار دھيد تا به تأثير مورد نظر دست ﯾابيد .از قضا در اﯾن مورد ،سادگی غالباً زﯾباﯾی در
پی می آورد .بھترﯾن قاب و تابلو برای اتاق نشيمن ،آميزه ای ھمگون از رنگ ھای به کار رفته در تزﯾينات و بافت ھای اتاق است.
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اندازه ی تابلو و در نظر گرفتن تناسب ميان چندﯾن قاب و حفظ تقارن در نصب کردن تابلوھا ،از نکات با اھميتی است که باﯾد مراعات کنيم.
در خانه ای پر از اشياء و مبلمان مختلف ،تابلوھا بسيار نمود پيدا کرده ،سرﯾع جلب توجه می کنند .اگر بخواھيم اصول طراحی داخلی را در نظر
گيرﯾم ،در مورد قاب ھا و تصاوﯾر کوچک باﯾد سعی کنيم تابلوھاﯾی را با اندازه ھای مختلف انتخاب کنيم و آن ھا را با رعاﯾت تناسب نزدﯾک به در و
پنجره نصب کنيم تا گوشه و کنار اتاق پر شود .تابلوھای بزرگ را نيز بر روی دﯾوار اصلی و ترجيحاً در مرکز دﯾوار نصب می کنيم .توجه داشته باشيد
که قاب ھا زﯾاد باال قرار نگيرند و ﯾک فرد با قامت متوسط بتواند بدون اﯾن که سر خود را بيش از حد باال برد ،به تابلوھا و ظراﯾف موجود در تصاوﯾر نگاه
کند.
به ھمين ترتيب قابی که برای ﯾک تصوﯾر به کار می برﯾم ،باﯾد متناسب با رنگ و نوع مبلمان باشد ،برای مثال اگر مبلمان منزل از چوب خود رنگ
باشد ،قاب ھای تابلوھا را نيز از چوب خود رنگ انتخاب می کنيم تا بين رنگ و کيفيت آن ھا ھماھنگی اﯾجاد شود.
منبع  :تبيان
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ساده زيبا قابل لمس

شاﯾد باور نکنيد که  ٧٠ﯾا  ٨٠درصد از سفر من صرف گشتن در مغازه ھای
دکوراسيون و لوازم خانگی گذشت و به دنبال خرﯾد مجالت روز دکوراسيون
دنيا تا بتونم مطالب جدﯾد را برای شما عزﯾزان تھيه کنم و از دﯾر کردم معذرت
ميخواھم.....
موارد کلی که نظر منو خيلی جلب کرد اول ترکيب وساﯾلی خيلی ساده
کھنه با وساﯾل منزل بود و جالب ترﯾن موردی که من دﯾدم چيدن روی ھم ٣
چمدان کھنه چرمی که ما ھمگی در خانه ھای مادر بزرگھاﯾمان دﯾدھاﯾم و
استفاده از آن به عنوان کتابخانه کوچک و ساده و روی سر چمدان آخر
مخصوصا حدود  ٢٠فش  ٣٠شمع مربع شکل و استوانه در رنگھای کرم
خاکستری اما در ارتفاعات مختلف.
که خيلی زﯾبا بود اما نميشد عکس گرفت!!!
در ترکيه مخصوصا شھر آنکارا تمام دکورھا نماد نو و رنگھای خاص خاکستری
بنفش و قھوھای بودکه البته رنگ سال ھم بنفش و زرد خردلی است در
کنتراسھای مختلف که از لباس تا وساﯾل خانه در ای رنگھا غرق بودند..اکثر مبل ھاﯾی که من دﯾدم خيلی سھده و شيک بارنگھای دودی و کرم
خاکستری باز ...قھوھای سوخته که چرم کھنه بودند و البته مشکی که مبل چرم مشکی مخصوصا مورد عالقه خودم ھست و عکسی از مبل
قدﯾمی که خودم برای خانه خودم تغييير دادم را براﯾتان ميگذارم
مبلھا ساده اما با کوسنھای مخمل بنفش و خردلی ساتن ھای گلدار تزﯾين شده بودند.
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و حتی روی ﯾک مبل که با پارچه ای ساده و نخيکاور شده بود ﯾک تور ساده بنفش خيلی کمرنگ با گلدوزی ھای رﯾز طالﯾی ﯾکدست روی وسط
مبل ساده انداخته شده بود
پرده ھا خيلی ساده اگر چيندار ساده تر و اگر طرح دار بدون چين اما طرحی شلوغ مثال کامل بته جقه ھای درشت اما در ﯾک رنگ مخصوصا قرمز در
دکوراسيون مشکی....و دودی و خاکستری......
و البته ميرسيم به ﯾک اﯾده زﯾبا .........از خودم !!!::
من حدودا دو سری حرﯾر خاکستری روشن...ھر سری  ۶تا  ٧متر !!!!با عرض  ١۵٠حرﯾر ھای ارزانی در بازار استو به راحتی خرﯾدم! و آن را از روی
چوب پرده آوﯾزان کرده کشيده تا دو طرف ﯾک اندازه باشند و قسمتی بر روی زمين چين ميخورد!!بعد دور ان را با روبان اول نقره ای ﯾا دسته تشکيل
شده از چند قيطان نقره ای و ﯾا رنگھای دﯾگر دلخواه بسته چند تا مھره آوﯾزان ھم خوشکله اما در ﯾک مغازه در تندﯾس تھران پروانه ھای تزﯾينی
کوچکی را دﯾدم که واسه اﯾن کار عاليه البته ٢تا ٣عدد را در وسط پرده سنجاق کنيد تا ھم خو شکل است ھم نميگذارندپرده بر روی چوب سر
بخورد..و زﯾر پرده پارچه سفيد ساده با ﯾک چين کم ﯾا صاف
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سبک امروزی

با استفاده از دو رنگ با زمينهھای مختلف که بر جزئيات طرح تاکيد و آنھا را
برجسته میکنند ،میتوان ﯾک طراحی خنثی در اتاق نشيمن را از حالت
سادگی محض در آورد .رنگآميزی تک رنگ  ،فضای کمينهگرای ژاپنی را
تداعی میکند که میتواند با مبلمانی کامال ً شرقی تشدﯾد شود.
برای داشتن محيطی امروزی ،انتخاب رنگھای خنثی به معنای به کارگيری
درجات رنگی است که از نظر شدت در ﯾک ماﯾهاند .رنگ آميزی دﯾوارھا با
رنگ ميانهای مثل طوسی گرم ،احساس بسيار آرامش بخشتری از سفيد
ﯾا کرم به ارمغان میآورد .ﯾک فرش کمرنگ نيز به روشناﯾی محيط کمک
میکند .برای طرحھای تک رنگ ،سورمهای گزﯾنه ی بھتری نسبت به
مشکی است و درجات مالﯾمتر آبی به شادابی محيط اتاق ﯾاری میدھد.
کاناپه با ﯾک طرح چاپی کرم و طوسی ماﯾل به قھوهای پوشانده شده و دﯾوار جلوﯾی با کاغذ دﯾواری متندار در زمينه ی آبی مليح پوشش داده
شده است .طرحھای برجستهتر در کوسنھا بيشتر به چشم میآﯾند .طرحھای چاپی تک رنگ ،ھمراه با کرم که در وساﯾل استفاده میشود،
بسيار آرام و چشم نوازند و برای جان دادن به طرحی خنثی و بیرنگ ،مناسب جلوه میکنند .در اﯾن اتاق قسمتھای قھوهای تيره در مبلمان ،به
طرح غنا بخشيدهاند ،در حالی که ميز چوبی جلوی مبل و صندلی تکی که تک رنگ نارنجی دارند ،محيط اتاق را گرمتر کردهاند .اﯾن روزھا مبلمان
شرقی با رنگ چوب به فراوانی در دسترساند و به راحتی میتوان آنھا را در خانهھاﯾی با معماری داخلی مدرن ،به کار گرفت.
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سبک راحت

در اﯾن اتاقنشيمن ،طرحی که بر پاﯾه ی رنگھای خنثی اﯾجاد شده ،با
استفاده از چند پوشش قابل تعوﯾض مبلھا ،جلوهای شاد و رنگارنگ پيدا
کرده است .فراھم آوردن اﯾن نوع دکوراسيون و حتی تعوﯾض آن در مواقعی
که میخواھيد در فضای اتاق تنوعی به وجود آورﯾد ،بسيار ساده است .اگر
عالقهمند باشيد ،اﯾن تغيير شکل ساختاری میتواند درباره ی ميزھا و
کاناپهھا نيز به کار گرفته شود .شست وشوی اﯾن پيراھنھای مبل بسيار
آسان است و ھزﯾنه ی کمتری نسبت به تعوﯾض پارچه ی مبلمان دارد .باﯾد
ابعاد مبلمان خود را به دقت اندازهگيری کنيد و برای جلوگيری از خراب شدن
احتمالی پارچه به ھنگام برش ،ابتدا ﯾک الگوی کاغذی با ابعاد مورد نظر تھيه
فرماﯾيد.
از نظر شناخت رنگ ،باﯾد بدانيد که رنگ خنثی با ھر رنگ دﯾگری ترکيب
میشود ،پس آراستن سطوح اتاق با رنگھاﯾی مانند خاکستری ماﯾل به
قھوهای ﯾا بژ ،ﯾک فضای خالی و در عين حال متنوع اﯾجاد میکند .رنگھای
خنثی را برای اشيای بزرگتر در نظر بگيرﯾد تا نتيجه ی بھتری حاصل شود.
در اﯾن جا ،به کارگيری رنگھای تازه و مالﯾم ،احساسی بھاری به وجود
آورده است .اگر میخواھيد محيط بستهتری برای فصل پاﯾيز داشته باشيد ،کافی است مجموعهای از پيراھن مبل با رنگ گرمتر تھيه کنيد.
اگر پردهھای افشان و پرچين دوست دارﯾد ،میتوانيد مانند پرده اﯾن اتاق ،پارچه پردهای را بلندتر از ارتفاع دﯾوار اندازه بگيرﯾد تا توده با شکوھی از
پارچه بر روی زمين اﯾجاد شود.
منبع P٣٠world :
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سبک نوآورانه

در اﯾن اتاق که شبيه به بوم نقاشی است ،بين چندﯾن رنگ تند امروزی با
مبلمان تزﯾينی و نقاشی شده و نيز لوازم فرفورژه ،چنان ھمسازی خاصی
اﯾجاد شده که چشماندازی بسيار منحصر و به ﯾاد ماندنی خلق گشته
است .برای خلق چنين حالت رنگين کمانی خارقالعاده در محيط  ،ترکيبی از
رنگھا را برگزﯾنيد که ﯾکی از دﯾگری درخشانتر باشد و سپس آنھا را بر
دﯾوارھای مختلف به کار ببرﯾد .اﯾن اتاقنشيمن به سبک وﯾکتورﯾاﯾی آراسته
شده و رنگھای درخشان و روشن ارغوانی ،زعفرانی و آبی آسمان ،فضای
آن را بسيار شاد و مفرح کردهاند .تنھا ،قرنيز سفيد پاﯾين دﯾوار ،کفپوش
طبيعی و قابھای چوبی تابلو و آﯾنه ھستند که حالت سنگين و معتدلتری
در فضا میآفرﯾنند.
مبلمان اتاق بيش از آن که راحت باشد ،دارای ظاھری زﯾباست .در واقع
نيمکت قدﯾمی طرح پارک تبدﯾل به ﯾک مبل پذﯾراﯾی چشمگير و متفاوت
شده است .البته مجموعهای از کوسنھای رنگارنگ جاﯾگاه نشستن بر روی
نيمکت چوبی را نرمتر و راحتتر میکنند .رنگ بالشتکھا از لحاظ تندی با
رنگ دﯾوارھا ھم خوانی دارد .رنگ تند ليموﯾی و سبز در تقابل با رنگ
سورمهای نيمکت ،چشمنواز و زﯾباست.
ميز مقابل نيکمت با رنگ آبی چشمگير خود و گلدانی پر از گل الله ی تازه بر روی آن ،در زﯾباتر شدن اتاق نقش مھمی دارند .جاشمعی و آباژورھای
فرفورژه با حالت حلزونی و مارپيچی خود ،رنگھای امروزﯾن اتاق را تا حدی خنثی میکنند.
منبع P٣٠world :
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سبک وياليی

به کارگيری طرحھای گلدار لزوماً به معنای استفاده از پارچهھای کتان گلدار
نيست .پارچهھای طرحدار امروزی با اکثر چيدمانھا ھماھنگی دارند  ،اما اگر
در پی رسيدن به چشماندازی خيلی مدرن در اتاقتان ھستيد ،از عناصر
سنتی بپرھيزﯾد.
در اﯾن جا میبينيد که دﯾوارھای سفيد زمينهای ساده و ﯾکدست پدﯾد
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آوردهاند و کف پوشھای چوبی ،با گرمای طبيعی خود ،رنگ اتاق را متعادل
کردهاند .اگر از طرحھای گلدار استفاده میکنيد ،ﯾک طرح گل درشت را در
کنار طراحی با گلھای رﯾز -نظير کوسنھای اﯾن اتاق نشيمن -قرار دھيد.
حتی میبينيد که در اﯾنجا از سه نوع پارچه ی مختلف کوسن استفاده
شده و متکاھاﯾی کوچک برای روی کاناپه ی سفيد تھيه شده است .مراقب
باشيد محيط را شلوغ نکنيد؛ حداکثر چھار نوع طرح کافی است.
روکش گلدار مبل دستهدار ،واحد بزرگتری با گلھای درشت را به اتاق
افزوده و چشمانداز اتاقنشيمن را به سادگی دگرگون کرده است .میتوان
اجزای کوچک تر ،مثل عسلیھا را با پارچهھای سادهتر روکش کرد .اما در
اﯾن طراحی ،به منظور مدرن کردن فضا از ميزھای سفيد استفاده شده که
به خوبی با رنگ زمينه ی اتاق و دﯾوارھا در ھماھنگیاند .پارچهھای توری فانتزی جلوه ی زﯾباتری نسبت به پردهھای ساده رومی ﯾا رولی دارند.
ﯾک حاشيه ی راه راه برای پرده ی گلدار ،به محض ورود به اتاق ،توجه را به سمت پنجره معطوف میکند.
منبع P٣٠world :
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سبک ييالقی در بناھای وياليی

با رنگھای متناسب ،شكلھای شيشهای ھمراه گل و بوتهھای سبز برگ
تيز ،تراس وﯾالﯾی رو به درﯾای خود را ھر چه زﯾباتر طراحی كنيد .بسياری از
تراسھای خانه وﯾالﯾی در شمال اﯾران بدون استفاده رھا شدهاند و تمام
انرژی افراد در طراحی داخلی وﯾالھا صرف میشود و ھيچگونه ھزﯾنهای
جھت زﯾباسازی فضای خارجی وﯾالی خود نمیكنند.
چه بسا با صرف ھزﯾنهھای اندك میتوان آالچيقھای زﯾباﯾی تعبيه نمود و
بيشترﯾن ساعات روز را در فضای آزاد رو به درﯾا گذراند و آرامش واقعی را به
دور از دغدغهھای شھری در آن فضا ﯾافت .به اﯾن تصوﯾر توجه كنيد ،تراسی
رو به منظره درﯾا اﯾده اصلی در اﯾن طراحی بوده است .اﯾن تراس را میتوان
با توجه به ساخت كل بنا به شيوهھای گوناگون طراحی كرد .میتوان از صندلیھای بافت حصيری با تشكھای نرم ھمراه با روكشھای بزرگ گلدار
استفاده نمود .در اﯾن تصوﯾر ،طراح با صرف ھزﯾنه اندك با تھيه چند دست كاناپه فلزی و تشكھای نرم ضخيم ھمراه با روكشھاﯾی با رنگھای
مختلف به شكوه ھر چه بيشتر فضا افزوده است .مسلما دﯾگر وساﯾل نيز سازگار با الگوی كلی تھيه شده است .پارچهھا و بافتھا از ﯾك گونه و با
ﯾك طرح راهراه )كه در بزرگنماﯾی فضا موثر است( به رنگھای مختلف انتخاب شدهاند .رنگ دﯾوار و كاناپه و رنگ درختان ،ترازی با رنگ كل درﯾا اﯾجاد
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نموده است و استفاده از بالشتك و كوسنھای روشن در كنتراست و جلوه فضا نقش اساسی را اﯾفا مینماﯾد و ھمين تضاد در رنگھا فضا را از
حالت ﯾكدست و بیروح بودن خارج نموده و زﯾباﯾی خاصی به آن بخشيده است .استفاده از بوتهھای سوزنیبرگ و ﯾا خاردار ،نماﯾی از طبيعت
استواﯾی را به ارمغان آورده است .شما ھم میتوانيد با صرف ھزﯾنه اندك ،تراسھای منازل خود را با الھام از تصاوﯾر ارائه شده طراحی كنيد .البته
دقت كنيد كه تراسھای منازلتان مشرف به منازل ھمساﯾگانتان نباشد.
● گلھا و گياھان آپارتمانی
عالقه به گل در سالھای اخير بسيار گسترش ﯾافته است .گياھان ،معاشرﯾن ھمه روزه ما شدهاند و نهتنھا در آپارتمانھا بلكه در محيط كار ،ورودی
دانشگاهھا ،فروشگاهھا ،سرسرای ھتلھا و  ...ھر روز با دﯾدن آنھا دچار شعف و شادی درونی میشوﯾم ،چرا كه به لطف زﯾباﯾی خود شمهای از
طبيعت را كه به واسطه زندگی مدرن و شھرنشينی ھر روز از ما فاصله میگيرد در ذھنھا زنده میسازد .به ھمين جھت الزم به نظر رسيد كه
اطالعات جامع و مصوری را برای عالقهمندان به نگھداری گل و گياه ،جمعآوری نماﯾيم تا بتوانند با مطالعه آن ضمن آشناﯾی با گياھان اصلی آپارتمان،
از شيوه مراقبت صحيح آنان نيز آگاھی ﯾابند.
▪ ليلياسهھا )سوسنیھا(
▪ ) Tulipaالله(
اللهھا و زنبقھا را میتوان باارزشترﯾن گياھان پيازدار آپارتمانی دانست .مزﯾت آنھا نهتنھا مرھون رنگھای زنده گلھا بلكه آسانی كشت آنھا نيز
ھست ،بهگونهای كه اﯾنكار از عھده ھر فرد عالقهمندی برمیآﯾد .مناسبترﯾن انواع برای اﯾن كار گونهھای كوتاهقد آن است كه از  ٢۵تا ٣٠
سانتیمتر بزرگتر نمیشود و گلھاﯾش ساده ﯾا مضاعف است ولی انواع دارای گلھای مضاعف به خاطر دوام بيشتر گلھاﯾشان و سازگاری بھتر
با محيط آپارتمان بر نوع دﯾگر ترجيح دارد .پيازھای درشت الله را در مھر ﯾا آبانماه در جام ﯾا گلدانی كه حاوی خاك باغچه شندار باشد ،میكارند .به
نحوی كه در كنار ﯾكدﯾگر چيده شده و نوك پيازھا با سطح خاك گلدان ﯾا جام مماس باشد .كسانی كه باغچه در اختيار دارند گلدانھا را در نقطه
كامال ً زھكشی شدهای از باغچه در خاك قرار داده و روی آنھا را به قشر ٢٠سانتیمتر خاك میرﯾزند و سپس با كاه ﯾا برگ خشك شده میپوشانند
و در غير اﯾن صورت گلدانھا را در ﯾك زﯾرزمين ﯾا انبار تارﯾك و خنك میچينند .در اﯾن شراﯾط است كه پيازھا رﯾشه داده و جوانه میزند و ھنگامی كه
جوانهھا به  ۴تا  ۵سانتیمتر رسيد گلدانھا را به جای گرمی میبرند .اﯾن كشت مصنوعی را میتوان زودتر از اواخر آذرماه شروع كرد و معموال ً سه
ھفته بعد گل میدھد .پيازھاﯾی كه به اﯾن روش گل داده است ،دﯾگر قابل استفاده نخواھد بود.
▪  Liliumليليوم )زنبق دشتی(
▪ سوسن
مدتھاست كه سوسنھا را برای استفاده در آپارتمانھا پرورش میدھند اما با پيداﯾش سوسنھای ھيبرﯾد آمرﯾكاﯾی كه گونهھای آنھا دارای
گلھای فراوان و رنگھای زﯾباست اﯾن امر بيشتر متداول شده است.
گونهای از آنھا به نام ھارمنی را به آسانی میتوان در گلدان كاشت .بدﯾنگونه كه چندﯾن پياز را در ظرفی بگنجاﯾش  ٢تا  ٣ليتر جای میدھند و پس
از آنكه ساقه آنھا به  ۶٠تا  ٨٠سانتیمتر رسيد نوك ھر ساقه با تعداد  ۶تا  ٨گل درشت كامال ً باز به رنگ نارنجی زﯾبا آراسته میشود .پيازھا را در
فروردﯾن ماه در ظرفھای بزرگی كه كامال ً زھكشی شده و ته آنھا را بستری از شن به قطر  ٢سانتیمتر پوشانده است ،میكارند .ابتدا ظرف را تا
نيمه از خاك مناسب پر میكنند و پيازھا را روی آن قرار میدھند .سپس بقيه ظرف را با خاك پر كرده و به صورت توده ﯾا پشتهای درمیآورند .اﯾن
خاك نيز باﯾد حاوی دو حجم خاك باغچه شن دار و دو حجم تورب و ﯾك حجم رﯾگ درشت باشد .آنوقت آنقدر آب میدھند كه دﯾگر جذب نشود .در
اﯾن موقع باﯾد گلدانھا را در ﯾك زﯾرزمينی تارﯾك كه حرارت آن از  ١٠درجه سانتيگراد تجاوز نكند ،بچينند و ھنگامی كه جوانه گياه به  ٧الی ٨
سانتیمتر رسيد به محلی كه دارای حرارت معتدلی باشد ،انتقال دھند .در صورت نزدﯾكی به پنجره ساقهھا رشد كرده و گلھا ظاھر میشوند.
اگر گلدانھا را با اﯾن روش در اسفندماه آماده سازند در اردﯾبھشت به عمل آمده و گل میدھند .آب دادن آنھا باﯾد پیدرپی به مقدار كم انجام گيرد
تا خاك گلدان اسيدی نباشد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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سرويس ھای بھداشتی

كوچك ترﯾن فضا در ھر خانه اغلب به دستشوﯾی و حمام ﯾا
سروﯾس بھداشتی منزل اختصاص می ﯾابد.
اﯾن محدودﯾت فضا اگرچه موجب می شود از پاسخگوﯾی به
نيازھای كاربردی جاﯾی برای عناصر زﯾنتی و زﯾباسازی باقی نماند
اما به ما اجازه می دھد كه در ساخت دكوراسيون آن از بھترﯾن
مصالح و وساﯾل استفاده كنيم چرا كه به دليل كوچكی وسعت
اﯾن بخش از خانه تحمل ھزﯾنه مواد و وساﯾل گرانتر نيز مقدور
خواھد بود .با وجود كوچكی فضا در سروﯾس ھای بھداشتی از
آنجا كه در اﯾن مكان استفاده از مواد و بافت ھای گوناگون و
بسيار متنوع از قبيل تيشه ،سراميك ،موزائيك ،چوب ،سنگ،
آجر ،پارچه ،سطوح فلزی و سطوح رنگ شده در كنار ھم برای
طراح وجود دارد با كمی ابتكار و ھوشمندی می توان طرح ھای
بسيار زﯾبا و در عين حال كاربردی را در اﯾن بخش از خانه اجرا
كرد.
در تصوﯾر ﯾك سروﯾس بھداشتی را مالحظه می كنيد كه با اﯾجاد تغييراتی جزﯾی بازسازی شده است .از آنجا كه پوشاندن كل دﯾوارھا با موزائيك
ھای رنگی ھزﯾنه زﯾادی دربر نداشته است طراح دﯾوارھا را با رنگ زرد رنگ آميزی كرده و سپس با نوارھاﯾی از اﯾن موزائيك ھا بخشی از دﯾوار،
دﯾواره وان و دور آﯾنه را آراسته است .نصب طبقات شيشه ای به ﯾكی از دﯾوارھا نيز فضاﯾی مناسب جھت قرار دادن انواع عطرﯾات و لوسيون ھا و
وساﯾل مورد استفاده دﯾگر در حمام و ھمچنين بطری ھا و ظروف زﯾنتی اﯾجاد كرده است .برچسب طرح دار نيز كه به تيشه ھای پنجره چسبانده
شده عالوه بر اﯾفای نقش پرده ،زﯾنتی زﯾبا برای پنجره حمام است.

سپيده سليمی
منبع  :روزنامه شرق
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سطح کاری متحرک برای آشپزخانه

وجود سطحی به عنوان سطح کار در آشپزخانه برای انجام مراحل آماده
سازی مواد جھت پخت غذا ،از جمله امکانات الزم و ضروری ﯾک آشپزخانه
است که البته معموال ً در اغلب خانه ھا سطح روی کابينت ھا ،ميز غذاخوری
ﯾا سطح پيشخوان آشپزخانه اﯾن نقش را اﯾفا می کند .ولی با توجه به
کاھش وسعت فضای آشپزخانه ھای جدﯾد ،نه تنھا قراردادن ميزی مجزا در
اغلب آنھا امکان پذﯾر نيست بلکه پس از جاسازی لوازم اصلی شامل ﯾخچال
و فرﯾزر ،اجاق گاز و سينک ،حتی ممکن است جای کافی برای اختصاص به
کابينت اضافی نيز وجود نداشته باشد .در چنين شراﯾطی راھکار جاﯾگزﯾن
دﯾگری نيز برای اﯾن منظور وجود دارد که ﯾکی از راحت ترﯾن آنھا ،نصب طبقه
ای بر روی دﯾوار آشپزخانه است .البته شرط استفاده از اﯾن راھکار ،وجود
دﯾوار خالی و بدون کابينت است که به علت کمبود فضای خالی کافی در مقابل آن ،دﯾوار مورد نظر برای نصب کابينتی ثابت ،مناسب نبوده و بی
مصرف باقی مانده است .بنابراﯾن شما می توانيد با نصب طبقه ای تاشو ،ھم سطح کاری مناسب فراھم کرده و ھم ميزی برای صرف صبحانه
دونفره اﯾجاد کنيد .راھکار دﯾگر کاربرد ميزھای متحرک است که حتی در شراﯾطی می تواند به عنوان کابينتی متحرک نيز مورد استفاده قرار گيرد.
پس ﯾا ميزی ساده با فرم ابتداﯾی به شکل مستطيل با چھار پاﯾه بلند چرخ دار و با اندازه ای متناسب با فضای آشپزخانه تان بسازﯾد ﯾا سفارش
ساخت آن را به ﯾک نجار بدھيد .در ضمن در فرم پيشنھادی طبقه ﯾا طبقاتی نيز در فاصله ميان پاﯾه ھا تا سطح روی ميز در نظر بگيرﯾد .اﯾن طبقات
می توانند برای قرار دادن لوازم داخل کابينتی بسيار کاربرد داشته باشند.
▪ پيشنھاد ١؛
اگر قصد دارﯾد که ساخت چنين ميزی را به ﯾک نجار حرفه ای سفارش دھيد توجه داشته باشيد که دﯾواره دار بودن سه وجه محيطی اﯾن ميز و
ھمچنين تعبيه دری برای دسترسی به فضای داخل آن ﯾا ترکيب در و کشو ،درست مانند سيستم ﯾک کابينت ،می تواند کاربرد آن را افزاﯾش دھد.
حال اگر با وجود تجھيزات ابتداﯾی نجاری ،ساخت اﯾن ميز را با استفاده از نئوپان و پاﯾه ھای چوبی خودتان برعھده گرفته اﯾد ،ھمان فرم ساده نيز
کارآﯾی الزم را خواھد داشت .فقط کافی است به لحاظ پوشش رنگی با پالت رنگی به کار رفته در آشپزخانه ھماھنگ باشد.
▪ پيشنھاد ٢؛
اگر ميز طبقاتی متحرک را خودتان ساخته اﯾد ولی ھمچنان بر ناپيدا بودن فضای داخل آن برای قرار دادن لوازم اضافی داخل کابينتی اصرار می
ورزﯾد ،می توانيد با به کارگيری اندکی ذوق و سليقه چند تکه پارچه را به شکل پرده در اطراف ميز نصب کنيد .البته در اﯾنجا اﯾن ابتکار و نوآوری شما
است که می تواند ميزی متفاوت ،زﯾبا و کاربردی فراھم کند.
ـ نکته؛
با توجه به اﯾنکه امروزه ميزھای متحرک آماده کشودار در بازار موجود است ،در صورتی که انجام ھيچ ﯾک از موارد فوق براﯾتان امکان پذﯾر نيست از
ميزھای آماده که در اندازه ھای مختلف عرضه می شود ،استفاده کنيد.
ـ نکته؛
مزﯾت مھم و اصلی ھمه ميزھای فوق چه دست ساز و چه سفارشی ﯾا آماده ،متحرک بودن آنھا است .به اﯾن ترتيب شما می توانيد بدون اشغال
مکانی مشخص در آشپزخانه ،آن را به راحتی جابه جا کرده و ھمزمان با برآورده کردن نياز به وجود سطح کار ،جاﯾی برای لوازم اضافی و ھمچنين
سطحی برای صرف وعده ای غذا بر روی آن نيز داشته باشيد.
منبع  :روزنامه شرق
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سطوح طرح دار

اگر قصد دارﯾد در دکوراسيون فضاﯾی از چندﯾن سطح طرح دار با طرحھای
گوناگون استفاده کنيد بھتر است بدانيد که برای حصول نتيجه مطلوب و
متعادل در چنين ترکيبھاﯾی در مقاﯾسه با دکوراسيونھای متشکل از
سطوح رنگی ساده ﯾا سطوح رنگی ساده با ﯾک سطح طرح دار به صرف
انرژی و وقت بيشتری نياز دارﯾد .برای اﯾجاد رابطه و ھماھنگی الزم در ميان
طرحھای مختلف به کار رفته در ﯾک مجموعه باﯾد ﯾک رنگ ﯾا طرح در ميان آنھا
مشترک باشد تا به اﯾن وسيله رابطه و ھماھنگی الزم در ميان طرحھا اﯾجاد
شود .طرحھای مورد استفاده در دکوراسيون را میتوان به چند گروه اصلی
تقسيم کرد که ھنگام استفاده از ھر ﯾک رعاﯾت برخی نکات ما را در نيل به
نتيجه مطلوب ﯾاری خواھد کرد .اﯾن طرح ھا را اغلب به مجموعه طرحھای
راه راه و چھارخانه ،گلدار ،تصوﯾری و سنتی تقسيم میکنند .با انتخاب ھر
ﯾک از اﯾن گروه ھا ما می توانيم فضای خاصی را در اتاق مورد نظر اﯾجاد
کنيم:
● راه راه ھا و چھارخانه ھا
اﯾن طرح ھا می توانند ﯾک اتاق را بزرگتر ،کوچکتر ،مرتفعتر ﯾا کوتاهتر نشان دھند .از آنجا که اغلب طرح ھای راه راه و چھارخانه با رنگھای مالﯾم و
خنثی به کار میروند در بسياری از موارد مانند سطوح ساده رنگی بوده و تنھا از جذابيت بيشتری برخوردارند .طرحھای راه راه و چھارخانه را تقرﯾباً
با ھر طرح دﯾگری _ و به خصوص با ﯾکدﯾگر _ میتوان ترکيب کرد چرا که به راحتی نقش پس زمينه برای طرحھای دﯾگر را میپذﯾرند.برای پوشش
دﯾوارھا راه راه عمودی متداول ترﯾن طرح در اﯾن گروه است که بر روی ارتفاع اتاق تأکيد میکند .با اﯾن وجود استفاده از نوارھای راه راه پھن افقی
برای پوشش دﯾوارھا نيز جذابيت خاصی به فضا میبخشد .اما راه راه افقی ھر چه پھن تر باشد مناسب تر بوده و نباﯾد برای اﯾن منظور پھنای
نوارھا از  ١۵سانتی متر کمتر باشد .برای رنگ کردن دﯾوارھا بهصورت نوارھای موازی افقی ﯾا عمودی به جای استفاده از دو رنگ میتوان از دو
جنس مختلف ﯾک رنگ استفاده نمود .بهعنوان مثال رنگ مات و براق از ﯾک رنگ که در کنار ھم تضادی زﯾبا را میآفرﯾنند .پارچهھای راه راه و
چھارخانه انتخابی مناسب برای پوشش مبلمان نيز ھستند .راه راه ھا و چھارخانهھا به زﯾباﯾی با طرح گلدار ترکيب میشوند؛ چرا که اﯾن طرح ھا
خطوط ھندسی آنھا را تلطيف میکند .ھنگام به کارگيری اﯾن طرحھا از ساﯾزھای مختلف آنھا استفاده کنيد.
● گلدارھا
طرحھای گلدار که از طرحھای گل درشت تا گل رﯾز را شامل میشوند برای استفاده در فضای غيررسمی و صميمی ﯾک اتاق نشيمن و اتاقھای
خواب اﯾده آل ھستند .کار با اﯾن گروه نيز برای دکوراتورھای آماتور بسيار آسان است.
سطوح گلدار به فضا رنگ و لطافت میبخشند .پارچهھا و سطوح راه راه و چھارخانه برای اﯾن گروه مکملی بسيار مناسب ھستند .اگر از پارچهھای
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گلدار متفاوت در کنار ھم استفاده میکنيد دقت کنيد که طرحھای آنھا به ھم نزدﯾک بوده ،از زمينه رنگی مشترکی برخوردار باشند و ھمچنين از
نظررﯾزی و درشتی طرح ﯾکسان نبوده و دارای تنوع در ساﯾز طرح باشند .برای متعادل نگاه داشتن فضا در کنار سطوح گلدار به ھمان نسبت از
سطوح ساده استفاده کنيد .بهعنوان مثال در کنار ﯾک پرده گلدار از دﯾوارھاﯾی با رنگ ساده و با ﯾک کاغذ دﯾواری گلدار از پرده ھای ساده استفاده
کنيد.از طرح ھای گل درشت برای فضاھای بزرگتر و ﯾا رسمی تر و از طرح ھای گل رﯾز برای فضاھای کوچکتر و صميمانه تر بھره بگيرﯾد.
● طرحھای تصوﯾری
اﯾن طرحھا که از تکرار ﯾک تابلو ﯾا پانل تشکيل میشوند به دو صورت تک رنگ و رنگی مورد استفاده قرار میگيرند .کار با اﯾن گروه نسبتاً دشوار
بوده و ھنگام به کارگيری اﯾن طرح ھا باﯾد دقت کرد که فضا خسته کننده و شلوغ نشود .اﯾن طرحھا برای استفاده در اتاق خواب و سروﯾسھای
بھداشتی مناسب ھستند .برای اجتناب از شلوغی ھنگام به کارگيری اﯾن گروه ﯾکی از رنگھای به کار رفته در طرح را به عنوان رنگ غالب انتخاب
کنيد و از آن در سطوح و بخشھای دﯾگر دکوراسيون استفاده نماﯾيد تا به واسطه وحدت و ھماھنگی اﯾجاد شده توسط آن تعادل و آرامش در فضا
حاکم شود .بھترﯾن روش استفاده از طرح ھای تصوﯾری استفاده از آنھا در سطوح کوچک است.
● طرحھای سنتی
اﯾن طرحھا که شامل طرح ھای سنتی مربوط به ملل مختلف میشود ھمواره جذاب بوده و زﯾباﯾی و غنای خاصی به فضا میبخشند اما ھميشه
باﯾد با دقت و احتياط از آنھا استفاده کرد .آسانترﯾن راه به کارگيری اﯾن طرحھا در ﯾک دکوراسيون ترکيب آنھا با رنگھای خنثی است .پوشاندن ﯾک
کاناپه بزرگ با ﯾک گليم زﯾبا در فضاﯾی مملو از رنگھای خنثی آن را به کانون توجه در اتاق تبدﯾل میکند.
منبع P٣٠world :
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سقف ھای به ظاھر بلند

با اﯾجاد تغيير و تحوالت جدﯾد در فضاھای شھری و تبدﯾل
ساختمان ھای ﯾك ﯾا دو طبقه به آپارتمان ھا و برج ھای چندﯾن
طبقه سر به فلك كشيده ،بسياری از وﯾژگی ھای ساختاری
ساختمان ھا نيز دچار تغييرات عمده گشته اند.در اﯾن ميان
كاھش فاصله ميان كف تا سقف از آن جمله اند؛ به اﯾن معنا كه
سقف ھای  ٣متر ﯾا حتی بيشتر به سقف ھای  ٢متر و  ٧٠ﯾا ٨٠
سانتی متر تبدﯾل شده اند كه البته با اﯾن وجود آپارتمان ھای
امروزی دارای وضعيتی قابل قبول ھستند ولی بعضی از واحدھای
زﯾرزمينی ﯾا زﯾرشيروانی و ھمچنين خانه ھای دوبلكس از سقف
ھای كوتاه تری از ميزان ﯾادشده در فوق برخوردارند .در چنين
شراﯾطی با به كارگيری ترفندھاﯾی بسيار ساده در جھت اﯾجاد
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خطاھای بصری ،ارتفاع دﯾوارھا و در نھاﯾت سقف را می توان
افزاﯾش داد .اﯾن راھكارھا در ھر مكانی با سقف كوتاه قابل اجرا و
موثر خواھند بود .كافی است به ﯾك و ﯾا چند پيشنھاد زﯾر عمل كنيد:
 -١دو و ﯾا سه دﯾوار از اصلی ترﯾن دﯾوارھای فضای مورد نظرتان را با كاغذ دﯾواری راه راه پوشش دھيد .كاغذ دﯾواری انتخابی ممكن است از تك گل
ھاﯾی تشكيل شده باشد كه در نھاﯾت خطوط عمودی از گل را اﯾجاد كند .شما حتی می توانيد طرح راه راه را با به كارگيری تكنيك ھای رنگ آميزی
و به وسيله رنگ اﯾجاد كنيد.
 -٢بر روی اغلب دﯾوارھای اصلی ،دﯾواركوب ھاﯾی با طول بلند و فرمی كشيده از باال به پاﯾين نصب كنيد .برای اﯾن منظور تابلوھای عمودی ،آﯾنه
ھای قدی و ﯾا حتی نورپردازھای بلند دﯾواركوب مناسب ھستند.
 -٣اگر پنجره فضای اتاق شما قدی نيست و شما پرده ای متناسب با ارتفاع پنجره بر آن آوﯾخته اﯾد ،پرده موجود را با پرده قدی تعوﯾض كنيد .در
ضمن می توانيد اندكی از پارچه پرده را اضافه در نظر گرفته و آن ميزان اضافی را بر روی سطح زمين قرار دھيد .به ھنگام انتخاب پارچه پرده ای
توجه داشته باشيد ،پارچه ھاﯾی با طرح راه دار عمودی به افزاﯾش ظاھری ارتفاع پنجره و در نھاﯾت سقف كمك بيشتری خواھند كرد.
 -۴وجود ھر نوع رنگی در گچ بری ھا و ابزارھای گچی واقع در سقف اصلی و سقف كاذب ممنوع است .رنگ آميزی حتی قسمت ھاﯾی از گچ بری
ھای سقف سبب جلب توجه شده و به ھمين ترتيب نظرھا را به سوی كوتاه بودن سقف ھداﯾت می كند.
 -۵دﯾوارھا را ھمواره با رنگی تيره تر از سقف رنگ آميزی كنيد .ھرچه سقف روشن تر باشد بلند نيز به نظر می آﯾد.
 -۶نورپردازی سقف ھای كوتاه با چراغ ھای پاﯾه بلند سرباال و ﯾا ھر نورپرداز دﯾگری از اﯾن نوع ،راھكار دﯾگری برای افزاﯾش ظاھری اﯾن ارتفاع است.
در صورتی كه دور سقف فضای شما را سقف كاذب توخالی محصور كرده است ،با نورپردازی مابين فضای دو سقف به وسيله شلنگ ھای نورانی و
ﯾا المپ ھای مھتابی سقف اصلی را بلندتر جلوه دھيد.
 -٧در چنين فضاھاﯾی كاربرد لوازم دكوراسيونی و تزئينی _ كاربردی با فرم عمودی و بلند می تواند موثر باشد.
 -٨بھترﯾن انتخاب برای گياھان و درختچه ھای آپارتمانی در اﯾن فضاھا ،درخت كاج مطبق است ،نوك سرباال و جھت آن ،چشم را به طرف باال ھداﯾت
می كند.
در واقع ھدف اصلی برای كليه پيشنھادھای فوق اﯾجاد خطوط عمودی است كه چشم برای تعقيب موضوع مورد نظر در فواصل كف تا سقف و
برعكس در حركت باشد .ھرچه مدت زمان اﯾن حركت عمودی بيشتر باشد ،فاصله نيز طوالنی تر به نظر می آﯾد.
منبع  :روزنامه شرق
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سالمت در اتاق نشيمن

● مبلمان
مبلمان باﯾد متناسب با وضعيت بدن )اصطالحاً ارگونوميک( باشد و وضعيت
قوس طبيعی ستون مھرهھا را حفظ کند.
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توصيه میشود مبلمان حتیاالمکان از چوب محکم ﯾا فلز باشد و با مواد
طبيعی و غير طبيعی پوشانده و تزئين شده باشد.
برای چسباندن قسمتھای مختلف مبلمان باﯾد از چسب غير سمی
استفاده شود.
● کف
کف باﯾد صاف و مسطح و تميز کردن آن راحت و ساده باشد.
اگر کف قسمت ورودی از جنس چوب ساده ،چوب مرکب ﯾا پارکت است ،باﯾد
به خوبی و با دقت درزگيری شده باشد.
● نور
ورودی خانه باﯾد ھم از بيرون )راھرو( و ھم داخل ،نور خوب و مناسبی داشته باشد.
● اﯾمنی
حسگر )سنسور( مخصوص دود ﯾا مونواکسيد کربن باﯾد در نزدﯾکی در ورودی نصب شده باشد.
تمام درھا و پنجرهھای طبقه اول باﯾد حفاظ و قفل خوب ضد سرقت داشته باشند.
● کف
اگر کف اتاق نشيمن از جنس چوب ساده ،چوب مرکب ﯾا پارکت است ،باﯾد به خوبی و با دقت درزگيری شده باشد.
کف اتاق نشيمن باﯾد از مواد طبيعی باشد.
توصيه میشود قاليچهھا و قالیھا از پشم ﯾا کتان طبيعی و بدون مواد مصنوعی باشند و حتماً ترمز فرش )برای جلوگيری از سُر خوردن( داشته
باشند.
اگر موکت ﯾا قالی ،از اﯾن سمت دﯾوار تا آن سمت دﯾوار امتداد دارد ،پوشش ضد رنگ برای آنھا به کار نرفته باشد.
● ميز
ميز و صندلیھا باﯾد راحت باشند و ھيچ بيرونزدگی ،تيزی ،ميخ کج ﯾا بيرونزده ،لقی و ھرگونه عامل آسيبزننده نداشته باشند ميز و صندلی باﯾد
به اندازه باشد و طوری چيده شده باشد که راحت بتوان رفتوآمد کرد و پشتشان نشست و بلند شد .نور سقف باالی ميز غذاخوری باﯾد فاصله
کوتاھی با ميز داشته باشد
● پنجرهھا
پوشش روی پنجرهھا باﯾد از مواد طبيعی بدون پوششھای مصنوعی شيمياﯾی باشد
تمام پنجرهھا باﯾد قفل داشته باشندپس از شستشوی پردهھا و پشت پردهایھا ،باﯾد حداقل  ۶ساعت آنھا را بيرون از منزل آوﯾزان کرد.
● اﯾمنی
حسگر )سنسور( مخصوص دود ﯾا مونواکسيد کربن )از مدلھای نوری ـ الکترﯾکی( باﯾد نصب شده باشد.
سيستم برق نباﯾد از زﯾر فرش ﯾا موکت رد شده باشد
● سقف
در سقف اتاق نشيمن نباﯾد از کاشیھا ﯾا مواد دارای آزبست استفاده شود.
● نور
نور کلی اتاق نشيمن و نوری که برای موارد خاص )مثل مطالعه ﯾا دکور و غيره( طراحی شده و به کار رفته است ،باﯾد کافی و مناسب باشد.
توصيه میشود از نورھای مصنوعی در جاھای مناسب استفاده شود تا ساﯾهھا به حداقل برسد.
● دﯾوارھا
ـ رنگ دﯾوارھا باﯾد روغنی و صاف ،بدون خردگی و ترک و رﯾختگی باشد.
ـ برای جالی رنگ دﯾوارھا باﯾد از مواد طبيعی ﯾا روکشھای بیضرر استفاده شود.

www.takbook.com

www.takbook.com
ـ شومينه و مکانھای مخصوص آتش
ـ دود ﯾا بو نباﯾد از شعله آتش شومينه به سمت داخل کشيده و رانده شود.
ـ اگر داخل شومينه ﯾک روزنامه را آتش بزنيد و روشن کنيد ،ظرف ﯾک دقيقه باﯾد دودش خارج شود.
ـ درب مخصوص شومينه باﯾد خوب و محکم بسته شود.
ـ اجاق و مشعل باﯾد وضعيت خوب و مناسبی داشته باشند.
ـ دودکش شومينه باﯾد کالھک داشته باشد تا بارندگی باعث نفوذ آب در داخل شومينه نشود.
ـ حتیاالمکان ﯾک حسگر )سنسور( مخصوص دود و مونواکسيد کربن در کنار شومينه و محلھای مخصوص آتش نصب شده باشد.
منبع  :پيک تندرستی
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سليقه زير دوش

حمام ﯾكی از مھمترﯾن عناصر معماری خانهھای امروزی است .در گذشته نه
چندان دور ،فضای حمامھا زﯾاد مورد توجه واقع نمیشد .ولی امروزه نگاه ما
به حمام فرق كرده است :حمام جاﯾی است برای نظافت ،آراﯾش و پيراﯾش
جسم و روح .برای خيلیھا حمام ،مكانی است برای استراحت و تمركز.
بعضی از حمامھای امروزی از كاربریھای تجملی و رفاھی بسياری
برخوردارند و در آنھا میتوانيم شاھد استخرھای كوچك ،سونا و جكوزی
باشيم .مھم نيست كه ابعاد حمام شما بزرگ است ﯾا كوچك ،مھم اﯾن
است كه از اﯾن فضا به بھترﯾن شكل استفاده كنيد.
عناصر مھمی كه باﯾد در خلق ﯾك حمام زﯾبا و بینقص رعاﯾت شود عبارت
است از :كف پوش مناسب ،پوشش دﯾواری ،استفاده از ھواكشی با قدرت
مناسب برای تخليه بخار آب ،كابينتھاﯾی برای قراردادن حولهھا و دﯾگر
لوازم جانبی و باالخره انواع بافتھا و رنگھا.
● نكاتی در مورد روش انتخاب و خرﯾد كابينتھای حمام
▪ نكته اول:
برای استفاده بيشتر از فضای داخلی دﯾوارھای حمام میتوانيد از كابينتھا و قفسهھای دﯾواری استفاده كنيد .اﯾن نوع كابينتھا میتوانند در
باالی سينك روشوﯾی و ﯾا در باالی توالت فرنگی نصب شوند .استفاده از كابينتھای دﯾواری باعث میشود كه حمام ،بزرگتر و تميزتر از آنچه
ھست به نظر بياﯾد .با انتخاب كابينتھای دﯾواری میتوانيد ساختاری جدﯾد به وساﯾل انبار شده در حمام بدھيد.
▪ نكته دوم:
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اگر دﯾوارھای خالی در فضای حمام ندارﯾد ﯾعنی اگر دﯾوارھا پوشيده از آﯾنه و پنجره است ،بھتر است از كابينتھاﯾی استفاده كنيد كه در كنج ﯾا به
عبارت بھتر در سهكنج ،نصب میشوند .البته میشود از كابينتھاﯾی كه به شكل ردﯾفی و بارﯾك ھستند و به روی زمين نصب میشوند ھم
استفاده كنيد .اﯾن كابينتھا معموال در زﯾر و ﯾا در كنار سينك روشوﯾی قرار میگيرند.
▪ نكته سوم:
نوع دﯾگر كابينتھای حمام ،آن دستهای ھستند كه در زﯾر سينك روشوﯾی نصب میشوند .اﯾن كابينتھا نمای زﯾباتری به سينك روشوﯾی
میدھند و در ضمن ،لولهھا و شيرھای واقع در زﯾر سينك روشوﯾی را ھم میپوشانند .اگر میخواھيد به محض ورود به حمام با محيطی روشن و
آرامشبخش روبهرو شوﯾد ،بھتر است اﯾن كابينتھا را از جنس شيشه ﯾا بلور انتخاب كنيد تا با انعكاس نور چراغ به اطراف ،روشناﯾی محيط
دوچندان شود.
▪ نكته چھارم:
به ھنگام انتخاب كابينتھای حمام ،بھتر است آن دستهای را كه از باالترﯾن كيفيت برخوردارند انتخاب كنيد .كابينت باﯾد در مقابل رطوبت و بخار
مقاوم باشد .پيش از خرﯾد ،حتما از دوام كابينت اطمينان خاطر پيدا كنيد.
▪ نكته پنجم:
دقت كنيد كه كابينت حتما بر اساس نياز شما قفسهبندی شده باشد چرا كه در اﯾن صورت به راحتی میتوانيد وساﯾل شخصی و بھداشتی و
غيره را دستهبندی كنيد .برای مثال ،آن دسته از وساﯾلی را كه به طور روزانه از آن استفاده میكنيد )مانند حوله ،مسواك ،لوازم بھداشتی
شخصی ،لوازم آراﯾشی( در دسترس قرار بدھيد و دﯾگر وساﯾل را در داخل طبقهھا دستهبندی كنيد .با تفكيك كردن و جداسازی قفسهھا و
كابينتھا میتوانيد ھر ﯾك را به وساﯾل جداگانهای اختصاص دھيد .مثال قفسهھای فورﯾتھای پزشكی ،كمدھای وساﯾل شخصی ،قفسهھای
لوازم بھداشتی و قفسهای جداگانه برای لوازم كودكان و حتی جاﯾی برای آوﯾختن لباسھا كه معموال در پشت در امكانپذﯾر است.
▪ نكته ششم:
كابينتھای حمام از نظر تنوع رنگ و بافت بینظيرند و میشود آنھا را با ھر سبكی از دكوراسيون حمام ھماھنگ كرد .كابينتھای مدرن ،كالسيك،
وﯾكتورﯾن و غيره به راحتی در بازار ﯾافت میشود .با استفاده از كابينت در فضای حمام ،میتوانيد استفادهای بھينه از فضا داشته باشيد و حمام را
ھم زﯾباتر كنيد .مزﯾت دﯾگری كه اﯾن كابينتھا دارند اﯾن است كه وساﯾل در معرض دﯾد و رطوبت حمام واقع نمیشوند.
منبع  :روزنامه سالمت
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سمفونی خواب

متاسفانه بسياری از ما عادت به مجموعهای از الگوھای از پيش تعيين شده
قدﯾمی دارﯾم كه گاھی پاﯾبندی ما به اﯾن الگوھا بسيار خستهكننده و
ﯾكنواخت میشود .برای جلوگيری از كسلكنندگی ﯾك فضا و غلبه بر ترس از
تغيير ،باﯾد نكاتی را قدم به قدم انجام داد .خيلیھا به دليل خصوصی بودن
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فضای اتاق خواب و نماﯾان نشدن دكوراسيون آن در برابر دﯾگران ،آنجا را
فضاﯾی كم اھميت میپندارند و از چيدمان صحيح آن طفره میروند ،در
صورتیكه پرداختن به جزئيات دكوراسيون ،از احترام گذاشتن به فضاھای
خصوصی رﯾشه میگيرد .با رعاﯾت كوچكترﯾن نكات و دقت در انتخاب بافت و
رنگ ،میتوانيد تغيير بسيار بزرگی را در ھمان فضای اتاق خواب پدﯾد آورﯾد و
آن را به فضاﯾی تازه و رنگارنگ تبدﯾل كنيد.
● قدم اول  :تغيير رنگ دﯾوارھا
رنگ دﯾوارھا ،رنگ زمينه ھر اتاق است كه بيانكننده روحيات و خلقيات
صاحب آن اتاق است .اگر میخواھيد تغييری در دكوراسيون اتاق خوابتان بدھيد ،بھتر است كه ابتدا وساﯾل آن را به وسط اتاق جمع كرده و دﯾوارھا
را با رنگ مورد عالقهتان رنگآميزی كنيد.اگر میخواھيد تنھا رنگی به زمينه اتاق اضافه شود ،استفاده از رول بُردھا در باالی دﯾوارھا توصيه
میشود.
● قدم دوم  :تغيير تختخواب
عنصر اصلی در دكوراسيون اتاق خواب ،تختخواب است .با تعوﯾض كردن ﯾا تغيير دادن تختخواب ،تغيير بسيار بزرگی در دكوراسيون اتاق خواب به
وجود میآﯾد .اگر تماﯾلی به تغيير تختخواب ندارﯾد ،بھتر است روتختی و كوسنھای روی تخت را عوض كنيد .بھتر است به ھنگام انتخاب روتختی
و روبالشیھای جدﯾد ،ھمگی را از ﯾك رنگ و ﯾك طرح ھماھنگ انتخاب كنيد .استفاده از رنگھای روشن و طرحھای ساده ،به برقراری آرامش در اﯾن
فضا كمك میكند.
● قدم سوم  :استفاده از تابلوھای نقاشی
با نصب تابلوھای نقاشی روی دﯾوارھای اتاق خواب ،فضاﯾی شاعرانه ،ھنری و خصوصی شكل میگيرد .با استفاده از آثارھنری مانند نقاشیھای
قدﯾمی ،مدرن ،كالسيك ،آبستره و پوسترھای رنگی متفاوت ،بر زمينه اتاق خواب افزوده میشود و دﯾگران در عالقهمندیھا و سليقهتان شرﯾك
میشوند .اگر به عكسھای خانوادگی عالقهمندﯾد ،میتوانيد مجموعهای از اﯾن عكسھا را روی دﯾوار نصب كنيد .اﯾن كار فضاﯾی خصوصی را خلق
میكند.
● قدم چھارم  :تغيير نورپردازی
برای خلق فضاﯾی متفاوت و اﯾجاد تغيير كلی در اتاق خواب ،میتوانيد نورپردازی اتاق را تغيير دھيد .با تغيير نورپردازی حتی درخشش اجزای مبلمان
بسيار متفاوتتر از آنچه بود ،خواھد شد .میتوانيد چراغھای روميزی كنار تختخواب را تغيير دھيد .برای مثال ،اگر رو تختی را از رنگ ليموﯾی
انتخاب كردهاﯾد ،از ﯾك چراغ روميزی كه روكش ليموﯾی دارد استفاده كنيد .با اﯾن انتخاب ،به ھنگام روشن بودن چراغ ،رنگ ليموﯾی به دكور اتاق
اضافه میشود .
● قدم پنجم  :اضافه كردن گل و گياه
زﯾباترﯾن و آسانترﯾن تغييری كه در اتاق خواب میتوانيد انجام دھيد ،اضافه كردن جعبه ھای گل طبيعی و مصنوعی به دكور اتاق خواب است.
استفاده از انواع گلھای رنگارنگ برای اﯾجاد فضاﯾی ھماھنگ و آرام بسيار مناسب ھستند.
منبع  :روزنامه سالمت
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سيمای نوين دکوراسيون

فضای داخلی خانه و نحوه چيدمان اسباب و اثاثيه منزل ارتباط مستقيمی با
افزاﯾش انرژی شما در بدو ورود به منزل دارد .به عقيده طراحان داخلی ﯾکی
از مھم ترﯾن عواملی که موجب تشدﯾد نگرانی و پرﯾشانی حال فرد پس از
گذران ﯾک روز کاری می شود ،حضور در فضاﯾی است که ھيچ گونه
ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگ آميزی آن دﯾده نمی شود .رنگ جادوﯾی
است که می تواند اتاق را از محيطی سرد و کسل کننده به فضاﯾی گرم و
صميمی متحول سازد.
رنگ ھا می توانند به شيوه ھای مختلف تاثيراتی بنيادﯾن در زندگی بر جای
گذارند که از جمله مھم ترﯾن آنھا می توان به تاثير آنھا بر احساسات اشاره
کرد .جھانی که انسان در آن زندگی می کند ،متشکل از ھزاران رنگ و تناليته ھای مختلفی است که موجودات و اشيا را برای ما جذاب تر و حتی
به گونه ای معنوی ،عميق تر نشان می دھند .ھر کدام به سبب وﯾژگی ھای شيمياﯾی و روانشناسانه ای که دارا ھستند ،منبع مھمی از انرژی،
در جھت فزونی سالمت و نشاط روح و روان در انسان ھا به شمار می روند .جھانی تک رنگ با تناليته ھای محدودی را با طبيعت اطراف خوﯾش
مقاﯾسه کنيد ﯾا خود را ساکن شھری سياه و سفيد بدانيد ،بدون ھيچ کنتراستی و ھيجانی .معنای زندگی تغيير ﯾافته و سردی و مردگی بر ھمه
جا حاکم می شود؛ فضاﯾی بی روح و عاری از ھر جنب و جوشی که تشنه جرعه ای رنگ است .مساله رنگ به سبب تاثيرات مھم روانشناسانه
اش ،در مقوله شھر و فضاھای معماری امری مھم به شمار می رود تا بدانجا که تخصصی با عنوان رنگ بندی و رنگ شناسی فضاھای شھری در
بين ھنرمندان مطرح شده است .ھماھنگی در رنگ مثل ھماھنگی در نت ھای موسيقی است و از اھميت وﯾژه ای در اﯾجاد ھارمونی مناسب و
چشم نواز به مانند قطعه موسيقی برخوردار است .رسيدن به اھدافی ھمچون کارکرد مناسب ،زﯾباﯾی بصری ،ھارمونی فضاﯾی و تاثير محيطی و
روانی موثر و مثبت مستلزم استفاده ھماھنگ ،منسجم ،معنيدار و زﯾبا از عناصر طراحی است .استفاده از جداکننده ھای سبک و قابل حمل،
شفاف سازی ،رنگ بندی ھای متناسب با نياز ھای موجود و توجه به نحوه قرارگيری و تعامل مابين فضاھای مختلف از جمله وﯾژگی ھاﯾی ھستند
که در کنار ساختار خاصی که برای دکوراسيون خانه در نظر گرفته شده ،می تواند بر غنای آن افزوده و حتی قسمتی از مشکالت آن را حل کند .از
طرف دﯾگر معماری داخلی به لحاظ معيارھای روانشناسی اھميت بسياری دارد .ميزان امنيت ،صميميت ،شور و ھيجان و آرامش موجود در ﯾک فضا
را می توان با راھکارھای مناسب تشدﯾد ﯾا تضعيف کرد .امروزه با افزاﯾش آپارتمان نشينی  ،ﯾکی از عمده مشکالتی که مردم با آن مواجه بوده و از
آن گله مند ھستند ،کمبود فضا است .ھمين مساله باعث شده طراحان داخلی روﯾکرد تازه ای به مساله دکوراسيون داشته باشند .در طراحی
ھای مدرن امروزی دﯾگر از تزئينات شلوغ و رنگ ھای مھيج خبری نيست .دکورھا چنان ساده و ظرﯾف طراحی شده اند که با تناسبات و رنگ بندی
خاص خوﯾش در کنار کالبد درونی ،فضاﯾی رمزگون را تداعی می کنند .از آن جھت که فضای آپارتمان ھای امروزی متراژ کمی دارند ،از رنگ ھاﯾی با
درخشندگی و شفافيت باال استفاده می شود چرا که رنگ ھای روشن باعث می شود فضا بزرگ تر به نظر آﯾد و ھر چه شفافيت و درخشندگی آن
بيشتر باشد به دليل انعکاس نور فضا زنده تر به نظر می آﯾد.
در سوی مقابل استفاده از رنگ ھای تيره به وﯾژه در انتخاب کفپوش ،فضا را فشرده تر نشان می دھد .ﯾکی از مالحظات روانشناختی رنگ که در
کاربرد ھنری رنگ اھميت دارد ،بررسی تاثير متقابل رنگ ھا است .ھر رنگ دارای سه صفت تغييرپذﯾر فام ،درخشندگی و پرماﯾگی است .فام،
صفتی از رنگ است که جاﯾگاه آن را در سلسله رنگی )از قرمز تا بنفش( معادل با نور طول موج ھای مختلف در طيف مرئی مشخص می کند.
قرمز ،زرد و آبی را فام ھای اوليه می نامند و چون مبنای ساﯾر فام ھا ھستند ،جزء رنگ ھای اصلی نيز به شمار می آﯾند .گروه دوم فام ھای ثانوﯾه
عبارتند از نارنجی ،سبز و بنفش که از مخلوط مقدار مساوی دو فام اوليه به دست می آﯾد و سومين دسته فام ھا نيز از اختالط فام ھای اوليه و
ثانوﯾه به دست می آﯾند؛ زرد و نارنجی )پرتقالی( ،نارنجی و قرمز ،قرمز و بنفش )ارغوانی( ،بنفش و آبی )الجوردی( ،آبی و سبز )فيروزه ای( ،سبز
و زرد )مغز پسته ای(١٢ .فام نام برده شده با ترتيبی معين در چرخه رنگ قرار می گيرند .در چرخه رنگ ،فام ھای گروه دوم و سوم که بين ﯾک زوج
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فام اوليه جای گرفته اند ،دارای روابط خوﯾشاوندی ھستند و در کنار ھم ساده ترﯾن ھماھنگی رنگی را پدﯾد می آورند .ھنگامی که اﯾن رنگ ھا با
رنگ ھای خالص سفيد و سياه ترکيب شوند ،رنگ ھا و ساﯾه ھای مختلفی را اﯾجاد می کنند .درخشندگی که دومين صفت رنگ است ،درجه
نسبی تيرگی و روشنی را مشخص می کند .در چرخه رنگ ،زرد بيشترﯾن درخشندگی )معادل خاکستری روشن نزدﯾک به سفيد( و بنفش کمترﯾن
درخشندگی )معادل خاکستری تيره نزدﯾک به سياه( را دارد .استفاده از اﯾن نوع آراﯾش ﯾک ساختار ساده را بر رنگ ھا حاکم می کند و در نتيجه ﯾک
مفھوم ﯾا نوعی نظم خاص را ،ورای حضور محض رنگ ھا ،منتقل خواھد کرد .استفاده متناسب از رنگ در دﯾوارھا و پيش زمينه ھای روشن تاثير
زﯾادی در محيط به وجود می آورد .رنگ ھای سرد می تواند کاھش مختصری در دمای بدن اﯾجاد کند و رنگ ھای گرم باعث مختصر افزاﯾش دمای
بدن می شود .به لحاظ بصری ،رنگ گرم پيش می آﯾد و رنگ سرد پس می نشيند .رنگ ھای درخشان به تنھاﯾی جذاب ھستند اما اگر در ﯾک الگو
ﯾا ردﯾفی منظم قرار گيرند از نظر بصری تاثير بيشتری خواھند داشت .اﯾن نوع آراﯾش ﯾک ساختار ساده را بر اﯾن رنگ ھا حاکم می کند و در نتيجه
ﯾک مفھوم ﯾا نوعی نظم را ،ورای حضور محض رنگ ھا منتقل خواھد کرد .ھمچنين رنگ ھا می توانند بر نگاه ما نسبت به بافت ھا تاثير بگذارند.
بافت ھاﯾی با کنتراست باال ﯾک احساس فعال و پرانرژی اﯾجاد می کنند و رنگ ھا را برای اﯾجاد محيطی آرام محصور می کنند .در کنار رنگ که نقش
بسزاﯾی در تغيير ماھيت دکوراسيون اﯾفا می کند ،نور نيز تاثير فراوانی در اﯾجاد تحرک و زنده کردن فضا دارد .نور اصلی ترﯾن عامل پوﯾاﯾی ﯾک فضای
داخلی است .بدون نور فرم ،رنگ و بافت قابل دﯾدنی وجود نخواھد داشت .نخستين عملکرد طراحی نور روشن کردن فرم ھا و فضای ﯾک محيط
داخلی و نيز اجازه به کاربردھای فضا است تا فعاليت ھا و وظاﯾف خود را با سرعت ،دقت و راحتی در خود انجام دھند .نور بر ادراک ما از بافت تاثير
می گذارد .وقتی که نور روی سطحی مستقيم می تابد ،بافت دﯾداری آن را افزاﯾش می دھد در حالی که نور پراکنده با اﯾجاد ابھام در فضا حس
زﯾباﯾی شناسانه اثر را می کاھد .ﯾکی دﯾگر از اصولی که امروزه در طراحی داخلی بسيار رعاﯾت می شود ،بھره گيری از فرم مبلمان و دکوراسيونی
است که در عين سادگی و ﯾکدستی ،برانگيزاننده حس حرکت و جنبش در مخاطب باشد .با نگاه به نحوه انتخاب مبلمان در دکوراسيون ھای مدرن
صحت و سقم اﯾن موضوع را می توان درک کرد .گرچه انتخاب رنگ مبل بسته به سليقه و روحيات در افراد متفاوت است ،اما استفاده از رنگ ھاﯾی
مثل کرم روشن و سفيد به زنده تر کردن فضا کمک بيشتری می کند و فضا را بزرگ تر نشان می دھد .اﯾن روزھا بيشترﯾن مدل کاناپه ھاﯾی که در
بازار امروز دکوراسيون خرﯾدار دارند بدون منحنی و به فرم  Lبوده و ھمانطور که در تصاوﯾر می بينيد ،پھن و وسيع با رنگ ھای روشن ھستند .اغلب
طراحان برای اﯾجاد تناسب ،رنگ مبلمان را ھم ردﯾف با رنگ دﯾوار انتخاب می کنند .نکته مھم دﯾگری که در طراحی داخلی بسيار اھميت دارد ،توجه
به کيفيات بصری است که خود از سه اصل تعادل )توازن ﯾا تقارن( ،اصل رﯾتم و اصل وحدت تشکيل شده است .اصل تعادل در دکوراسيون به معنی
وجود تمام عناصر محيط در ساختاری متعادل است .در واقع عناصر طراحی نباﯾد به گونه ای باشند که ھر کدام از آنھا نسبت به مکان و وضعيت قرار
گرفتن شان ،وضعيتی نامتعادل پدﯾد آورند .تعادل در دکوراسيون به سه صورت متقارن ،نامتقارن و شعاعی اﯾجاد می شود .در تعادل متقارن وساﯾل
به طور کلی از نظر اندازه ،شکل و وزن ﯾکی بوده ولی در جھت مخالف ﯾکدﯾگر قرار می گيرند .در اﯾن حالت اشکال قرﯾنه به راحتی قابل تشخيص
بوده و ھر طرف مانند تصوﯾر آﯾنه طرف دﯾگر است .در اﯾن حالت تعادل ،تحرک بصری کم بوده و قرﯾنه سازی مکان ھا ،باعث اﯾجاد وقار ،امنيت و
پاﯾداری است .نمونه ای از تعادل متقارن را می توان در ميزگردھا مشاھده کرد .بين تمام افرادی که در ﯾک ميزگرد دور ھم جمع شده و مذاکره می
کنند وحدتی خاص وجود داشته و نمی توان برتری فردی نسبت به فرد دﯾگر را مشاھده کرد .در تعادل نامتقارن اشکال از لحاظ شکل ،بافت و اندازه
متفاوت بوده ولی از لحاظ وزن ﯾکسان ھستند .معموال ً در دکوراسيون مدرن تقارن وجود نداشته و در صورت تغيير و تحول نياز به مطالعه و محاسبه
است .از لحاظ بصری اشکال نامتقارن معموال ً از جذابيت بيشتری برخوردارند .تعادل شعاعی نيز وقتی امکان پذﯾر است که خطوط زﯾادی در چيدمان
وجود داشته باشد .اصل رﯾتم در واقع تکرار باقاعده ﯾک ﯾا چند عنصر بصری است .رﯾتم بيانگر ميزان ارتباطی است که اجزای ھر محيط با ﯾکدﯾگر
دارند .رﯾتم باعث از بين رفتن ﯾکنواختی و اﯾجاد وحدت بين عناصر می شود .در واقع رﯾتم ﯾکی از عناصر طراحی است که با فضا و زمان ھماھنگ
می شود .در طراحی داخلی چھار رﯾتم تکراری ،متناوب ،پيش رونده و پياپی وجود دارد؛ رﯾتم تکراری به معنای تکرار ﯾک موضوع ،رنگ ﯾا شکل در ﯾک
مکان و به منظور اﯾجاد ارتباط بين قسمت ھای مختلف ﯾک فضا است .در اﯾن حالت ﯾک عنصر بصری به طور ﯾکسان تکرار می شود .بيشترﯾن رﯾتم
تکرار را می توان در کاشی ھای کف و دﯾوارھای دستشوﯾی و آشپزخانه مشاھده کرد .رﯾتم تکراری از لحاظ دﯾد بصری دارای انضباط وﯾژه ،رسمی،
فنی و دارای محاسبات رﯾاضی و خشک است .ضربان قلب در بدن انسان دارای رﯾتم تکراری است .در رﯾتم متناوب ،ﯾکنواختی رﯾتم تکراری با اﯾجاد
حالت ھاﯾی شکسته می شود .به عنوان مثال روز و شب باعث اﯾجاد تنوع و تحول و دگرگونی می ش ود .رﯾتم پيش رونده نيز رﯾتمی است که
تغييرات در آن از کم به زﯾاد ﯾا از زﯾاد به کم وجود دارد .ھمچنين در رﯾتم پياپی شکلی به شکل دﯾگر ﯾا رنگی به رنگ دﯾگر انتقال پيدا می کند .اصل
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وحدت به معنی اتحاد و سازگار بودن اجزای محيط با ﯾکدﯾگر است .در اﯾن حالت ھمگی به سوی ﯾک ھدف مشترک در حال حرکت ھستند .اصل
وحدت صرفاً بيانگر ﯾکسان بودن عناصر نبوده بلکه به اﯾن معناست که باﯾد سعی کرد به وسيله طراحی ،از عناصر و لوازم مختلف به وحدت ظاھری
شکيلی دست ﯾافت .در طراحی معموال ً سعی می شود عناصر مختلف به نحوی در ﯾکدﯾگر ادغام شده که ﯾک کل واحد را تشکيل دھند .در اﯾن
حالت عناصر مختلف با ھم ﯾکپارچه شده و از لحاظ دﯾداری قوی می شوند .متضاد اصل وحدت ،پراکندگی است و اﯾن در حالتی به وجود می آﯾد که
عناصری که در کنار ھم قرار می گيرند ،ھيچ رابطه ای از لحاظ رنگ ،بافت و فرم با ﯾکدﯾگر نداشته باشند.با توجه به آنچه گفته شد ،زمانی که در
جست وجوی اﯾده برای تصميم در مورد رنگ اتاق خود ھستيد ،به مبلمان و اشيای موجود در آن توجه کنيد .ممکن است نقاشی ﯾا قاليچه ای
داشته باشيد که الھام بخش شما باشد .بسياری از طراحان داخلی ترکيب رنگ ھای خود را از ﯾک رنگ خاص الھام می گيرند .به اطراف خود نگاه
کنيد .شاﯾد ﯾک گلدان ارغوانی قدﯾمی با پوشش قرمز قفسه کتاب ھای شما نقطه شروعی برای انتخاب رنگ شما باشد.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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شـادی را به مـنـزل بياوريد

زندگی در شھرھای صنعتی باعث شده که انسان بيشتر خواھان احساس
آرامش و راحتی در خانه باشد و در صورت شاغل بودن پس از بازگشت به
منزل ،دوست دارد در محيطی آرام و دلپذﯾر ھر چند کوچک ،شب را به صبح
برساند تا روز دﯾگری شروع شود .پرسشی که ذھن بسياری را به خود
مشغول ساخته ،اﯾن است که چگونه میشود اﯾن محيط را فراھم کرد تا
ھمه اعضای خانواده بتوانند از آن بيشترﯾن لذت را ببرند؟ از آنجاﯾی که افراد
به دالﯾلی نمیتوانند در خانهھای وﯾالﯾی ﯾا خيلی شيک و بزرگ زندگی کنند
به خانهھای کوچک روی میآورند .اﯾن خانهھا نيز به دليل کوچکی ،زﯾباﯾی
چندانی ندارند .پس چگونه میتوان عليرغم کوچکی خانهھا ،آنھا را بزرگ،
زﯾبا و جذاب جلوه داد و در عين حال از زﯾباﯾی آن لذت برد؟ ما برای شما که
به محيط خانه خود اھميت میدھيد ،چند پيشنھاد دارﯾم که اگر به آنھا عمل کنيد مطمئنا خانهای زﯾبا و محيطی دلچسب خواھيد داشت .اگر به
موارد زﯾر عمل کنيد ،میبينيد که حتی در خانهھای کوچک ھم میتوانيد احساس شادی و دلبازی داشته باشيد.
اضافه کردن گياه ،سنگ،صدف و دﯾگر عناصر طبيعی به تزﯾينات خانه تاثير بسيار خوبی در روحيه اعضای خانواده دارد و در واقع طبيعت را به درون
خانه میآورد.
خانه شما باﯾد زنده به نظر برسد و اﯾن به معنای کمی به ھم رﯾختگی است .بنابراﯾن ھمه چيز نباﯾد ھميشه درست درجای خود باشد.
با گذاشتن چند شاخه گل تازه در خانه ،روحيه شادی به افراد بدھيد.
سعی نداشته باشيد لوازم منزل را ھمرنگ انتخاب کنيد بلکه باﯾد بر ھماھنگی رنگھا توجه کنيد .تزﯾين خوب خانه به اﯾن معنا نيست که ھمه چيز
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ﯾک رنگ باشد.
لوازم خانه را از نوع راحت و قابل استفاده تھيه کنيد تا به خانه شما حال و ھوای صلحآميز و آرام بخش بدھد .استفاده از فرش و گليم با الياف
طبيعی و پارچهھاﯾی چون کتان و ابرﯾشم خام ،حس با صفاﯾی به خانه میدھد و آن را به ﯾک آشيانه گرم مبدل میکند.
حمام و سروﯾسھای بھداشتی خانه را با شمع تزﯾين و با صابونھای خوشبو ،عطرآگين کنيد.
جزئيات کوچک مانند روميزی ،بشقابھا ،ليوانھا ،زﯾربشقابیھا ،گل و دﯾگر لوازم روی ميز را که تفاوت فراوانی اﯾجاد میکنند از ﯾاد نبرﯾد .اﯾن
رنگھا و رﯾزهکاریھا ممکن است بهنظر دست وپاگير باشند اما آنقدر موثرند که ارزش زحمت را دارند.
در انتخاب لوازم فلزی به دنبال کيفيت باشيد و در صورت لزوم لوازم کھنه را عوض کنيد .سينک ظرفشوﯾی ،شيرآالت و امثال آن به نظر نمیآﯾند اما
تعوﯾض آنھا تاثير بسياری بر نمای کلی خانه میگذارد.
اتاقھای خود را پر از وساﯾل نکنيد .ھر چيز خوبی با افراط به سوی بدی متماﯾل میشود ،کمی از اﯾن و کمی از آن کافی است .مراقب باشيد که
اتاق را با رنگ ﯾکنواخت ،ظروف فلزی کوچک و بزرگ ،اشيای چوبی ،کاغذ دﯾواری و برگھای طالﯾی پر نکنيد .سعی کنيد در ﯾک اتاق ساده و خلوت،
غافلگيریھای خالقانه ترتيب دھيد .طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحيح است با چاشنیھاﯾی از تزﯾينات زﯾباﯾی که دوستشان دارﯾد.
در پاﯾان ،مھمترﯾن چيز در خانه پرده است .به اﯾن ترتيب که اگر خانه کوچکی دارﯾد سعی نکنيد پردهھاﯾی که واالن دارند به آن آوﯾزان کنيد چون ھر
چه پرده ضخيمتر و پرالﯾهتر باشد خانه را کوچکتر جلوه میدھد .بنابراﯾن برای خانهھای کوچک از پردهھای تور و ﯾک الﯾه که از آن چيزی آوﯾزان
نيست ،به عبارتی واالن ندارد ،استفاده کنيد ﯾا در صورت تماﯾل از واالنھای کوچک و خيلی ظرﯾف استفاده کنيد.
●  ٩اﯾده برای طراحی دکوراسيون داخلی
تا نوروز چيزی نمانده ،اگر میخواھيد خيلی راحت و بدون ھزﯾنهای ،منزلتان را تزئين کنيد ،بد نيست نگاھی به مطالب زﯾر بيندازﯾد:
 (١تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد .مبلمان را از کنار دﯾوار برداشته و سعی کنيد آنھا را در زواﯾای جدﯾدتر و گيراتر بچينيد .مثال قرار
دادن کاناپه به صورت مورب در ﯾک اتاق نشيمن بارﯾک باعث میشود که اتاق وسيعتر نشان دھد.
 (٢ﯾک دﯾوار را رنگ کنيد .ﯾکی از دﯾوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز ھست را به رنگ دلخواهتان رنگ کنيد .تابلوھا و لوازم ھنری از آن آوﯾزان
کنيد و مبل جدﯾد و زﯾباﯾی در آن قسمت قرار دھيد) .البته دقت داشته باشيد که رنگ آن با ساﯾر لوازم خانه ھماھنگ باشد(.
 (٣از گل و گياه استفاده کنيد .گل و گياه میتواند حال و ھوای تازهای به خانه بياورد .اگر عالقهای به رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد ،میتوانيد از
گلھا و درختچهھای مصنوعی استفاده کنيد .کيفيت گلھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی میتوان آنھا را از گل طبيعی
تشخيص داد.
 (۴ﯾک قاليچه محلی در نقطهای بيندازﯾد .قاليچهھای محلی وسيله ی بسيار خوبی برای اتاقھای گفتگو و نشيمن به شمار میرود .قاليچهای
متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد.
 (۵تابلو و آﯾنه از دﯾوارھا آوﯾزان کنيد .تابلوھاﯾی آوﯾزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند .سعی کنيد از قابھای تزئينیتر و زﯾباتر
استفاده کنيد .ھنگام آوﯾزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گيرا باشد.
 (۶مجسمهھا را در ﯾک جا جمع کنيد .مجسمهھا و پيکرهھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار دھيد.
اﯾن مجسمهھا را به صورتھای فانتزی و متنوع بچينيد.
 (٧از کوسنھای تزئينی استفاده کنيد .اﯾن بالشتکھا و کوسنھای تزئينی به سادگی رنگ و بوی جدﯾدی به خانه میدھد و مبلمان منزل را نيز
باشکوه تر جلوه می دھد.
 (٨المپھا و لوسترھا را عوض کنيد .لوسترھا و المپھا جزو وساﯾلی ھستند که خيلی زود بر بيننده آشکار میکنند که سبک چيدمان خانهتان
قدﯾمی است ﯾا جدﯾد .به دنبال لوسترھاﯾی باشيد که جدﯾدتر و فانتزی باشند ،و ضمنا با لوازم و رنگبندی خانهتان نيز ھماھنگ باشند.
 (٩لحافھا و رواندازھا نيز مثل کوسنھای تزئينی ،به اتاقتان رنگ میدھد .اﯾن رواندازھا و روتختیھا در انواع جنسھا و رنگھا موجود است .با
توجه به روحيه و سليقه خود زﯾباترﯾن را انتخاب کنيد.
منبع  :مجله خانواده سبز
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شاد مانند ساکنانش

اگر شما ھم باالخره تصميم گرفتهاﯾد تمام دﯾوارھای خانهتان را با رنگ
استخوانی نپوشانيد ،دقت کنيد که ھر فضا از خانه را باﯾد متناسب با کاربری
آن رنگآميزی کنيد ،ھرچند که در مجموع باﯾد اﯾن رنگھای مختلف چنان با
دقت و وسواس انتخاب شوند که حسی مطبوع از ھماھنگی را برای
ساکنان و ميھمانان تداعی کند .رنگآميزی اتاقھا و انتخاب مناسب رنگھا
متناسب با کارکرد و نيازھای رفتاری ،روانی و اجتماعی ساکنان ﯾکی از
مھمترﯾن نکاتی است که امروزه بسيار مورد توجه قرار میگيرد ،ھرچند که
ھمچنان جو غالب در رنگآميزی اتاقھا و خانهھا در اﯾران به نفع رنگھای بیروح و مرده مانند استخوانی ،کرم ،فيلی و ...است که از آشپزخانه تا
اتاقنشيمن و اتاقخواب را دربرمیگيرد .اما فراموش نکنيد که فضاھای اختصاصی ھر ﯾک از افراد خانواده باﯾد متناسب با سن و سال ،چگونگی
فعاليتھا و روحيه افراد آراسته شود تا عالوه بر کارآمد بودن ،نياز فطری شخص به آرامش و زﯾباﯾی را نيز برآورده سازد .به اﯾن ترتيب ،ﯾکی از
اتاقھا و فضاھاﯾی که انتخاب رنگ آنھا باﯾد متناسب با روحيه و فضای ساکنان آن انتخاب شود ،اتاق کودک شماست .طراحی و تزﯾين و زﯾباتر
ساختن اتاق کودک توسط والدﯾن ،به دانش و شناخت نياز دارد و اﯾنکه پدر و مادر با دنيای ذھنی کودکان آشناﯾی داشته باشند .چگونه والدﯾن
میتوانند اتاق کودکی را بياراﯾند ،بدون اﯾنکه نسبت به دنيای پر رمز و راز او توجه و عالقه نشان دھند؟ اتاق کودک قلمروﯾی مخصوص به آنان
است.
آنجا برای آنان ھمچون جھان بزرگ تصور میشود آنان در آنجا بازی میکنند در روﯾاھای خود فرو میروند ،کتاب میخوانند و از اﯾنرو کودک ھمواره
در حال جنبش و جنبيدن است و دوست دارد کنجکاوی و کاوش را ھمراه با بازی در دنيای خود انجام دھد ،بنابراﯾن محيط اطرافش باﯾد مطابق با فعل
و انفعال درون کودک باشد و حواس و حس کنجکاوی او را برانگيزد .برای آراستن اتاق کودک به رنگ توجه وﯾژه نشان دھيد و حتما نظر او را نيز جوﯾا
شوﯾد .چنانچه در و دﯾوار ﯾا کمد و تختخواب فرزندتان را با رنگھای مورد عالقه وی رنگآميزی کنيد ،ضمن اﯾنکه براﯾش فضاﯾی شاد و مفرح خلق
خواھيد کرد ،به کودک نيز ثابت میکنيد که برای اظھارنظرش ارزش قائليد و ھر آنچه او دوست بدارد ،شما نيز تاﯾيد میکنيد.
اتاق کودکان برخالف اتاق پدر و مادر فقط اتاق خواب و استراحت نيست بلکه محل بازی ،انجام تکاليف درسی و بهطور خالصه اتاق زندگی است.
اﯾن اتاق معموال مساحت کمتری نسبت به اتاق پدر و مادر ﯾا ساﯾر بزرگترھای خانواده دارد .کوچک بودن اتاق ھمراه با خردهرﯾزھای فراوان کودکان
و نيز تماﯾل فطری بچهھا به شادی ،تمھيدات وﯾژهای را برای ساماندھی فضای اتاق آنھا میطلبد .بنابراﯾن برای مناسبسازی اتاق کودکان باﯾد
عالﯾق و نکات مورد توجه آنھا را شناخت و به آن )حداقل در اتاق خودشان( احترام گذاشت و از نظرات آنھا استفاده کرد .صرفنظر از سليقهھای
شخصی ،برخی از وﯾژگیھا ميان کودکان مشترک است که از آنھا نيز میتوان بھره برد:
از ميان شکل ،جنس و رنگ اشيا ،کودکان بيش از ھمه به رنگ توجه دارند و فضاھای رنگی برای آنھا جذاب است.
در طرحھای رنگارنگ ،طرحھاﯾی با لکهھای بزرگ رنگی ﯾا زمينهھای رنگی قوی بيش از طرحھای رﯾزنقش و نامفھوم نظر کودکان را جلب میکند.
رنگھای شاد با شدت باال مشتمل بر سه رنگ اصلی )زرد ،قرمز ،آبی( و رنگھای مکمل آنھا )سبز ،نارنجی ،بنفش( بيش از رنگھای ترکيبی
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پس از رنگ ،اشکالی که از ترکيب سه شکل خالص ھندسی )مربع ،مثلث و داﯾره( اﯾجاد شده باشند بيشتر از شکل واقعی اشيا جذابيت دارند.
فانتزی کردن اشکال با استفاده از تقسيم آنھا به سه شکل ذکر شده موجب شادی کودکان میشود.
در صورتی که ﯾک اتاق بهطور مشترک متعلق به دو فرزند است بھتر است فضای اتاق به نحوی تقسيم شود که ھر ﯾک از فرزندان بخشی را
متعلق به خود بداند .اﯾن کار با استفاده از ﯾک پارتيشن مشبک چوبی به ارتفاع حداکثر ﯾک و نيم متر ،قفسهھای قابل انعطاف اسباببازیھا ﯾا
کتابخانه دوسوﯾه امکانپذﯾر است.
اگر ھر ﯾک از دﯾوارھای اتاق به ﯾک رنگ درآﯾد فضاﯾی شاد و جذاب ،بدون نياز به تزﯾينات بسيار فراھم میآﯾد .رنگھای زرد و سبز در کنار رنگ سفيد
دﯾوارھا عالوه بر آنکه باعث جلوه ھرچه بيشتر وساﯾل اتاق میشود ،با روحيه بالندگی و سرزندگی کودکان نيز متناسب است.
از ﯾک نوع پارچه طرحدار برای پرده و روتختی و ...استفاده کنيد .ھمان طرح پارچه برای آباژور اتاق کودکان و قاب عکس ھم میتواند استفاده شود.
اگر ھنگام تعوﯾض روتختی ،پرده اتاق نيازی به تعوﯾض ندارد از پارچه جدﯾد به عنوان واالن پرده استفاده کنيد ﯾا آن را به صورت نواری پاﯾين پرده
بدوزﯾد؛ ﯾا طرحھای آن را روی پرده تکهدوزی کنيد.
پارچهھای ساده رنگی در کنار ﯾکدﯾگر نسبت به پارچهھای طرحدار جذابتر به نظر میرسند.
در صورتی که نقش و تصوﯾر خاصی در وساﯾل اتاق کودک وجود دارد آن نقش ﯾا تصوﯾر فانتزی را در ساﯾر قسمتھای اتاق نظير کمد و روبالشی نيز
استفاده کنيد.
رنگآميزی مجدد قاب ،دستگيره کمدھا و قفسهھای قدﯾمی با چند رنگ شاد ،راه کمھزﯾنهای برای اﯾجاد تنوع در فضای مختص کودکان است.
بعد از خرﯾد وساﯾل اتاق کودک با استفاده از ھارمونیھای تيره  -روشن ،رنگھای وساﯾل در پرده ،روتختی و ...ترکيب و تنوع مجموعه را با استفاده
از ذوق خودتان غنی کنيد .اگر وساﯾل خرﯾداریشده رنگھای زنده و شاد ندارند ،خودتان رنگھای زرد ،قرمز و سبز ﯾا ساﯾر رنگھای شاد و غيرزننده
را مبنای رنگآميزی ساﯾر اجزای اتاق قرار دھيد.
از ﯾک کاله حصيری به صورت وارونه میتوان لوستر فانتزی و جالبی برای اتاق بچهھا درست کرد.
به جای پرده میتوانيد از حصيرھای رﯾزبافت آفتابگير استفاده کنيد و سطح آن را نيز ھماھنگ با ساﯾر قسمتھای اتاق نقاشی کنيد.
رنگ کردن کارتنھای مقواﯾی در ابعاد مختلف ﯾا روکشکردن آنھا با کاغذ کادو و ناﯾلونھای فانتزی محلھای مناسبی را برای خردهرﯾزھای کودکان
فراھم میکند.
استفاده از رنگھای شاد در دﯾوارھای اتاق ھميشه مطلوب بچهھاست؛ شدت رنگ را با نظر کودکان تامين کنيد.
گاھی اوقات انتخاب رنگ و دکوراسيون اتاق کودک با توجه به جنسيت او انجام میشود .بسياری از والدﯾن رنگھای گرم و مالﯾمی مانند صورتی و
بنفش ﯾاسی را برای دختران و رنگھای آبی و سبز را برای فرزند پسرشان میپسندند .ھمچنين در ميان کودکان بزرگتر که قادر به اعمال سليقه
خود در انتخاب رنگ و دکوراسيون اتاقشان ھستند بسياری از دختران فضاﯾی روﯾاﯾی و دخترانه و بسياری از پسران رنگھای پرساﯾه و شاد با
کنتراست بيشتر را میپسندند .دختران دکوراسيونی مملو از رنگھای صورتی ،سفيد و بنفش ،تور ،روبان و حرﯾر و فضاﯾی فانتزی و روﯾاگونه را
ترجيح میدھند .از اﯾنرو توجه به جزئيات رﯾز و کوچک در اتاق دختران اھميت بيشتری میﯾابد .در دکوراسيون اتاق دختران ھارمونی و ھماھنگی
بيشتر و در اتاق پسران رنگھای متضاد و کنتراست بيشتر ترجيح داده میشود .اما در دنيای امروز طراحی دکوراسيون اتاق کودکان بر پاﯾه
جنسيت آنھا چندان توصيه نمیشود و حتی بسياری از والدﯾن رنگھاﯾی چون پردهھای گوناگون زرد )از ليموﯾی و کرم تا زرد پرتقالی و نارنجی( را
که عالوه بر روشناﯾی و نشاط کافی برای اتاق کودک به جنسيت خاصی نيز منتسب نيست ترجيح میدھند .در ھر حال باﯾد از محدود کردن
انتخاب کودکان در رنگ دکوراسيون اتاقشان پرھيز کرد و به خاطر داشت که الزاما نباﯾد اتاق دختران صورتی و اتاق پسران آبی باشد.
منبع  :روزنامه کارگزاران
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شادی در منزل

زندگی در شھرھای صنعتی باعث شده که انسان بيشتر خواھان احساس
آرامش و راحتی در خانه باشد و در صورت شاغل بودن پس از بازگشت به
منزل ،دوست دارد در محيطی آرام و دلپذﯾر ھر چند کوچک ،شب را به صبح
برساند تا روز دﯾگری شروع شود .پرسشی که ذھن بسياری را به خود
مشغول ساخته ،اﯾن است که چگونه میشود اﯾن محيط را فراھم کرد تا
ھمه اعضای خانواده بتوانند از آن بيشترﯾن لذت را ببرند؟ از آنجاﯾی که افراد
به دالﯾلی نمیتوانند در خانهھای وﯾالﯾی ﯾا خيلی شيک و بزرگ زندگی کنند
به خانهھای کوچک روی میآورند .اﯾن خانهھا نيز به دليل کوچکی ،زﯾباﯾی
چندانی ندارند .پس چگونه میتوان عليرغم کوچکی خانهھا ،آنھا را بزرگ،
زﯾبا و جذاب جلوه داد و در عين حال از زﯾباﯾی آن لذت برد؟ ما چند پيشنھاد
برای شما که به محيط خانه خود اھميت میدھيد ،دارﯾم که اگر به آنھا عمل کنيد مطمئنا خانهای زﯾبا و محيطی دلچسب خواھيد داشت .اگر به
موارد ذﯾل عمل کنيد ،میبينيد که حتی در خانهھای کوچک ھم میتوانيد احساس شادی و دلبازی داشته باشيد .اميدوارم که اﯾن توصيهھا را
جدی بگيرﯾد.
گذاشتن عکسھاﯾی از اعضای خانواده در گوشه و کنار منزل بسيار خوب است اما از افراط خودداری کنيد ،به خصوص در مورد عکسھای خودتان.
اضافه کردن گياه ،سنگ،صدف و دﯾگر عناصر طبيعی به تزﯾينات خانه ،تاثير بسيار خوبی در روحيه اعضای خانواده دارد و در واقع طبيعت را به درون
خانه میآورد.
ھرگز سعی نکنيد در تزﯾين منزل به کمال مطلق دست ﯾابيد .خانه شما باﯾد زنده به نظر برسد و اﯾن به معنای کمی به ھم رﯾختگی است .بنابراﯾن
ھمه چيز نباﯾد ھميشه درست درجای خود باشد.
با گذاشتن چند شاخه گل تازه در خانه ،روحيه شادی به افراد بدھيد.
سعی نداشته باشيد لوازم منزل را ھمرنگ انتخاب کنيد بلکه باﯾد بر ھماھنگی رنگھا توجه کنيد .تزﯾين خوب خانه به اﯾن معنا نيست که ھمه چيز
ﯾک رنگ باشد.
در اثاث خانه به دنبال خطوط زﯾبا ،خوشاﯾند و فرم محکم و جاندار باشيد .اگر وسيلهای شکلی دارد که میدانيد ھميشه دوستش خواھيد داشت
ھمان را انتخاب کنيد .به طور حتم شما در طول زمان از طرح ،رنگ و پارچه آن خسته خواھيد شد که اﯾن مشکل با تعوﯾض روﯾه حل میشود .مھم
اﯾن است که فرم و مدل اﯾن وسيله را دوست داشته باشيد.
ھنگام جور کردن پارچهھاﯾی با طرحھای مختلف ﯾک ﯾا دورنگ پاﯾه را ھمسان در نظربگيرﯾد.
لوازم خانه را از نوع راحت و قابل استفاده تھيه کنيد تا به خانه شما حال و ھوای صلحآميز و آرام بخش بدھد .استفاده از فرش و گليم با الياف
طبيعی و پارچهھاﯾی چون کتان و ابرﯾشم خام ،حس با صفاﯾی به خانه میدھد و آن را به ﯾک آشيانه گرم مبدل میکند.
به خاطر داشته باشيد که گاھی ﯾک گردنبند زﯾبا بسيار بيشتر از ﯾک گردنبند با گوشواره و دستبند ﯾک شکل جلب توجه میکند .در چيدن لوازم
منزل نيز اﯾن قانون وجود دارد .ترکيب جالب و ابتکاری لوازم منزل به شرط آنکه در آن افراط نشود ،بسيار زﯾباتر از ﯾک سری مبلمان و ميز و صندلی
ﯾک شکل خواھد بود.
حمام و سروﯾسھای بھداشتی خانه را با شمع تزﯾين و با صابونھای خوشبو ،عطرآگين کنيد.
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جزئيات کوچک مانند روميزی ،بشقابھا ،ليوانھا ،زﯾربشقابھا ،گل و دﯾگر لوازم روی ميز را که تفاوت فراوانی اﯾجاد میکنند از ﯾاد نبرﯾد .اﯾن رنگھا
و رﯾزهکاریھا ممکن است بهنظر دست وپاگير باشند اما آنقدر موثرند که ارزش زحمت را دارند.
در انتخاب لوازم فلزی به دنبال کيفيت باشيد و در صورت لزوم لوازم کھنه را عوض کنيد .سينک ظرفشوﯾی ،شيرآالت و امثال آن به تدرﯾج به نظر
نمیآﯾند اما تعوﯾض آنھا تاثير بسياری بر نمای کلی خانه میگذارد.
از آنجاﯾی که آثار ھنری موجود در منزل معرف شخصيت شماست ،لوازم خانه را طوری انتخاب کنيد که بر زﯾباﯾی تابلوھا و آثار ھنری دﯾگر موجود در
خانه بيفزاﯾد .وساﯾل خانه را طوری نچينيد که توجه را از آثار ھنری به خود جلب کنند.
اتاقھای خود را پر از وساﯾل نکنيد .ھر چيز خوبی با افراط به سوی بدی متماﯾل میشود ،کمی از اﯾن و کمی از آن کافی است .مراقب باشيد که
اتاق را با رنگ ﯾکنواخت ،ظروف فلزی کوچک و بزرگ ،اشيای چوبی ،کاغذ دﯾواری و برگھای طالﯾی پر نکنيد .سعی کنيد در ﯾک اتاق ساده و خلوت،
غافلگيریھای خالقانه ترتيب دھيد .طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحيح است با چاشنیھاﯾی از تزﯾينات زﯾباﯾی که دوستشان دارﯾد.
در پاﯾان ،مھمترﯾن چيز در خانه پرده است .به اﯾن ترتيب که اگر خانه کوچکی دارﯾد سعی نکنيد پردهھاﯾی که واالن دارند را به آن آوﯾزان کنيد چون
ھر چه پرده ضخيمتر و پرالﯾهتر باشد خانه را کوچکتر جلوه میدھد .بنابراﯾن برای خانهھای کوچک از پردهھای تور و ﯾک الﯾه که از آن چيزی آوﯾزان
نيست ،به عبارتی واالن ندارد ،استفاده کنيد ﯾا در صورت تماﯾل از واالنھای کوچک و خيلی ظرﯾف استفاده کنيد.
● گياھان خانگی
سعی کنيد شاخه گلھا را بلند بگيرﯾد و ھنگام چيدن گل از شاخه ،اﯾن کار را به آرامی و حتیاالمکان به وسيله قيچی مخصوص انجام دھيد.
ھيچ میدانستيد که عسل به جز اﯾنکه خواص زﯾادی دارد ،در حفظ شادابی گل ھم اثربخش است؟ برای اﯾن منظور کافی است پس از چيدن گل،
کمی عسل به انتھای ساقه آن بماليد.
ھنگام جابهجا کردن قلمهھای گل نيز برای آنکه خشک نشود ،میتوانيد طبق روش باال از عسل استفاده کنيد.
به محض آنکه گل را از شاخه جدا کردﯾد ،آن را مدتی در آب نيمگرم سپس در آب سرد قرار دھيد .اﯾن عمل به دوام گلھای شما کمک خواھد کرد.
ھر روز آب گلھای خود را عوض کنيد .چند دقيقه ساقه گلھا را در آب گرم قرار دھيد و توجه داشته باشيد که ھربار آب گلھا را عوض میکنيد،
اندکی از انتھای ساقه آن بچينيد تا گلھای شما تازهتر بماند.
اضافه کردن مقدار بسيار کمی نمک ﯾا شکر )به اندازه ﯾک نوک انگشت( نيز به گلھای شما جان تازهای میبخشد.
منبع  :مجله خانواده سبز
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شش قانون اساسی دکوراسيون

رابرت فراست ،شاعر امرﯾکاﯾی ،معتقد است »خانه ھمانجاﯾی است که
وقتی قرار است به آن برگردﯾم ،ھمه اجزاﯾش آدم را به سمت خودش
میکشد «.سوﯾهھای معنوی را اگر کنار بگذارﯾم ،قطعا ﯾکی از اﯾن اجزاﯾی
که آدم را به سمت خانهاش میکشد ،سليقهای است که در چيدمان

www.takbook.com

www.takbook.com
اجزای خانه به کار رفته است .اﯾن چند قدم را بردارﯾد تا به ﯾک دکوراسيون
مطلوب و درعينحال شخصی دست پيدا کنيد.
 (١از نصب تابلوھای کوچک روی دﯾوارھای بزرگ اجتناب کنيد .با اﯾن کار ھم
از ارزش اثر ھنری کم میشود و ھم دﯾوار خانه کوچک به نظر میرسد.
تابلوھای ھنری باﯾد دوسوم پھنای دﯾوار را پوشش دھند تا بشود آنھا را ﯾک
عنصر دکوراتيو به حساب آورد.
 (٢اگر میخواھيد دﯾوارھای اتاقتان مرتفع به نظر بياﯾد ،از چندﯾن تابلوی عمودی در کنار ھم استفاده کنيد .اگر دوست دارﯾد دﯾوارھای اتاقتان پھن
و طوالنی به نظر آﯾد ،چندﯾن تابلوی افقی را در کنار ھم قرار دھيد.
 (٣قبل از انجام رنگآميزی نھاﯾی ،از عالقهتان به رنگ مورد نظر مطمئن شوﯾد .شاﯾد بد نباشد که آن را در جای کوچکی امتحان کنيد و زمانی که از
شدت روشنی ،تيرگی و ﯾا درخشندگی رنگ اطمينان حاصل کردﯾد آن را برای کل دﯾوارھا به کار ببرﯾد .بھتر است امتحان رنگ را در زﯾر ھمان نوری
انجام دھيد که بيشترﯾن زمان را با آن سپری میکنيد.
 (۴نورھا میتوانند روی رنگھا تاثير بگذارند .برای مثال ،نورھای زرد مقداری گرما و زردی به رنگ اضافه میکنند .در مقابل ،نورھای سفيد ،باعث
اضافه شدن کمی رنگ آبی به دﯾگر رنگھا میشوند.
 (۵استفاده از تابلوھای نقاشی به ھماھنگی و زﯾباﯾی خانه بسيار کمک میکند ،ولی به ھنگام نصب اﯾن تابلوھا باﯾد در نظر داشته باشيد که در
ارتفاعی باالتر و ﯾا پاﯾينتر از حد تعرﯾفشده قرار نگيرند .حد تعرﯾفشده نصب تابلوھا درحقيقت ھمان ميانگين قد افراد بزرگسال خانواده است ،ﯾعنی
در فاصلهای مابين  ١۵٨تا  ١٧٠سانتیمتر از کف زمين .اگر قصد دارﯾد مجموعهای از تابلوھا را روی دﯾوار به نماﯾش گذارﯾد ،میتوانيد اﯾن دامنه را به
 ١٣٠تا  ١٨۵سانتیمتر گسترشدھيد.
 (۶اگر میخواھيد اتاقھا بزرگتر از حد واقعی به نظر برسند ،از رنگھای روشن و درخشنده استفاده کنيد .برعکس ،اگر فضای وسيعی در اختيار
دارﯾد و میخواھيد که کوچکتر به نظر برسد ،رنگھای تيره به کار ببرﯾد.
منبع P٣٠World Forums :
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شش قدم تا چيدمان دلخواه

رابرت فراست ،شاعر آمرﯾکاﯾی ،معتقد است »خانه ھمان جاﯾی
است که وقتی قرار است به آن برگردﯾم ،ھمه اجزاﯾش آدم را به
سمت خودش میکشد «.جنبهھای معنوی را اگر کنار بگذارﯾم،
قطعاً ﯾکی از اﯾن اجزائی که آدم را به سمت خانهاش میکشد،
سليقهای است که در چيدمان اجزای خانه به کار رفته است.
ھمه میتوانند با به خرج دادن کمی سليقه و رعاﯾت چيدمان
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صحيح ،خانهشان را به فضاﯾی دلپذﯾر تبدﯾل کنند .برای اﯾن کار
کافی است حداقلھاﯾی را در مورد پوشش کف ،رنگ و پوشش
دﯾوارھا ،نورپردازی ،اجزای مبلمان و دﯾگر اجزای دکوراسيون
بدانيد .ﯾادتان باشد که ھرچه فضای خانه به اﯾدهآلھا و باورھای
شخصیتان نزدﯾکتر باشد ،آساﯾش و آرامش بيشتری را در خانه تجربه خواھيد کرد .اﯾن چند قدم را بردارﯾد تا به ﯾک دکوراسيون مطلوب و در عين
حال شخصی دست پيدا کنيد.
● قدم اول :پوشش کف خانه
آﯾا میدانستيد که حس گرما و صميميت از کف به انسان منتقل میشود؟ شاﯾد برای ھمين است که پوشش کف ،ھم از منظر زﯾباﯾیشناختی و
ھم از نظر آساﯾش و راحتی اھميت زﯾادی دارد .اﯾن اھميت تا اندازهای است که میشود ادعا کرد وقتی شخصی وارد منزل میشود ،اول از ھمه
تحت تاثير پوشش کف قرار میگيرد تا چيزھای دﯾگر .پس در انتخاب کفپوش مناسب ،خوب دقت کنيد .معلوم است که قبل از انتخاب رنگ
کفپوشھا ،باﯾد نوع آن را انتخاب کنيد.
ھنگام انتخاب ھر نوع کفپوش ،سعی کنيد حتماً جنس باکيفيتتر را بخرﯾد .اگرچه کفپوشھای مرغوبتر ،گرانترند اما ارزش پولی را که خرج
میکنيد ،دارند .ﯾادتان باشد :کفپوشھای باکيفيت ،بيشتر عمر میکنند.
حاال باﯾد ببينيد از ھر کدام از اتاقھا و فضاھای خانه چه استفادهھاﯾی میشود و حجم تردد افراد در ھر کدام از اﯾن فضاھا چقدر است .برای مثال،
آشپزخانه و حمام از آن دسته مکانھاﯾی ھستند که کفپوشی مقاوم و در عينحال زﯾبا الزم دارند.
ﯾا مثال ً اتاق خواب و اتاق نشيمن بنا به نوع استفادهای که از آنھا میشود ،به پوششی احتياج دارند که گرم ،مقاوم و قابل شستشو باشد .با در
نظر گرفتن ھمين فاکتورھا است که استفاده از کفپوشی با پرزھای نرم و رنگ مالﯾم برای اتاق خوابھا ،توصيه میشود .اگر کف خانهتان
ناھمواری دارد ،میتوانيد موکت ﯾکپارچه و ثابت را به عنوان کفپوش انتخاب کنيد
اﯾن نوع کفپوش نه تنھا رنگ ،بافت و نقش را به اتاق شما میآورد ،بلکه به گرم شدن اتاقھا ھم کمک میکند .موکت ،در عين حال ،طنين صدا را
ھم میگيرد .به عبارت علمیتر ،موکت ﯾک نوع عاﯾق صوتی و حرارتی محسوب میشود .استفاده از فرش ،قالی و قاليچه عالوه بر اﯾنکه ﯾک
فضای شرقی و سنتی خلق میکند ،میتواند ﯾک فضای بزرگ را به چند فضای کوچکتر تقسيم کند تا ھر فضا کاربری خاص خودش را داشته
باشد.
ﯾکی دﯾگر از وﯾژگیھای فرش ،قالی و قاليچه اﯾن است که به راحتی قابل حمل است و آسان جابهجا میشود .و اما کفپوشھای چوبی؛ اﯾن
کفپوشھا ﯾک نوع جلوه و زﯾباﯾی طبيعی به خانه میبخشند و به خصوص اگر از رنگ تيره انتخاب شده باشند ،میتوانند به گرمی و صميميت فضا
اضافه کنند .سراميک و کاشی ھم از دﯾگر گزﯾنهھاﯾی ھستند که برای انتخاب کفپوش پيش رو دارﯾد .از جمله محاسن اﯾن دو نوع کفپوش اﯾن
است که نگھداریشان آسان است و به خاطر تنوع بسياری که در طرح و رنگ اﯾن دو نوع موجود است ،با ھر نوع سبک چيدمانی ھماھنگ
میشوند.
● قدم دوم :دﯾوارھا
دﯾوارھا پسزمينهھای خانه شما ھستند و با نقشآفرﯾنی خود فضای خانه را زﯾباتر میکنند .در دسترسترﯾن گزﯾنهھاﯾی که برای پوشش دﯾوار در
اختيار دارﯾد عبارتند از :انواع کاغذدﯾواری ،پارچه ،رنگ ،آﯾنه و باالخره چوب .رنگ دﯾوارھا میتوانند خيلی تعيينکننده باشند .مثال ً اگر میخواھيد
اجزای مبلمانتان حسابی توی چشم باشد ،باﯾد کاری کنيد که دﯾوارھای اتاق محو به نظر برسد .با استفاده از رنگھای خنثی در رنگآميزی دﯾوارھا
و انجام ﯾک نورپردازی مناسب ،به اﯾن مقصودتان میرسيد .برعکس ،اگر میخواھيد ﯾک فضای رنگی و گرم اﯾجاد کنيد ،سراغ رنگھای تند و گرم
بروﯾد .اﯾن طوری ،توجه بصری به سمت دﯾوارھا میرود و از اجزای مبلمان دور میشود.
استفاده از دﯾوارکوبھای چوبی ھم سبکی غير رسمی و روستيک را به ھمراه دارد و جان میدھد برای خلق ﯾک فضای صميمی .استفاده از
رنگھای درخشان و پاستلی برای خلق فضای مدرن مناسب است .آﯾنهکوبی دﯾوارھا ھم )به شرطی که به شکلی ساده انجام شده باشد(
فضای خانه را مدرن جلوه میدھد .اگر ھم طرفدار سبک کالسيک ھستيد ،از کاغذ دﯾواریھای طرحدار استفاده کنيد .چنانچه خانهتان پر است از
اثاثيه و مبلمان ،بھتر است دور کاغذدﯾواریھای طرحدار و شلوغ و رنگھای تند را خط بکشيد تا خانه شلوغتر از آنچه ھست به نظر نياﯾد .و باالخره
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اﯾنکه اتاق خوابھا فضاﯾی آرام میخواھند .برای اﯾجاد اﯾن نوع فضا از رنگھای ھلوﯾی و ھندوانهای غافل نشوﯾد.
● قدم سوم :مبلمان و سؤاالت اساسی
پس از انتخاب کفپوش و پوشش دﯾوارھا ،زمينه برای اجرای سبک مورد نظرتان فراھم شده است .حاال دﯾگر نوبت مبلمان است .مبلمان سومين
عنصر اصلی چيدمان و مکمل پوششی است که برای دﯾوارھا و کف انتخاب کردهاﯾد.
البته وقتی میگوﯾيم مبلمان ،منظورمان تکتک عناصر تشکيلدھنده دکور ﯾک خانه است ،نه فقط مبل و ميز و صندلی .قبل از انتخاب ،خرﯾد و
چيدمان مبلمان باﯾد فضاھای موجود در خانه را در ذھن خود از ھم تفکيک کنيد و کاربرد ھر کدام را جداگانه در نظر بگيرﯾد .باﯾد از خودتان بپرسيد که
چند نفر و چه کسانی از اﯾن فضا استفاده میکنند؟ اﯾن افراد چه مدت از روز را در اﯾن فضاھا میگذرانند؟
قرار است در اﯾن فضا چه کاری انجام شود؟ روشناﯾی طبيعی اﯾن اتاق ﯾا اﯾن فضای خاص چقدر است؟ به عبارت دﯾگر ،اتاق تا چه اندازه نورگير
است؟ چه نوع سبکی با سليقه خود و خانوادهام ھماھنگی دارد؟ چه رنگی را برای مبلمان ترجيح میدھم؟ بعد که به تکتک اﯾن سؤالھا جواب
دادﯾد ،میتوانيد دست به کار انتخاب و چيدن مبلمان خود شوﯾد.
● قدم چھارم:پردهھا
اگر بتوانيد تنھا سه طيف رنگی را در دکور خانه به کار ببرﯾد ،قدم بزرگ و مؤثری در راه رسيدن به چيدمان مطلوب برداشتهاﯾد .پرده ،در کنار روتختی
و کوسن ،از جمله عناصری است که نقش و رنگ را با خود به خانه میآورد .چه خوب است که رنگ پردهھا با رنگ کف و مبلمان ھماھنگ باشد ﯾا
حتی نقشی که در مبلمان وجود دارد در پرده ھم تکرار شده باشد.
به اﯾن ترتيب ،تعادل بصری مطلوبی اﯾجاد میشود .اگر پرده ،مبلمان ،کف و دﯾوارھا از ﯾک طيف رنگی واحد ھستند ،کوسنھاﯾی با رنگ متضاد
انتخاب کنيد تا دکور خانه از ﯾکنواختی خارج شود .بھتر است برای اتاقھاﯾی که نورگير و مدت زﯾادی از روز با نور طبيعی روشن ھستند ،از پردهھای
ضخيم و مقاوم استفاده کنيد ﯾا آستری را برای پردهھا در نظر بگيرﯾد .بهطور کلی منسوجات سنگين و رﯾزبافت ،بادوامتر از پارچهھاﯾی نظير تور
ھستند که تار و پودشان معلوم است.
اليافی مانند نخ ،استات ،ناﯾلون ،ابرﯾشم و کتان از اليافھای آسيبپذﯾر به حساب میآﯾند .اليافی مانند پلیاستر و اکرﯾليک به راحتی با آفتاب کنار
میآﯾند و نسبت به دﯾگر الياف مقاومترند .بسياری از پارچهھای امروزی به ھنگام توليد ،پرداخت شدهاند و در مقابل خاک ،گردوغبار و نور آفتاب
مقاومت بيشتری از خود نشان میدھند .اگر از پرداخت پارچهھای پردهای مطمئن شوﯾد ،پردهھاﯾی با کيفيت و بادوام نصيبتان شده است.
● قدم پنجم :نورپردازی
استفاده از نورپردازی صحيح در خانه ،کمک میکند تا فضای رسمی و غير رسمی از ھم تفکيک شوند ،اشياء ارزشمندی که در خانه دارﯾد ھرچه
بيشتر در معرض دﯾد و توجه قرار بگيرد ،فضای خانه درخشانتر به نظر برسد و باالخره ،سبک خانه به تثبيت برسد.
شرط اول موفقيت در نورپردازی ،تناسب نوع نور با کاربری فضا است .به عبارت سادهتر :انتخاب چراغ مناسب برای مکان مناسب .نورپردازی
میتواند عمومی ﯾا منطقهای باشد .ھدف از نورپردازی عمومی ،اﯾجاد امنيت و آرامش در فضا است ،در حالیکه منابع نوری غير مستقيم ،وظيفه
تفکيک فضاھا ،گرما بخشيدن و خصوصیکردن فضا ،برجستهکردن تابلوھا ﯾا ﯾکی از عناصر مبلمان را به عھده دارند .اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی به دليل
اﯾنکه محل چندﯾن نوع فعاليت مختلف ھستند ،چند نوع منبع نوری الزم دارند .روشناﯾی عمومی معموال ً توسط لوسترھا تأمين میشود.
چراغھای باالتاب ،پاﯾينتاب ،چراغھای دﯾواری ،نورھای لکهای ،چراغھای مخفی در سقفھای کاذب و غيره نيز منبع نوری غير مستقيم به حساب
میآﯾند.
● قدم ششم :ھنر و طبيعت
آثار ھنری ،ﯾکی از مھمترﯾن وساﯾل تزئينی ھر خانهای را تشکيل میدھند .تابلوھای نقاشی ،عتيقهجات ،مجسمهھای آنتيک و حتی قاب
عکسھای خانوادگی میتوانند رنگ ،زﯾباﯾی و ھنر را به خانه شما بياورند .استفاده از آثار ھنری و وساﯾل تزئينی میتواند نماﯾانگر سليقه شخصی
شما ھم باشد .تصور کنيد که دﯾدن ھرروزه تابلوﯾی که آدم دوست دارد ،چقدر لذتبخش و آرامشبخش است.
از اﯾن گذشته ،چنين آثار و وساﯾلی به تکميل دﯾگر اجزای دکوراسيون ھم کمک میکند و نوعی ھماھنگی و تعادل بصری را به دنبال دارد .استفاده
از آثار ھنری و وساﯾل تزئينی به اﯾن معنی است که شما سليقه و عالقهتان را با دﯾگران به اشتراک گذاشتهاﯾد و ھمين امر به صميميت و راحتی
فضا میافزاﯾد .انسان ذاتاً طبيعتمحور است .پس از گل و گياه ھم غافل نشوﯾد .شادابی ،ارتقای روحيه و القای حس آرامش و راحتی در بين
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اعضای خانواده از جمله محاسن استفاده از اﯾن آفرﯾدهھای دوستداشتنی خداوند است.
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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شومينه در فصل گرما

با آغاز فصل بھار و گرم شدن ھوا شومينه ھا از اﯾن
پس و تا پاﯾان فصل تابستان به عنوان ﯾك منبع گرمازا
كاربرد نخواھند داشت و بنابراﯾن می توانيم از آنھا به
عنوان ﯾك عامل دكوراسيونی در فضای اتاق بھره
ببرﯾم .پس از خالی كردن و تميز كردن شومينه بنا به
سليقه خود از فضای داخل آن استفاده كنيد .اگر
شومينه شما در قسمتی از اتاق قرار گرفته كه از نور
كافی برخوردار است می توانيد داخل آن را با چند
گلدان گل بياراﯾيد .گلدان ھاﯾی از گل ھای طبيعی
رنگارنگ شومينه شما را به ﯾك گلخانه كوچك تبدﯾل
می كنند .اگر نور طبيعی كافی به فضای داخل
شومينه نمی رسد می توانيد از انواع گل ھای سبز
آپارتمانی كه در ساﯾه و نور كم رشد می كنند و ﯾا
انواع گل ھای مصنوعی بھره بگيرﯾد .ﯾك راه دﯾگر برای
استفاده از فضای داخل شومينه قرار دادن انواع شمع
در آن است .ﯾك شمعدان در اندازه متناسب با فضای داخل شومينه در آن قرار دھيد و ﯾا مجموعه ای از شمع ھای قطور كوتاه و بلند را در ﯾك
سينی بچيند و آن را در شومينه قرار دھيد .با روشن كردن شمع ھا از زﯾباﯾی نور آتش بھره مند خواھيد شد بدون آنكه حرارت قابل توجھی در فضای
اتاق اﯾجاد شود .چنانچه شمع ھای معطر در اختيار داشته باشيد عالوه بر زﯾباﯾی فضای اتاق نيز عطرآگين خواھد شد .ھمچنين می توانيد ﯾك
كوزه ،گلدان ﯾا ظرف زﯾبای دﯾگری را در شومينه قرار دھيد و ﯾا حتی مجموعه ای از ظروف مورد عالقه خود را در شومينه بچينيد و ﯾا با انواع اﯾده
ھای ابتكاری دﯾگر به شومينه منزلتان نماﯾی منحصر به فرد ببخشيد .در ﯾكی از تصاوﯾر مالحظه می كنيد كه ﯾك ظرف گرد بلوری كه اندكی گود
است با حباب ھای المپ پر شده و بر روی بستری از قلوه سنگ ھای رودخانه ای در شومينه قرار داده شده است .اگر پرﯾز برق در نزدﯾكی
شومينه قرار داده شده باشد با ﯾك سيم كشی ظرﯾف می توانيد بعضی از اﯾن المپ ھا را چنان كه در تصوﯾر مالحظه می كنيد روشن كنيد و جلوه
ای خاص به شومينه منزل ببخشيد .اگر امكان سيم كشی و رساندن برق به المپ ھا وجود ندارد می توانيد به سادگی ظرف را از مقداری گل و
ميوه خشك پر كنيد تا ضمن اﯾجاد نمای زﯾبا به عنوان ﯾك »پات پوری« فضای اتاق را نيز معطر كند.
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شومينه ھای سرد

در خانه ھمه ما لوازمی وجود دارند كه اگرچه كاربردی ھستند ولی برای
استفاده از آنھا ممكن است محدودﯾت ھاﯾی وجود داشته باشد .در واقع به
طور كلی لوازم كاربردی در فضای خانه به دو گروه اصلی تقسيم می شوند:
ﯾك گروه لوازمی ھستند كه كاربرد آنھا مقطعی نبوده و ھميشه و در ھر
موقعيتی می توان از آنھا استفاده كرد مانند مبلمان ،تلوﯾزﯾون ،ﯾخچال و
فرﯾزر ،اجاق گاز و مواردی مانند اﯾنھا .گروه دﯾگر لوازمی ھستند كه كاربرد آنھا خالف مورد قبلی دوره ای و موقتی بوده و به عوامل مختلفی ھمچون
شراﯾط آب و ھواﯾی ،فصل و غيره بستگی دارند كه مھم ترﯾن و بارزترﯾن اﯾن لوازم ،سيستم ھای گرماﯾشی و سرماﯾشی ھستند .حال موضوع
اﯾنجا است كه اﯾن قبيل وساﯾل نيز به دو دسته تقسيم می شوند:
 ١لوازمی كه پس از پاﯾان زمان مصرف آنھا امكان جابه جاﯾی و حذف موقتی شان از ميان دﯾگر لوازم كاربردی خانه وجود دارد مانند بخاری ھای گازی
و برقی ،پنكه ،كولرھای دستی و غيره
 ٢لوازمی كه به جھت شراﯾط و ساختار ثابت شان جزء اجزا ساختمان به حساب آمده و تغيير مكان آنھا حتی برای مدت زمان كوتاھی نيز امكان پذﯾر
نيست .مگر آنكه تصميم بگيرﯾد آن عنصر ثابت كاربردی را به طور كلی حذف كرده و ﯾا به مكان دﯾگری انتقال دھيد .مانند رادﯾاتورھا ،كولرھای آبی و
گازی توكار و ھمچنين شومينه ھا كه در اﯾنجا موضوع ھمين عنصر كاربردی و دكوراسيونی مقطعی است .لذا قصد دارﯾم با ارائه پيشنھادھای
متفاوت برای اﯾن وسيله گرمازا شومينه در فصول گرم سال نيز كاربردھای دﯾگری فراھم كنيم.
در اغلب خانه ھاﯾی كه در فصول سرد سال از اﯾن سيستم به عنوان ﯾكی از مھم ترﯾن منابع گرمازای محيط استفاده می شود ،چيدمان مبلمان
موجود نيز تحت تاثير قرار می گيرد .به اﯾن معنا كه از آنجا كه در ھر چيدمان ﯾك سوﯾه ،معموال مركز توجھی وجود داشته و در فصول سرد سال نيز
شومينه اﯾن نقش را در خانه برعھده دارد .لذا مبلمان با ھدف حداكثر بھره گيری از گرمای حاصله و با حفظ نكات اﯾمنی و دكوراسيونی در نزدﯾك
ترﯾن فاصله با شومينه چيده می شود .به اﯾن ترتيب به ھنگام نشستن بر روی مبلمان ،از نمای زﯾبای شعله ھای آتش نيز می توان بھره برد .حال
آنكه ھمين مركز توجه در شش ماه اول سال ارزش قبلی را نداشته و معموال حداكثر كاربرد ،استفاده از سطح روی طاقچه آن به عنوان كنسولی
برای شمعدان ،قاب عكس ،آئينه و لوازم تزئينی دﯾگر است .ھمچنين در صورت امكان برای انجام تغييرات چيدمانی ،حتی ممكن است نمای
شومينه با مبلمان چيده شده در مقابل آن ،پوشيده شود در حالی كه شما می توانيد در ضمن اﯾجاد تنوع چيدمانی در محيط ،اﯾن عنصر كاربردی و
دكوراسيونی را حتی با وجود خاموش بودن شعله ھای آتش به مركز توجه صرفا دكوراسيونی تبدﯾل كنيد .در چنين شراﯾطی به جای آنكه شومينه
و فضای داخل آن به ھمان فرم و بدون استفاده در گوشه ای از محيط باقی بماند ،از فضای داخل و ھمچنين اطراف آن برای كاربردھای دﯾگر استفاده
كنيد.
البته از آنجا كه شومينه ھا به دو صورت ھيزمی و گازسوز گرما توليد می كنند ،فقط داخل كوره نوع ھيزمی را می توان خالی كرد زﯾرا در نوع
گازسوز ،در داخل كوره ،مشعل ،منقل و ھيزم ھای سفالی وجود دارند كه تنھا امكان برداشتن ھيزم ھای تزئينی وجود دارد .پس تزئينات می

www.takbook.com

www.takbook.com
باﯾست با حفظ اﯾن اجزا و در تركيب بندی با آنھا صورت گيرد:
▪شومينه ھای روشن :شما می توانيد با به كار بردن شمع ھای متعدد برای روشن كردن فضای داخل كوره از اﯾن شومينه ھای خاموش در گرمای
تابستان نيز بھره بگيرﯾد .برای اﯾن منظور می توانيد تعدادی شمع ھای استوانه ای كوتاه و بلند را به صورت تكی و ﯾا در داخل شمعدان ھای مجزا
داخل شومينه و روی منقل قرار داده و ﯾا آنكه از ﯾك شمعدان تركيبی بزرگ كه حاوی چندﯾن شمعدان كوچك است ،بھره گيرﯾد .چنين تركيب زﯾباﯾی
را از جنس فرفورژه انتخاب كنيد تا با منقل ھا و گاردھای راﯾج ھمخوانی بيشتری داشته باشد.
راھكار دﯾگر پركردن كف فضای داخل كوره در صورت ھيزمی بودن با سنگرﯾزه ھای بزرگ و كوچك رودخانه ای و ھمچنين انواع صدف ھا است .سپس
تعدادی شمع وارمر و در صورت دلخواه شمع ھای استوانه ای كوتاه تھيه كرده و به صورت تلفيقی آنھا را در كنار ھم و بر روی اﯾن سنگرﯾزه ھا جای
دھيد.
▪▪نكته :در صورتی كه قصد دارﯾد شومينه ای نورانی داشته باشيد ولی شراﯾط منقل و فضای داخل آن اﯾن امكان را فراھم نمی كنند ،كافی است
دﯾواركی با كاربرد ھمزمان شمعدان تھيه كرده و آن را در نقش حفاظ شومينه در مقابل دھانه كوره قرار دھيد .اگر حفاظ شومينه شما خود حالت
دﯾوارك دارد ،شما می توانيد با انتخاب شمعدان ھا و حتی گلدان ھای آوﯾز فلزی ،آنھا را بر روی حفاظ بياوﯾزﯾد.
البته برای اﯾن منظور روش ھای بسياری وجود دارد كه با توجه به شراﯾط شومينه و به كارگيری كمی سليقه و ابتكار به راحتی قابل اجرا ھستند.
▪گلخانه ھای شومينه ای :اگر برای چيدمان تعدادی از گياھان سبز ،گوشه ای از فضای خانه را اختصاص داده اﯾد ،در صورت واقع شدن شومينه در
موقعيتی مناسب به لحاظ نورگيری ،می توانيد تغييری برای جای گلدان ھا اﯾجاد كرده و آنھا را به داخل شومينه و فضای اطراف آن منتقل كنيد .به
اﯾن ترتيب شومينه به گلخانه ای سبز تبدﯾل شده و شما می توانيد از انرژی حاصل از گل ھا و گياھان زﯾبا روح خود را گرما بخشيد.
البته به جای گل ھا و گياھان طبيعی از انواع مصنوعی و ﯾا خشك شده نيز می توان استفاده كرد به اﯾن ترتيب كه ظرف و ﯾا سبدی را با گل ھای
مصنوعی و ﯾا خشك و با توجه به فضای داخل كوره و ھمچنين ساختار شومينه تزئين كرده و در داخل كوره و ﯾا بر روی طاقچه آن قرار دھيد.
الھام اسمعيلی
منبع  :روزنامه شرق
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شيرآب ھای حمام

در حالت کلی شير آب وسيله ای برای کنترل ميزان آب جاری شده از لوله ﯾا
منبع آب می باشد  .اما امروزه شيرھای دوش و وان که در حمام به کار می
روند از تکنولوژی باالتری برخوردار می باشند  .انھا نه تنھا ميزان اب را کنترل
می کنند بلکه وجود حالت فورانی بيشتر در آنھا باعث شست و شوی بھتر
و احساس لذت بيشتری از استحمام می گردد  .ھمچينين می توانيد از
شير اب ھاﯾی که دارای تصفيه کننده ھستند استفاده نماﯾيد و مطمئن
باشيد که اب پاکيزه تری را به خصوص برای شستن دھان مصرف می کنيد .
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بھتر است از شيرھاﯾی که ھمزمان اب گرم و سرد را تامين می کنند
استفاده کنيد و استفاده از شيرھای اتوماتيک نيز به دليل کاھش چکه
توصيه می شود .
امروزه مدل ھا و عملکردھای شيرھا بسيار متنوع شده و برای اثبات اﯾن
حرف کافيست سری به بازار بزنيد تا بينيد انواع شيراالت در قيمت ھای مختلف با امکانات مختلف موجود می باشند  .عالوه بر کاراﯾی به ظاھر شير
و ھماھنگی ان با ساﯾر لوازم نيز دقت کنيد .
حتی در صورت محدود بودن بودجه انتخاب شير مناسب را در اولوﯾت کار قرار دھيد  .دقت کنيد دکور حمام شما سنتی است ﯾا مدرن  ،جنس کمدھا
و وان چيست  ،نقش و رنگ دﯾوارھا و سقف چيست  ،سپس شير مورد نظر خود را انتخاب کنيد .
اصوال دوش و شير ان را به صورت دﯾواری نصب می کننداما عده ای نيز ترجيح می دھند که شير بر روی سقف نصب شود تا احساس رﯾزش باران
به انھا دست دھد  .بعضی نيز ترجيح می دھند که شيرھا داری شلنگی باشد که بتوان ان را با دست حرکت داد .
جنس شيرھای اب نيز متنوع است  .دقت کنيد تا جنسی مقاوم و ھماھنگ با دکور انتخاب نماﯾيد  .از بھترﯾن انواع شير برای حمام می توان به نوع
کرومی و برنجی اشاره نمود  .ھنگام انتخاب شير حتما با افراد متخصص مشورت کنيد .
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=115828

صنايع دستی در دکوراسيون

صناﯾع دستی در واقع محصول مشترك عشق و ھنر با تكنيك و صنعتگری ھستند .از اﯾن رو
ظروف ،بافته ھا و دﯾگر محصوالت صناﯾع دستی از ھمتاﯾان ماشينی خود متماﯾز می شوند.
صناﯾع دستی ھر نقطه از اﯾران و ﯾا ھر گوشه از جھان پيام آور سنت ھا و فرھنگ موطن خود
ھستند و می توانند رنگ و بوی خاص سرزمين خود را به محيطی كه در آن قرار می گيرند
ھدﯾه كنند .در بازارھای ھر ﯾك از شھرھای كوچك و بزرگ ميھن غنی و عزﯾزمان می توان
گنجينه ھای زﯾباﯾی از دست ساخته ھای ھموطنان ھنرمندمان را ﯾافت كه در بازگشت به
خانه ھم زﯾنت بخش منزل باشند و ھم ﯾادآور خاطرات شيرﯾن سفر.از اﯾن تنوع چشمگير كه
در صناﯾع دستی ھر منطقه نسبت به منطقه ای دﯾگر و در مقياس بزرگتر ھر كشور نسبت به
كشوری دﯾگر وجود دارد می توانيم برای آذﯾن و روح بخشيدن به خانه ھاﯾمان نيز بھره بگيرﯾم.
در گذشته دستيابی به محصوالت و سوغات ھر كشوری به واسطه دوری راه ھا و نبود
امكانات سفر تقرﯾباً ناممكن می نمود .اما امروزه در بازارھای ھر شھری می توان مجموعه
متنوعی از صناﯾع دستی و محصوالت سنتی مربوط به شھرھا و حتی كشورھای دﯾگر را ﯾك
جا ﯾافت و در بسياری از كشورھا برای خرﯾد محصوالت مربوط به شھری در آن سوی كره زمين
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حتی نيازی به خروج از منزل نيست و به راحتی می توان از طرﯾق اﯾنترنت اشيا و لوازم مورد نياز را خرﯾداری كرده و در محل تحوﯾل گرفت .حال كه
به واسطه پيشرفت تكنولوژی دنيا اﯾنچنين كوچك شده است ما می توانيم از اصول و شيوه ھای گوناگون زﯾباﯾی شناسی كه در اقصی نقاط جھان
متداول ھستند برای زﯾنت بخشيدن به منزلمان سود ببرﯾم .بی آنكه نگران بودجه ﯾا مساحت منزل خود باشيد باﯾد بدانيد كه در بازار وسيع صناﯾع
دستی حتماً وساﯾلی زﯾبا و در عين حال كاربردی كه متناسب با بودجه و فضای منزل شما باشند خواھيد ﯾافت.بھره گيری از صناﯾع دستی و
محصوالت سنتی در دكوراسيون منزل ممكن است تنھا به استفاده از چند كوزه سفالين ھمدان ﯾا چند مجسمه و ماسك چوبی آفرﯾقاﯾی و ﯾا
قراردادن ﯾك پاراوان چينی در گوشه ای از ﯾك اتاق محدود باشد و ﯾا به كلی رنگ آميزی دﯾوارھا ،پوشش كف اتاق و مبلمان را نيز تحت تاثير قرار
دھد و ھمچنين صناﯾع دستی مورد استفاده ما ممكن است كوزه ای گلی ،فرشی ابرﯾشمی و ﯾا مبلی عتيقه باشد .استفاده بجا از محصوالت
صناﯾع دستی در منزل به عنوان لوازم دكوراتيو و ﯾا كاربردی فضاﯾی متفاوت و خاص را در منزل شما می آفرﯾند اما به كارگيری اشيای گوناگون از
مناطق مختلف در كنار ھم باﯾد توأم با ھوشياری و بر مبنای وجه اشتراكی در ميان آنھا باشد تا در پاﯾان با منظره ای شلوغ و نابسامان مواجه
نشوﯾم .در اﯾنجا منظور از به كارگيری صناﯾع دستی در دكوراسيون منزل در واقع جاﯾگزﯾن كردن برخی از لوازم ماشين ساز معمولی منزل با صناﯾع
دست ساز است كه از ارزش ھنری برخوردار بوده و از آنجا كه با ماشين و به صورت انبوه ساخته نشده اند گاه منحصر به فرد و گاھی نيز در تعداد
بسيار محدودی ساخته شده و كمتر در منازل به چشم می خورند .راه ھای بسياری برای استفاده از محصوالت صناﯾع دستی در دكوراسيون منزل
وجود دارد .ﯾكی از اﯾن راه ھا افزودن تزئينات كوچك به ھر ﯾك از اتاق ھای منزل است .به عنوان مثال می توانيم چند كوسن آﯾنه دوزی شده ھندی
را به مبلمان اتاق پذﯾراﯾی بيفزاﯾيم ،در اتاق خواب از روتختی ھای قلم كار اصفھان استفاده كنيم و ﯾا گوشه ای از اتاق نشيمن را با ﯾك مفرش
عشاﯾری كه رختخواب ھای اضافی را نيز در خود جای داده است بياراﯾيم .ھمچنين با استفاده از رنگ ھا و بافت نيز می توان در منزل فضاﯾی
سنتی آفرﯾد .ھر ﯾك از رنگ ھا را می توان نشانه و سمبلی از ﯾك تمدن خاص دانست كه انتقال دھنده باورھای عميق ﯾك ملت ھستند .مثال ً رنگ
قرمز در چين نشانه قدرت و خوشبختی است اما در ھند سمبلی از عشق و محبت است .از اﯾن رو می توان برای اﯾجاد فضای سنتی مربوط به ھر
ﯾك از فرھنگ ھا از رنگ نيز بھره فراوان برد .چنانچه به مطالعه درباره صناﯾع دستی و فضای سنتی در ھر شھر و كشور بپردازﯾد پس از مدتی ھر ﯾك
از رنگ ھا و ﯾا بافت ھای خاص در نظر شما ﯾادآور ﯾك فرھنگ و تمدن خاص خواھند بود .به عنوان مثال رنگ آبی الجوردی ظروف سفالی ھمدان و
رنگ مسی ظروف مسی قلم زنی شده اصفھان را به ﯾاد شما می آورند .كاغذھای ساخته شده از الياف برنج نماﯾنده ژاپن ،تركيبی از قرمزھا،
سرخابی و نارنجی ھای درخشان ﯾادآور ھند و سفيد و آبی نشانه ای از چينی ھای طرح دار چين خواھند بود .بھتر است كليه رنگ ھای مورد
استفاده را با تناليته ھای خاكی مانند قھوه ای ،كرم و بژ تركيب كنيد تا به تركيبات رنگی طبيعی نزدﯾك شوند.ھمچنين با استفاده از بافته ھا و
پارچه ھای گوناگون از سوزن دوزی ھا ،پته دوزی ھا و گليم ھای ظرﯾف گرفته تا سيلك ھای چينی و كيمونوھای ژاپنی و آﯾنه دوزی ھای ھندی نيز
می توان دﯾوارھا و مبلمان ھر ﯾك از اتاق ھا را آذﯾن كرد.در آخر برای حصول نتيجه بھتر ھنگام طراحی ﯾك دكوراسيون سنتی ترجيحاً تم خاصی را كه
به ﯾك محدوده جغرافياﯾی خاص مربوط می شود انتخاب كنيد و اشيای زﯾنتی مربوط به آن را در ﯾك اتاق با رنگ و بافت ھای مرتبط با آن به كار ببرﯾد
و به خاطر داشته باشيد استفاده از رنگ ھای متعدد و طرح ھای گوناگون بدون ھوشياری و اﯾجاد ھماھنگی در ميان آنھا موجب آزار چشم می
شود.
منبع  :روزنامه شرق
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صندلی ھا را نونوار کنيم
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با تعوﯾض روکش تشک صندلی ھا نماﯾی نو به آنھا و فضای زندگی ببخشيد.
برای اﯾن کار نياز به ھيچ تبحر خاصی نيست و تنھا با ﯾک دستگاه منگنه
بزرگ و مقداری پارچه اﯾن پروژه امکان پذﯾر است.
تعوﯾض روکش صندلی ھاﯾی که تشک شان در کالف چوبی نشيمن جا می
افتند و متحرک ھستند بسيار ساده است .در حقيقت اﯾن پروژه به وساﯾل و
لوازم محدود و زمان اندکی نياز دارد .برای تعوﯾض روکش تشک صندلی پيش
از ھر چيز الزم است پارچه ای از جنس مناسب با طرح و رنگ متناسب با
دکوراسيون فضا انتخاب کنيد .اگر فقط قصد دارﯾد پارچه قدﯾمی و فرسوده
شده صندلی ھا را نو کنيد پارچه ای با طرح و رنگ مشابه روکش قبلی
انتخاب کنيد اما اگر ماﯾليد دکوراسيون اتاق را تغيير دھيد ﯾا نماﯾی کامال ً
متفاوت به صندلی ھا ببخشيد پارچه ای با طرح و رنگ متفاوت و حتی متضاد
با پارچه قبلی انتخاب کنيد .به عنوان مثال اگر پارچه فعلی ﯾک پارچه راه راه
با رنگ ھای مالﯾم و خنثی است پارچه ای گلدار با طرح ھای درشت و رنگ
ھای تند و شاد تھيه کنيد .به اﯾن ترتيب صندلی ھا ظاھری کامال ً جدﯾد می
ﯾابند .اما گذشته از طرح و رنگ پارچه باﯾد به استحکام و جنس آن نيز توجه
داشته باشيد .پارچه مناسب برای روکش صندلی باﯾد پارچه ای نه بسيار
نازک و سبک و نه خيلی ضخيم و سنگين باشد .پارچه ای با ضخامت و وزن
متوسط انتخاب کنيد که در برابر استفاده روزمره از صندلی دوام داشته
باشد .بھتر است پارچه ھای رﯾزبافت را برای اﯾن منظور خرﯾداری کنيد زﯾرا
پارچه ھاﯾی که بافت درشت دارند زودتر فرسوده می شوند و شکل اوليه
خود را از دست می دھند.
برای محاسبه مقدار پارچه مورد نياز عرض و طول تشک نشيمن را اندازه
بگيرﯾد و به ھر ﯾک از آنھا  ٢٠سانتی متر اضافه کنيد .اگر اسفنج تشک صندلی بسيار ضخيم و مرتفع باشد باﯾد اندازه ضخامت آن را نيز به اﯾن
اندازه ھا بيفزاﯾيد .ضمن آنکه چنانچه پارچه شما طرح ھای درشت و مشخصی داشته باشد که الزم باشد مثال ً در وسط نشيمن قرار بگيرد ميزان
اتالف پارچه بيشتر می شود و باﯾد نسبت به پارچه ھای ساده ﯾا طرح ھاﯾی مانند راه راه و چھارخانه مقدار بيشتری پارچه تھيه کنيد.
برای شروع کار ابتدا قطعات پارچه را مطابق روشی که ذکر شد اندازه گيری کنيد و ببرﯾد سپس تشک را از صندلی جدا کنيد .اگر ماﯾل باشيد روکش
قبلی را جدا کنيد ميخ ھا ﯾا منگنه ھاﯾی که آن را به تخته زﯾر تشک متصل کرده اند بکشيد .در اﯾن مرحله اگر اسفنج تشک ھا نيز فرسوده شده و
حالت و فرم خود را از دست داده اند الزم است اسفنج ھا را نيز عوض کنيد .اما چنانچه اسفنج ھا سالم باشند ﯾک قطعه پارچه را به طوری که روی
اصلی آن بر روی زمين و پشت آن به طرف ما قرار بگيرد روی زمين بگذارﯾد .ھر ﯾک از تشک ھا را به پشت برگردانيد و بر روی ﯾکی از قطعات پارچه
برﯾده شده آماده بگذارﯾد.
اگر طرح پارچه شما به گونه ای است که الزم است طرح به صورت خاصی روی تشک قرار گيرد آن را تنظيم کنيد و اضافات احتمالی آن را ببرﯾد به
طوری که پارچه از ھر طرف تشک  ١٠سانتی متر بيرون باشد .از ﯾک طرف تشک شروع کنيد و پارچه را به تخته زﯾر تشک با ميخ ھای کوچک ﯾا
منگنه نصب کنيد .ھنگام نصب ،پارچه را خوب بکشيد تا روی روکش کامال ً صاف باشد.
در گوشه ھای نشيمن ﯾک برش مورب کوچک روی پارچه اﯾجاد کنيد و آن را به صورت دو پيلی کوچک در جای خود با ميخ ﯾا منگنه نصب کنيد در
صورتی که ماﯾل باشيد کار تميزتر باشد می توانيد پارچه ساده و ارزان قيمتی مثل متقال نيز برای زﯾر تشک ھا تھيه کنيد و آن را در اندازه حدود دو
سانتی متر بزرگتر از ابعاد تشک نشيمن ببرﯾد و پس از پاﯾان کار روکش کردن تشک آن را در زﯾر تشک قرار داده حدود ﯾک سانتی متر از ھر طرف به
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زﯾر تا بزنيد و با ميخ ﯾا منگنه در جای خود نصب کنيد .به اﯾن ترتيب زﯾر تشک ھا ھم تميز و مرتب خواھد بود.
منبع  :بيرتک
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ضرورت داشتن کتابخانهای شخصی

با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژی و وجود منابع اطالع رسانی
متعدد ھمچون اﯾنترنت ،مطبوعات ،صدا و سيما و مانند اﯾنھا ولی
ھنوز ھم ﯾكی از راﯾج ترﯾن راه ھای دستيابی به آخرﯾن
دستاوردھای علمی ،ھنری ،ادبی و غيره ،مطالعه كتاب است.
البته ارزش معنوی اﯾن ﯾار مھربان و نقش آن در زندگی افراد
ھمواره از قدﯾم به ما ﯾادآوری شده است ولی ھرچه كه می
گذرﯾم اﯾن نياز با توجه به شراﯾط زندگی در جوامع توسعه ﯾافته و
به خصوص در حال توسعه بيشتر احساس شده و به طور كلی
جزء ﯾكی از ملزومات زندگی روزمره ھر فرد به حساب می آﯾد.
حال آنكه از سوی دﯾگر مشكل صرف ھزﯾنه گزاف برای خرﯾد كتاب
نيز از جمله مسائلی است ،كه افراد اھل مطالعه را به جای خرﯾد
كتاب به عضوﯾت در كتابخانه ھای عمومی روانه میسازد .البته جاﯾگاه اﯾن مراكز را برای دستيابی به اطالعات جدﯾد و تحقيقات نمی توان نادﯾده
شمرد ولی به بھانه برپاﯾی نماﯾشگاه بين المللی كتاب ،الزم به ذكر است كه لذت خرﯾد كتابی كه برای مطالعه آن ،محدودﯾت زمانی نداشته و می
توان بارھا و بارھا به آن مراجعه كرد ،از ارزش غيرقابل مقاﯾسه با امانت گرفتن از كتابخانه ھای عمومی برخوردار است .ھمچنين نياز به در دسترس
بودن برخی از كتاب ھا به خصوص كتابھای مرجع در خانه ،از جمله مواردی ھستند كه اقدام برای ترتيب دادن كتابخانه ای ھرچند كوچك را ضروری
میسازند .لذا با اختصاص گوشه ای از محيط خانه به ﯾك كتابخانه شخصی ،كتاب ھای مورد نيازتان را ھمواره در دسترس داشته باشيد.برای اﯾن
منظور با توجه به شراﯾط و موقعيت محيط ،اﯾن جاﯾگاه را ﯾا به صورت جداگانه در گوشه ای از خانه فراھم كرده ﯾا اﯾن نياز را در كنار چندﯾن نياز
كاربردی و دكوراسيونی دﯾگر در تركيبی چندمنظوره برآورده نماﯾيد و ﯾا حتی با به كارگيری ابتكاراتی دكوراسيونی ،مكانی را به اﯾن امر اختصاص
دھيد كه به طور مفصل به ھر ﯾك از آنھا در ذﯾل خواھيم پرداخت:
 -١كتابخانه مجزا :در صورتی كه در گوشه ای از اتاق خواب و ﯾا حتی اتاق نشيمن جای خالی و مناسب برای قرار دادن كتابخانه ای مجزا وجود
دارد ،با اندازه گيری دقيق آن مكان ،كتابخانه ای متناسب به لحاظ ابعاد ،فرم ،مدل و رنگ خرﯾداری كرده و كتاب ھای خود را در طبقات آنھا بچينيد.
 -٢تركيب ھای چندمنظوره :با توجه به معضل ھميشگی كمبود فضای كافی در آپارتمان ھای امروزی ،برای پاسخگوﯾی به چندﯾن نياز آن ھم به طور
ھمزمان تنھا راھكار موجود ،انتخاب تركيبی چندمنظوره برای ھمه آنھاست .لذا در اﯾن شراﯾط نيز با توجه به مكان اختصاص ﯾافته برای اﯾن قبيل
تركيب ھا و ھمچنين نيازھای موجود در فضا ،انتخاب مناسب را انجام دھيد.
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به عنوان مثال اگر برای اتاق خوابی كه ھمزمان به اتاق كار خود و ﯾا فرزندتان اختصاص دارد عالوه بر كتابخانه به دنبال ميز تحرﯾر و ﯾا كار نيز ھستيد،
تركيبی را انتخاب كنيد كه ھم ميز تحرﯾر ﯾا كار و ھم كتابخانه مناسبی را شامل شود.
از ميان پركاربردترﯾن تركيب ھای چندمنظوره كه بخشی از آن به كتابخانه نيز اختصاص می ﯾابد ،تركيب ھای چندقسمتی طبقاتی است كه عالوه
بر اختصاص قسمتی مناسب ،قرار دادن كتاب ھا تحت عنوان كتابخانه ،قسمتی دﯾگر به لوازم صوتی و تصوﯾری و ﯾا حتی ممكن است بخشی به
عنوان وﯾترﯾن به چيدن لوازم و خرده رﯾز ھای تزئينی تعلق گيرد كه معموال ً اﯾنگونه تركيب ھا را در فضای اتاق نشيمن قرار می دھند.
توصيه مھم ھنگام تھيه اﯾن قبيل تركيب ھای چندتكه ای اﯾن است كه در صورت امكان مدلی را انتخاب كنيد كه ھر ﯾك از قسمت ھای تشكيل
دھنده آن ،جداشدنی باشد .اﯾن قبيل مدل ھا دارای دو مزﯾت مھم ھستند:
 -١جابه جاﯾی و حمل ونقل آنھا راحت تر صورت می گيرد.
 -٢در صورت لزوم امكان جداسازی آنھا و استفاده از ھرﯾك از قسمت ھا به تنھاﯾی و در فضاھای مختلف خانه وجود دارد كه اﯾن موضوع به لحاظ
كاربردی و ھمچنين تنوع دكوراسيونی حائز اھميت بسياری است.
 -٣استفاده بھينه از فضاھای فرورفته :در اغلب ساختمان ھا ،فرورفتگی ھای متعددی حاصل نواقص ساختاری و ﯾا نحوه نقشه كشی و قرارگيری
ستون ھا نسبت به ھم وجود دارند كه قابل استفاده برای كاربردھای مختلفی ھستند .از جمله اﯾنھا به اختصاص آنھا به كتابخانه می توان اشاره
نمود .برای اﯾن منظور كافی است در ﯾكی از فرورفتگی ھای فضای مورد نظر در خانه ،با نصب طبقاتی از جنس چوب و ﯾا شيشه ،اﯾن فضای به
ظاھر بدون استفاده را طبقه بندی كرده و آن را به كتابخانه ای جادار تبدﯾل كنيد.
 -۴كتابخانه طبقاتی :شما می توانيد با نصب ﯾك و ﯾا چند طبقه مستقل بر روی دﯾوار فضای اتاق خواب ،اتاق نشيمن و ﯾا ھر مكان دﯾگری به
راحتی طبقاتی برای قرار دادن برای كتاب ھا بر روی آنھا مھيا سازﯾد.
 -۵اﯾن روزھا انواع و اقسام كتاب ھای آشپزی و شيرﯾنی پزی به بازار آمده اند كه برای دسترسی ھرچه بھتر آنھا ،ترتيب دادن كتابخانه ای در
آشپزخانه می تواند بسيار كارساز باشد .برای اﯾن منظور عالوه بر استفاده بھينه از فضای فرورفته در آشپزخانه ،شما می توانيد با ھمان تركيب
كابينت بندی ،ﯾكی از كابينتھای دﯾواری را به كتابخانه تبدﯾل كرده و كتاب ھای مربوطه را به اﯾن كتابخانه كابينتی منتقل كنيد.

الھام اسمعيلی
منبع  :روزنامه شرق
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طراح داخلی آپارتمان خود باشيم

امروزه با افزاﯾش روز افزون تنش ھای روانی ناشی از قوطه ور شدن در
محيط ھای اجتماعی و صنعتی نياز به فضاﯾی آرام و دلنشين بيش از پيش
احساس می شود  ،به ھمين دليل توجه به زﯾباﯾی محلی که در آن زندگی
می کنيم بسيار قابل اھميت است  .متاسفانه در کشور ما کمتر توجھی به
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طراحی داخل بنا ميشود و طراحی داخلی به رستورانھا و مرکز تجاری
خالصه می شود  .شاﯾد ﯾکی از دالﯾل مھم آن باال بودن ھزﯾنه طراحی به
وسيله فرد متخصص است .من در اﯾنجا به نکاتی ساده در مورد طراحی
داخلی کل آپارتمان اشاره ميکنم تا شما نيز بتوانيد بدون استفاده از تخصص
فردی تا حدودی به طراحی فضای آپارتمانی خود بپردازﯾد.
● فضای ورودی ورودی ساختمان جزء فضاھاﯾی می باشد که در طراحی آن کمتر توجه می شود و معم وال" به عنوان جا کفشی از آن استفاده می
شود  ،در صورتی که اولين فضاﯾی که پيام دعوت را به مخاطب ارسال مينماﯾد ورودی است  .و ميباﯾست اﯾن پيام را با بگار گيری عناصر بصری
مناسب تقوﯾت کرد  .جھت تحقق بخشيدن به اﯾن ھدف ميتوان از کمد ھای جا لباسی ھمراه با بوفه استفاده کرد  .توجه کنيد که ابعاد عرضی کمد
زﯾاد نباشد زﯾرا فضا را خرد و حقير می نماﯾد .استفاده از ﯾک آﯾنه سر تا پا نيز اﯾن فضا را کامل تر می کند.
● نشيمن و پذﯾراﯾی بعد از ورودی به فضای نشيمن و پذﯾراﯾی می رسيم  .عناصری که در مسير ورود به نشيمن ﯾا پذﯾراﯾی قرار می گيرند
ميباﯾست به نحوی چيده شوند که فرد را به طرف محل مبلمان ھداﯾت و ھمراھی نماﯾند .و تا حد امکان باعث دور زدن و ﯾا چرخيدن مھمان نشوند.
پيش بينی شومينه در فضای نشيمن نحوه چيدمان مبل ھا را آسان تر می نماﯾد ،در اﯾن حالت امکان قرار دادن مبل ھا بصورت متقارن در دو طرف
شومينه فراھم ميشود .نحوه قرارگيری مبلمان پذﯾراﯾی بھتر است بصورت دوار ﯾا مستطيلی باشد و در صورت قرار دادن ﯾک آباژور در زاوﯾه بين مبلھا
می توان بر ابھت فضا افزود .دقت کنيد آباژور را از نوع بلند پاﯾه انتخاب نماﯾيد  ).به جای آباژور می توانيد از گياھان بنجامين استفاده کنيد ( .
● نھار خوری فضای نھار خوری معموال" در کنار پذﯾراﯾی قرار می گيرد و نياز به ميز نھار خوری  ،کمد ﯾا قفسه ای برای نگھداری ظروف و نور پردازی
مناسب دارد  .دقت کنيد که ميز را نسبت به ابعاد فضا انتخاب نماﯾيد  ،معموال" تا دو برابر اعضای خانواده کافی است.
● اتاق خواب اتاق خواب معموال" جھت استراحت مورد استفاده قرار ميگيرد و ميباﯾست تمام توان را برای اﯾجاد آرامش در آن بکار گرفت  .در اتاق
خواب بھتر است از رنگھای سرد استفاده شود ) مانند رنگ ماﯾه ھای سبز و آبی ( زﯾرا رنگ ھای سرد آرامش بخش ھستند .دقت نماﯾيد تخت را
در زﯾر پنجره و ﯾا روبروی در ورودی اتاق قرار ندھيد .زﯾرا ھنگام باز بودن درب اتاق فردی که بر روی تخت داز کشيده کامال" قابل دﯾد است.
● اتاق خواب فرزندان برخالف پدر و مادر فرزندان عالوه بر استراحت در اتاق خواب استفاده ھای دﯾگری نيز از آن می برند و نحوه طراحی بستگی به
جنسيت ) دختر ﯾا پسر (  ،رشته تحصيلی  ،سن و  ...دارد و نسبت به نياز آنھا طراحی صورت می پذﯾرد.
● اتاق کودک در طراحی اتاق کودک ميباﯾست از رنگ ھای شاد و مورد عالقه کودکان استفاده کرد .معموال" کودکان به رنگھای قرمز  ،زرد  ،سبز و
آبی عالقه زﯾادی دارند .در اتاق کودک می باﯾست فضا را به بخشھای کوچکتری تقسيم کرد ،مانند فضاﯾی برای استراحت  ،پخش کردن اسباب
بازی ھا و بازی کردن  ،ميزی که بتوانند بر روی آن نقاشی کنند  ،قفسه برای نگھداری اسباب بازﯾھا و ...بر روی دﯾوار اتاق کودک ميباﯾست
سطحی برای چسباندن نقاشی ھا پيش بينی شود  .دقت کنيد که حتما" کف اتاق را با موکت ﯾا ساﯾر پوشش دھنده ھای مشابه بپوشانيد  ،زﯾرا
کودکان عالقه زﯾادی به بازی کردن در کف اتاق دارند
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طراحی آشپزخانه مدرن
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چقدر به محيط زندگی خود اھميت می دھيد؟ ھيچ می دانيد ،اگر نوع
دکوراسيون منزلتان را ھمچون سليقه تان طراحی کنيد ،چه تاثيری بر آرامش
روح و روانتان خواھد داشت؟ مثال ً ھمين آشپزخانه که از سوی نامگذاران
قلب خانه ناميده می شود ،اگر از ﯾک رنگ آميزی و چيدمان معمولی
برخوردار باشد ھيچ تاثيری جز خستگی و کسالت بر روح افراد خانه به وﯾژه
خانم ھا نخواھد داشت .اگر کمی با دقت و حوصله به اﯾن موضوع بنگرﯾد
متوجه خواھيد شد که چرا اﯾن سال ھا حضور خانواده ھا در رستوران ھا
پررنگ تر از سابق شده است و مطمئناً علت به مرز نھاﯾت رسيدن فروش
مراکز تھيه غذا را خواھيد فھميد! وقتی کدبانوی منزل مجبور به کار در ﯾک
مطبخ معمولی و غيرقابل جذاب است ،چطور می تواند برای پخت و پز
حوصله به خرج دھد.
اﯾنجا است که باﯾد سرﯾعاً سليقه بانوی خانه اعمال شود ،اگر سنتی پسند است که با خرﯾد چند دﯾگ مسی ،ظروف سفالی و روميزی ترمه دوزی
شده برطرف خواھد شد ولی اگر در مخيله اش افکار مدرنيستی می گذرد کار کمی مشکل می شود که البته آن ھم با کمی تامل در امور طراحان
اﯾتالياﯾی به دست خواھد آمد .کافی است چند قوطی
رنگ گرم )زرد ،قرمز ،نارنجی ،بنفش متماﯾل به قرمز( خرﯾداری شود.
برای داشتن مطبخ مدرن الزم است که دﯾوارھا و کابينت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ دلخواه کدبانو که باﯾستی از ميان رنگ ھای فوق باشد ،رنگ
آميزی شود .اگر پنجره ای در آشپزخانه موجود است ،باﯾستی زوارش ،رنگ متضاد دﯾوارھا استفاده شود .پرده را نيز ھم رنگ ﯾا تلفيقی از زرد ،قرمز
و نارنجی انتخاب کنيد .در خرﯾد ميز و صندلی آشپزخانه ھم دقت کنيد که پاﯾه ھای فلزی و روﯾه ای ھم رنگ با زوار پنجره داشته باشند .ﯾعنی اگر
زوار پنجره شما قرمز است روﯾه صندلی ھا را از پارچه قرمز انتخاب کنيد.
آن لوستر قدﯾمی را نيز درآورﯾد و جاﯾش ﯾک لوستر مدرن که جدﯾداً به اشکال مختلف ھندسی طراحی شده درست در باالی ميز ناھارخوری آوﯾزان
کنيد .ﯾادتان نرود که در ﯾک مطبخ مدرن تمامی وساﯾل اعم از بشقاب ھا ،ليوان ھا ،جای قھوه و شکر باﯾستی در داخل قفسه ھا قرار گيرند نه در
روی آنھا .پس جز ﯾک گلدان کوچک ﯾا دو ،سه عدد ليوان فانتزی چيز دﯾگری روی کابينت ھا قرار ندھيد .دست آخر نيز ﯾک تابلوی نقاشی که معلوم
نيست موضوعش چيست به دﯾوار بياوﯾزﯾد .اما اگر باز ھم عالقه دارﯾد توصيه ھای دقيق را برای ترتيب دادن آشپزخانه تان بشنوﯾد به ادامه توصيه
ھای ما به دقت گوش کنيد.
● نور در آشپزخانه :برای تزئين آشپزخانه از نور طبيعی و مصنوعی استفاده می کنيم .پنجره در ارائه نور طبيعی به آشپزخانه از اھميت زﯾادی
برخوردار است .معموال ً پنجره می تواند در صورت مشرف بودن به فضای سبز ﯾکی از تابلوھای آشپزخانه باشد .پنجره رابطی است بين آشپزخانه و
فضای خارج که بھتر است در مقابل منظره ای زﯾبا قرار داشته باشد.
● پرده در آشپزخانه :اگر آشپزخانه ما به دليل محدودﯾت فضای خارج از نور زﯾادی برخوردار نباشد از پرده ھاﯾی که حالت توری دارند استفاده می
کنيم .در صورتی که آشپزخانه در معرض تابش شدﯾد نور باشد از پرده ھاﯾی که بتوانند جلوی نور را بگيرند استفاده می کنيم به عبارت دﯾگر نوع
جنس پرده باﯾد متناسب با ميزان نور داخل آشپزخانه انتخاب شود .امروزه نورھای مصنوعی در انواع مختلف مثل ھالوژن ،فلورسنت با المپ ھاﯾی
که از سقف آوﯾزان شده و دارای پاﯾه ای روی زمين ﯾا روی ميز ھستند طراحی شده اند و می توان از آنھا برای تامين نور دلخواه استفاده کرد .به
طور کلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد .معموال ً تابش نور مستقيم ناراحت کننده بوده و انعکاس زﯾباﯾی ندارد .ھمچنين معموال ً المپ
ھای ھالوژن را زﯾر کابينت ﯾا گچبری مخفی می کنند .المپ ھای ھالوژن بسيار زﯾبا بوده و پدﯾده جدﯾدی در طراحی خانه و مخصوصاً آشپزخانه
ھستند .به تازگی المپ ھای جدﯾد  ٢٢٠ولتی که نياز به ترانس ندارند به بازار آمده اند .البته اﯾن المپ ھا برق زﯾادی مصرف می کنند اما نورشان
نسبت به بقيه المپ ھا بيشتر است.
رنگ در آشپزخانه :نور عاملی است که به وسيله آن رنگ ھا مشاھده می شوند .رنگ ھا ھر کدام پيام ،حالت و خصوصيتی خاص دارند .رنگ ھا
بيان کننده شخصيت اشخاص و رساننده پيام ھای مختلفی ھستند .آگاھی از اﯾن مسائل باعث می شود که برای بيان احساس درونی مان از

www.takbook.com

www.takbook.com
ابزار درست استفاده کنيم .می توان با ارائه ﯾک رنگ خاص در آشپزخانه ﯾا جابه جاﯾی رنگ ھا و در کنار ھم قرار دادن آنھا ،احساس و اندﯾشه
درونی مان را به بيننده انتقال داد .اصوال ً رنگ وساﯾل آشپزخانه باﯾد مناسب و آرام بخش باشد.
● طرح کابينت :امروزه طرح کابينت ھای موجود در بازار بسيار متفاوت است .بعضی از آنھا به جای اﯾنکه ﯾک در مسدود داشته باشند دارای ﯾک
بخش پنجره ای ﯾا شيشه ای ھستند که وساﯾل زﯾبا و جذاب را در آنھا قرار می دھند.
ميز و صندلی :صندلی ھای داخل آشپزخانه باﯾد به دليل استفاده کوتاه مدت به راحتی جابه جا شوند .موارد کاربرد اﯾن صندلی ھا منحصراً در
آشپزخانه است .ميزھا در آشپزخانه اشکال مختلفی دارند .انتخاب و کاربرد ھر ﯾک از انواع ميزھا با توجه به فضای آشپزخانه و وسعت ﯾا محدودﯾت
آشپزخانه و ھمچنين سليقه افراد صورت می گيرد.
ظرفشوﯾی و آب چکان :معموال ً در کنار ظرفشوﯾی ،آب چکان طراحی می شود که وسيله ای مناسب برای خشک کردن ظرف ھا است.
● گل و گياه :ھرگز برای تزئين آشپزخانه از گل ھای مصنوعی استفاده نکنيد ،زﯾرا برای بيننده پيام عشق و عالقه ندارند و آتش زا ھستند.
منبع P٣٠World Forums :
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طراحی اتاق کودک

برای کودکان اتاقشان بيشتر از فضاﯾی تنھا به نام اتاق است کودکان دوست
دارند اتاق خود ھمچون روﯾای خوﯾش
ﯾک کاخ ﯾا ﯾک قلعه ﯾا ﯾک سفينه فضاﯾی ﯾا ﯾک کشتی مجسم کنند و آنجا را
جاﯾی می بينند که بتوانند به راحتی در روﯾای خود بازی کنند .
دکوراسيون اتاق کودک احتياج اول به شناخت شخصيت و جنبه ھای روانی
کودک دارد چون ما تا کودک خود را نشناسيم به راحتی نميتوانيم فضای
مورد نياز او را که بتواند در آن با آرامش وقت خود را در بازی و تفرﯾح
استراحت ﯾا مطالعه طراحی کنيم .
▪ مھمترﯾن نکته اﯾن است که طوری طراحی کنيم که بنا به عالﯾق در حال
رشد کودک به راحتی قابل تغيير و محيطی انعطاف پذﯾر باشد.
کودکان احتياج به فضاﯾی جدا برای خواب ﯾا بازی ﯾا مطالعه دارند و نسبت به
والدﯾن و بزرگترھا فضای حرکتی بيشتری مورد احتياج آنھاست movement
پس تنھا به اﯾن تکيه نکنيم که کوچکترﯾن اتاق منزل مربوط به کودک است
چون او کودک و کوچک است احتياج به فضای کمتری دارد اﯾن فرضيه با شراﯾط و ھوش و ذھنيت ھمراه با تکنولوژی روز به روز پيشرفت ميکند ھم
خوانی ندارد کمی به کودکان بھا دادن بھترﯾن زمينه رشد فکری را فراھم ميکند.
● ضوابط طراحی اتاق کودک:
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 (١صحبت کردن با کودک پی بردن به تصورات ذھنی وی
ھمينطور شناختن شخصيت کار تونی مورد عالقه او برای کمک بھتر به طراحی اتاقش.
 (٢شناختن شخصيت بازﯾگر)تفرﯾحانه(کودک
 (٣رنگ مورد عالقه کودک
 (۴شناخت و بررسی فضای مورد عالقه کودک
کودکان تقرﯾبا  ١٢ساعت تا  ١۶ساعت از وقت روزانه خود را در اتاقشان سپری ميکنند پس چه بھتر با شناساﯾی خلقيات او فضاﯾی لذت بخش تر را
براﯾش مھيا سازﯾم.
به عنوان مثال ﯾک پسر  ٧ساله دوست دارد وساﯾل بازی در دسترسش باشد تا در جعبه باالی کمد ! ﯾا حتی دوست دارد تخته خوابش ھواپيما ﯾا
سفينه باشد!! در ﯾکی از کانال ھای فرانسوی تختی را طراحی کرده بودند شبيه ﯾک شاتل فضاﯾی با پله از سطح زمين باال تر!
دختر بچه ھا معموال فضاھای رمانتيک و ھمانطور که در کتاب ھای داستانی ميبينند را دوست دارند با رنگ آميزی شاد و بيشتر صورتی بنفش قرمز
عموما رنگ ھای گرم.ميز کوچک برای مھمان بازی و...در اﯾن صورت عروسکھای پشت زرورق و قوطی مقوائی کمکی به او در نماﯾش کودکيش
نميکند.
در رده سنی زﯾر  ٧سال بيشتر رنگھای مالﯾم آبی ليموﯾی و خاکستری روشن ﯾا بنفش ﯾاسی برخورد ميکنيم و طراحی ھاﯾی که شاﯾد کودکان
دوست دارند بر روی کاغذ نشان دھند.
مثال ﯾک دﯾوار ﯾا سقف آبی روشن که با ابر آغشته به رنگ سفيد لکه ھاﯾی اﯾجاد کرده نشان دھنده ابر در آسمان .
ﯾا حتی کشيدن ﯾک خورشيد زرد تابتن با نمای از صورت ﯾک happy faceﯾا چھره خندان برای کودکان باشد.ﯾا حتی حاشيھای از قطار با واگنھای
رنگی و ﯾا حيوانات خندان که اﯾن روزھا مدل به مدل کاغذ دﯾواری ھا ی مختلف در مغازه ھا موجود ميباشد.
البته نباﯾد باعث وحشت کودک شود !!..
به غير از تخت خواب که خب ھمه بچه ھا دارند!برای کودکان با ارتفاع کم احتياج به ﯾک صندوق ﯾا چندﯾن کشو در ارتفاع قابل دسترس برای آنھا تا
بتوانند لوازم بازی را به راحتی در آن رﯾخته راحت کم دردسر تر تا خودشان با رغبت به جمع آوری وساﯾل بپردازند..
و چندﯾن طبقه ساده و زﯾبا برای کتاب قصھھا و عروسکھاﯾی و اسباب بازی ھاﯾی که کمتر مورد بازی قرار ميگيرند.
ميز و صندلی با قد و اندازه آنھا ھم خوان باشد .برای بازی و نقاشی و حتی کامپيوتر.
ھميشه بدانيد مه کف پوش اتاق کودکان در معرض فرود آمدن کاسه غذا ﯾا رنگ نقاشی و ﯾا حتی اجسام نوک تيز است پس قالی گرون قيمت را
فراموش کنيد که کودکتان گناھی ندارد!!
● کفپوش کمرنگ قابل شستشو و نرم..
در انتخاب کمد و کشو ھا مواظب باشيد که دستگيره ھا و لوال ھا آسيبی به انگشتان کودکتان نرساند...احتياج به چوب عالی و گران قيمت نيست
ھمه چيز گران قيمت مناسب برای کودک نيست.
به راحتی ميتوان با بازسازی وساﯾل قدﯾمی و رنگ آميزی شاد و روشن مثل طراحی شمّا تيک از ﯾک گل  ۴ﯾا  ۵پر ساده ﯾا ﯾک ماشين ﯾا ﯾک خرس
کوچک بسيار زﯾبا طراحی کرد
قرار دادن تخته ﯾا مقوا به دﯾوار برای ارضای نقاشی آنھا و قرار دادن چراغ خواب برای نترسيدن کودک.
● کودکان با سنين ٧سال به باال تا  ١۵سال
در اﯾن دوره کودکان کمتر به حيوانات روی دﯾوار و رنگھای مالﯾم احتياج دارند بلکه به شور و شعف موجود در فضای اتاقشان که معموال در شخصيت
ھای فيلم و کارتونی مورد عالقه آنھا نماﯾان است مشخص ميشود.
کودکان در سنين نوجوانی با توجه به وضعيت قابل تغيير از نظر جسمی و روحی بين دنيای کودکی و بزرگسالی به جا مانده ھستند و معموال
احتياج به به جاﯾی برای قرار دادن ضبط صوت و  cdو حتی کامپيوتر و تابلوﯾی از جنس ﯾونوليت ھا ﯾا فوم ھای رنگی که بتوانند به راحتی عکسھا و
پوسترھای مورد عالقه اشان که در آن سن ﯾک مورد عادی و پيش پا افتاده است را به راحتی به دﯾوار بياوﯾزند.
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طراحی اتاق کودک

اتاق كودكان برخالف اتاق پدر و مادر فقط اتاق خواب و استراحت نيست بلكه
محل بازی ،انجام تكاليف درسی و به طور خالصه اتاق زندگی است .اﯾن
اتاق معموال ً مساحت كمتری نسبت به اتاق پدر و مادر ﯾا ساﯾر بزرگترھای
خانواده دارد .كوچك بودن اتاق ھمراه با خرده رﯾزھای فراوان كودكان و نيز
تماﯾل فطری بچهھا به شادی ،تمھيدات وﯾژهای را برای ساماندھی فضای
اتاق آنھا می طلبد .بنابراﯾن برای مناسب سازی اتاق كودكان باﯾد عالﯾق و
نكات مورد توجه آنھا را شناخت و به آن )حداقل در اتاق خودشان( احترام
گذاشت و از نظرات آنھا استفاده كرد.
فرآﯾند رشد انسانھا  ,در کودکی  ,تاثير بسزاﯾی در شخصيت آنان دارد.عقيده
بسياری از متخصصان تعليم و تربيت بر اﯾن است که شخصيت ھر انسان در
 ٧سال اول زندگی او شکل می گيرد  ,فرآﯾند رشد کودک در سالھای اوليه
زندگی متاثر از عوامل بسياری است.فعاليت  ,به عنوان عامل اصلی رشد و
ﯾادگيری کودک فرآﯾندی است که در ارتباط با فضا و محيط کودک  ,رشد ھمه
جانبه او را موجب می گردد.فضاھای مرتبط با فعاليت کودکان باﯾد دارای
شراﯾط مناسب و مطلوب برای رشد فيزﯾکی  ,ذھنی  ,عاطفی و اجتماعی
آنان باشد.تحقق اﯾن امر از طرﯾق بکارگيری المانھای طراحی معماری ای که
منطبق با شراﯾط جسمی و روانی کودک باشد  ,امکان پذﯾر است.
طراحی اتاق کودک می باﯾست با روحيه کودکان در تطبيق باشد و باﯾد طوری طراحی شود که تا مدرسه رفتن کوک مورد استفاده قرار گيرد از اﯾن
رو در طراحی فضاھای کودکان  ,شناخت کودک اھميتی خاص می ﯾابد.و از آنجائی که کودکان دنيای تخيلی خاص خوﯾش را دارند  ,بسياری از آنان
در سنين زﯾر  ٧سال  ,دنيا را آنطور که باﯾد باشد مجسم می کنند  ,نه انگونه که ھست.و ھمين امر باعث ميشود محيط کودکان آن فضائی نباشد
که معمار بدون شناخت  ,آن را طراحی می کند.آنچنان که وقتی معماری بر نمود ھای سنتی زندگی از طرﯾق تفاوتھای مفھومی تاثير می گذارد ,
بر خوردھاﯾی مطرح می شود که قبل از آن بطور کامل پنھان بودند و اﯾن چنين است که آشکار و ھوﯾدا می شوند.
شکل کلی فضای معماری کودکان از عناصری منحصر بفرد  ,برجسته و آنچه بر انگيزنده احساسات وی است  ,سرچشمه می گيرد.اشکال خالص
ھندسی رفتار ادراکی کودک را مورد توجه قرار می دھند و اجازه نمی دھند تا مفاھيم گوناگون در جزئيات تصوری کودکانه مدفون بماند.نقاشيھای
کودکان نشان ميدھد که کودکان در تصوراتشان  ,فضا را چگونه می بينند.آنھا بطور دقيق و کامل  ) ,بعنوان کاربر ( فضا را قبول کرده و آن را با جزئيات
در ترسيماتشان بيان می کنند  ,که خود ماﯾه تعجب است.
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کودکان معموآل دوست دارند در مورد اﯾنکه که اتاقشان چگونه دﯾده ميشود  ,بحث کنند.آنھا اظھارات مھمی می نماﯾند و نظراتی در باره رنگ اتاق و
دﯾوارھا و مبلمان مناسب خود را بيان می کنند و ميخواھند در مورد آنھا تصميم پذﯾری شود.بدﯾنگونه کودکان فرضيه طراحان را قطعی خواھند
کرد.اﯾن فرضيه اساس طراحی خواھد بود که تصور کودکانه  ,اشکال معماری و شاخص مخصوص به خود را بر می انگيزد  ,مثل آنچه که  ,اﯾنگونه
توسط کودک بيان می شود  :شبيه به ماھی است  ,سر و چشم دارد  ,مثل قاﯾق است اما بدون پارو.
اتاق کودک قلمروئی مخصوص به آنان است.آنجا برای آنان ھمچون جھان بزرگ تصور می شود.آنان در آنجا به موسيقی گوش فرا می دھند  ,بازی
می کنند  ,در روﯾاھای خود فرو می روند  ,کتاب می خوانند و......
از اﯾن رو کودک ھواره در حال جنبش و جنبيدن است و دوست دارد کنجکاوی و کاوش را ھمراه با بازی در دنيای خود انجام دھد  ,بنابراﯾن محيط
اطرافش باﯾد مطابق با فعل و انفعال درون کودک باشد و حواس و حس کنجکاوی او را بر انگيزد .از اﯾن رو بھترﯾن فضا ھا جھت کودکان می باﯾست ,
رنگارنگ  ,جاذب  ,پر مشغله و منظم  ,پر نشات ولی با اﯾن حال آرامش بخش و در عين حال بی خطر باشد.نائل گشتن بدانھا تنھا بوسيله برنامه
رﯾزی دقيق ميسر خواھد بود .از اﯾن رو با مد نظر گرفتن المان ھای زﯾر خواھيم توانست در اﯾجاد محيطی مناسب و متناسب با حال و ھوای آنان و
ھر آنچه در رشد و تعالی آنان تاثير گذار است  ,فائق گردﯾم.
 (١مشورت :
با کودک خود صبحت کنيد.و فعاليتھای مورد عالقه او را بيابيد و توجه نمائيد او از چه چيزھائی لذت می برد.از صفات منحصر بفرد او به دقت مطلع
شوﯾد.و بيابيد که دوست دارد محيطش چگونه آراسته شود.کودکان باﯾد کمک کنند تا محيط خود را بيا فرﯾنند  ,بدﯾن کونه آنھا ﯾاد می گيرند ,
مسئوليت پذﯾر بوده و برای بثمر رساندن کيفيت استعداد و جودی خود کوشش نماﯾند.
 (٢قياس و مبلمان :
طراحی فضا ی منطبق با شراﯾط کودکان به طور قطع بستگی به شناخت کافی از وﯾژگی ھای رشد آنان دارد.خصوصيات جسمی و روانی کودکان
در مراحل مختلف رشد  ,اساس برنامه رﯾزی فضا و طراحی برای آنان است.اندازه ميز و صندلی  ,کمد ھای اسباب بازی و نيز ارتفاع مناسب
دستگيره درھا  ,دستشوئی ھا  ,شير ھا و  ..ضروری است.اگر فضا و عناصر آن متناسب با اندازه ھای کودکان باشد  ,آن ھا به سادگی می توانند
از فضا ھا و وساﯾل مربوط به خود استفاده کنند.قطعات متنوع مبلمان  ,نيمکت  ,ميز و صندلی  ,تابلوھا  ,قفسه ھا و غيره ای که با مقياس و در حد
و اندازه آنان ساخته می شود  ,اغلب برای ھر بازی شکل وﯾژه ای بخود می گيرند.
 (٣تقسيمات فضا :
اتاق کودک باﯾد به طرﯾقی چند منظوره طراحی شود و از آنجائی که کودکان از اتاقشان برای بسياری از فعاليتھا در کنار استراحت و خواب استفاده
می کنند  ,تقسيمات و قلمرو ھای خاص و مشخص خود را طلب می کند .از قبيل فضائی برای مطالعه و بازﯾھای مھيج و ھمچنين فضائی برای
سرگرمی.فضای بازی باﯾد در کنار فضای خواب و استراحت کودک و در ارتباط مناسب با آن طراحی شود .تجھيزات مورد نياز در  (۴فضای بازی شامل
:
قفسه و صندلی  ,پارک کودک و  ....است.
در صورتی كه ﯾك اتاق به طور مشترك متعلق به دو فرزند است بھتر است فضای اتاق به نحوی تقسيم شود كه ھر ﯾك از فرزندان بخشی را متعلق
به خود بداند .اﯾن كار با استفاده از ﯾك پارتيشن مشبك چوبی به ارتفاع حداكثر ﯾك و نيم متر ،قفسهھای قابل انعطاف اسباببازی ھا و ﯾا كتابخانه
ی دو سوﯾه امكان پذﯾر است.
 (۵محدودﯾت ھا :
کودک در اﯾن مرحله کنجکاو و بی باک است.تا آنجائيکه آنھا ھيچگونه اطالعی از خطر ندارند.از اﯾن رو با اﯾجاد قفسه ھا نه تنھا اشيا ئی مانند
بطری و دارو در ارتفاعی مناسب و بدور از دست کودک در امان است بلکه محيط نيز نظمی دوچندان می ﯾابد.
 (۶رن گ:
رنگھای روشن به چشم بچه ھا با شکوه ھستند.برای دﯾوارھا از کاغذ دﯾواری رنگی و ﯾا رنگ شاد استفاده کنيد.و رنگ و بافت را به آنھا اضافه
نمائيد.ميتوانيم حرﯾم ھا و ھمچنين لبه ھای دﯾوار را مشخص و بر جسته نمائيم.و ابر ھا و ستارگان را بر سقف اضافه نمائيم.کودکان رنگھای تابناک
و درخشنده را دوست دارند.اما شما ميتوانيد با به کار بردن رنگھای شاد و تابناک در روی ھر دﯾوار محدوھای رنگی را نيز معين کنيد.رنگھای شاد و
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شفاف و آزاد  ,تصور کودکانه را بر می انگيزند و آنان را به آفرﯾنش و خالقيت را تشوﯾق ميکنند.ھمچنين پيداﯾش ﯾا ظھور دﯾوارھای روشن از قبيل
استفاده از کارکترھای کارتونی و مانند آن در دﯾوارھای اتاق ھای کوچک می تواند بسيار مفيد باشد
اگر ھر ﯾك از دﯾوارھای اتاق به ﯾك رنگ درآﯾد فضاﯾی شاد و جذاب ،بدون نياز به تزﯾينات بسيار فراھم میآﯾد .رنگ ھای زرد و سبز در كنار رنگ سفيد
دﯾوارھا عالوه بر آنكه باعث جلوه ھرچه بيشتر وساﯾل اتاق میشود ،با روحيه بالندگی و سرزندگی كودكان نيز متناسب است.
از ﯾك نوع پارچه طرحدار برای پرده و روتختی و ...استفاده كنيد .ھمان طرح پارچه برای آباژور اتاق كودكان و قاب عكس ھم می تواند استفاده شود.
اگر ھنگام تعوﯾض روتختی ،پرده اتاق نيازی به تعوﯾض ندارد از پارچه جدﯾد به عنوان واالن پرده استفاده نماﯾيد و ﯾا آن را به صورت نواری پاﯾين پرده
بدوزﯾد؛ ﯾا طرح ھای آن را روی پرده تكه دوزی كنيد.
به جای پرده می توانيد از حصيرھای رﯾزبافت آفتابگير استفاده كنيد و سطح آن را نيز ھماھنگ با ساﯾر قسمت ھای اتاق نقاشی نماﯾيد.
 (٧روشنائی :
فضاھائی با نور طبيعی و شفاف اثر مثبت بر کودکان دارند.بعبارت دﯾگر اتاق ھای تارﯾک با نور مصنوعی و نامناسب اثر منفی در پی خواھند
داشت.از اﯾن رو گزﯾدن نحوه و ميزان روشنائی در اتاق کودک اھميتی بس مھم را اﯾفا مينماﯾد و تاثير مھمی در خواندن و نوشتن و اﯾجاد آرامش و
تمرکز آنان دارد.نور مناسب فضا را جھت محيطی آرام و مناسب جھت مطالعه محصور می نماﯾد.بررسی تاثير ميزان نور در شب نيز در روحيه آنان
حائز اھميت است.
 (٨پنجره ھا :
پنجره و جھت آن در اتاق کودک اھميتی وﯾژه دارد.از طرﯾق آن نور شمالی به داخل می تابد و شادابی و سحرخيزی را به بار می آورد .کودکان پنجره
ھا ﯾی را که در تقابل و مرتبه چشمانش است را بيشتر دوست ميدارد  ,بطورﯾکه اﯾشان مجبور نيستند برای نگاه کردن به خارج قد بکشند.از سوی
دﯾگر کودکان از ميان پنجره ھا حرکت خورشيد را دنبال می کنند تا زمانيکه به محل مشخصی برسد و غروب کند  ,فعاليت ھای خود را خاتمه می
دھند.
در گرداگرد اﯾن عناصر کودکان بازی می کنند و از اﯾن طرﯾق از تصوراتشان بھره می برند تا دنيای خودشان را بيافرﯾنند.از اﯾن رو با اﯾجاد کنش و
واکنش و اﯾجاد کنجکاوی خواھيم توانست کودک خود را به فکر فرو برﯾم .اﯾجاد کنش دنيای جدﯾدی را بر روی کودک خواھد گشود.و او را در شناخت
ھر چه بيشتر پيرامون و دنيای پر رمز و راز خود تشوﯾق خواھد نمود .آنجنانکه که معماری و عناصرش برانگيزنده نيروی حرکتی و تشوﯾقی خواھند
بود و آن ھنگام دﯾگر پاﯾانی بر اﯾن باور نخواھد بود.
منبع  :ساﯾر منابع
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طراحی دکوراسيون با پارچه ھای طرح دار

در بسياری از مواقع ما باﯾد دكوراسيون ﯾك اتاق را بر مبنای مبلمان موجود ﯾا
سروﯾس خوابی كه از قبل دارﯾم طراحی كنيم و در اغلب موارد پارچه مبلمان
و ﯾا سروﯾس خواب پارچه ای طرح دار و متشكل از چند رنگ است .در چنين
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مواقعی بھترﯾن كار بھره گرفتن از نبوغ طراح پارچه مبلمان ﯾا سروﯾس خواب
است .چنان كه می دانيد طراحان پارچه با مطالعه بر روی تاثيرات رنگ ھا در
كنار ﯾكدﯾگر و صرف وقت و آزماﯾش حالت ھای گوناگون برای به تعادل
رساندن رنگ ھا به ﯾك طرح می رسند .حال ما با دراختيار داشتن پارچه طرح
داری كه نتيجه اﯾن تالش ھا و مطالعات است می توانيم از آن به عنوان
راھنماﯾی برای انتخاب رنگ ھای مورد نياز برای دكوراسيون اتاق استفاده
كنيم.
ابتدا پارچه را به دقت نگاه كنيد و ليستی از رنگ ھای به كار رفته در پارچه
تھيه كنيد .رنگ غالب به كار رفته در طرح را در ابتدا و بقيه را برحسب مقدار
سطح اشغال شده توسط آنھا در طرح پارچه طبقه بندی كنيد .در تصوﯾر مالحظه می كنيد كه رنگ آبی رنگ غالب به كار رفته در پارچه طرح دار
سروﯾس خواب است و سپس سفيد بيشترﯾن فضا را به خود اختصاص داده و در آخر زرد و صورتی كه تقرﯾباً به مقدار مساوی در طرح پارچه به كار
رفته اند قرار دارند.
حال ،اتاق را در نظر بگيرﯾد .وسيع ترﯾن سطح اتاق كه می تواند به ﯾك رنگ درآﯾد كدام است؟ اﯾن اتاق وسيع ترﯾن بخش دﯾوارھا ھستند و پس از
آن سقف ممكن است تصور شود كه سطح كف اتاق نيز از آنجا كه ھم مساحت با سقف است به اندازه سقف باﯾد مورد توجه قرار گيرد ولی در
طراحی رنگی اتاق ھميشه باﯾد اتاق را با وساﯾل و مبلمانی كه در آن قرار می گيرند تصور كنيم و جای گيری اﯾن وساﯾل از مساحت زمين و كف
اتاق می كاھد چنان كه سطحی بسيار كوچكتر از سقف در معرض دﯾد بيننده قرار می گيرد .در اﯾنجا رنگ دوم به سقف اختصاص ﯾافته است و
سپس از دو تشك زرد و صورتی كه ابعادی برابر دارند برای صندلی كه در كنار اتاق قرار گرفته است استفاده شده.
تكرار اﯾن رنگ ھا را به صورت ناخالص تر و ضعيف تر در رنگ ماﯾل به زرد چوب كف اتاق و ﯾا پارچه راه راه سفيد و آبی روبالشی ھا و حاشيه
چھارخانه زرد و سفيد تخت می بينيم .با به كارگيری اﯾن روش شما خواھيد دﯾد كه طراحی دكوراسيون ﯾك اتاق بر مبنای رنگ ھا و ميزان به
كارگيری آنھا در ﯾك پارچه طرح دار كه در اﯾن دكوراسيون به كار رفته بسيار ساده تر از طراحی رنگی دكوراسيون بدون وجود چنين راھنماﯾی است.
از پارچه ھای طرح دار گاھی برای تاكيد كردن و چشمگير ساختن بخشی از مبلمان ﯾك اتاق نيز استفاده می شود به عنوان مثال وقتی بخواھيم
تخت در ﯾك اتاق نشيمن مركز توجه قرار گيرد و بيشتر از بقيه عناصر در اتاق توجه بيننده را جلب كند استفاده از پارچه ھای طرح دار ﯾكی از آسان
ترﯾن روش ھا برای نيل به اﯾن مقصود است .اﯾن امر با به كارگيری تناليته ھای مختلف از ﯾكی از رنگ ھای به كار رفته در طرح پارچه برای دﯾگر
عناصر اتاق و فضای اطراف تخت ﯾا كاناپه كه پس زمينه ای تك رنگ را برای آن فراھم می آورند به آسانی تحقق می ﯾابد.
در اﯾنجا اطالعات و دانش شما درباره رنگ ھا به كمك شما می آﯾد.اغلب پارچه ھای طرح دار از چند رنگ مختلف تشكيل شده اند كه امكان انتخاب
رنگ ھای متنوعی را برای اﯾجاد ﯾك پس زمينه تك رنگ دراختيار شما قرار می دھد .حال شما با توجه به خصوصيات فيزﯾكی و وﯾژگی ھای معماری
اتاق می توانيد مناسب ترﯾن رنگ را به عنوان پس زمينه انتخاب كنيد .به عنوان مثال اگر پارچه ای از رنگ ھای آبی ،گلبھی و زرد تشكيل شده
باشد چنانچه اتاق شما خيلی وسيع و بزرگ باشد بھترﯾن انتخاب رنگ گلبھی خواھد بود كه به فضا صميميت بيشتری می بخشد و فضای اتاق را
جمع تر و صميمانه تر می نماﯾاند و ﯾا در صورتی كه اتاق شمالی است و پنجره ھای آن رو به شمال بوده از آفتاب و نور مستقيم زﯾادی برخوردار
نيست .انتخاب رنگ زرد می تواند نمای آفتابی و روشن به آن ببخشد .اما اگر اتاق شما ﯾك اتاق نشيمن است كه ماﯾليد فضای آن اندكی رسمی
به نظر برسد استفاده از رنگ آبی به عنوان پس زمينه اﯾن پارچه طرح دار نظر شما را بھتر تامين خواھد كرد.
منبع  :دوستان
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طراحی ديوارھای اتاق خواب

استفاده از کاغذ دﯾوارھا  ،رنگ آميزی ھای متنوع و قاب ھای عکس و تصاوﯾر
ترسيمی ھمه و ھمه از راه ھای مختلف برای زﯾباتر نمودن دﯾوارھای اتقا
خواب است  .طرح دﯾوار اتاق خواب نباﯾد چشم را اذﯾت کند و در حقيقت باﯾد
رنگی باشد که شخص بعد از گذراندن ﯾک روز پرمشغله به راحتی درون آن
به ارامش دست ﯾابد .
دﯾوار مثل تابلوی بزرگی است که می تواند کل اتاق خواب را به ﯾک شاھکار
تبدﯾل کند .
امروزه اﯾده ھای ھنری زﯾادی برای دﯾوارھای اتاق خواب به کار برده شده
است  .رنگ و طراحی دﯾوار اتاق نباﯾد با سيستم روشناﯾی آن در تضاد باشد
 .قدﯾمی ترﯾن متد مورد استفاده در اﯾن باب استفاده از کاغذھای دﯾواری
منقش بوده است .
البته امروزه سليقه ھا تفاوت زﯾادی نموده است  .معموال امروز مردم ترجيح می دھند که دﯾوار را رنگ نماﯾند و سپس از ﯾک نقاش چيره دست می
خواھند تا تصاوﯾری را بر روی دﯾوار ترسيم کند اﯾن تصاوﯾر اصوال مناظر طبيعت  ،گل ھا و درﯾا می باشند  .نمونه ھای مختلف اﯾن طراحی ھا را ھم تا
به حال نشان داده اﯾم  .برای طراحی دوﯾارھای اتاق خواب به ﯾک موزه ھنری سر بزنيد و از نحوه کنار ھم قرار گرفتن رنگ ھا در تابلوھا اﯾده بگيرﯾد .
کاغذ دﯾواری در صورت داشتن ﯾک نقش زﯾبا و مناسب نيز ھنوز برای اتاق ھای خواب کارآمد می باشد  .نوجوانان رنگ ھای تيره تر و حتی مشکی
را برای دوار ترجيح می دھند و کودکان رنگھاﯾی مانند صورتی  .سليقه ھا بسيار متنوع است .
پر طرفدارتين طرح ھا  ،انھاﯾی ھستند که حال و ھوای رمانتيک دارند  .رنگ ھای درخشان مانند قرمز و زرد و آبی در طراحی دﯾوارھا زﯾاد مورد
استفاده قرار می گيرد  .قاب عکس ھای انتخابی نيز اصوال نقش ھاﯾی از گلھا ﯾا درﯾا می باشند  .البته در حال حاضر در جامعه ما اکثرا توجھی به
دوﯾار ندارند و ان را به رنگ سفيد ﯾکنواخت رنگ اميزی می کنند و ان قدر وسااﯾل مدرن در اتاق قرار می دھند که دﯾوار اصوال دﯾده نمی شود  .اما
می توانيد حتی طرح ھای ساده و کم رنگی مثال ابی به صورت نقطه ھای رﯾز ﯾا راه راه ھای بارﯾک ﯾا اشکال ظرﯾف ھندسی بر روی دﯾوار قرار دھيد
.
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=113337

طراحی کابينت ھای اشپزخانه
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اگر به اشپزخانه ھای مختلف نگاه کنيم متوجه می شوﯾم که در تمامی آنھا
قسمت زﯾادی از فضا به کابينت ھا اختصاص داده شده است  .با نصب
کابينت ھا و اختصاص دادن فضای زﯾادی به انھا در حقيقت نوعی فضاسازی
انجام می گيرد و فضای مناسب و بيشتری جھت نگه داری لوازم اﯾجاد می
شود  .با توجه به اﯾن کاربرد و اھميت آنھا بھتر است توجه خاصی نيز به
طراحی آنھا مبذول شود .
طراحی کابينت اشپزخانه نقش مھمی در دکوراسيون ان دارد  .در صورت سر
زدن به مغازه ھای مربوط به کابينت با انواع و اقسام مدل ھا و طرح ھا و رنگ
ھا رو به رو می شوﯾد  .به علت فراوانی گزﯾنه ھای مورد انتخاب شما با سردرگمی مواجه می شوﯾد چه رنگی ؟ چه طرحی؟ چه مدلی ؟ شاﯾد
توجه به بودجه در اختيار مھم ترﯾن عامل در شفاف سازی فضا برای شما و اخذ تصميم نھاﯾی باشد .
قيمت کابينت ھا بستگی به سازنده آن  ،ساﯾز و تعداد کابينت  ،جنس و امکانات جانبی آن دارد  .انواع و اقسام کابينت از نوع قدﯾمی ﯾا مدرن آن ،
فرﯾم دار ﯾا بدم فرﯾم و  ....در بازار موجود می باشد .
کابينت ھا ھم از نظر کاربرد و ھم زﯾباﯾی مورد توجه ھستند  .حتی با وجود قيمت باالتر بھتر است به سراغ جنس ھای با کيفيت تر و مرغوب تر
بروﯾد  .مثال در مورد کابينت چوبی انواع و اقسام چوب ھا مثل افرا و توسکا و گردو و گيالس و تبرﯾزی و کاج و بلوط کاربرد دارند  .بادوام ترﯾن و مقاوم
ترﯾن آنھا بلوط و گردو می باشند که ھمچنين بسيار سنگين ھستند  .برای کابينت اصوال چوب گيالس ﯾا افرا مناسب تر از بقيه تشخيص داده می
شود  .اما توسکا و تبرﯾزی ارزان تر ھستند .
منبع P٣٠world :
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طرح ھايی زيبا بر روی کابينت ھا

از آنجا که کابينت ھای آشپزخانه ھمواره در معرض بخارات ناشی از پخت
غذا قرار دارند ،پس از گذشت مدتی فرسودھمی شوند و ظاھر اوليه خود را
از دست می دھند.
در سال ھای پيشين ،در سيستم کابينت بندی ،تنھا از فلز استفاده می
شد که البته ھمان طور که می دانيد فلز نيز در مجاورت مستقيم با آب و
رطوبت به سرعت زنگ می زد و آسيب می دﯾد .پس از آن رفته رفته اﯾن
ماده جای خود را در قسمت درھا ،به چوب داد که آنھا ھم مقاومت چندانی
در برابر عوامل محيطی ﯾاد شده نداشتند و با گذشت زمانی نه چندان مدﯾد،
پوسته پوسته می شدند ؛ ولی امروزه کاربرد چوب و فلز در سيستم کابينت
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بندی آشپزخانه ھا بسيار کم شده و اﯾن مواد جای خود را به محصولی دﯾگر به نام )  (Mdf (middle Density Fiberداده اند .اﯾن محصول نوع
فشرده ای از نئوپان است که با اﯾجاد تغييراتی در ترکيب مواد تشکيل دھنده آن ،نسبت به نئوپان از استحکام بيشتری برخودار است Mdf .ھا با
روکش ھاﯾی که دارای خاصيت ضدخش و ضدآب ھستند پوشش می ﯾابند .اﯾن وﯾژگی ھا برای کابينت ھای آشپزخانه و حتی دﯾگر محيط ھاﯾی که
بخارات آب به ميزان زﯾادی در آن مکان ھا وجود دارد ) مثال ً سروﯾس ھای بھداشتی ( ،حائز اھميت است؛ لذا جاﯾگزﯾن شدن ) ( mdfبه جای چوب و
فلز به دوام سروﯾس ھای آشپزخانه و سروﯾس ھای مشابه کمک می کند.
با تمام توضيحات فوق ،حال اگر کابينت ھای قدﯾمی چوبی ﯾا فلزی  ،و ﯾا ترکيبی از چوب و فلز به کار رفته در آشپزخانه شما در اثر مرور زمان به
اصطالح پوسته پوسته شده و ظاھری ناخوشاﯾند ﯾافته است ،در ضمن تعوﯾض آنھا نيز براﯾتان امکان پذﯾر نيست ،الزم نيست نمای نازﯾباﯾی آنھا را
از اﯾن به بعد نيز تحمل کنيد ؛ بلکه کافی است چند قوطی رنگ روغنی ساختمان و ابزار مورد نياز برای رنگ آميزی را تھيه نماﯾيد و دست به کار
شوﯾد.
پيش از ھر کار،اولين اقدام زﯾرسازی است .در صورتی که پوشش نمای کابينت آسيب دﯾده ﯾا احتماال ً مواردی مانند شکستگی و ﯾا ترک خوردگی
به خصوص در چوب ،پيدا کرده  ،ابتدا مراحل بتونه کردن و سمباده کشی را انجام دھيد و سطحی صاف جھت رنگ آميزی آماده کنيد.
رنگ آميزی سطوح بدنه کابينت ﯾا درھای آن را با توجه به مشخصات سطح ،می توانيد با قلم مو ﯾا غلتک انجام دھيد .پس از آن که رنگ زمينه
خشک شد می توانيد از انواع تکنيک ھای پتينه استفاده کنيد و با تماس ضربات پارچه ،اسفنج  ،ﯾا ھر نوع مواد بافت دار دﯾگری مانند آنھا ،طرحی
را اﯾجاد کنيد.
البته برای اجرای چنين تکنيک ھاﯾی معموال ً سطوح درھا بستر مناسب تری ھستند؛ لذا بھتر است بدنه و دﯾواره ھا را به رنگ ساده ای پوشش
دھيد و سپس درھا را به رنگی متناسب و روشی دلخواه طرح دار نماﯾيد.
در اﯾن جا نيز به چند روش ساده و کاربردی اشاره شده است:
ـ شما می توانيد مانند تصوﯾر) (١از تکنيک ھای پتينه در محدوده ای خاص از در  ،ﯾا دﯾواره ھای کابينت استفاده کنيد .به اﯾن ترتيب که به وسيله
چسب نواری کاغذی اطراف قسمت ھاﯾی را که می خواھيد توسط ﯾکی از اﯾن تکنيک ھا طرح دار شود ،بپوشانيد و ﯾا به اصطالح ماسکه کنيد ؛
سپس طرح مورد نظر را که در داخل اﯾن محدوده اﯾجاد شده ،اجرا کنيد.
پس از کندن چسب ھا خواھيد دﯾد نمای کابينت آشپزخانه تان به طرزی زﯾبا و متفاوت آراسته شده است.
سطحِ در با رنگ سبز پـُررنگ پوشش ﯾافته سپس با چسب نواری ،دو سطح مربع شکل در ميان و نواری مستطيلی در سه وجه آن تشکيل داده
اند .طرح ھای حاصل را نيز با ضربات پارچه ای آغشته به ترکيب ھمان رنگ سبز با سفيد و تماس با محدوده داخل چسب ھا اﯾجاد کرده اند.
ـ کاربرد تکنيک استنسيل :شما می توانيد طرحی متناسب و دلخواه انتخاب نماﯾيد و به وسيله طلق  ،شابلونی از آن درست کنيد .حال شابلون را
در مکان ھای مورد نظر بر روی در ﯾا بدنه کابينت و بر روی رنگ زمينه قرار دھيد و به وسيله قلم مو ﯾا ﯾک تکه ابر و رنگ ،طرح را چاپ کنيد.
ابتدا بر روی سطح قرمز شابلونی به شکل چھارگوش نامساوی قرار داده و به وسيله آن ،داخل محدوده اﯾجاد شده را با رنگ سفيد پوشانده اند ؛
سپس چاپ طرح مشکی بر روی ھمين چھارگوش سفيد انجام گرفته است .در واقع در اﯾن پروژه دو بار از تکنيک استنسيل استفاده شده است.
در اﯾن جا رنگ و نوع طرح انتخابی برای چاپ به سبک مدرن است شما می توانيد با توجه به سبک آشپزخانه تان طرح و رنگی متناسب انتخاب
کنيد.
▪ نکته :در صورتی که پوشش کابينت شما چه از جنس چوب و چه از جنس فلز و ﯾا حتی روکش ھای سطح  Mdfساده و سالم است ،می توانيد
اﯾن تکنيک را تنھا با ھدف تزﯾين بر روی کابينت ھا انجام دھيد و بر روی ھمان زمينه موجود طرح مورد نظر را چاپ کنيد .به اﯾن ترتيب نمای کابينت
شما به راحتی زﯾنت می ﯾابد.
ـ در صورتی که شابلون مورد استفاده شما از سطحی بزرگ تشکيل شده که تمام سطح درِ کابينت را می پوشاند ،کافی است ابتدا به وسيله
پيچ گوشتی درھا و دسته ھای آنھا را باز کنيد سپس درھا را روی روزنامه ﯾا پالستيک بزرگ قرار دھيد .اگر به رنگ زمينه نياز است ،ابتدا رنگ آميزی
را انجام دھيد  ،سپس شابلون را بر روی کل سطح درِ کابينت قرار دھيد .رنگ دﯾگری انتخاب کنيد و آن را به وسيله اسپری ھمان رنگ ﯾا پيستوله ،
بر سطح شابلون و در نھاﯾت درِ کابينت بپاشيد.
پس از پاﯾان کار ،شابلون را دارﯾد و شاھد نقش دار شدن تمام سطح در کابينت باشيد) .تصاوﯾر ۴و(۵
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برای طرح دار کردن پوشش کابينت ھای آشپزخانه ھا  ،مانند دﯾگر سطوح  ،راه ھای بسياری وجود دارد که شما می توانيد با به کارگيری خالقيت و
نوآوری از آنھا استفاده کنيد.
ـ شما به راحتی می توانيد با استفاده از چسب ھای کاغذی و با چسباندن آنھا به موازات ھم به صورت عمودی ﯾا افقی بر روی درھای کابينت
قدﯾمی تان و سپس رنگ آميزی فضای داخل آنھا ،به وسيله قلم مو ﯾا غلتک  ،به ھمين سادگی نمای سطح انتخابی را راه راه کنيد ) .تصوﯾر(٢
نکته ( ١البته الزم نيست مانند تصوﯾر)(٢
ھمه درھا را به اﯾن طرح درآورﯾد بلکه تلفيق رنگ و طرح نيز نماﯾی زﯾبا و متفاوت اﯾجاد می کند.
نکته  (٢برای رنگ کردن درھای کابينت ھا ،نيازی به استفاده از تنھا ﯾک رنگ نيست؛ بلکه کاربرد رنگ ھای متنوع و ھماھنگ در کنار ھم محيطی
دلپذﯾر و شاد را سبب می شود.
نکته  (٣نوع رنگی که برای ھر ﯾک از تکنيک ھای فوق انتخاب می کنيد باﯾد قابل شست و شو باشد .رنگ ھای روغنی و ھمچنين رنگ ھای
آکرﯾليک ) برای چاپ ھا و پتينه( از اﯾن وﯾژگی برخوردارند .توجه کنيد شست وشوی رنگ ھای روغنی براق در مقام مقاﯾسه با نوع مات آنھا راحت
تر است.
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طرحی برای سقف

ھنگامی که استادکاران ماھر و خوش قرﯾحه دنيای کھن ﯾکی پس از دﯾگری
در گذشتند ،بر جزﯾيات برجسته سقف ھا نيز ھمين رفتت .احيای عناصر
معماری در مواد مدرن ،مانند ترکيبات رزﯾن و وﯾنيل ،شرکت ھاﯾی را که
پوشش ھاﯾی برای دﯾوارھا می سازند ،بر آن داشته تا چنين جزئياتی را در
کاغذ دﯾواری ھا که به آسانی می شود روی آنھا کار کرد ،طراحی کنند.
امروزه بسياری از کتاب ھاﯾی که درباره دﯾوارپوش ھا ھستند ،ترنج ھای
سقفی و دﯾگر الگوھای موزون را نيز ترسيم می کنند که برای طراحان
بسيار سودمند خواھد بود .اگر ﯾک طراح  ،الگو ﯾا ترنج دلخواه خود را نيابد،
می تواند طرح مناسبی را از درون ﯾک الگوی بزرگتر از دﯾوارپوش ھا برگزﯾند و
جدا کند .ھنگامی که برای سقف به بيش از ﯾک ترنج نياز باشد ،می توان
کل سقف را با ھمان الگوی به کار رفته در دﯾوارھا ﯾا با آميزه ای از الگوھا
زﯾنت بخشيد .البته اگر سقف با ھمان ﯾک الگو پوشانده شود ،کل اتاق واقعاً
بزرگتر به نظر می رسد و نيز با کم کردن تضادھا ،محيط ھای کوچک  ،بزرگتر جلوه می کنند.
معموال ً معماران داخلی از اﯾن پدﯾده بصری بھره می گيرند .بدﯾن ترتيب ،اگر سقف و دﯾوارھای اتاق خوابی کوچک را با کاغذ دﯾواری ھاﯾی که طرح
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ﯾکسان دارند ،بپوشانيد ،فضا بزرگتر از حالتی به نظر می رسد که سقف را رنگ کنيد ﯾا الگوھای متفاوتی را برای سقف و دﯾوار به کار برﯾد.
حاشيه ھای متوازن را می توان برای پيرامون سقف به کار گرفت تا از اﯾن طرﯾق حظ بصری حاصل آﯾد .اتصال گوشه ھا باﯾد چنان باشد که ھمان
جزﯾيات الگوی حاشيه ھا را به دست دھند .بر پاﯾه اﯾن شيوه می توان جلوه ای حرفه ای پدﯾد آورد.
اگر خودتان بخواھيد سقف بزرگی را با کاغذ بپوشانيد ،کاری بسيار ھراس انگيز خواھد بود .احتماال ً اﯾن فکر که باﯾد با ﯾک تکه کاغذ چسبناک که از
سقف آوﯾزان است ،کار کنيد و در ھمين حال ،از گوشه ای به گوشه دﯾگر بروﯾد ،آب سردی بر شعله اشتياق تان خواھد رﯾخت.
بی تردﯾد ،دشوار است که دائم از نردبانی باال و پاﯾين بروﯾد و آن را به جلو ھل بدھيد و در اﯾن ميان  ،کاغذی را که به سقف چسبانده اﯾد ،با دست
فشار دھيد.
اگر برای اولين بار است که اﯾن کار را انجام می دھيد ،بھتر است از سقف ﯾک حمام کوچک شروع کنيد؛ و البته چه خوب است که کسی باشد تا
به شما کمک کند و چند کلمه تشوﯾق آميز نيز بشنوﯾد .ھمچنين ،در اﯾن کار ،نردبان ھای تاشو کمک می کنند که برخی از مشکالت حل شوند.
ھر چند اگر به جای تجربه ،به دنبال نتيجه مطلوب باشيد ،منطقی تر است که ﯾک نصاب حرفه ای را بر اﯾن کار بگمارﯾد ) چون او به سادگی با
نردبانش در اتاق راه می رود! ( پوشاندن سقف ھا با کاغذھای مخصوص ،شيوه ای است در تزﯾين که سراسر درون خانه را جلوه ای زﯾبا می
بخشد.
▪ ترنج و لوستر
وقتی ﯾک ترنج برای جای چراغ اتاق در نظر گرفته می شود ،جای آن را به سادگی می توان روی سقف تعيين کرد .اما برای اتاقی که لوستر
مرکزی ندارد ،دکوراتور باﯾد سقف را اندازه گيری کند تا فواصل اطراف مساوی در بياﯾند.
اتاق ھای مستطيل شکل ھم مانند اتاق ھای مربعی برای آوﯾز لوستر مناسب اند .برای جاھاﯾی با سقف ھای بارﯾک و دراز ) مثل راھرو( ﯾک
سری آوﯾز لوستر ) عموماً تعداد فرد :مثل  ٣تا  ۵ ،تا ( مناسب تر است.
از لحاظ بصری مناسب تر است که ﯾک آوﯾز بزرگ در وسط و تعدادی آوﯾز کوچک در اطراف سقف باشد؛ ﯾا ) در مورد آوﯾز ۵تاﯾی( ﯾک در ميان کوچک و
بزرگ باشند.
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=101150

ظرافت در تزيين خانه

کوسن ھا و متکاھای تزﯾينی از جنس مخمل و ساتن گلدوزی شده ﯾا
برودری دوزی شده ،از ساليان دور ھمواره مورد توجه و عالقه ی خانم ھا
بوده است و در اغلب خانه ھا نمونه ھاﯾی از آن ھا ﯾافت می شود .در
گذشته و در فرھنگ سنتی خودمان ،در ھر خانه بخش ھای اندرونی
داشتيم که فضای اختصاصی خانم ھای خانه محسوب می شد .کوسن ھا
و متکاھاﯾی که بر روی آن ھا گلدوزی و سوزن دوزی می کردند ،از ھمان
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زمان در بخش اندرونی جای داشت .معادل ھمين کلمه ی اندرونی  ،در ميان
خانم ھای فرانسوی وجود داشت و تحت عنوان ) ( Ladies Roomدر فرھنگ
اروپاﯾی رواج داشت .در اﯾن اتاق ھای اندرونی انواع زﯾورآالت زنانه و عطرھا
نگھداری می شد .به طور کلی تزﯾين چنين مکان ھاﯾی براساس ذوق و سليقه ی خانم ھا انجام می شد و فضاﯾی کامال ً زنانه و دلپذﯾر ھمراه با
بوی خوش انواع گل ھای خشک و انفيه اﯾجاد می شد.
البته ناگفته نماند که ندﯾمه ھا به امور خانه داری رسيدگی می کردند و خانم ھای خانه بر روند کارھا نظارت داشتند .به ھر حال خانم ھا به انواع
صناﯾع دستی و ھنری می پرداختند ،مانند بافتن فرش و گليم  ،قالب بافی  ،سرمه دوزی  ،مروارﯾد دوزی و ھنرھای ظرﯾف و زﯾباﯾی از ھمين دست.
در اﯾن تصاوﯾر نيز شما نمونه ھاﯾی از کوسن ھای زﯾبا ،روتختی و رولحافی را می بينيد که با سليقه ی زنان و پارچه ھای ابرﯾشمی  ،کتانی ،
ساتن و مخمل  ،در رنگ ھای گوناگون با برودری دوزی و نواردوزی ھای بسيار زﯾبا تزﯾين ﯾافته اند.
دوختن پولک و منجوق و مروارﯾد ھای تزﯾينی ،به پوشش ھای پارچه ای اتاق نشيمن و اتاق خواب جلوه ی زﯾادی می دھد و در عين حال کاری
است که ارزان ھم تمام می شود .برای تزﯾين ﯾک اتاق ،تنھا کافی است که به ھماھنگی رنگی پارچه ھا توجه نشان دھيد تا به نتيجه ی دلخواه
تان برسيد و فضاﯾی تحسين برانگيز خلق کنيد.
خانم ھاﯾی که در پی ارزش نھادن به سنت ھای فرھنگی و بومی ھستند ،حتماً از اﯾن گونه طرح ھا استقبال کرده ،با تھيه ی انواع کوسن ھای
رنگين از تکه پارچه ھای موجود در خانه ،به محيط زندگی خانوادگی شان جذابيت بيش تری می بخشند.
منبع P٣٠world :
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ظرف شويی ھای تو کار

ظرفشوﯾی ھای تو کار بسيار زﯾبا و جذاب بوده و کامال ً ھماھنگ با حال و
ھوای اشپزخانه ھای مدرن ھستند  .تاثير اﯾن ظرف شوﯾی ھا در زﯾباﯾی
آشپزخانه فوق العاده است و ھمين امر موجب محبوبيت شدﯾد آنھا شده
است  .تماﯾل به اﯾن ظرشوﯾی ھا در حال حاضر تا دی است که می توان
گفت اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق انتخاب مدل ظرفشوﯾی را تشکيل می دھند .
ظرفشوﯾی ھای تو کار طرفدار زﯾادی دارند و اسم آنھا برگفته از خصوصيت
وﯾژه آنھاست  .ظرفشوﯾی ھاﯾی که درون کابينت کار گذاشته شده و از
بيرون و فاصله دور دﯾده نمی شود  .ﯾکی از مزاﯾای مھم اﯾن ظرفشوﯾی نياز
به مراقبت و تعميرھای کمتر نسبت به ظرفشوﯾی ھای قدﯾمی تر است .

منبع P٣٠world :
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ظرفشويی آشپزخانه

ظرفشوﯾی ھا نقش مھمی در دکوراسيون اشپزخانه اﯾفا می نماﯾند  .ھر روز
استفاده ھای زﯾادی از ظرفشوﯾی می شود و به دليل تحمل اﯾن فشار باﯾد
از کارآﯾی ظرفشوﯾی انتخاب شده مطمئن باشيم  .پس در انتخاب
ظرفشوﯾی فقط به ظاھر آن توجه نکنيد بلکه کارآﯾی و کيفيت و جنس آن نيز
اھميت زﯾادی دارد .
در مورد انتخاب مدل ظرفشوﯾی با مشکلی مواجه نخواھيد بود چون تنوع آن
در بازار به حدی است که حتما کاالﯾی مطابق با سليقه خود پيدا می کنيد .
البته عالوه بر موارد کاربردی  ،ظرفشوﯾی ھا نقش دکوراسيونی مھمی را
نيز اﯾفا می کنند  .امروزه انواع ظرفشوﯾی ھا از نظر جنس و مدل و جال در
بازار وجود دارد .
ظرفشوﯾی ھای امروزی به صورت پيچيده تری طراحی می شوند و تنھا شامل کاسه ظرفشوﯾی و شير آب نمی باشند  .آنھا شامل چندﯾن کاسه
ظرفشوﯾی با ساﯾزھای مختلف  ،تصفيه کننده ھا  ،تخته آشپزخانه  ،خشک کن ،اسپری  ،جا صابونی و  .......می باشند  .حتی از نظر جنس نيز
اﯾن ظرفشوﯾی ھا بسيار متنوع بوده و انواع فلزات لعاب دار  ،فلزات ضد زنگ و پالستيک برای ساختن آنھا به کار می رود .
قبل از خرﯾد ظرفشوﯾی باﯾد موارد مختلفی را مد نظر قرار دھيد  .مھم ترﯾن نکته توجه به ساﯾز ظرفشوﯾی  ،ھم عرض و ھم طول آن می باشد .
بعد از تعيين ساﯾز در مورد جنس انتخابی خود تصميم گيری نماﯾيد .
منبع P٣٠world :
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ظرفشويی ھای آنتيک

اگر می خواھيد نماﯾی کالسيک مثال مانند دکوراسيون ھای وﯾکتورﯾاﯾی به
اشپزخانه خود بدھيد بھترﯾن کار استفاده از ظرفشوﯾی ھای انتيک در
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اشپزخانه می باشد  .ظرفشوﯾی ھای قدﯾمی و باشکوه ﯾادآور دکوراسيون
ھا و چيدمان ھای ساليان پيش  .البته پيدا کردن چنين ظرفشوﯾی ھاﯾی کار
واقعا سخت و وقت گيری می باشد .و در صورت پيدا کردن چنين نمونه
ھاﯾی نيز به سختی بتوان به کارآﯾی آنھا اعتماد داشت .
ظرفشوﯾی ھای مربوط به قرن  ١٩عموما از جنس مس ﯾا مرمر ﯾا چينی بوده
اند  .به سختی می توان ظرفشوﯾی ھاﯾی از قرن  ٢٠ﯾا  ٢١با خصوصياتی
مشابه آنھا پيدا نمود  .در صورت پيدا نمودن چنين نمونه ای نيز باﯾد پول
زﯾادی پرداخت نماﯾيد  .اما مسلما نمای اﯾجاد شده توسط آنھا ارزش چنين
پرداختی را دارد .
منبع P٣٠world :
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ظرفشويی ھای بيرون کار

امروزه مردم توجه بيشتری به دکوراسيون اشپزخانه می کنند و در ھمين
راستا توجه به مدل ھای مختلف ظرفشوﯾی نيز افزاﯾش ﯾافته است  .امروزه
ظرفشوﯾی فقط ﯾک جز کاربردی اشپزخانه نيست بلکه نقش مھمی را در
دکوراسيون انجا اﯾفا می کند  .انواع و اقسام ظرفشوﯾی ھا برای سليقه
ھای مختلف در بازار موجود می باشد .
کسانی که تماﯾل به اﯾجاد آشپزخانه ای سنتی و قدﯾمی دارند بھتر است از
ظرفشوﯾی ھای جلو امده استفاده کنند  .آنھا نمای کالسيک گرمی به
اشپزخانه می دھند که ﯾاداور ورزھای گذشته است  .اﯾن ظرفشوﯾی ھا
عموما فلزی بوده و برای اشپزخانه ھای کوچک مناسب ھستند .
نکته جالب در مورد اﯾن ظرفشوﯾی ھا اﯾن مورد است که به راحتی می توان
ان را با دکوراسيون مدرن ﯾا سنتی تطبيق داد .
منبع P٣٠world :
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ظرفشويی ھای گرانيتی

اگر به دنبال ﯾک ظرفشوﯾی با دوام و نيازمند به نگه داری راحت تری می
باشيد بھترنی انتخاب ظرفشوﯾی گرانيتی است  .با وجو امکان ضربه ھا و
خراش ھای مختلف موجود در اشپزخانه اﯾن ظرفشوﯾی ھا مقاومت خوبی را
از خود نشان می دھند  .ھمچنين جالی خود را به زودی از دست نمی دھند
.
مھم ترﯾن وﯾزگی اﯾن ظرفشوﯾی مقاومت باالی آن  ،درخشندگی و بدون
تخلخل بودن ان است  .قدرت تحمل حرارت در ان تا  ۵٣۵درجه فارنھاﯾت می
رسد  .نسبت به ساﯾر انتخاب ھا دارای قيمت باالتری ھستند اما با توجه به
مزاﯾای مختلف ارزش اﯾن قيمت را دارند .
رنگ ھای متنوعی برای آنھا وجود دارد اما اصوال مردم متماﯾل به استفاده از
رنگ ھای متاليک ھستند  .قابل ذکر است که تميز کردن انھا نيز بسيار اسان می باشد .
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ظرفشويی ھای مسی

اگر به دنبال متفاوت بودن ھستيد ھنگام تزئين دکوراسيون اشپزخانه نيز
ذھنتان درگير اﯾن موضوع بوده و به دنبال وسيله ای ھستيد که پرستيژ و
تنوع خاصی به اﯾن محيط بدھد  .در چنين حالتی ظرفشوﯾی ھای مسی
ﯾکی از بھترﯾن انتخاب ھا می باشد  .اﯾن ظرفشوﯾی ھا ھنر دست را ھوﯾدا
نموده و در طرح ھای متفاوتی ظاھر می شود .
ظرفشوﯾی ھای مسی چکش کاری شده محيط آشپزخانه را روﯾاﯾی و زﯾبا
می کند  .می توانيد طرحی را که به سليقه شما نزدﯾک تر است انتخاب
کنيد  .بھترﯾن انتخاب استفاده از رنگ قرمز اکسيدی است که نشان دھنده
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استفاده از مس واقعی می باشد  .اکثر ظرفشوﯾی ھای مسی دارای
سطح چکش کاری شده ھستند اما تعدادی از انھا نيز سطح صيقلی دارند .
اﯾن ظرفشوﯾی ھا دربرابر لکه و خطر از بين رفتن رنگ مصونيت دارند  .ﯾکی از
وﯾژگی ھای خوب اﯾن ظرفشوﯾی ھا اﯾن است که درخشندگی انھا تا مدت
زﯾادی پاﯾدار می ماند .
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عجله نکنيد ابتدا تصميمگيری سپس خريد

در ادامه بررسی تاثيرات شراﯾط ﯾك مكان بر روی
انتخاب مبلمان مناسب آنجا به رابطه محيط و ابعاد
مبلمان رسيده اﯾم :ابعاد مبلمان ﯾكی از مھمترﯾن
مواردی است كه در مرحله انتخاب مد نظر قرار می
گيرد و درست به ھمين دليل است كه اغلب مردم به
خصوص در شراﯾطی كه با محدودﯾت فضا مواجھند
ھنگامی كه با قصد خرﯾد به فروشگاه ھای مربوطه
مراجعه می كنند متری نواری به ھمراه خود می برند
تا با اندازه گيری ابعاد مبل موردنظر و مطابقت دادن با
وسعت محيط ،بھترﯾن و مناسب ترﯾن را انتخاب نماﯾند
ولی الزم به ذكر است كه مسئله تنھا جای دادن
مبلمان در فضا نيست ،بلكه در نظر گرفتن چيدمانی
صحيح ،با حفظ فاصله ميان لوازم موجود و ھمچنين
وجود مسيری برای رفت و آمد و نشست و برخاست
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ھمگی از جمله مھمترﯾن مواردی ھستند كه در
مرحله تصميم گيری می باﯾست مورد توجه قرار گيرند
بنابراﯾن در صورتی كه با محدودﯾت زﯾادی به لحاظ
وسعت فضا مواجه ھستيد ،چند راھكار وجود دارد-١ :
مبلمانی با ابعاد كوچك تر انتخاب كنيد -٢ .با توجه به
فضای خالی موجود ،تعداد كمتری مبل تھيه كنيد به
عنوان مثال به جای ﯾك سروﯾس كامل ،نيم ست
خرﯾداری كنيد -٣ .مبل ھای به اصطالح كم جا كه
ھمزمان چندﯾن نياز را برآورده می سازند نيز از جمله بھترﯾن راھكارھا ھستند .به عنوان مثال مبل ھاﯾی كه ميزھای پذﯾراﯾی كشوﯾی در كنارشان
تعبيه شده ﯾا مبل ھای كشودار و ﯾا حتی انواع تختخوابشو ،برای فضاھای كوچك بسيار مناسب ھستند.البته در نظر گرفتن موضوع تناسب مبلمان
با محيط به لحاظ ابعاد ،تنھا به بزرگ بودن مبلمان و كوچك بودن فضا محدود نمی شود .بلكه در شراﯾطی كه تصميم دارﯾد برای فضای بزرگی ﯾك
سروﯾس مبلمان خرﯾداری كنيد نيز انتخاب مبلمانی كوچك و ظرﯾف و ﯾا در تعداد كم و در نتيجه وجود فضای خالی زﯾاد در محيط نيز به لحاظ
دكوراسيونی نادرست است.
 رابطه سبك و مدل مبل انتخابی و محيط :مبلمان از جمله اصلی ترﯾن و مھمترﯾن عوامل اﯾجاد كننده ﯾك سبك دكوراسيونی در ﯾك محيط است بهاﯾن معنا كه شما می توانيد با انتخاب مبلمانی به سبك دكوراسيونی مورد نظر در فضای موجود تحولی اساسی اﯾجاد كنيد ولی برای اﯾن منظور
در نظر گرفتن دو نكته ضروری است -١ :اﯾن كار در شراﯾطی ميسر می شود كه دﯾگر اجزای دكوراسيون مانند پرده ھا ،لوسترھا ،تابلوھا ،بوفه ھا و
وﯾترﯾن ھا ھمگی از آن سبك تبعيت كنند .و ﯾا تصميم بر تعوﯾض كليه آنھا نيز وجود داشته باشد.
 -٢سبك انتخابی با سبك دكوراسيونی فضای مجاور و مرتبط نيز ھماھنگ و متناسب باشد زﯾرا تضاد بدون حساب در دو سبك دكوراسيونی ھمجوار
نازﯾبا است.
نكته :عالوه بر عوامل فوق ،در شراﯾط انتخاب توجه به اجزای ثابت معماری داخلی ﯾك فضا نيز ضروری است زﯾرا شراﯾط معماری داخلی برخی از
محيط ھا به گونه ای است كه امكان اجرای سبك دكوراسيونی خاصی در آن وجود ندارد .عالوه بر انتخاب سبك انتخاب مدل نيز از اھميت خاصی
برخوردار است زﯾرا در ﯾك سبك دكوراسيونی مدل ھای بسياری برای مبلمان وجود دارد كه باز ھم اﯾن شما ھستيد كه پس از انتخاب سبك مورد
نظر با توجه به سليقه و ھمچنين با در نظر گرفتن شراﯾط فضا به خصوص وسعت آن و دﯾگر لوازم محيط بھترﯾن و مناسب ترﯾن را برمی گزﯾنيد .مدل
مبلمان ھمپای با خصوصياتی ھمچون ابعاد ،رنگ ،طرح و سبك ،بر حس درﯾافتی شما از فضا تاثير می گذارند بنابراﯾن ھنگام انتخاب مدل مبلمان دو
موضوع مھم را نيز مورد توجه قرار دھيد -١ :شراﯾط ظاھری و تناسب آن با محيط  -٢كاربرد آن در مكان ،زﯾرا كه مبلمان كاالﯾی صرفاً دكوراسيونی
نيست بلكه جنبه كاربردی آن از اھميت وﯾژه تری برخوردار است.
 رابطه كاربرد مبلمان و شراﯾط محيط :تعرﯾف جنبه كاربردی فضاﯾی كه قصد دارﯾد مبلمانی برای آن قسمت از خانه تھيه كنيد در انتخاب شما بسيارتاثيرگذار است به عنوان مثال به طور قطع مدل ،رنگ ،طرح ،سبك و حتی ابعاد كاناپه ای كه برای اتاق نشيمن در مقابل تلوﯾزﯾون در نظر گرفته شده
با وﯾژگی ھای كاناپه سروﯾسی كه برای اتاق پذﯾراﯾی انتخاب شده است متفاوت خواھد بود .در واقع در اﯾنجا اﯾن فضا و كاربرد آن است كه پاره ای
از مشخصات مبلمان را تعيين می كند .به ھمان ميزان كه می باﯾست به استحكام و راحتی مبلمان انتخابی اتاق نشيمن توجه شود برای اتاق
پذﯾراﯾی بيشتر جنبه ھای ظاھری آن شامل مدل ،رنگ ،طرح و مانند آن مدنظر قرار می گيرد.حال كه به اجمال به تاثيرات شراﯾط ﯾك فضا بر تك تك
مشخصات مبلمان پرداخته اﯾم قصد دارﯾم با ارائه چند پيشنھاد كليدی شما را در دستيابی ھر چه سرﯾع تر به نتيجه مورد نظرتان ﯾاری دھيم:
 -١به ھنگام انتخاب پارچه تمام توجه خود را بر روی طرح و رنگ و تناسب آن با مبلمان و محيط متمركز نكنيد بلكه ھمزمان ،كيفيت جنس پارچه به
لحاظ دوام و نوع كاربرد مبلمان را نيز مدنظر قرار دھيد.
 -٢سروﯾس مبلمانی انتخاب كنيد كه از وزن زﯾادی برخوردار نبوده و جابه جاﯾی آن توسط اھالی خانه به خصوص خانم خانه برای امور تميزكاری
ميسر باشد.
 -٣اگر مبلمان انتخابی شما از تمام جوانب مناسب بوده ولی وجود پارچه طرح دار و شلوغ آن شما را در تصميم گيری مردد كرده است .شما می

www.takbook.com

www.takbook.com
توانيد با استفاده از كوسن ھای ھماھنگ ساده و رنگی ،آن طرح ھا را به گونه ای شكانده و نمای متفاوتی برای مبلمان اﯾجاد كنيد.
 -۴در صورتی كه بر كاربرد پارچه ساده و روشن برای مبلمان راحتی خود اصرار می ورزﯾد ،از پارچه ھای ضدلك كارخانه ای انتخاب كرده و ﯾا با
اسپری ھای مخصوص پوششی ضدلك بر روی آنھا اﯾجاد نماﯾيد.
منبع  :روزنامه شرق
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عجله نکنيد اول برنامه ريزی سپس خريد

ھنگامی که قصد خرﯾد کاالﯾی را دارﯾد شاﯾد در آن لحظه تنوع موجود در
جنس ،فرم و دﯾگر خصوصيات ظاھری ،کاربرد و بسياری نکات دﯾگر راجع به
آن را مدنظر قرار نداده ولی پس از مراجعه به فروشگاه ھای مربوطه به ﯾک
باره با انبوه متنوعی از آن کاال مواجه می شوﯾد که ممکن است تصميم
گيری شما را سخت کرده و ﯾا با توجه به محدودﯾت زمانی باقی مانده و
شلوغی خيابان ھا در اﯾن روزھای پاﯾانی سال ،مجبور به انتخابی عجوالنه
شوﯾد که در نھاﯾت به پشيمانی بينجامد .حال تصور کنيد حاصل اﯾن تصميم
ناگھانی و نادرست ﯾکی از لوازم دکوراسيونی -کاربردی مانند سروﯾس
مبلمان باشد در اﯾن صورت چقدر مشکل ساز خواھد شد ،زﯾرا با وجود
نامناسب بودن اﯾن قبيل لوازم به ھر دليل معموال ً امکان تعوﯾض و ﯾا پس
دادن وجود نداشته و به طور کلی به جھت بزرگ بودن ابعاد آنھا چندان ھم
راحت نيست؛ لذا مجبور خواھيد شد آن را با تمام مشکالتش در فضای خانه
تان تحمل کنيد .در ھمين راستا اگر شما نيز در اﯾن روزھای پاﯾانی اسفندماه
قصد خرﯾد سروﯾس مبلمانی را برای خانه تان دارﯾد ،ھنگام تنظيم اﯾن ليست مذکور به نکات زﯾر نيز توجه کنيد:
● در مراحل تصميم گيری و انتخاب ،وﯾژگی ھای محيط تان را نيز در نظر بگيرﯾد :شراﯾط فضاﯾی که در فکر خرﯾد مبلمانی برای آن ھستيد ،مانند
وسعت و نور ،نقش موثری در انتخاب رنگ ،طرح پارچه ،ابعاد ،مدل ،سبک و دﯾگر مشخصات ﯾک سروﯾس مبلمان مناسب آن محيط دارا است که به
پاره ای از آنھا به اجمال اشاره خواھيم کرد:
الف ( تاثير وﯾژگی ھای مکان در انتخاب رنگ مبلمان :به طور کلی ﯾک مبل از ﯾک اسکلت اصلی چوبی ﯾا فلزی و مقداری پارچه تشکيل شده است
که با توجه به مدل آن ،ميزان کاربرد ھر ﯾک از اﯾن دو نسبت به ھم متفاوت بوده و در نتيجه شما شاھد نمای بيشتری از چوب ﯾا فلز و ﯾا حتی
پارچه )در مبلمان تمام پارچه( خواھيد بود ولی به ھر حال رنگ غالب موجود چه در پارچه چه در چوب ﯾا فلز ،می باﯾست با توجه به شراﯾط ﯾاد شده
مکان موردنظر انتخاب شود .به عنوان مثال در صورتی که نور موجود در فضا کم باشد شما با محدودﯾت در انتخاب رنگ پارچه و ﯾا چوب و فلز مواجه
خواھيد بود .به اﯾن ترتيب که برای فضاھای کم نور انتخاب مبلمانی با پارچه و ﯾا اسکلت تيره رنگ ،نه تنھا محيط را تارﯾکتر می کند بلکه به لحاظ
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دﯾداری از وسعت آن نيز می کاھد .حال آنکه برعکس اگر در چنين محيطی مبلمانی به رنگ روشن چيده شود ،نور موجود در فضا افزاﯾش ﯾافته و
مکان نيز بزرگتر جلوه خواھد کرد .حال در مورد فضاھاﯾی که از نور کافی بھره مند ھستند تنھا عاملی که می تواند مانع انتخاب رنگ ھای تيره شود،
کم بودن وسعت فضا است ﯾعنی با وجود آنکه ﯾک محيط از نور زﯾادی ھم بھره مند باشد ولی از آنجاﯾی که رنگ ھای تيره عالوه بر جذب نور خاصيت
کوچک کردن فضا به لحاظ دﯾداری را نيز دارا ھستند ،کاربرد مبلمان تيره در فضای کوچک و حتی پرنور نيز جاﯾز نيست .حال ذکر اﯾن نکته ضروری
است که در مقاﯾسه ميان دو وﯾژگی نور و وسعت ﯾک فضا ،اھميت وسعت بيشتر است .زﯾرا مشکل کمبود نور تنھا به اوقات روز اختصاص داشته که
آن ھم در صورت تماﯾل با کمک نورپردازی مصنوعی قابل جبران است .بنابراﯾن اگر فضای مورد نظر شما نيز با وجود وسعت زﯾاد از نور کافی به
ھنگام روز برخوردار نيست ،در صورت تماﯾل می توانيد مبلمانی با رنگ تيره در محيط بچينيد به شرط آنکه نورپردازی مناسب ھم در روز و ھم در
شب انجام پذﯾرد.
ب ( نقش محيط در انتخاب طرح پارچه مبلمان :ھمان وﯾژگی ھای فضا که در انتخاب رنگ مبلمان تاثير می گذارند )وسعت و نور( ،در انتخاب طرح
پارچه آن نيز موثر ھستند .در ﯾک مبلمان بيشترﯾن سطح امکان پذﯾر برای کاربرد طرح و نقش ،پارچه آن است لذا پارچه انتخابی به لحاظ طرح ھم
می باﯾست با اسکلت مبلمان )در مبل ھای ترکيب چوب و پارچه ﯾا فلز و پارچه( به لحاظ مدل ،سبک و رنگ ھماھنگ باشد و ھم با توجه به شراﯾط
محيط انتخاب شود .به عنوان مثال انتخاب پارچه ای برای مبلمان تمام پارچه که دارای طرح ھای پر و فشرده و رنگ ھای تند و تيره است ھم
فضاﯾی شلوغ و درھم اﯾجاد می کند و ھم از نور و وسعت ظاھری محيط موجود می کاھد در صورتی که طرح ھای خلوت و رنگ ھای مالﯾم برای
فضای کوچک عکس نتاﯾج فوق را خواھد داشت و در ضمن محيطی آرام و دلپذﯾر را سبب می شود ولی اﯾن موضوع به اﯾن معنا نيست که ھرگز از
طرح ھای شلوغ در فضای نه چندان بزرگ و حتی کوچک استفاده نشود بلکه به کارگيری ھمان طرح ھا برای حداقل ﯾکی از اجزای سروﯾس ،مانند
کاناپه و ﯾا دو مبل تکی اصلی ،در کنار بقيه اجزا با پارچه ساده ،عاملی برای اﯾجاد تنوع و ترکيبی زﯾبا و متفاوت خواھد بود .در واقع شما مجبور
نيستيد که برای ھمه اجزای ﯾک سروﯾس مبلمان تنھا از ﯾک و ﯾا حتی دو پارچه و طرح استفاده کنيد بلکه شما می توانيد از پارچه ھای مختلف با
طرح ھا ،رنگ ھا و حتی جنس ھای گوناگون ولی ھماھنگ با ھم و با محيط انتخاب کنيد .اﯾن امکان برای استفاده از پارچه ای با طرح ھای متنوع،
حتی در اجزای ﯾک مبل نيز وجود دارد .به عنوان مثال شما می توانيد پارچه تشک کف را طرحدار و بقيه بدنه را ساده انتخاب کنيد البته ﯾکسان بودن
جنس پارچه و ھماھنگی طرح و رنگ آن برای اﯾن منظور ضروری است.
منبع  :بيرتک
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عناصر اصلی دکوراسيون چيست؟

ھمواره الزمه درﯾافت نتيجهای مطلوب از انجام ھر نوع كار عملی ،وجود
اطالعات و آگاھی الزم تئوری در آن زمينه است.
● تاثيرات حاصل از رنگھا
ما در اﯾن مقاله سعی كردهاﯾم اطالعاتی را با ھمين موضوع و ھدف ارائه
دھيم .رنگھا در دو بستر اصلی در محيط حضور میﯾابند:
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 (١پوششھای اصلی فضاھا شامل دﯾوارھا ،كفھا ،سقفھا و درھا.
 (٢لوازم دكوراسيون شامل مبلمان ،پردهھا ،فرش و غيره.
در مقام مقاﯾسه اﯾن دو قالب با ھم ،به لحاظ نقش دكوراسيونیشان در
محيط ،پوششھای فضا از اھميت بيشتری برخوردار میباشند زﯾرا نسبت
به لوازم دكوراسيونی ثابتتر بوده و بهگونهای نقش پسزمينه را برای آن لوازم اجرا میكنند .در ميان اﯾن پوششھا ،دﯾوارھا به جھت وسعت
حضورشان در فضا ،جاﯾگاه وﯾژهای داشته و ميزان تاثيرگذاریشان بر دﯾگر لوازم دكوراسيونی بسيار چشمگيرتر است .گذشته از موضوع تاثير روی
دﯾگر لوازم محيط ،دﯾوارھا و رنگ انتخابشان در تغيير وسعت و نور فضا نيز بسيار موثر است.
● رنگھای خنثی و رنگ سفيد
سفيد سمبل خلوص ،بیگناھی ،پاكی ،آرامش و صلح است .رنگ سفيد ،القاكننده آرامش ،صفا و آساﯾش است .سفيد به ھمراه خلوصش ،ﯾكی
از كاربردیترﯾن رنگھا در طراحی دكوراسيونی ﯾك فضاست زﯾرا با ھمه رنگھا قابل تركيب است) .منظور از تركيب در اﯾن مباحث ،كنار ھم قرارگيری
رنگھا در ﯾك كمپوزﯾسيون )تركيب( رنگی در فضا است (.بهكارگيری رنگ سفيد در فضا بهخصوص برای پوششھای اصلی ،آن مكان را روشنتر و
بزرگتر جلوه میدھد .بنابراﯾن برای فضاھای كوچك و كمنور انتخاب اﯾدهآلی است .سفيد خالص ھنگامی كه با نور طبيعی نورپردازی میشود ،ﯾك
رنگ گرم را اﯾجاد میكند ولی در زﯾر نورھای مصنوعی بهنظر سرد میرسد .در نتيجه با اضافهكردن نورھای زرد ،قرمز و قھوهای در كنار نور
مصنوعی مانند فلورسنت و ﯾا افزودن لوازمی به ﯾك و ﯾا چند رنگ ﯾاد شده در محيط تغيير میكند .اﯾن رنگھا از كيفيت سفيد نمیكاھند بلكه آن را
گرمتر میكنند .رنگ سفيد برای فضاھاﯾی با عناصر معماری قدﯾمی و ﯾا جھت اﯾجاد ھماھنگی بين سبكھای كامال ً مجزای معماری بسيار اﯾدهآل
است .برای حفظ آرامش فضاﯾی با سطوح سفيد میتوان از لوازمی با رنگھای خنثی و بافتھای طبيعی مانند چوب استفاده نمود و برای اﯾجاد
تضادھای ظرﯾف و زﯾبا ،تعدادی رنگھای دراماتيك نيز به اﯾن تركيب افزود.
● رنگھای خنثی
رنگھای خنثی ،رنگھاﯾی ھستند كه از ميزان زﯾادی سفيد برخوردار بوده ولی به ھيچ ﯾك از رنگھای اوليه و ثانوﯾه متماﯾل نيستند .با اﯾن تعرﯾف
رنگھای كم ماﯾه مانند صورتی كمرنگ ﯾا آبی آسمانی جزو رنگھای خنثی محسوب نمیشوند ولی رنگ كرم ﯾكی از رنگھای خنثی به حساب
میآﯾد .ھمين مساله در مورد خاكستری روشن كه از مشكی نشأت گرفته است نيز صدق میكند .رنگھای خنثی در بسياری از مواد طبيعی
مانند سنگھا ،خاك ،زمين ،چوب ،حصير ،شن و امثال اﯾنھا و ﯾا در برخی از موارد مصنوعی مانند فلز ،شيشه ،سيمان و غيره دﯾده میشوند.
رنگھای خنثی در دنيای دكوراسيون از اھميت بسياری برخوردار بوده و كاربردی ھستند .خنثیبودن آنھا به اﯾن معناست كه میتوانيد به راحتی در
كنار ھر رنگ دﯾگری بدون احتمال وجود از دست رفتن زﯾباﯾیھای ھر ﯾك بهخصوص رنگھا ،تركيبی مناسب در فضا اﯾجاد كرد .با توجه به آنكه اﯾن
رنگھا نيز آرامبخش و مالﯾم ھستند .با پوشش دﯾوار به ﯾكی از آنھا میتوان پسزمينه خوبی برای نصب تابلو ،نوارھای چاپی و كاغذی ،پردهھا
بهطور كلی دﯾواركوبھا فراھم آورد .اگر فضا به قدری از لوازم دكوراسيونی پر شده باشد كه احساس آرامش را بر ھم رﯾزند ،ﯾكی از راهھای اﯾجاد
تعادل در محيط با حفظ ھمان وساﯾل ،رنگآميزی سطوح اصلی ﯾا تعوﯾض پوششھای ثانوﯾه مانند رومبلی ،پرده و غيره به ﯾكی از رنگھای خنثی
است .ھنگامی كه قصد دارﯾد قسمتی از فضا مانند ﯾك دﯾوار ،در ،پنجره و ﯾا حتی خردهرﯾزھاﯾی مانند دستگيره ،چوب پرده و بهطور كلی ھر
وسيلهای كه در محيط وجود دارد به محض ورود بيننده به داخل ،نظر او را جلب نكند ،آنھا را به ﯾكی از رنگھای خنثی رنگآميزی كرده و ﯾا رنگ
خنثی را در انتخاب آنھا در نظر بگيرﯾد.
از اﯾن خاصيت رنگھای خنثی برای رفع عيوب معماری و شكستگیھا و فرورفتگیھا میتوان بھره زﯾادی كسب كرد .بهعنوان مثال با رنگآميزی
بخشی از فضا كه دارای مشكل ساختاری است و شما نمیخواھيد فوری مورد توجه بيننده قرار بگيرد ،توسط ﯾكی از رنگھای خنثی بهراحتی
میتوانيد آن را در نظر اول بپوشانيد .بهكارگيری رنگھای خنثی در محيط نيز با اھداف گوناگون دكوراسيونی صورت میگيرد .نصب تابلوﯾی به رنگ
زرد ،با خاصيت گرم در فضاﯾی كه اغلب پوششھا و لوازم دكوراسيونی آن از رنگھای خنثی انتخاب شده است ،میتواند دارای دو ھدف باشد:
 (١جلب نظر بيننده به طرف اثر ھنری تابلو كه در اﯾنجا با نورپردازی اﯾن تاكيد را بيشتر كرده است.
 (٢تغيير فضای ﯾكنواختی با عنصری با رنگآميزی گرمتر و انرژیدارتر .رنگھای خنثی در پردهھای مختلف از روشن تا تيره وجود دارند و به لحاظ
سبك جزو تركيبات رنگی مورد استفاده در سبك كالسيك ھستند .بهعنوان نمونه اگر طراح داخلی به لزوم جلوهدادن فرورفتگی در كنار پنجره و پله
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تاكيد داشت به طور قطع ﯾك و ﯾا تركيبی از چند رنگ گرم را در كنار رنگھای مالﯾم و خنثی به كار میبرد تا به اﯾن ترتيب نظر ھر بيننده در حال عبور
از آن محيط را به خود جلب كند .ولی اكنون با انتخاب اغلب پوششھای محيط به رنگھای خنثی مقصودی برعكس داشته و ممكن است ھنگامی
كه فردی از پاﯾين به باال آمده و ﯾا از پلهھا به طبقه پاﯾين میرود حتی اﯾن فضا را نادﯾده بگذرد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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عناصر يک اتاق خواب رمانتيک

اﯾجاد ﯾک اتاق خواب راحت و رمانتيک به معنای کنار ھم قرار دادن اجزا به
صورتی است که ھم شما و ھم ھمسرتان احساس ارامش و راحتی نماﯾيد
 .بعضی از اﯾن اجزا عبارتند از رنگ ،نور  ،مبلمان و دکور  .برای اﯾجاد اتاق
خواب رمانتيک به احساسات خود دقت کنيد و اﯾده ھای مختلف را ازماﯾش
نماﯾيد و به احساسات شرﯾک خود به اﯾن تغييرات نيز توجه نماﯾيد
● رنگ :
رنگ اثر عميق و موثری بر ذھن شما دارد  .حتی نگاه کردن به رنگھا
احساسات متفاوتی را در ما اﯾجاد می کند  ،بنابراﯾن در انتخاب رنگ برای
اتاق خوابتان حساس باشيد .
قرمز رنگ عاشقانه و روﯾاﯾی می باشد  .استفاده از روتختی ﯾا کوسن ھای
قرمز در اتاق خواب به اﯾجاد محيط عاشقانه کمک می کند  .البته اگر انسان
عصبی مزاجی ھستيد از رنگ قرمز دوری کنيد چون عالوه بر عشق  ،قرمز
تحرﯾک کننده عصبانيت نيز می باشد.
سبز و ابی  ،رنگھای خودمانی و ارامش بخشی ھستند و در اتاق خواب
اﯾجاد حس راحتی می نماﯾند  .سبز رنگ سنتی ازدواج و باروری است .
رنگ ھاﯾی که چندان مناسب ﯾک اتاق خواب رمانتيک نمی باشند عبارتند از
 :سفيد  ،خاکستری  ،صورتی و زرد  .البته استفاده از انھا در بعضی وسائل
موردی ندارد اما به عنوان رنگ اصلی اﯾده جالبی نمی باشند  .سفيد و خاسکتری رنگ ھای بسيار ساده ای ھستند و نوعی احساس خلسه و
بی حالی اﯾجاد می کنند رنگ زرد به مقدار زﯾاد  ،چشم را اذﯾت کرده و حس عصبانيت را برمی انگيزد  .رنگ صورتی باعث ارامش و شادﯾست اما در
نظر عموم اﯾن رنگ بسيار دخترانه است و ممکن است مرد از اﯾن موضوع احساس نارضاﯾتی کند .
● نورپردازی
نورپردازی ﯾک راه سرﯾع برای اﯾجاد احساسات در ﯾک اتاق است  .نورپردازی ھای درخشان و روشن اتاق را شاداب کرده و در فرد احساس شور و
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شادی اﯾجاد می کند اما اگر ھدف شما اﯾجاد ﯾک اتاق رمانتيک و خصوصی است استفاده از نورھای تيره مناسب تر می باشد .
ﯾکی از راحت ترﯾن راه ھا استفاده از چراغھای رنگی به رنگھای تيره است  .بعضی از اﯾن چراغھا قابليت تغيير رنگ دارند و می توانيد ھر زمان رنگ
دلخواه را امتحان کنيد .
می توانيد از اباژورھا و چراغ ھای تزﯾينی به رنگ ھای مختلف در اتاق استفاده نماﯾيد بھترﯾن گزﯾنه رنگ ھای قرمز و سياه می باشد  .دقت کنيد که
نور سبز ﯾا ابی اثر جالبی ندارد و حالت بيماری را القا می کند  .در صورت تماﯾل به استفاده از اﯾن رنگ ھا سعی کنيد انھا را در کنار مجموعه ای از
رنگ ھای دﯾگر به کار ببرﯾد .
استفاده از شمع ھای رنگی و معطر نيز اﯾده خوبی می باشد .
● دکوراسيون
برای اﯾجاد ﯾک اتاق خواب رمانتيک در انتخاب وسائل دقت نماﯾيد  .تمام وسائل انتخابی باﯾد زﯾبا و جذاب باشند .
استفاده از بعضی اثار ھنری اتاق عاشقانه ای را اﯾجاد خواھد نمود  .دﯾدن مناظر طبيعی و ﯾا پرتره ھا و تصوﯾرھای انسانی جذاب و ﯾا مجسمه ھای
خوش فرم احساس خوبی را اﯾجاد خواھد نمود  .از مناظر تخيلی و ناخوشاﯾند بپرھيزﯾد .
● مبلمان
مھم ترﯾن وسيله در اتاق خواب ھمان تخت خواب می باشد  .در ﯾک اتاق خواب رمانتيک نقش اﯾن وسيله مشخص تر نيز خواھد بود  .تخت باﯾد زﯾبا
و راحت باشد .
به تخت به چشم بوم نقشی نگاه کنيد که با کوسن ھا  ،مالفه ھا و تشک ھا در حال نقاشی ان ھستيد .استفاده از پارچه ھای اطلسی ﯾا
ابرﯾشمی اﯾده خوبی خواھد بود .
از تشک ھای کوتاه تر استفاده کنيد و در اطراف تخت ميزھای کوچک زﯾبا بگذارﯾد و وسائل بزرگ مانند کمد را چشبيده به دﯾوار قرار دھيد .
استفاده از ساﯾبان برای تخت نيز اﯾده جالب و جذابی است .
در طراحی ﯾک اتاق خواب رمانتيک بھترﯾن راه در نظر گرفتن روحيه و خواسته ھای خودتان است و با پياده سازی آنھا در محيطی ارام و رمانتيک
خواھيد بود  .در زﯾر نکاتی است که به شما کمک خواھد کرد :
▪ به ھيچ عنوان از نورھای درخشان و زننده استفاده نکنيد .
▪ مبلمان اتاق را تا حد ممکن راحت و ساده انتخاب کنيد
▪ ﯾک ظرف قشنگ محتوی شوکالت ھای زﯾبا ﯾا ميوه ھای خوشرنگ و رﯾز مثل توت فرنگی بر روی ميز توالت زﯾباﯾی و ارامش خاصی به ھمراه دارد .
▪ بر روی ميزھای کنار تخت ﯾا بر روی ميز توالت شمع ھای معطر قرار دھيد .
▪ از تخت ھای دارای ساﯾه بان استفاده کنيد و حرﯾرھا و دراپه ھای زﯾبا برای ان انتخاب نماﯾيد
▪ ﯾک اتاق خواب رمانتيک باﯾد محل ساکتی باشد که به شما حتی اجازه شنيدن نفس ھای ھمسرتان را نيز بدھد پس ھيچ گاه تلوﯾزﯾون را در چنين
اتاقی قرار ندھيد و تا حد امکان از پرده ھای زخيم و چندالﯾه استفاده کنيد .
▪ موسيقی رمانتيک مناسب اتقا خواب رمانتيک است پس دستگاه سی دی خود را در دسترس قرار دھيد .
▪ از پارچه ھای مخملی و حرﯾر قرمز رنگ  ،البالوﯾی ﯾا رنگ ھاﯾی با ماﯾه قرمز استفاده کنيد .
▪ بر روی تخت کوسن ھای نرم و زﯾادی قرار دھيد .
▪ می توانيد از چراغ ھاﯾی با نور قرمز مالﯾم ﯾا صورتی استفاده نماﯾيد
▪ از عود و ساﯾر چيزھای خوشبو استفاده نماﯾيد
▪ می توانيد عطر مورد عالقه خود را در صورت مالﯾم بودن بر روی تخت بپاشيد
● چگونه فضای اتاق خواب را بزرگتر نشان دھيم ؟
 (١در فضای اتاق از کمدھای آﯾنه دار استفاده کنيد ،چون اتاق را بزرگتر نشان می دھند.
 (٢برای انعکاس منظره بيرون ،آﯾنه را درست مقابل پنجره قرار دھيد.
 (٣آﯾنه انعکاس و جلوه نور را مضاعف می کند ،پس برای روشناﯾی بيشتر از جلوه آن به خوبی استفاده کنيد.

www.takbook.com

www.takbook.com
 (۴آﯾنه می تواند ﯾک فضای تارﯾک را به فضاﯾی دلباز و روشن مبدل کند.
 (۵آﯾنه به فضای اتاق ھوﯾتی خاص می بخشد .پس چرا از آن بھره نبرﯾد؟
 (۶سعی کنيد از رنگ ھای روشن برای فضای اتاق خواب استفاده کنيد ،چون اﯾن رنگ ھا فضای اتاق را بزرگتر نشان می دھند.
 (٧برای اتاق خواب ،کاغذ دﯾواری با طرح و نقش ظرﯾف انتخاب کنيد.
 (٨اتاق را با موکت طرح ساده کفپوش نماﯾيد.
 (٩وساﯾل خود را با ھماھنگی بچينيد تا اتاق خيلی شلوغ نشود.
 (١٠از انتخاب رنگ ھای تندی مثل نارنجی و قرمز تند خودداری کنيد ،چون اﯾن رنگ ھا دﯾوارھا را به ظاھر به ھم نزدﯾک می کنند و فضای اتاق را
کوچک می نماﯾند .رنگ ھای روشن و شادی مثل آبی کمرنگ و سبز روشن ،فضا را بزرگتر نشان می دھند.
منبع  :زن روز
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فرشھای ١٠٠ساله داشته باشيد!

فرش و قاليچه جلوه خاص و بینظيری به منزل گرم شما میبخشد ،پس
حفظ آنھا در برابر آسيبھای محيطی میتواند در درخشش زﯾباﯾی در
منزلتان موثر باشد .فرشھا معموال ً در برابر نور خورشيد چندان مقاوم
نيستند پس ھنگام ورود نور خورشيد به داخل منزل حتماً پارچهای بر روی
فرش پھن کنيد تا ضمن بھرهبردن از نور مطبوع آفتاب ،از فرش و قاليچه خود
نيز حفاظت کنيد .معموال ً فرشھا با گذشت زمان رﯾشهھای خود را به نوعی
از دست میدھند ﯾا مشاھده میکنيم که پاره و مندرس شدهاند .با صرف
ھزﯾنهای بسيار کم میتوانيد زﯾباﯾی مجدد را به آنھا برگردانيد .بهعنوان مثال
فرستادن آنھا به ﯾک تعميرگاه فرش و دوخت مجدد رﯾشهھا در عين القای
زﯾباﯾی بيشتر به منزل شما ،در عمر فرش نيز بسيار موثر است .استفاده از
قاليچه بر روی سراميک مشکالتی دارد .حتماً از ترمز فرش و قاليچه استفاده کنيد تا قاليچه شما ثابت بوده و لبهھای آن به دﯾوارھا برخورد نکند تا
بدﯾن وسيله عمر آن بيشتر شود .خوب است ھرازچندگاھی از شامپو فرش مالﯾم و البته استاندارد استفاده کنيد تا بهجای آنکه پس از مدتی
طوالنی و به شدت کثيف شدن آنھا را به چنگ آب و جارو و پارو بسپارﯾد .با اﯾن کار عمر فرش خود را به شدت کاھش میدھيد.
منبعgoodhouse :
منبع  :بيرتک
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فضاھای کوچک خانه را ياد کنيد!

بسياری از مردم در خانهھاﯾی كوچك زندگی میكنند از اﯾن رو استفاده از
كوچكترﯾن و بهظاھر بدون استفادهترﯾن نقاط در خانه ھم بسيار مھم است.
در اﯾن مطلب قصد دارﯾم نكات جالبی برای غلبه بر كوچكی منزل و استفاده
بھتر از محيط محدود در اختيار شما بگذارﯾم.
 (١اگر دوست داشته باشيد كه محيط شام خوردن را كمی بزرگتر از آنچه
كه است نشان دھيد ،استفاده از ميزھای گرد را توصيه میكنيم چون در
نگاه نخست و از بعد روانشناسی ،محيط را بزرگتر به ذھن القا میكند.
 (٢برای زﯾباتر جلوه دادن ميزھای كوچك میتوانيد از روميزیھای روشن
استفاده كنيد چون با انعكاس مقادﯾر بيشتری از نور ،آن را بزرگتر نشان
میدھد و در عين حال با استفاده از آنھا از وارد آمدن ھرگونه خش به سطح
ميز جلوگيری میكنيد.
 (٣اگر دوست دارﯾد كه گوشهای خاص از اتاق خود را بيشتر نشان دھيد و
در نگاه نخست سرﯾعتر به ذھن بيننده منتقل شود ،قرار دادن شيئی نورانی
ھمچون آباژور در گوشه مورد نظر اﯾده جالبی است.
 (۴اگر منزلتان كوچك است ،سعی نكنيد كه از دكوربندیھای تيره و
غيرشفاف استفاده كنيد چون در اﯾن صورت فضای داخلی اتاق و منزل را
كوچكتر خواھيد كرد.
 (۵سعی كنيد كه اگر سقف اتاق كوتاه است ھرگز از آباژورھای بلند
استفاده نكنيد چون اﯾن كار موجب خفه شدن نور و محدودتر به نظر رسيدن
اتاق كوچك شما میشود .باﯾد سعی كنيد كه در ھر حالت نور را با بيشترﯾن ميزان در اتاق منتشر كنيد.

منبع :اشلی
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فضای بومی را به خانه مدرن خود بياوريد

با تمام خبرھاﯾی كه اﯾن روزھا از آنچه كه در جھان امروز درجرﯾان است می شنوﯾم _
پيامدھای جنگھا ،قيمتھای روزافزون و بحرانھای اقتصادی پياپی _ كه به ﯾقين تأثيرات
منفی خود را بر روحيه ما برجا می گذارند اكنون وقت آن رسيده است كه به فكر بيفتيم
تا ﯾك محيط دنج و بی آالﯾش در گوشه ای از آپارتمان كوچكمان كه ھيچ نشانه ای از
طبيعت و زندگی صميمانه در آن ندارد اﯾجاد كنيم .فرزندان بيشتر افرادی كه در شھرھای
بزرگ اما در خانه ھا و آپارتمانھای كوچك زندگی می كنند ھيچگونه آشناﯾی با
محيطھای روستاﯾی و زندگی ھای بومی قدﯾمی ندارند پس بياﯾيد حال كه ھر روز بيش
از پيش در جست وجوی آرامش و امنيت به كنج خانه ھاﯾمان پناه می برﯾم ،ﯾك فضای
اختصاصی برای فرھنگ بومی كشورمان نيز درست كنيم.
ھر چند دشوار است وقاﯾع جھان را تحت كنترل خود در آورﯾم اما خانه ھمان جاﯾی است
كه »ما« درباره چه كسی ،چرا ،چه وقت ،چگونه و چه مكانی در آن تصميم می گيرﯾم.
پس حاال بياﯾيد تصميم بگيرﯾم كه به دكورھای بومی نيز نيم نگاھی بيندازﯾم.
دكوراسيون بومی مملو از انتخابھای متنوع و چشم نواز است كه می تواند به محيط
زندگی شما طراوت و شادابی دﯾگری ببخشد .حال ببينيم منظوراز دكوراسيون بومی
چيست؟
باﯾد گفت دكوراسيون بومی بيشتر ﯾك حس زﯾباشناختی است تا ﯾك شيوه علمی .زمانی كه گفته می شود درفالن ساختمان دكوراسيون مدرن،
فرانسوی ،اﯾتالياﯾی و غيره مورد استفاده قرار گرفته است ،ﯾك تصوﯾر از ھمان كشورھا و مفاھيم بالفاصله در ذھن شما ساخته می شود .بدﯾھی
است زمانی كه از كلمه بومی برای توصيف دكوراسيون ﯾك محل استفاده می شود نيز به ھمان ترتيب قبلی مفاھيم و حال و ھوا و ارزشھای ﯾك
محل و عشيره خاص به ذھن متبادر می شود .در عين حال ،بسياری از دست اندركاران و متخصصان دكوراسيون ھيچ تعرﯾف خاصی از اﯾن عبارت
ندارد و تنھا به گفتن اﯾن نكته بسنده می كنند كه »دكوراسيون بومی متفاوت است .دقيقاً نمی توانم بگوﯾم به خاطر چه اما به محض آنكه آن را
ببينم متوجه تماﯾز و تشخص آن می شوم«.
واﯾن دقيقاً ھمان نكته ای است كه دكوراسيون بومی را جذاب و پرطرفدار ساخته است .شما اﯾن نوع دكوراسيون را در ھر جا نمی بينيد و به طور
دقيق از اجزا و شيوه اجرای آن اطالع ندارﯾد اما زمانی كه ﯾك تكه از صناﯾع دستی از ﯾك محل را در كنار تكه ای دﯾگر از صناﯾع دستی باز ھم ازھمان
محل قرار می دھيد ناگھان ﯾك سبك بومی اﯾجاد می شود .امتياز اﯾن نوع دكوراسيون در آن است كه دارای بعد معنوی است ،ھمه گير و رنگين
است و بيش از ھمه منحصر به فرد است .اﯾن شيوه دكوراسيون به شما اجازه می دھد تا خأل روحی خود را بپوشانيد و حس فرھنگی و ملی خود
را تغذﯾه كنيد.
به  ۴پيشنھاد برای خلق ﯾك دكوراسيون بومی توجه كنيد:
 سعی نكنيد اﯾن سبك را در تمام قسمتھای خانه اعمال كنيد .بھتر است روی ﯾكی از اتاقھای خانه به توافق برسيد تا تمام اجزای در اختيار در كنارھم چيده شده و ﯾك فضای آشكار بومی اﯾجاد كنند .به عنوان مثال به جای آنكه در ھر قسمت از خانه ﯾك تكه سفال ،ﯾك تكه گليم و ﯾا ﯾك تابلوی
صناﯾع دستی آوﯾزان كنيد ،تمام اﯾنھا را دركنار ھم در اتاق نشيمن گردآورﯾد تا ﯾك اتاق با ﯾك دكوراسيون ﯾك دست داشته باشيد .توجه داشته
باشيد كه اگر بخواھيد از تعداد زﯾادی از عناصر دكوراسيون بومی در سرتاسر خانه استفاده كنيد ﯾك حس خفه كننده به افراد دست خواھد داد و اگر
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آنھا را پخش كنيد دﯾگر به چشم نخواھند آمد .قيمت باالی اﯾن اشيا نيز دليل دﯾگری است كه انتخاب تنھا ﯾك اتاق را توجيه می كند.
 حتماً در مورد استفاده از عناصر بومی به ﯾك وحدت روﯾه دست پيدا كنيد و جدا از اﯾجاد ﯾك كالف در ھم پيچيده و مغشوش از اﯾن عناصر پرھيزكنيد .اگر بخواھيد ﯾك عنصر را از ﯾك فرھنگ بومی و دﯾگری از فرھنگ دﯾگری انتخاب كنيد نه تنھا به زﯾباﯾی و ظرافت دست نخواھيد ﯾافت بلكه ﯾك
حس آشفتگی و سردرگمی را در بيننده اﯾجاد خواھيد كرد .توجه داشته باشيد كه مفاھيم و سبكھاﯾی نيز كه از طرﯾق اﯾن عناصر بومی منتقل می
شوند كامال ً با ھم تفاوت دارند بنابراﯾن تركيب بی معنی آنھا آزاردھنده خواھد بود .اگر می خواھيد از فرھنگھای متفاوت در اتاق خود نشانه ھاﯾی
داشته باشيد بھتر است ﯾك فرھنگ اصلی انتخاب كنيد و گوشه و كنار را با عناصر جزﯾی تر از فرھنگھای دﯾگر تزﯾين كنيد.
 ﯾك عنصر را كه بيش از ھمه دوستش دارﯾد ﯾا دارای ارزش بيشتری است به عنوان ھسته مركزی دكوراسيون خود انتخاب كنيد و شروع به چيدنو گسترش دكوراسيون در اطراف آن بكنيد .ھرچه اﯾن عنصر بزرگتر باشد برای زﯾباﯾی دكوراسيون شما بھتر است .مثال ً ﯾك تكه قاليچه ﯾا گليم قدرت
مانور بيشتری به شما می دھد تا ﯾك نقاشی كوچك كه به روی دﯾوار نصب می كنيد.
 ﯾكی از زﯾباﯾی ھای خاص و مشخصه ھای اصلی دكوراسيون بومی رنگين بودن آنھاست .در اﯾن عناصر از رنگ به شدت استفاده شده است وطرحھا معموال ً به وسيله تركيب رنگھا اﯾجاد شده اند .اﯾن مشخصه را با دراﯾت و ھوش مورد استفاده قرار دھيد تا به تركيب زﯾبا و دلپذﯾر دست پيدا
كنيد.
منبع  :روزنامه اﯾران
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فضای خانه را بزرگتر جلوه دھيد

ھنگامی كه فضاﯾی از وسعت كمی برخوردار بوده و صرفنظر از كاراﯾی ،به
لحاظ ظاھری نيز كوچك و دلگير به نظر می رسد ،به كارگيری راھكاری بسيار
ساده و كاربردی دكوراسيونی آن قدر می تواند تاثيرگذار و مفيد فاﯾده باشد،
گوﯾی كه دﯾوارھا به عقب رانده شده و فضا به طور واقعی بزرگتر شده
است .پيشنھادات ارائه شده در ذﯾل از آن جمله اند:
▪ رنگ
انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذكور از جمله مھمترﯾن اقدامات برای
وسيع تر كردن آن به لحاظ ظاھری است .اﯾن موضوع تنھا به انتخاب رنگی
برای دﯾوارھا و سقف محدود نمی شود بلكه كفپوش انتخابی و ھمچنين
رنگ لوازم دكوراسيونی و كاربردی موجود و ﯾا مورد نظر برای فضا نيز از
اھميت بسزاﯾی برخوردارند زﯾرا در ﯾك محيط ،درست است كه دﯾوارھا
بيشترﯾن و بزرگترﯾن سطوح را تشكيل می دھند ولی بخش زﯾادی از آنھا با
قرارگيری لوازم در مقابلشان و ھمچنين نصب دﯾواركوب ھا و تابلو ھا پوشيده
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شده و در واقع اﯾن وظيفه به عناصر دكوراسيونی ﯾادشده منتقل می شود.
بنابراﯾن برای پوشش دﯾوارھا و سقف فضاﯾی كوچك از ﯾك رنگ روشن و ﯾا الاقل از تناليته ھای مختلف ھمان رنگ بھره گيرﯾد .به كارگيری رنگ ھای
تيره و به خصوص گرم ،دﯾوارھا را نزدﯾك تر به نظر می رساند .اﯾن موضوع در مورد پوشش كف نيز به ھمان ميزان حائز اھميت است .ھرچه كفپوش
انتخابی شما تيره تر باشد ،وسعت كف محيط كوچك تر به نظر می آﯾد برعكس كفپوش ھای روشن و به خصوص صيقلی مانند سنگ و سراميك
كه بازتابی از نور را نيز به ھمراه دارند ،سبب بزرگتر جلوه دادن كف محيط می شوند.
▪ طرح
عالوه بر رنگ ،طرح نيز در اﯾن جرﯾان ،نقش مھمی را عھده دار است .اﯾن موضوع ،از پوشش دﯾوارھا و كف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده در
لوازم دكوراسيونی مانند پرده ،رومبلی ،روتختی و غيره ھمگی را شامل می شود .به طوركلی ھرچه كاربرد طرح كمتر باشد ،فضا از وسعت
بيشتری به لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.
▪ نور
فضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراﯾن انجام ھر اقدامی كه نور موجود در محيط را افزاﯾش دھد در افزاﯾش ظاھری وسعت نيز كارساز خواھد
بود .ﯾكی از دالﯾل پيشنھاد به كاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نيز موضوع انعكاس نور بيشتر اﯾن قبيل رنگ ھا است .لذا اگر در فضای مورد
نظر پنجره ای دارﯾد كه با پرده نسبتاً ضخيمی پوشيده شده است ،پرده ای نازكتر را جاﯾگزﯾن كرده تا از حداكثر ميزان نور طبيعی بھره گيرﯾد .در
نورپردازی ﯾك فضا با نور طبيعی و در نتيجه دستيابی به ھدف مورد نظر ﯾعنی بزرگتر جلوه كردن فضا ،به جز درﯾافت حداكثر ميزان ممكن از نور
خورشيد راه مھم دﯾگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غيرطبيعی ،دست باز است.
شما می توانيد با انتخابی صحيح از لوازم نورپرداز ،فضاﯾی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشته باشيد .به عنوان مثال در ﯾك فضا ھرچه دﯾوارھا روشن
تر باشند ،فاصله شان از ﯾكدﯾگر بيشتر نشان داده شده و فضا بزرگتر جلوه می كند .اﯾن كار نيز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امكان پذﯾر است.
اﯾن روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقف فضاھای عمومی مانند اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی حاشيه ای از سقف كاذب طراحی می كنند كه
داخل آن چراغ ھای ھالوژن تعبيه شده است .بنابراﯾن كافی است اﯾن چراغ ھا را به سمت دﯾوار ھداﯾت كنيد .البته اﯾن كار توسط ھالوژن ھای رﯾلی
نيز عملی است .در مبحث افزاﯾش نور محيط چه حاصل از ﯾك منبع طبيعی و چه منبع مصنوعی ،آﯾنه نقش بسزاﯾی دارد .برای اﯾن منظور آﯾنه ای را
در مقابل آن منبع نورزا بر روی دﯾوار نصب كرده و از بازتاب نور توسط آن ،برای نورانی تر كردن فضا استفاده كنيد.
▪ ابعاد
ھرچه در محيط از لوازم دكوراسيونی و كاربردی بزرگ و عظيم الجثه تری استفاده كنيد بخش اعظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچه
فضای خالی كمتری وجود داشته باشد ،محيط كوچك تر به نظر می رسد.
▪ خطوط افقی
اﯾجاد خطوط افقی بر روی ﯾك و ﯾا چند دﯾوار فضای كوچك مورد نظر آن ھم از طرﯾق كاربرد عناصر دكوراسيونی ،ﯾكی از راه ھای افزاﯾش وسعت آن
دﯾوار و در نتيجه فضا خواھد شد .برای اﯾن منظور روش ھای بسياری وجود دارد:
 (١با چسباندن كاغذدﯾواری نواری بر روی ﯾك و ﯾا دو دﯾوار مھم از ﯾك فضا و ﯾا اﯾجاد نواری چاپی با استفاده از تكنيك استنسيل ﯾا مھر دﯾوارھای
اصلی ﯾك فضا را بزرگتر جلوه دھيد .البته توجه داشته باشيد كاربرد اﯾن كاغذھا بر روی كليه دﯾوارھای فضا ،محيطی بسته و محدود را سبب شده و
فضا را از آنچه ھست كمتر نشان می دھد.
 (٢نصب ھر گونه دﯾواركوب در قالب تابلو ،آﯾنه ،طبقه ،زوار و غيره به صورت افقی در طولی بلند و متناسب با طول دﯾوار ،روش دﯾگری برای اﯾجاد
خطوط افقی مورد نظر است .به طور كلی در كليه راھكارھای فوق ،ھدف ھداﯾت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی دﯾوار است .به اﯾن ترتيب
به جای آنكه چشم طول ﯾك دﯾوار را با سرعت گذر كند ،وقفه ای حتی چند ثانيه ای داشته و ھمين مدت زمان كم ،عاملی برای طوﯾل تر نماﯾاندن
طول دﯾوار در ذھن می شود.
منبع  :دوستان
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فضای خانه و اثر آن بر افراد

با

طراحی داخلی مناسب می توان محيطی مناسب برای افرادی که در جامعه پر سر و صدا زندگی می کنند اﯾجاد کرد.
چند ماه بيشتر از ازدواجشان نمی گذرد .با ھزار اميد و آرزو پا به زندگی مشترک گذاشته است .فکرش را ھم نمی کرد اول زندگی و اﯾن ھمه
مشکالت .خودش ھم نمی داند علت اﯾن ھمه سردی و بی توجھی چيست .رنگ ھمه چيز در خانه ،آبی و سورمه ای و سرد است .در خانه دﯾگر،
مدتی است ھمه به ﯾکدﯾگر پرخاش می کنند؛ دﯾگر روابط مانند گذشته نيست .چند ماه پيش دکوراسيون خانه را عوض می کنند .فضای خانه پر
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است از قرمز و زرد و نارنجی.
ﯾکی از مقوله ھای مھم مرتبط با خانه و خانواده ،طراحی داخلی و دکوراسيون فضای درون خانه و اثرات مختلف آن بر افراد است .اغلب مردم ،توجه
و نگاه دقيقی در مورد نحوه طراحی فضای داخل خانه و ترکيب بندی رنگ ھا و اثرات آن در ابعاد مختلف زندگی خود ندارند .البته اﯾن حوزه نيازمند
تخصص و دانش آن است که مسلماً عامه افراد ،فاقد دانش تخصصی و مطالعات آکادميک در اﯾن زمينه ھستند.
● اھميت و جاﯾگاه طراحی داخلی
مھرنوش ظھورﯾان کارشناس طراحی صحنه -درباره جاﯾگاه طراحی داخلی در سطح جامعه می گوﯾد :تا چندی پيش ،طراحی منازل در ميان خانواده
ھای اﯾرانی جاﯾگاه شناخته شده ای نداشت و اکثر مردم بدون توجه به فرم و اندازه خانه اقدام به خرﯾد وساﯾل و اثاثيه گران قيمت و نامتجانس می
کردند که وقتی آنھا را در خانه قرار می دادند فضای مطلوبی اﯾجاد نمی شد اما امروزه اﯾن مسأله تا حدودی مورد توجه مردم قرار گرفته است چون
متوجه شده اند که تنھا استفاده از وساﯾل لوکس و گران ولی بی ارتباط با ﯾکدﯾگر و محيط خانه ،نه تنھا موجب زﯾباﯾی خانه نمی شود بلکه ممکن
است فضای خانه را کوچک تر ﯾا شلوغ جلوه دھد .از اﯾن رو بيشتر به طرف طراحان داخلی جذب شده اند و از آنھا برای طراحی منازلشان کمک می
گيرند؛ چون طراحان داخلی به خوبی با روانشناسی رنگ ھا و تأثيرشان روی فضاھای مختلف و ھمچنين افراد ،آگاھند و می توانند برای افرادی که
امروزه در ﯾک جامعه شلوغ و پر سر و صدا زندگی می کنند ،محيطی گرم و دلخواه اﯾجاد کنند.
اکبر شامی -متخصص طراحی داخلی -در اﯾن باره می گوﯾد :تصوری که اغلب مردم از دکوراسيون دارند ،مبلمان و پرده است .در حالی که اﯾن
رشته ،بسيار تخصصی و سخت است .برای مردم ،دکوراسيون ھنوز ناشناخته است و نمی دانند که دارای گراﯾش ھای مختلف است .در دو سال
اخير ،آمار ورودی ھای مراکز آموزشی در اﯾن رشته ،ھشت برابر شده است که علت آن به ارتباطات ماھواره ای و اﯾنترنتی نسل جوان برمی گردد.
در سال ھای اخير ،مردم نياز به دکوراسيون را بيشتر فھميده اند و تا حدودی تنوع طلب شده اند ،تا جاﯾی که باالترﯾن آمار بازدﯾد و خرﯾد در
نماﯾشگاه ھا ،بعد از نماﯾشگاه کتاب ،مربوط به نماﯾشگاه دکوراسيون داخلی است.
● عناصر مورد توجه در طراحی داخلی
به گمان بسياری از مردم طراحی داخلی ،تخصصی لوکس و تزئينی است؛ در حالی که امروزه کاربردی بسيار وسيع ﯾافته و از اصول علمی و
مھندسی برای اﯾجاد آساﯾش و اﯾمنی بيشتر پيروی می کند .از جمله مسائلی که در زمينه طراحی داخلی مورد توجه قرار می گيرد نيازھای
کاربران با توجه به سن ،شخصيت ،طبقه اجتماعی و عالئق و سليقه ھای فردی است .در واقع کار طراح داخلی ،عينيت دادن به اﯾده ھا و خواسته
ھای فرد در خلق محيط مطابق با نيازھا و وﯾژگی ھای وی است.
مورد مھم دﯾگر ،ارگونومی ﯾا شناخت ابعاد بدن انسان در جھت اﯾجاد تناسب مبلمان و دکوراسيون با بدن انسان است .از وظاﯾف دکوراتور ،طراحی
ھر چيزی براساس ابعاد و اندازه ھای کاربر است .از دﯾگر عناصر مورد توجه در طراحی فضای داخلی می توان از اﯾمنی ،استفاده بھينه از فضا و
سطح ،مسائل مالی )بودجه( ،نور ،آساﯾش افراد خانواده ،وﯾژگی ھای فضا ،عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی نام برد.
● تغيير دکوراسيون؛ ھزﯾنه اضافی ﯾا نياز
ﯾکی از تصورات غالب در اذھان عمومی در خصوص مسأله تغيير دکوراسيون منازل و طراحی داخلی ،تجملی بودن آن است .بسياری از مردم ،اﯾن
امر را ﯾک ھزﯾنه اضافی قلمداد می کنند.
دارﯾوش صباحی متخصص دکوراسيون داخلی در اﯾن زمينه می گوﯾد :طراحی منزل و دکوراسيون ،ﯾک ھزﯾنه اضافی نيست بلکه اقدامی فنی در
جھت بھبود فضا و مدﯾرﯾت بر فضاﯾی است که در آن زندگی کرده و از آن استفاده می کنيم .طراحی داخلی ،کاری تجملی و اضافی نيست بلکه ﯾک
نياز است که دانش و مھارت خاصی می طلبد .زمانی ھزﯾنه اضافی است که کار طراحی ،دقيق نباشد؛ ﯾعنی تغييردادن ھای بی مورد و بی اثر که
بر اثر بی دانشی صورت می گيرند ،با ﯾک طراحی مناسب می توان در بسياری امور صرفه جوﯾی و از برخی ھزﯾنه ھا جلوگيری کرد.
ظھورﯾان نيز طراحی داخلی را نيازمند به ھزﯾنه ھای باال نمی داند؛ وی معتقد است می توان با تغيير رنگ ﯾک دﯾوار سالن ،تعرﯾض پرده ،بازسازی و
تعمير اشياء قدﯾمی به گونه ای دﯾگر و چيدمان اثاثيه ،فضای داخلی ﯾک خانه را متحول ساخت که اﯾن مھم در تخصص طراحان داخلی است که
درک درستی از رنگ ،نرم ،رﯾتم ،تناسب ،توازن و ساﯾر عناصر بصری دارند .البته در اﯾن ميان سليقه ھا و عالئق ساکنان خانه را نيز باﯾد در نظر
گرفت چون اﯾن تغيير و تحول ،نقش بسزاﯾی در روحيه آنھا دارد.پس طراحی داخلی ھميشه لزوماً با ﯾک ھزﯾنه گزاف ھمراه نيست؛ گاھی حتی
می توان با تغيير دادن مکان بعضی از عناصر ،ﯾک فضا را کامال ً بھينه کرد.
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● اثرات روانی و درمانی
در حالت کلی تاثير طراحی داخلی به دو صورت است .ﯾکی تاثير طراحی بر خود فضای مورد طراحی و دﯾگری تاثير طراحی فضا روی افراد است .به
طور قطع ،افرادی که در فضای داخلی منزل بيشترﯾن زمان را سپری می کنند ،بيشترﯾن تاثيرپذﯾری را نيز دارا ھستند .زنان خانه دار و فرزندان کوچک
به نوعی بيشترﯾن زمان خود را در خانه می گذرانند که در نتيجه آن بيشتر تحت تاثير فضای محيطی که در آن قرار گرفته اند ،ھستند.
رضا دولتيار -روان شناس و استادﯾار دانشگاه -در مورد اثرات درمانی طراحی داخلی می گوﯾد :در برخی مواقع با تغيير چيدمان منازل می توان
برخی بيماری ھا را درمان کرد .گاھی در مورد بيماران افسرده ،از اطرافيان خواسته می شود که در دکوراسيون منزل تغيير و تحول اﯾجاد کنند تا با
استفاده از اثرات درمانی آن بتوان در بھبود وضعيت بيمار حرکت کند .استفاده از رنگ ھا و جنس ھا ھم در اﯾن زمينه مؤثر است که ھر کدام می
توانند القاعات خاصی را داشته باشند .به عنوان مثال ،فرفورژه حسی از سختی و سرما و مصنوعی بودن می دھد در حالی که چوب حسی از
طبيعت را منتقل می کند.
عالوه بر اﯾن طراحی دکوراسيون و فضای مناسب در درمان برخی بيماری ھای کودکان نيز کاربرد دارد که از طرﯾق آن می توان کودکان بيش فعال را
نرمال و کودکان کم تحرک را پرتحرک کرد.آتوسا نصر -کارشناس ارشد گرافيک و مدرس دانشگاه تھران -نيز در مورد اھميت طراحی داخلی و اثرات آن
بر محيط خانه و افراد می گوﯾد :اھميت لزوم مقوله طراحی فضاھای داخلی به حدی است که می تواند از زواﯾای مختلفی مورد بررسی قرار گيرد.
با دو طراحی مختلف از ﯾک فضای ﯾکسان می توان آن فضا را برای دو منظور مختلف ،مناسب کرد .طراحی فضای داخلی اھميت واقعی خود را
نشان داده است .با چيدمان مناسب در منزل ھم پدر و مادر می توانند فضای موردنظر خود را داشته باشند و ھم کودک در فضاﯾی مناسب با
شراﯾط روحی و سنی خود به سر برد.
ﯾکی دﯾگر از بارزترﯾن محورھای طراحی داخلی مقوله انتخاب رنگ در فضاست .با استفاده از رنگ ھای مناسب در فضا می توان حتی بعضی از
بيماری ھا مانند افسردگی ،فشارخون و ...را درمان کرد .به عنوان نمونه استفاده از رنگ آبی تعداد ضربان قلب را کمتر و رنگ قرمز ضربان قلب را
شدﯾدتر می کند .قرار گرفتن در فضاﯾی با رنگ ھای قرمز و زرد ،اشتھای افراد را زﯾادتر می کند .برخی از رنگ ھا بعضی از صفات را القا می کنند .به
طور مثال رنگ آبی در کنار سفيد ،پاکيزگی مضاعف را نشان می دھد .ﯾکی از پيشنھادھای مناسب برای فضاھای خيس منازل مانند سروﯾس ھای
بھداشتی ،استفاده از رنگ ھای سفيد و آبی ھستند .نتيجه اﯾنکه ،با استفاده از رنگ ھا و فرم ھای مناسب می توان ﯾک فضا را از لحاظ کاربردی
مناسب تر کرد.
از دﯾگر تاثيرات مرتبط با مقوله طراحی داخلی مسأله فرھنگسازی و اثرات فرھنگی آن است .بسياری از اجناس و کاالھای مرتبط با طراحی خانه ھا
وارد جامعه شد ،در حالی که برای آن فرھنگسازی صورت نگرفته است ،ﯾعنی متناسب با فرھنگ کاربران اﯾرانی نيست .به عقيده اکبر شامی با
شناختی که مردم نسبت به فرھنگ خود ندارند ،گاھی ابزار و وساﯾلی را وارد زندگی خود می کنند که حتی باعث اﯾجاد برخوردھا و اختالفات
خانوادگی و به ھم خوردن تعادل می شود ،بنابراﯾن ابزار و وساﯾل مورد استفاده باﯾد با فرھنگ خانواده اﯾرانی متناسب باشند .در مجموع می توان
به اﯾن نتيجه رسيد که نحوه طراحی فضای داخلی خانه به ميزان باالﯾی در روحيه افراد و لذت بردن از فضاﯾی که در آن زندگی می کنند ،موثر است.
● نقش رسانه ھا
طبق عقيده کارشناسان و متخصصان موزه طراحی داخلی از آنجاﯾی که اکثر مردم اوقات فراغت خود را با خواندن روزنامه و تماشای تلوﯾزﯾون سپری
می کنند ،رسانه ھا می توانند نقش چشمگيری در آموزش و تشوﯾق مردم و اﯾجاد زمينه ھای الزم برای فرھنگسازی در اﯾن بخش داشته
باشند.جسارت استفاده از رنگ ھای شادتر در اغلب مردم وجود ندارد و عده زﯾادی ھستند که به فضای اطراف خود اھميت نمی دھند .از جمله
اقدامات الزم و موثر رسانه ھا ،خصوصا تلوﯾزﯾون ،ساخت و تھيه برنامه ھای آموزشی و تبليغاتی در اﯾن زمينه است.
در حال حاضر ،رشته طراحی داخلی به عنوان ﯾک رشته مستقل در مراکز معتبر دانشگاھی وجود ندارد و توسط برخی از مراکز آموزشی به
ھنرجوﯾان تدرﯾس می شود .امروزه ثابت شده است که ﯾکی از ابزارھای مھم صنعت و تجارت است و با توجه به نقش و اثرات برجسته اﯾن مقوله
در ابعاد مختلف زندگی روزمره افراد ،نياز به تبدﯾل اﯾن رشته به ﯾک رشته مستقل دانشگاھی در سطح جامعه احساس می شود.
حال که می دانيم از طرﯾق طراحی مناسب فضای داخلی خانه مان می توانيم گامی در جھت زﯾباتر زندگی کردن بردارﯾم ،چرا از آن غفلت کنيم.
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فضای نشيمن Living room

آدمی ھميشه دوست دارد در محيطی مملو از آرامش و زﯾباﯾی زندگی کند و
ھميشه سعی بر ان دارد که آرامش را به محيط کار خود نيز ببرد .با توجه به
اﯾن مسئله ميتوان با دکوراسيون مناسب به خواستھای فرد را جواب داد .
مسائلی که باﯾد قبل از طراحی دکور منزل ﯾا محيط کار ﯾا رستوران ﯾا بوتيک
و .....در نظر داشته باشيم به اﯾن صورت ميباشد:
 (١ھمخوانی طرح مورد نظر با کاربری فضا
 (٢رنگ فضا
 (٣رنگ و سائل داخلی فضا
 (۴استفاده از نور طبيعی
 (۵طراحی نور فضا)نور مصنوعی(
 (۶طراحی مسير حرکتی مناسب داخلی فضا
مھم ترﯾن طراحی از نظر من دکور محل زندگيست ...............خانه.....که شامل فضاھای مختلفی ميباشد که ھر کدام طراحی خاص خود را دارا
ميباشند.و متأسفانه در اﯾران حتی در خانه ھای خودمان به اﯾن موضوع توجه ندارﯾم .
مھم ترﯾن فضا در خانه جاﯾست که خانواده بيشترﯾن وقت خود را در آنجا ھستند
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فکر بکر برای آپارتمان ھای کوچک

در اﯾن نکات کوچک خواھيد دﯾد که چگونه دکوراتورھای حرفه ای از فضاھاﯾی
محدود ،به بھترﯾن شکل استفاده ميکنند .آنھا بيشتر اوقات با اتکا به اﯾن
نکات ،بيننده را به اﯾن تصور وا ميدارند که فضا ،از آنچه آنھا ميبينند بزرگتر
است.
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▪ رنگھای سفيد ،خنثی ﯾا کم ماﯾه نور را به بھترﯾن وجھی منعکس ميکنند و
از لحاظ بصری دﯾوارھا را "به عقب ميرانند" بھترﯾن حالت ،استفاده از رنگ
روشن به طور غالب ،ھمراه با رﯾزه کارﯾھاﯾی از رنگھای تيره است تا با اﯾجاد
تضاد ،فضا را دلنشين تر کرده و از حالت ﯾکنواخت خارج کند.
▪ نور فراوان طبيعی به خصوص برای اتاقھاﯾی که با ساﯾه روشنھای عميق
تری تزﯾين شده اند بسيار ضروری است .بگذارﯾد نور خورشيد تا حد امکان در
اتاق بتابد.
▪ مبلمان و لوازم کم رنگ نسبت به انواع مشابه آن با رنگ تيره ،سبکتر به نظر ميرسند.
▪ لوازم شفاف مانند ميز چای خوری پلکسی گلس  ،Plexiglasدر مواقعی که خالی ھستند ،ناپدﯾد ميشوند و صندليھای چھارپاﯾه با نشيمن پارچه
ای بسيار سبکتر و ناپيداتر از انواع تمام پارچه ھستند.
▪ کمتر ،بيشتر است ،اﯾن مثلی است که ورد زبان دکوراتورھای فضای کوچک است .درست است که مبلمان و لوازم کوچک جای کمتری اشغال
ميکنند ،اما اگر بخواھيد به اﯾن دليل تعداد بيشتری از آنھا را در اتاق کوچکی جا دھيد ،اتاق شلوغ و مانند انبار و از ھمه مھمتر کوچک به نظر
ميرسد .بھتر است که از لوازم بزرگ و راحت استفاده کنيد که ھمانقدر جا اشغال ميکند ،اما به دليل تعداد کمتر آن ،اتاق خلوت و بزرگ به نظر
ميرسد.
▪ استفاده از طرحھا و رنگھای شلوغ و غالب در اتاقھای کوچک ،باﯾد با احتياط و مقتصدانه انجام شود .به جای انتخاب رومبلی ھای پر رنگ با
طرحھای درشت ،از پارچه مورد عالقه خود کوسنھاﯾی کوچک و رنگين تھيه کنيد تا ھم به فضا رنگ ببخشد و ھم جای زﯾادی اشغال نکند.
▪ ميله پرده را از حد پنجره باالتر نصب کنيد .به اﯾن ترتيب سقف بلندتر به نظر ميرسد.
▪ گيره مخصوص بستن پرده را با فاصله بيشتری از کنار پنجره قرار دھيد تا ھنگام کنار زدن پرده شيشه ھا نماﯾان شده و نور بيشتری به داخل وارد
شود.
▪ تابلوھا را در وسط دﯾوار نصب نکنيد.در غير اﯾن صورت بيننده ناخودآگاه به اندازه دﯾوار توجه ميکند ،درحالی که نصب تابلو در جاﯾی خارج از مرکز،
چشم بيننده را به خود تصوﯾر جلب ميکند .ترکيبی از دو تابلو به صورت عمودی نيز ،توجه را به ارتفاع اتاق جلب کرده و حسی از بلندی سقف به
بيننده القا ميکند.
▪ تابلوھا و طرحھای شلوغ را به حداقل برسانيد .در صورتی که تصوﯾری پر رنگ و شلوغ را به دﯾوار نصب ميکنيد ،براﯾش حاشيه ای عرﯾض و سفيد و
قابی بارﯾک در نظر بگيرﯾد تا اﯾن طرح شلوغ در کادری آرام بسته شود.
▪ آﯾنه ھا فضا را گسترش ميدھند .اﯾن کار با منعکس کردن تصوﯾر مقابل و افزودن به ميزان نور انجام ميشود .اگر آشپزخانه ای بارﯾک و کوچک دارﯾد،
نصب ﯾک آﯾنه بزرگ در انتھای آن ،عمق بيشتری به آن ميدھد.گذاشتن آﯾنه در پشت قفسه ھای وﯾترﯾن و کتابخانه نيز چنين تاثيری خواھد داشت.
▪ انتخاب کفپوش ﯾکنواخت ارتباط ميان اتاقھا را حفظ ميکند و خانه ای کوچک را ،به صورتی فضاﯾی ﯾکنواخت و بزرگ مينماﯾاند .انتخاب پارکت ﯾا
سراميک ﯾک دست ﯾا استفاده از قاليچه ھای کوچک و ھم رنگ در بخشھای اتصال اتاقھا به ﯾکدﯾگر ،نگاه بيننده را به دنبال خود ميکشد و فضاﯾی
بزرگتر برای او اﯾجاد ميکند.
▪ تنوع جنس مواد را کم کنيد .تا حد امکان در زمان انتخاب بخشھای ثابت خانه مانند کابينت ،روکش پيشخوان ،قاب پنجره ھا و موارد مختلف دﯾگر،
از جنس ﯾا طرح و رنگ کمتری استفاده کنيد .برای مثال آشپزخانه خود را با کابينت فلزی با درب چوبی ،پنجره آلومينيومی و پيشخوان سنگی تزئين
نکنيد .در صورت ناچاری ،سعی کنيد جنسھای مختلفی که به کار ميبرﯾد از نظر رنگ ھماھنگ و ﯾک دست باشند.
▪ دربھای داخلی اضافه را بردارﯾد ﯾا از دربھای شيشه و چوب استفاده کنيد .اﯾن کار مسير دﯾد را باز ميگذارد و نور را از اتاقھای نورگير به اتاقھای
دﯾگر ميرساند و محيط را بزرگتر نشان ميدھد.
▪ برای مخفی کردن جعبه ھا ،چمدانھا و سبدھا در زﯾر تخت ﯾا ميز ،از روتختی دامن دار ﯾا روميزی بلند استفاده کنيد.
▪ خرده رﯾزھای کوچک را در سبدھا ﯾا ظروف زﯾبای چينی قرار دھيد تا ھم در دسترس باشند و ھم فضا را شلوغ نکرده و زﯾبا ھم باشند.
▪ کشو ھای ساده در زﯾر ميز ناھارخوری ،در کنجھای بی استفاده و مانند آن بسيار مفيد ھستند و خرده رﯾزھاﯾی از قبيل دستمال سفره ،نامه،
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کارد و چنگال ميوه خوری و مانند آن را در خود جای ميدھد.
منبع  :ساﯾت سيمرغ
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فنگ شوی

اتاق خواب ﯾك كودك ﯾا نوزاد ،متفاوت از آن چيزی است كه در فنگشوﯾی
برای اتاق خواب در نظر گرفته میشود .اتاق خواب باﯾد در بخش جنوب
شرقی خانه باشد .به اﯾن خاطر كه انرژی زندگیبخش در ھنگام طلوع آفتاب
برای سالمتی كودك مفيد است ،اﯾن مسئله بارھا در فنگشوﯾی اشاره
شده است .در فنگشوﯾی آمده بھتر است اتاق كودك ھشت ضلعی ،با نور
طبيعی و تھوﯾه مناسب باشد و البته با فاصله بسيار نزدﯾكی به اتاق
والدﯾن .اگر اتاق به طور طبيعی تارﯾك است ،چراغھای اتاق را بيشتر كنيد.
پنجره اتاق كودك باﯾد رو به زندگی باز شود ،سنت فنگشوﯾی بر اﯾن باور
است كه چشمانداز ﯾك باغ و گياھان سبز و شاداب و پر برگ ،نشاط آفرﯾن
است اما ﯾك خيابان شلوغ كه مملو از زندگی است نيز میتواند مفيد باشد.
به ﯾاد داشته باشيد كه حضور سبزی در لب پنجره ،انرژی مورد نياز را برای
اتاق فراھم میكند .رنگ سبز روشن برای اتاق كودك بسيار مناسب و
چشمگير است ،چرا كه اﯾن رنگ با عنصر چوب در ارتباط است و جوانه زدن و
رشد گياھان را به خاطر میآورد.
اگر فرزندتان پسر است ،سعی كنيد اتاقش را با رنگھای سرد چون آبی،
تزﯾين كنيد اما اگر فرزندتان دختر است ،رنگھای گرم ،مانند قرمز و صورتی
پررنگ كه به او اعتماد به نفس ببخشد .طرز قرار گرفتن تخت ،مانند
بزرگساالن است ،نباﯾد رو به در ﯾا پنجره باشد اما سر تخت میتواند رو به
دﯾوار باشد و در طول ﯾك ضلع اتاق قرار گيرد .اتاق بچهھا باﯾد ساده و راحت
باشد و فضاھاﯾی برای پرورش و لذت از سرخوشی و آسودگی خاطر دوران
كودكی داشته باشد.
به ﯾاد داشته باشيد كه بچهھا در جرﯾان رشد به سرعت تغيير میكنند ،ماه
به ماه عوض میشوند ،بنابراﯾن مشخص است كه آنھا نياز دارند كه اﯾن
روند در محيط اطرافشان نيز بازتاب پيدا كند .دستكم دو سال ﯾك بار باﯾد
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اثاثيه را دوباره بچينيد و آرامش اتاق را تجدﯾد كنيد .چرا كه كودكان شما مانند
دﯾگران نسبتا به رنگھا ،شكلھا و تصاوﯾر واكنش نشان میدھند ،شما باﯾد
اﯾن موضوع را بپذﯾرﯾد ،زﯾرا آنھا با احساس قوی خود میدانند چه چيزی براﯾشان خوب است و چه چيزی بد.
وساﯾل را در اتاق خواب فرزندتان طوری بچينيد كه به راحتی از روی تخت آنھا را ببينند ،چرا كه به احساس امنيت بيشتری میرسد .اگر كمدھا و
قفسهھا حالت عمودی داشته باشند بھتر است.
اگر فرزندتان دختر است و اتاق رو به شمال بود و نور كمی درﯾافت میكرد ،از رنگ آبی برای تزﯾين استفاده نكنيد .به ﯾاد داشته باشيد نوع به كار
بردن رنگ در اتاق كودك بسيار مھم است ،ﯾعنی اگر میخواھيد با رنگ آبی اتاقش را تزﯾين كنيد ،آبی تيره نباشد ،بلكه آبی روشن باشد .سبز
روشن ،ليموﯾی ،كرم ،خاكستری كمرنگ و در ﯾك عبارت رنگھای روشن استفاده كنيد.
● توصيهھای فنگشوﯾی
نحوه قرارگرفتن تخت بچهھا در اتاق خواب مانند تخت بزرگساالن است كه در ادامه به مواردی از نگاه فنگشوﯾی اشاره میكنيم ،به اﯾن توصيهھا
توجه كنيد:
▪ اتاق خواب باﯾد تنھا ﯾك در ورودی داشته باشد ،نه به اﯾن ترتيب كه انرژی به سرعت از دری وارد شده و از در دﯾگر خارج شود .نكته مھم اﯾن است
كه نباﯾد در وضعيتی بخوابيد كه سر شما به سمت در باشد ،زﯾرا اگر قادر به دﯾدن شخصی نباشيد كه وارد اتاق میشود ،ھميشه احساس
ناخوشاﯾندی دارﯾد ،از طرفی پای شما ھم نباﯾد مستقيم به سمت در باشد.
▪ اگر در اتاق خوابتان حمام دارﯾد ،پای شما به سمت در آن نباشد ،زﯾرا اﯾن اتاق كه عنصر آب بر آن حاكم است ،انرژی جسمانی شمارا جذب خواھد
كرد .ھمين توصيهھا در مورد پنجره ھم میشود ،با اﯾن تفاوت كه در اﯾن مورد ،نه سر و نه پا ،ھيچ كدام نباﯾد مستقيم رو به پنجره باشد.
▪ استفاده از آﯾنه در اتاق خواب چندان مورد تاﯾيد نيست ،در حقيقت اصال توصيه نمیشود ،به جز در پای تختخواب ...اما اگر در اتاق خوابتان آﯾنه
دارﯾد ،باﯾد روی آن را قبل از خواب بپوشانيد ،آﯾنهھا باﯾد از مسير دﯾد فرد خوابيده دور نگه داشته شوند ،چينیھا معتقدند در ھنگام خواب ،روح بدن
را ترك میكند و ممكن است به ھنگام بازگشت به بدن ،از انعكاس خودش در آﯾنه وحشت كند و بگرﯾزد و برای ھميشه فرد را ترك كند كه اﯾن نتاﯾج
خوبی در بر نخواھد داشت.
▪ الكترﯾسيته باﯾد كمترﯾن حضور را در اتاق خواب داشته باشد ،وساﯾل برقی كه در اتاق استفاده ميكنيد ،از نظر دور باشند ،چرا كه تشكھای برقی
بسيار بد و ناپسند ھستند اما اگر میخواھيد از ﯾكی از اﯾن تشكھا استفاده كنيد ،مطمئن ش وﯾد از آن نوعی است كه میتوانيد پيش از استراحت
خاموشش كنيد.
▪ بھتر است اتاق خوابتان به اندازه كافی بزرگ باشد ،كمدھا میتواند به طور ارﯾب در عرض گوشهھای اتاق قرار گيرند تا بدﯾن ترتيب گوشهھای
زاوﯾهدار اتاق را متعادل كنيد.
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فنگ شوی؛ ارزان و کار آمد

اگر تصميم دارﯾد در اتاقھای منزلتان تغيير به وجود بياورﯾد ،لزومی ندارد
ھزﯾنه و زمان زﯾادی را صرف اﯾن کار کنيد ،با در نظر گرفتن نکات زﯾر به راحتی
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در ﯾک آخر ھفته قادر خواھيد بود چھرهای جدﯾد به اتاقھایتان ببخشيد.
 (١تغيير نحوه چيدمان اثاثيه اتاق؛ تا حد امکان وساﯾل را با فاصله از دﯾوار
بچينيد و آنھا را در زواﯾای مناسب قرار دھيد .به عنوان مثال قرار دادن ﯾک
کاناپه در عرض اتاقی نسبتا بارﯾک ،سبب میشود اتاق عرﯾضتر به نظر
برسد.
 (٢رنگ زدن ﯾک دﯾوار ؛ ﯾکی از دﯾوارھای اتاق را به رنگ مورد عالقه تان
درآورده و از آن به عنوان ﯾک ناحيه مرکزی استفاده کنيد .در نظر داشته
باشيد که رنگ مورد نظر تا حدودی با اشيای دﯾگر اتاق مثل روميزی ،پرده و
 ...مطابقت داشته باشد .تابلوھا و وساﯾل زﯾنتی دﯾگر را بر روی ھمين دﯾوار
آوﯾزان کنيد و تکهای از زﯾباترﯾن اثاثيه تان را مقابل آن قرار دھيد.
 (٣استفاده از گياھان؛ گياھان سبز ھميشه جان تازهای به فضای اتاق
میبخشند ،گياھی مناسب با فضای اتاقتان را انتخاب کرده و آن را در ﯾکی
از گوشهھای اتاق قرار دھيد.
 (۴پھن کردن قاليچه در کف اتاق؛ استفاده از قاليچه روش بسيار مناسبی برای گرمتر کردن فضا و اﯾجاد محيطی صميمی است .بھتر است قاليچه
را به صورت زاوﯾهدار در زﯾر ميز اتاق پھن کنيد.
 ( ۵آوﯾختن تابلو ﯾا آﯾنه به دﯾوار؛ تصاوﯾری را که به نوعی بازتابی از شخصيت شما ھستند ،در قابھای مزﯾن بر روی دﯾوار نصب کنيد .اگر از آﯾينه
استفاده میکنيد ،نھاﯾت سعی خود را به کار بگيرﯾد تا آن را در محلی مناسب که منعکسکننده چشم اندازی قابل توجه ازعناصر موجود در اتاق
است ،آوﯾزان کنيد.
 ( ۶دستهبندی کردن اشيا؛ تعدادی مجسمه و اشيای تزئينی مورد عالقهتان را جمعآوری کنيد و جاﯾی را مخصوص چيدن آنھا در اتاق در نظر
بگيرﯾد.
آنھا را به سه ﯾا پنج دسته تقسيم کنيد و مجسمهھای مشابه را در ﯾک دسته کنار ھمدﯾگر بچينيد .سعی کنيد اشکال متفاوتی را برای چيدن
انتخاب کنيد.
 (٧استفاده از بالشتکھای تزﯾينی ﯾا کوسن؛ ﯾکی از مزاﯾای کوسنھا اﯾن است که به آسانی میتوان از آنھا به منظور افزودن طرح و بافتھای
مختلف به اتاق استفاده کرد .کوسنھا را میتوان به صورتھای مختلف بر روی کاناپه ﯾا صندلیھا چيد.
 (٨تعوﯾض المپھای اتاق؛ المپ معموال ﯾکی از عالئم نشان دھنده منسوخ شدن دکوراسيون اتاق شماست .بنابراﯾن المپھای اتاق را تعوﯾض
کرده و از المپھای جدﯾد موجود در بازار استفاده کنيد.
 ( ٩استفاده از پارچهھای رنگی؛
مشابه کوسنھا ،از پارچهھای رنگی با جنسھا و طرحھای مختلف نيز میتوان برای تزﯾين اتاق استفاده کرد .کافی است با اندکی دقت و توجه
نقش و جنس دلخواھتان را بيابيد.
 (١٠مرتب چيدن؛
درھم و برھمی ﯾکی از فاکتورھاﯾی است که در کسالت بار کردن فضای اتاق تأثير بسزاﯾی دارد .سعی کنيد فضاھای خاصی را به وساﯾلی چون
روزنامه ،مجالت ،اسباب بازیھا و وساﯾل خرده رﯾز دﯾگر ،اختصاص دھيد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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فنگ شويی برای ميز )ميز کار ،ميز مطالعه و(...

اولين قدم..ببينيد ميزتون کجا قرار گرفته/؟ميزتون نباﯾد جلوش دﯾوار
باشه...بھتره دﯾوار پشتش باشه...اگه دﯾوار جلوتون باشه مثل اﯾنه که ﯾه
مانعی جلو روتونه..کال اگه دقت کنيد حس می کنيد که آدم کالفه می شه
ﯾا زود خسته می شه...ترجيحا ميز باﯾد رو به در ورودی باشه...کال ﯾه جوری
که مسلط به اتاق باشين...حتی اگه نمی تونين جاشو تغيير بدﯾن ﯾه آﯾنه رو
ميز بذارﯾن که درو ببينيد
مطلب بعدی مرتب بودن روی ميزه...به ھم رﯾختگی روی ميز ما رو دچار
حس گيجی می کنه...پس روی ميزمون رو مرتب می کنيم
در فنگ شوﯾی جھتھا خيلی مھمند...ھر جھتی ﯾه وﯾژگی ای داره...مثال
برای طراحی ﯾه خونه پيشنھاد فنگ شوﯾی برای قرار گيری آشپزخانه..اتاق...نشيمن و ...بر اساس اﯾن جھات ھست که متفاوت با دانسته ھای ما
نيست..ھموناست ولی دالﯾلش خوب خيلی جالبه....حاال در مورد ميز کار ھم اﯾن جھات رو اعمال می کنه که مثال چه چيزھاﯾی کجای ميز قرار
بدﯾم تا با دﯾدن اونا حواسمون به ﯾه سری چيزا باشه
وسط ميز مھمترﯾن جای ميزه ..مرکز نيرو...پس اگه رو ميزتون کامپيوتر ھست حتما وسط باشه...ﯾا ھر چيز دﯾگری که بخش اصلی کارتون ھست رو
وسط قرار بدﯾد
ﯾکی از مسائل مھم ھنگام کار حفظ خونسردی است...در فنگ شوﯾی جھت چپ نشان دھنده خونسردی و شجاعته)جنوب
غربی:خونسردی...شمال غربی:شجاعت
گفته می شه ترجيحا ﯾک تمثال مذھبی ﯾا کارت پستالی از طبيعت در اﯾن بخش قرار داده بشه
سمت راست ھم مربوط به توجه و ارتباطات ھست....بھتره در اﯾن سمت ﯾک کره زمين و چند شاخه گل قرار داده بشه...کره زمين برای اﯾنکه ﯾعنی
شما طالب مشترﯾان زﯾادی ھستيد و اﯾن حس نا خوداگاه در شما تقوﯾت بشه
از اونجاﯾی که کامپيوتر ﯾکی از اصلی ترﯾن منابع تجارت ھست باﯾد سعی کنيم صفحه آن را ھميشه تميز کنيم...اﯾن کار اولين تاثير مثبت رو روی
خودمون داره...ھمونطوری که می دونيم گرد وغبار روی صفحه کامپيوتر خيلی ھم خطرناک ھستند....
توصيه ميشه که حتما وقتی کامپيوتر خاموش ھست )کامپيوتر داخل اتاقمون( روشو بپوشونيم...خصوصا روی صفحه مانيتور رو...اگه بخصوص محل
خوابيدن ما ھم توی ھمون اتاق باشه...در مورد آﯾنه ھم ھمينطوره
برای تصوﯾرپس زمينه ،زمينه ای که توش رنگ ارغوانی مالﯾم باشه به ذھن آرامش بيشتری می ده
کال فنگ شوﯾی مخالف ھر گونه انباشتگی است...در ھر زمينه ای...در اﯾن مورد ھم باﯾد روی دسکتاپ خيلی خلوت و منظم باشد...و برای اﯾنکه
اﯾن احساس به ما دست ندھد که سرمان با انبوھی از کار تلنبار شده اﯾن نظم و ترتيب رو در ھمه فولدرھا و دراﯾوھا و ...باﯾد رعاﯾت
کنيم...ھمچنين از تلنبار شدن اﯾميلھا نيز باﯾد خودداری شود
منبع  :زن روز
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فنگ شويی چيست ؟

● فنگ شوی درمحيط زندگی
▪ آﯾا محيط زندگی راحتی دارﯾد؟
▪ آﯾا تمام جنبه ھای مورد نياز زندگی شما در اﯾن محيط وجود دارد؟
▪ آﯾا از رنگھای اﯾن فضا لذت می برﯾد؟
▪ به نظرتان اﯾن محيط بازتابی از سالمتی شما است؟محل زندگی شما
چگونه روی روابط شما اثر دارد؟
اكثر انسانھا نسبت به محيط زندگی خود بی توجه ھستند و از تاثيراتی كه
اﯾن محيط بر وجودشان می گذارد غافل اند .حال آنكه گفته می شود
محيطی كه در آن زندگی می كنيم محيط كاملی است كه بر مبنای فعل و
انفعاالت متقابل نظام خورشيدی)آسمان( ،محيط اطراف)زمين( و تارﯾخ
تولد)فردﯾت(بنا شده است.بنابراﯾن برای ﯾك زندگی آرام و متعادل ،ھمنواﯾی
با نظام خورشيدی ،زمين و حتی تارﯾخ تولد ضروری به نظر می رسد .اﯾن
ھمنواﯾی و ھماھنگی توسط روشھاﯾی چون فنگ شوﯾی اﯾجاد می شود.
فنگ شوﯾی دانش و ھنر قدﯾمی است كه مطلوب ترﯾن روش ھای زندگی در محيطی مناسب و موزون را به انسان می آموزد .فنگ شوﯾی
مشخص می كند چگونه با استفاده از رنگھای مناسب ،وساﯾل زندگی مناسب و طرﯾقه صحيح چيدمان آنھا محيطی نافع برای خود اﯾجاد كنيد و
محيط كار ،تجارت ﯾا خانه خود را به مراكز قدرت تبدﯾل كنيد .
در مورد تارﯾخ دقيق فنگ شوﯾی ﯾا ابداع كننده آن ھيچ سند قابل اطمينانی در دست نيست.تنھا در ھشتاد سال گذشته موفق به كشف اسناد
ومدارك اندكی متعلق به قرون سوم و چھارم قبل از ميالد شده اند كه درآ نھا به صورت غير مستقيم به فنگ شوﯾی اشاره شده است .فنگ
شوﯾی در قلب و ذھن مردم معمولی و از طرﯾق زبان رمزی بين استادان و شاگردان باقی ماند و به صورت سينه به سينه رموز اﯾن ھنر حفظ شد.
به ھمين دليل تعداد كمی از متون مكتوب آن باقی مانده است.
بعضی ازمحققان معتقد ند حكمت وكاربرد فنگ شوﯾی ھمزمان با مكتوب شدن نظرﯾه ﯾين) سرد(وﯾانگ )گرم( واندﯾشه ھای جھا ن بينی مبتنی بر
پنج عنصر چينی  ،زمين )خاك(  ،فلز ،آب  ،جنگل )چوب( و آتش  ،مدون گردﯾده است.
نظرﯾه فنگ شوﯾی رابطه كيھان و انسانھا را بررسی می كند و ھدف آن اﯾجاد وحدت ميان آسمان  ،زمين  ،انسان و ماده از طرﯾق نيروی تاچی
)نھاﯾت مطلق( است .چينی ھای باستان اعتقاد داشتند ھنگامی كه اﯾن وحدت به وجود اﯾد ”،چی” )نيرو ھای حياتی( در موجودات جاندار و بی
جان جاری شده و موجب بروز اتفاقات خوب و سازنده می شود .فقدان جرﯾان”چی” نتيجه معكوس،ﯾعنی بد بختی و اختالل و نگرانی به بار می
آورد.
محور اصلی ھنر فنگ شوﯾی وحدت ميان آسمان  ،زمين و انسان است .چينی ھای باستان در جستجوی وسيله ای برای تو ضيح نيرو ھای مر ئی
و نا مرئی روی زمين و تا ثير مبھم و مرموز اﯾن نيروھا بر رفتار انسان بودند .و به دنبال معنوﯾتی بودند كه در ھنگام سختی ھا و بالﯾا به انھا پناه
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بياورند و به آرامش و آساﯾش برسند.ھدف چينی ھای باستان وحدت انسان و طبيعت بود و قصد داشتند با وحدت بين انسان و كائنات به ﯾگانگی
برسند.
در واقع فنگ شوﯾی با جلوگيری از ھدر رفتن منابع و سپس اﯾجاد انرژﯾھای خوب در اطراف انسان موجب می شود رابطه متعادل و موزونی بين
انسان و محيط پيرامونش برقرار شود و انسان در می ﯾابد كه با محيط اطرافش ﯾكی است و ارتباط درونی بين عوامل را درك می كند..نكته جالب
اﯾنكه فنگ شوﯾی در ھر كجا قابل استفاده است و ھر كس به فراخور نياز خود می تواند از آن بھره مند شود.
ﯾكی از مھمترﯾن مباحثی كه فنگ شوﯾی به آن می پردازد محيط كار است .اگر محيط كار و زندگی ھر كسی از ارتعاشات سالم احاطه شده باشد
خود او نيز سالم می ماند.
● فنگ شوی در كار
▪ آﯾا از محيط كار خود لذت می برﯾد؟
▪ آﯾا به شغل خود عالقه مند ھستيد؟
▪ لحظاتی كه در محل كار ھستيد چگونه می گذرد؟
ھماھنگی ميان ھمكاران،معين بودن حدود فعاليتھا  ،داشتن روح بی پروا و با ھمت،حسن ابداع و ھمچنين ارتباط خوب بين مخاطبان مختلف در
محيط كار،ھمگی عناصری می باشند كه موجب فعاليتی بھينه،مثبت و در حال رشد می شوند.
اﯾن محاسن را می توان به كمك قوانين فنگ شوی در محيط كار اﯾجاد كرد.به طور مثال با بررسی چگونگی قرار گرفتن شما در دفتر كار،ھمينطور
وضيعت دﯾگر ھمكارانتان و حتی وساﯾلی كه شما را احاطه كرده اند می توان موقعيت مؤثر و آرام نظم و ھماھنگی بين شما و ھمكاران دﯾگر به
وجود آورد.
گااھی اوقات گردش  ۴۵درجه ميز كار به سمت شرق ﯾا اوﯾختن عكس ابشاری به روی دﯾوار شمالی دفتر كار،كمك بسيار موثری به ھماھنگی و
نظم محيط كار می كند و حتی شما را از آسيب انرژی ھای منفی كه شاﯾد از سوی ھمكار بد اخالق و سختگيرتان متوجه شماست در امان نگه
می دارد..شاﯾد سوال كنيد اﯾا با اﯾن كارھا به نتاﯾج مثبت شخصی دست خواھيد ﯾافت؟به نظر عجيب می رسد،اما بر اساس اعتقاد قوانين فنگ
شوﯾی،حتی ﯾك تغيير كوچك در محلی كه ما را احاطه كرده می تواند به روان شدن انرژی ،،جی ،،كه ھمان انرژی حياتی است-كمك كند از اﯾنرو
موفغيتی ھماھنگ و متعادل با خود و در ارتباط با دﯾكران به ھمراه خواھد اورد.
.برای مثال رئيس ﯾك شركت بزرگ انگليس كه به خاطر كار طاقت فرسا نگران سالمتی خود بود .بھيك مشاور فنگ شوی مراجعه نمود و با انجام
پيشنھادات وی پس از مدتی توانست كار خود را بھتر انجام دھد و ھم در امور شخصی و ھم در محيط كار موفق تر شود.طبق بررسی وضيعت اتاق
كار وی مشخص شد كه ميز تحرﯾر او در جھت شرق و صندلی در جھت شمال شرقی قرار داشت .طبق اصول فنگ شوﯾی اﯾن جھت ھا باعث
فعاليت زﯾاد و جاه طلبی می شوند بنابراﯾن بنا به پيشنھاد مشاور فنگ شوﯾی جھت ميز كار به سمت شمال غربی و صندلی به سمت شرق
تغيير ﯾافت
در پس اﯾن قوانين به ظاھر ساده مجموعه ای از مطالعات وسيع وجود دارد كه شامل جرﯾان انرژی چی ،برقراری توازن ميان وﯾژگی ھای
ﯾين..مونث ..و ﯾانگ ..مذكر ،..و پنج عنصر چينی،زمين)خاك(،فلز،اب،جنگل)چوب( و اتش،ھشت جھت اصلی زمين شمال،جنوب،شرق،غرب،شمال
شرقی،شمال غربی،جنوب شرقی،جنوب غربی،علم نجوم ژاپنی و مربع جادوﯾی است.
)در اﯾن مربع اعداد  ١تا  ٩به شكلی مرتب شده اند كه اوال از ھر عدد فقط ﯾكبار استفاده شده و ثانيا جمع اعداد ھر ردﯾف چه افقی چه عمودی با
 ١۵برابر است .شكل  (١از تركيب موارد مذكور و در نظر گرفتن ھمه انھا در داخل ﯾك اداره می توان برای ارضاء مشترﯾان ﯾك شركت،ھمكاری
دوستانه بين افراد ﯾك اداره ،ارتباط مؤثر با مراجعين و….استفاده كرد.با بھره گيری از اﯾن دانش كھن حتی می توان با اﯾجاد موقعيت ھاﯾی ھمچون
تعيين محل قرار گرفتن افراد تاثيرات عميق و كارا بر افراد گذاشت و آنھا را با عقيده خود ھمراه كرد.
بطور كلی جھت قرارگيری كل بنا و معماری ساختمان،محل قرار گرفتن ساختمان نسبت به وضعيت خيابان ھای اطراف و … طراحی رنگھای فضای
داخلی و چيدمان وسائل كار مثل وضيعت ميز كار نسبت به بازشو ھای اتاق ھا و ﯾا چگونگی قرارگرفتن دستگھای تاسيساتی ﯾا تزئيناتی موجود در
محل كار و ﯾا حتی نظم و انضباط وساﯾل روی ميز كار مواردی ھستند كه مشاوران فنگ شوی به آنھا دقت داشته و در ھر موقعيتی مناسب ترﯾن
طراحی را انتخاب كرده و بدﯾن ترتيب در بھبود كيفيت زندگی و كار ھر شخص و ھمينطور كل گروه نقش مؤثری اﯾفا می كنند.
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فنگ شويی چيست؟

فنگ شوﯾی ھنر باستانی شرقی ،برای قرار دادن ھر وسيله در جای صحيح
خود چه در منزل و چه در محيط کار است .ھنگامی که انسان و محيط
پيرامون او با ھم ھماھنگ باشند ،نتيجه اش زندگی خوب و موفقيت برای
ماست و ھدف فنگ شوﯾی ھم رسيدن به ھمين موفقيت است .
اگر بخواھيم فنگ شوﯾی را لغت به لغت ترجمه کنيم به معنی باد و آب
است و به اﯾن معناست که از حرکت باد و آب و به کار بردن درست عناصر
مادی انرژی خوبی در محيط زندگی ما جرﯾان پيدا می کند
خاستگاه فنگ شوﯾی قاره آسيا است به ھمين خاطر قوانينش برای ما
اﯾرانيان بيگانه و نا آشنا نيست و بسياری از راه کار ھاﯾش از قدﯾم در فرھنگ
ما نيز وجود داشته و بخشی ازباور ھای کھن ما بوده
به عنوان مثال خونه تکونی که مردم ما ھميشه قبل از بھار انجام ميدن و
آلودگی ھاﯾی که در طول سال اﯾجاد شده و بی نظمی ھاﯾی که به خاطر
استفاده مداوم از وساﯾل در طول سال به وجود آمده راپاکسازی می کنن و
با انرژی جدﯾد و تازه به استقبال سال جدﯾد می روند
شاﯾد در زندگی خودتان با مواردی برخورد کرده باشيد که خرﯾد ﯾا اجاره محل
جدﯾدی برای کار ﯾا زندگی شما باعث شده تا تغييراتی خوب در زندگی شما
به وجود بياﯾد و در مکالماتتان اﯾن کيفيت را اﯾن طور بيان کنيد که اﯾن خونه برامون اومد داشته ﯾا برامون خوش ﯾمنه و ھرکسی در اون زندگی کنه
شانس مياره
گاھی اوقات ھم وقتی محل زندگی قبلی و فعلی خودتون را مقاﯾسه می کنيد می بينيد که در خانه قبلی وضع کار و حرفه خوبی نداشتين ولی در
اﯾن خانه وضع کارتان بھتر شده و در عوض مشکالت دﯾگری پيدا کردﯾن و ﯾا مثال وقتی مھمونی ميرﯾن ممکنه ﯾه جا علی رغم اﯾن که زﯾاد با افراد
آشنا نيستين ،ولی احساس راحتی و صميميت کنيد ولی در عوض جای دﯾگه بدون ھيچ علت مشخصی احساس ناراحتی کنيد
واقعيت اﯾنه که بسياری ازﯾن مشکالت و تغييرات زندگی با وضعيت محيط زندگی ما و چگونگی قرار گرفتن وساﯾل ما در اﯾن محيط ارتباط داره و فنگ
شوﯾی به ما کمک می کنه تا اﯾن ارتباط را بشناسيم و جنبه ھای مثبت را تقوﯾت و نقاط ضعف را بر طرف نماﯾيم
منبع  :زن روز
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فنگ شويی در اتاق خواب

فنگ شوﯾی ھنر باستانی شرقی ،برای قرار دادن ھر وسيله در جای صحيح
خود چه در منزل و چه در محيط کار است .ھنگامی که انسان و محيط
پيرامون او با ھم ھماھنگ باشند ،نتيجه اش زندگی خوب و موفقيت برای
ماست و ھدف فنگ شوﯾی ھم رسيدن به ھمين موفقيت است .اگر
بخواھيم فنگ شوﯾی را لغت به لغت ترجمه کنيم به معنی باد و آب است و
به اﯾن معناست که از حرکت باد و آب و به کار بردن درست عناصر مادی
انرژی خوبی در محيط زندگی ما جرﯾان پيدا می کند .خاستگاه فنگ شوﯾی
قاره آسيا است به ھمين خاطر قوانينش برای ما اﯾرانيان بيگانه و ناآشنا
نيست و بسياری از راه کارھاﯾش از قدﯾم در فرھنگ ما نيز وجود داشته و
بخشی از باورھای کھن ما بوده است.
به عنوان مثال خانه تکانی که مردم ما ھميشه قبل از بھار آن را انجام می
دھند و آلودگی ھاﯾی که درطول سال اﯾجاد شده و بی نظمی ھاﯾی که به خاطر استفاده مداوم از وساﯾل در طول سال به وجود آمده را پاکسازی
می کنند و با انرژی جدﯾد و تازه به استقبال سال جدﯾد می روند .شاﯾد در زندگی خودتان با مواردی برخورد کرده باشيد که خرﯾد ﯾا اجاره محل
جدﯾدی برای کار ﯾا زندگی شما باعث شده تا تغييراتی خوب در زندگی شما به وجود آﯾد و در مکالماتتان اﯾن کيفيت را اﯾن طور بيان کنيد که »اﯾن
خونه برامون اومد داشته« ﯾا »برامون خوش ﯾمنه و ھر کسی در اون زندگی کنه شانس مياره «.گاھی اوقات ھم وقتی محل زندگی قبلی و فعلی
خودتان را مقاﯾسه می کنيد می بينيد که در خانه قبلی وضع کار و حرفه خوبی نداشتيد ولی در اﯾن خانه وضع کارتان بھتر شده و درعوض مشکالت
دﯾگری پيدا کرده اﯾد ،مثال وقتی به مھمانی ای می روﯾد که با افراد آن آشنا نيستيد احساس راحتی و صميميت کنيد ولی درعوض در جای دﯾگر
بدون ھيچ علت مشخصی احساس ناراحتی کنيد.
واقعيت اﯾن است که بسياری از اﯾن مشکالت و تغييرات زندگی با وضعيت محيط زندگی ما و چگونگی قرار گرفتن وساﯾل ما در اﯾن محيط ارتباط دارد
و فنگ شوﯾی به ما کمک می کند تا اﯾن ارتباط را بشناسيم و جنبه ھای مثبت را تقوﯾت و نقاط ضعف را برطرف نماﯾيم .در مطلب زﯾر می خواھيم
کاربرد فنگ شوﯾی در چيدمان اتاق خواب را مورد بررسی قرار دھيم اما بھتر است قبل از شروع اﯾن مطلب درباره »چی« ) (chiتوضيح مختصری
بدھيم» .چی« که به صورت  Qiﯾا  Kiنيز نوشته می شود ،مفھوم مقدماتی و اساسی فرھنگ سنتی چين است .در اﯾن فلسفه اعتقاد بر اﯾن
است که »چی« بخشی از ھر موجود زنده و نوعی نيروی حيات ﯾا انرژی معنوی است .اﯾن کلمه گاھی به صورت »جرﯾان انرژی« و ﯾا به طور تحت
اللفظی به صورت نفس ﯾا ھوا نيز ترجمه می شود .اﯾن انرژی سيال و در حرکت است و بنابر اعتقادات سنتی چين ،می تواند در فضا جرﯾان داشته
ﯾا در اثر موانع مختلف ،ساکن شود .مطلوب ترﯾن حالت در زندگی و چيدمان فضای کار و زندگی ،حالتی است که در آن نيروی »چی« بتواند جرﯾان
داشته باشد ،تجدﯾد شود و به عبارتی زنده باشد.
● فنگ شوﯾی در اتاق خواب
اتاق خواب خلوتگاه نھاﯾی و جاﯾی است که شما ھنگام خواب و تجدﯾد انرژی حيات ﯾا »چی« در آسيب پذﯾرترﯾن حالت خود قرار دارﯾد .از دﯾدگاه
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فلسفه چينی ﯾا ﯾين/ﯾنگ ،اتاق خواب محيطی متناسب با ﯾين و دارای فضاﯾی آرام و صلح آميز است .شما باﯾد در اﯾن فضا احساس امنيت کرده و
انرژی حيات شما نباﯾد منحرف شده و ناراحتتان کند .در عين حال ،اﯾن اتاق باﯾد محل مناسبی برای گردش »چی« و دارای ھوای تازه فراوانی برای
تجدﯾد نيروی شما باشد.
● راه حل ساده
با به کار بردن  ١۶توصيه زﯾر و ﯾا الاقل تعدادی از آنھا ،می توانيد اتاق خواب خود را به محلی برای استراحت عميق و عالی تبدﯾل کنيد:
 ( ١در بھترﯾن حالت ،اتاق خواب باﯾد تا حد ممکن از درب ورودی خانه دور باشد .اﯾن حالت تکرار عادت منطقی و امنيتی پيشينيان غارنشين ماست
که ھرگز در دھانه ورودی غار نمی خوابيدند.
 ( ٢به محل قرارگيری پنجره ھا از ورودی اتاق دقت کنيد .انرژی »چی« به گردش در ميان در و پنجره تماﯾل دارد و شما باﯾد از قراردادن تخت خواب
در مسير کوران »چی« خودداری کنيد.
 ( ٣تخت خود را طوری قرار دھيد که بتوانيد در حالت خوابيده درب اتاق را ببينيد .اﯾن حالت حس عميقی از امنيت درونی را در شما اﯾجاد می کند.
 ( ۴درصورت امکان ،تخت را تا جاﯾی که می توانيد از در دورتر قرار دھيد.
 ( ۵از خوابيدن به شکلی که سرتان نزدﯾک پنجره قرار بگيرد خودداری کنيد زﯾرا انرژی »چی« از طرﯾق پنجره به خارج راه ﯾافته و به ھدر می رود و
شما پس از بيدار شدن بيش از پيش احساس خستگی خواھيد کرد.
 ( ۶اگر حمام ﯾا دستشوﯾی به اتاق خواب شما راه دارد ،حتما قبل از خواب درب آنجا را ببيندﯾد.
 ( ٧برای حماﯾت از »چی« در حال خواب و به منظور اﯾنکه اﯾن نيرو را جزئی از درون خود ساخته و آن را تغذﯾه کنيد ،بھتر است تخت شما دارای لبه
محکم و عرﯾض چوبی در قسمت باال باشد .انرژی »چی« از طرﯾق پاھا ،دست ھا و باالی سر از بدن خارج و به آن وارد می شود ،وجود ﯾک محافظ
در باالی سر بسيار مفيدتر از ﯾک دﯾوار سرد و خالی ﯾا از آن بدتر ،لبه پر پيچ و خم فلزی و فرفورژه است.
 ( ٨اگر تخت شما دونفره است ،به محل قرارگيری تخت نسبت به دﯾوار پشت آن توجه کنيد .آﯾا تخت درست در وسط دﯾوار واقع شده است؟ اﯾن
نکته در ﯾک رابطه بسيار با اھميت است زﯾرا ھر دو نفری که از تخت استفاده می کنند باﯾد سھم ﯾکسانی از آن داشته باشند .اگر تخت مشترک
به گوشه اتاق رانده شده باشد ،شخصی که سمت باز تخت می خوابد ،فضای آزادی برای چرخش »چی« دارد اما انرژی شخصی که سمت دﯾوار
می خوابد عمال در دام افتاده است.
 ( ٩بھتر است ميزھای کنار تخت ﯾا پاتختی ھا لبه ھاﯾی منحنی داشته و زاوﯾه دار و تيز نباشند و ھر دو ميز برای افزودن به دوام ،ھماھنگی و
امنيت رابطه ،ﯾکسان باشند.
 ( ١٠تيرک ھای سقف ،در سقف ھای چوبی ،از نقطه نظر فنگ شوﯾی برابر با کابوس ھستند .اﯾن تيرک ھا به راحتی انرژی »چی« را مسدود می
کنند .وزن فراوانی که برروی اﯾن تيرک ھا وارد می شود ،نيروی درونی بسياری به آنھا می بخشد که در طول استراحت برروی شما سنگينی
خواھد کرد .روش ھای ساده برای رھاشدن از اﯾن انرژی منفی ،رنگ کردن تيرک ھا ﯾا آوﯾختن پارچه از آنھا است .اﯾن کار ،از بار تصوﯾری تيرک ھا
کاسته و خاصيت منفی آن را از بين می برد.
 ( ١١تخت شما ،نشان دھنده رابطه شما با ھمسرتان است .ھرگز نباﯾد برروی تختی لق ،پرسروصدا و ناراحت بخوابيد.
 ( ١٢از آنجاﯾی که اتاق خواب ،فضاﯾی مطابق با »ﯾين« دارد ،بھتر است برای نورپردازی آن از نورھای مالﯾم استفاده کنيد و از آوﯾختن چراغ در باالی
تخت بپرھيزﯾد.
 ( ١٣رنگ ھای مالﯾم و ترکيب شده با سفيد مانند صورتی کمرنگ ،ليموﯾی ،آبی آسمانی ،سبز کمرنگ و ...برای اتاق خواب بسيار مناسب
ھستند.
 ( ١۴بدترﯾن جا برای نصب آﯾنه ،جاﯾی است که ھنگام خواب ھم بتوانيد تصوﯾر خود را در آن ببينيد .ھرگز آﯾنه را در اطراف تخت نصب نکنيد.
 ( ١۵برروی دﯾوار مقابل خود تصوﯾری ﯾا شيئی زﯾبا قرار دھيد که با دﯾدن آن در ھر صبحگاه ،دلگرم شوﯾد.
 ( ١۶زﯾر تخت ھم توجه بسياری الزم دارد .فضای زﯾر تخت را تميز نگه دارﯾد و وساﯾل و خرده رﯾزھا را در زﯾر آن قرار ندھيد .اﯾن محل تنھا چند
سانتيمتر با بدن شما فاصله دارد و باﯾد تميز و بدون آشفتگی باشد.
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فنگ شويی فوری برای خانه

در ﯾک کالم فنگ شوﯾی ھنر چيده مان منزل برای زندگی سالم تر ،روابط
بھتر و ثروت افزون تر است .در اﯾن مطلب قصد بر اﯾن نيست که به شرح
مبسوط آن بپردازﯾم اما در زﯾر به طور مختصر نکاتی که به ظاھر ساده اند
ولی رعاﯾت آنھا معجزه آسا است بيان شده است .فنگ شوﯾی ھنر
باستانی شرق برای تروﯾج سالمتی ،شادی ،سعادت ،انرژی و شور و
اشتياق ،از طرﯾق چيده مان صحيح اشيا و دکور مناسب است .ھدف فنگ
شوﯾی در مجموع خلق حس ھماھنگی در خانه فرد و در نتيجه زندگی
اوست .در زندگی روزمره فراموش می کنيم که ما فرزندان طبيعت ھستيم
زﯾرا انسان می تواند عميقا از سوی محيط اطرافش تحت تاثير قرار بگيرد،
چه مثبت و چه منفی.
فنگ شوﯾی کمک می کند تا فقط موقعيت ھای مثبت ذھنی و شانس خوب درون محيط شخصی تان خلق شود .فنگ شوﯾی ﯾک ھنر شھودی
است که حس ھارمونی در آن بسيار مھم است و شما با چند اصالح کوچک در چيدمان منزلتان می توانيد انرژی ھا را با خود ھماھنگ کنيد .اﯾن ﯾک
نظرﯾه آرمانی نيست بلکه روشی است که سودمندی آن در طول قرن ھا ثابت شده است .فنگ شوﯾی بر حرکت »چی« که به عنوان دم کيھانی و
ﯾا انرژی حياتی نيز خوانده می شود مبتنی است» .چی« ،شانس خوب را به انرژی فيزﯾکی ،روابط عاطفی و رفاه مادی تبدﯾل می کند.
بنابراﯾن جرﯾان مناسب و درست »چی« در خانه بسيار مھم و حياتی است .اگر »چی« نتواند در خانه جرﯾان داشته باشد ،راکد می ماند و به انرژی
مخرب ﯾا »شاچی« تبدﯾل می شود .اﯾن انرژی منفی می تواند باعث بدشانسی ،افسردگی و نقصان سالمت و ثروت شود .می گوﯾند »چی« به
نرمی درطول خطوط منحنی جرﯾان پيدا می کند درحالی که »شاچی« مانند ﯾک تير نامرئی در طول خطوط صاف و مستقيم عمل می کند .به
ھمين دليل است که در تزئينات باغ ھای شرقی از خطوط راست و صاف به ندرت استفاده می شود .در فلسفه شرق ھر چيزی که زنده است،
»چی« دارد و »چی« نيز دو قطب مخالف ولی مکمل ھم دارد که به »ﯾين« و »ﯾانگ« معروف ھستند.
● فنگ شوﯾی فوری برای درب ورودی
درب ورودی مھمترﯾن تاثير فنگ شوﯾی را در خانه دارد .بيش از ھمه تصور می شود که شانس از طرﯾق بازدﯾدکنندگان ﯾا نامه از راه می رسد .در
آﯾين شرقی ،درب ورودی دھان خانه محسوب می شود و تغذﯾه خانه از آن صورت می گيرد.البته اگر در آپارتمان زندگی می کنيد گرفتاری دﯾگری به
گرفتاری ھای شما اضافه می شود و حاال باﯾد ھم با خانه و ھم ساختمان کنار بياﯾيد .ھنگامی که شما از در اصلی به بيرون نگاه می کنيد ،به
دنبال سازندگان تيرھای نامرئی ،مانند گوشه ھای نوک تيز ،تيرھای تلگراف ،بشقاب ھای ماھواره و مانند آن باشيد که رو به سمت در ورودی خانه
شما دارند .اگر اﯾنھا وجود دارند )و البته اﯾن روزھا فرار از آنھا بسيار سخت است( آﯾنه پاکوا را به در ﯾا داخل آن بياوﯾزﯾد و مطمئن شوﯾد که آن را
درست آوﯾزان کرده اﯾد )سه خط صاف و مستقيم در باال(.
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● فنگ شوﯾی فوری برای راه پله
اگر ھال شما تارﯾک و محدود است ،رنگ آميزی آن با رنگی روشن تر و مثبت تر توصيه می شود .افزودن تصوﯾر رنگی و ردﯾفی از آﯾنه ھا در ارتفاع
باال ،جرﯾان »چی« را بھبود می بخشد .اگر راه پله در ﯾکخط ،در امتداد در جلوﯾی قرار دارد ،ﯾک قالی دراز که اشکال منحنی در طرحش دارد ،سرعت
ھدر رفتن »چی« را کاھش می دھد و باعث می شود »چی« آزادانه تر حرکت کند .شما حتی می توانيد با اضافه کردن ﯾک درب داخلی ،بين پله
ھا و در ورودی مانعی برای ھدر رفتن »چی« بسازﯾد.
▪ نکته:
قرار دادن ﯾک آﯾنه در پای پله ھا ،اشتباه بزرگی است و باعث بروز رخدادھای نامساعد می شود.
● فنگ شوﯾی فوری برای اتاق نشيمن
اتاق نشيمن قلب ﯾک خانه است .منطقه ای است که بيشتر اوقاتتان را در آن می گذرانيد .بنابراﯾن باﯾد راحت باشد و حسی از وارھيدگی به شما
بدھد .دکوراسيون اﯾن اتاق باﯾد بازگوکننده بخش ھاﯾی از شخصيت شما برای مھمانانتان باشد و در عين حال فضاﯾی برای اموال شخصی شما از
جمله کاناپه ،صندلی ،تلوﯾزﯾون و ضبط صوت اﯾجاد کند .در ابتدا در آستانه درب ورودی ،رو به اتاق نشيمن باﯾستيد .دورترﯾن گوشه سمت راست
اتاق گوشه قدرت به شمار می آﯾد که منطقه ارتباطات نيز ھست .اﯾنجا بھترﯾن مکان برای تلوﯾزﯾون ﯾا ضبط صوت است به خصوص اگر ﯾک ﯾادگاری
از کسی که دوستش دارﯾد و ﯾا عکسی از شرﯾک زندگيتان را آنجا قرار دھيد .اتاق نشيمن به شدت ﯾانگ است پس برای تعدﯾل اﯾن انرژی بھتر
است مقداری ﯾين به آن اضافه کنيد .تعدادی کوسن ،مبلمان راحتی ،گياھان پربرگ و سبز و شاداب و شاﯾد حتی ﯾک تنگ ماھی طالﯾی بتواند
محيطی دلنشين پدﯾد آورد.
● راھکارھای فنگ شوﯾی فوری!
▪ افزودن گياھان شاداب ،روشن و مرتعش» ،چی« را تحرﯾک می کند و می تواند نيروی تيرھای مخفی را مالﯾم کند .گل خشک اﯾده بسيار بدی
است چرا که نمادی از مرگ به حساب می آﯾد.
▪ قرار دادن آﯾنه در باالی شومينه به جذب »شاچی« از طرﯾق دودکش کمک می کند.
▪ شکل نعل اسبی ،محبوب ترﯾن چيده مان برای مبلمان است .از گذاشتن صندلی ﯾا کاناپه جلوی در و ﯾا پنجره خودداری کنيد زﯾرا باعث می شود
ساکنان خانه احساس ضعف کنند و حساس و آسيب پذﯾر شوند.
▪ ﯾک ميز پذﯾراﯾی تميز در وسط اتاق ،فنگ شوﯾی خوب است.
منبع  :روزنامه ابتکار
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فنگشويی چيست؟

فنگشوﯾی تركيب واژه چينی فنگ ) (fengبهمعنای »باد« است و شوﯾی
) (shuiبه معنای »آب« اﯾن دو واژه با ھم تداعیگر مفھوم شكلدھنده و
حركت آفرﯾن باد و آب است و نيز بيانگر تضاد اﯾن دو در عين ھمراھی
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موزونشان.
فنگشوﯾی تعاليم تائوست برای زﯾستن در عين ھماھنگی با طبيعت و
محيط اطراف .چينیھا قرنھاست كه به خرد كاربردی نھفته در اﯾن تعاليم
دل دادهاند و در چيدمان خانهھاﯾشان ،انتخاب دفتر كارشان و ...آن را به كار
بستهاند تا زندگی را موزونتر سازند.
ھدف فنگشوﯾی ،برگرداندن نظم و ترتيب و توازن به تمام زمينهھای زندگی
است ،از كار و كسب و سالمتی گرفته تا رفتارتان با خانواده و دوستان و ھمكاران و نيز طراحی منزل و محل كار و باغتان .با فنگشوﯾی در تمام اﯾن
موارد میتوانيد نظم و توازن برقرار سازﯾد و به موفقيت برسيد.
با اجرای تغييراتی كه فنگشوﯾی توصيه میكند عالوه بر تاثيرات مطلوبی كه بر خود میگذارﯾد ،افراد خانواده و ھمكارانتان نيز به صورت
غيرمستقيم اﯾن تاثير مثبت را حس میكنند .با فنگشوﯾی ﯾاد میگيرﯾد كه با استفاده از چيزھای ساده ،چند قدم به اﯾده آل نزدﯾكتر شوﯾد .اﯾن
چيزھای ساده عبارتند از كاربرد مواد مناسب ،چيدمان مناسب ،استفاده از گياه ،رنگ و آﯾنه و نور به طوری كه جرﯾان انرژی مثبت در محيط به
حداكثر برسد.
● تميز و آراسته باشيد
در اتاقھای درھم و برھم و مملو از خرت و پرت موانع متعددی بر سر راه تعامل مثبت دامنهھای انرژی افراد وجود دارد .انرژی باﯾد مجال جرﯾان
داشته باشد .پيش از آنكه به تحليل محيط اطرافتان بپردازﯾد ،ھمه جا را مرتب كنيد .از اﯾنكه میبينيد بسياری از مشكالت برطرف شدهاند متعجب
خواھيد شد .در حالت آراستگی و مرتب بودن ،با اندكی كمك میتوان انبوھی از انرژیھای مثبت را درﯾافت كرد.
▪ فھرست نظم و ترتيب
 (١خود را ملزم كنيد كه رﯾخت و پاش نكنيد.
 (٢روزی را روز شروع به كار قرار دھيد و روی تقوﯾم خود عالمت گذاری كنيد.
 (٣برای خود ھدفی واقعی نه خيالپردازانه را در نظر بگيرﯾد .پيشاپيش تصميم بگيرﯾد كه چه كارھاﯾی را میخواھيد انجام دھيد و به چه چيزھاﯾی
میخواھيد دست پيدا كنيد.
 (۴برای خود جدولی تنظيم كنيد.
 (۵چندﯾن ساك و جعبه دم دستتان بگذارﯾد تا چيزھاﯾی را كه الزم ندارﯾد در آنھا برﯾزﯾد.
 (۶پشت درھای بسته كار كنيد.
 (٧پيش از آغاز به كار چند دقيقه بنشينيد و آرام باشيد.
 (٨ھر كاری را از باال به پاﯾين انجام دھيد.
 (٩از ھر چيزی چند تا دارﯾد؟ اضافهھا را از خود دور كنيد .حتی اگر خيلی سخت است ،از خودتان بپرسيد ھر چيزی به چه دردی میخورد؟ آﯾا بودن
اﯾن ھمه چيز در اطرافتان ضروری است؟ اﯾن شیء به خصوص چه نفعی براﯾتان دارد؟ ﯾك تمرﯾن خوب؛ھر روز از دست ﯾك چيز خودتان را خالص
كنيد .وقتی از شر چيزھای كھنه راحت شدﯾد ،فقط چيزھای نو بخرﯾد.
● عوامل منفی موثر در فنگشوﯾی
ھركس و ھرچيز ميدان انرژی خاص خود را دارد .ميدان انرژی در بدن انسان ھمسو با نقاط طب سوزنی است .انرژی در گياھان سبز در جرﯾان است،
باد و آب حامل انرژی ھستند ،اشيا ھم انرژی دارند .تمام اﯾن ميدانھای انرژی با ھم در تعاملند .گاھی ھمدﯾگر را تقوﯾت و گاھی تضعيف میكنند.
با فنگشوﯾی میآموزﯾد كه چگونه میتوان برای بھبود ﯾا نيرو بخشيدن در جرﯾان انرژی مداخله كرد .با اﯾن كار موانع از بين میروند ﯾا حداقل كاھش
میﯾابند .جرﯾان متوازن انرژی سالمتی ،ثروت و آرامش بهھمراه میآورد و محيطی دلنشين میآفرﯾند .انرژی از طرﯾق پنجرهھا و درھا وارد خانه
میشود و باﯾد بتواند به راحتی در فضای خانه جرﯾان داشته باشد .چندﯾن عامل تاثير منفی بر جرﯾان فنگشوﯾی دارند از جمله درھم رﯾختگی،
خطوط مستقيم ،گوشهھا و لبهھای تيز.
● درھم رﯾختگی
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خانه درھم و برھم نشانه زندگی بیشيرازه و بیتكليف است .اگر كوھی از روزنامه ﯾا لباسھای كثيف مدت زﯾادی در گوشهای از خانه بماند انرژی
منفی آن به نقاط دﯾگر سراﯾت میكند و باعث احساس خستگی و افسردگی میشود.
آشفتگی فضای زﯾر تختخواب خواب شيرﯾن شبانه را آشفته میكند .وقتی قبضی را پرداخت نمیكنيد ﯾا مكالمهای ناخوشاﯾند با تلفن دارﯾد،
انرژیھای منفی حالت بازدارندگی خود را اعمال میكنند .جيبھاﯾتان را وارسی كنيد .اگر تهبليت ﯾا پوست شكالت و ...پيدا كردﯾد ،آنھا را دور
برﯾزﯾد.
● راھروھای دراز و مستقيم
فضاھای دراز و مستقيم در خانه بازتاب منفی دارند و حركت انرژی را تسرﯾع میكنند و بهجای آنكه انرژی در فضای خانه بماند به سرعت از اﯾن
مسيرھا میگذرد .مسيرھای مستقيم را میتوان با استفاده از گلدان ،ميز ،چراغ ﯾا ھر چيز دﯾگری بشكنيد تا انرژی گردش بيشتری داشته باشد و
آرامتر حركت كند .پنجرهھای زﯾاد ھم باعث میشوند كه انرژی سرﯾع خارج شود مخصوصاً وقتی كه در ﯾا پنجرهای روبهروی ھم ھستند .در اﯾنجا
ھم میتوان با استفاده از مبلمان ،گلدان مسير مستقيم را شكست.
● لبهھای تيز
 (١لبهھای تيز انرژی منفی را بهوجود میآورند كه تاثير منفی بر زندگی آدمی دارد.
 (٢از قراردادن تختخواب در مجاورت چنين فضاھاﯾی پرھيز كنيد.
 (٣ھميشه مبلمانی بخرﯾد كه لبهھای گرد دارد.
اگر چارهای جز استفاده از اشيای نوك تيز ندارﯾد روبهروی ھر كنج گياھی بگذارﯾد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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فوت و فن رنگآميزی خانه

با نزدﯾک شدن سال نو ،بسياری از خانوادهھا به فکر تغيير دکوراسيون ،تھيه
لوازم منزل جدﯾد ﯾا تعمير و بازسازی وساﯾل قدﯾمی میافتند و به ھر صورت
ھمه ميل دارند با نو شدن سال ،حال و ھوای منزلشان نيز تغيير کند .اگر
شما از جمله افرادی ھستيد که عالقه دارﯾد بهطور مستقيم در بخشی از
امور مربوط به تزئين و چيدمان منزل شرکت کنيد ،بد نيست کار را از نقاشی
دﯾوارھا ﯾا ھر سطح قابل رنگ شدن دﯾگر شروع کنيد.
حسن اﯾن کار در اﯾن است که رنگ نه تنھا میتواند با ھزﯾنه کمترجلوه
بسياری مثال ً به مبلمان قدﯾمی ببخشد ،بلکه اگر کار براﯾتان مشکل بود ،در
جاﯾی خراب شد ﯾا به ھر دليل دﯾگر از ادامه آن دست کشيده ﯾا از درست
انجام دادن کار ناتوان شدﯾد ،میتوانيد از نقاشان حرفهای کمک بگيرﯾد و خيالتان راحت باشد که ھزﯾنه آن -ﯾا ضرر دوباره کاری -به اندازه امور دﯾگر
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دکوراسيون باال نخواھد بود .فقط فراموش نکنيد که رنگ خوب و ﯾکنواخت مخلوط شده باشد ،غلظت آن کافی و در ھر مرتبه رنگ آميزی ،جھت
حرکت قلم مو ﯾا غلتک باﯾد ﯾکسان باشد ،نه اﯾنکه ﯾک قلم از باال به پاﯾين و قلم بعدی از چپ به راست حرکت کند .برای پوشش بھتر ،ﯾک دست
رنگ از ﯾک جھت و دست بعدی عمود بر آن اجرا میشود.
▪ نقاشی کابينت ،سقف و آجر
به گفته متخصصان نقاشی و دکوراسيون منزل ،ھر سطحی قابل رنگ شدن است ،اما ،نکته بسيار مھم اﯾن است که برای اﯾن کار باﯾد با صبر و
حوصله سطح مورد نظر را برای رنگآميزی آماده کرد .در اﯾنجا دو نقاش و دکوراتور با تجربه ،به نامھای دانيل ھيرش و براﯾان سانتوس تجربيات خود
را بيان میکنند.
▪ سقف
بھترﯾن کار اﯾن است که کار نقاشی سقف را قبل از رنگ آميزی دﯾوارھا انجام دھيد .سانتوس برای اﯾن کار به جای قلم مو از غلتک رنگ با دسته
قابل تنظيم استفاده میکند )که اکنون در فروشگاهھای رنگ و ابزار اﯾران نيز موجود است( و دو دست رنگ به سقف میزند که دست اول در جھت
تابش نور منبع اصلی نور اتاق  -مانند پنجره -و دستدوم عمود بر جھت اﯾن نور است )با قلم مو نيز جھت رنگآميزی باﯾد به ھمين صورت باشد(.
عدهای از توليدکنندگان رنگ ،رنگ سفيد را با ترکيبی توليد میکنند که ھنگام نقاشی صورتی ﯾا آبی است ،اما پس از خشک شدن سفيد
میشود .اﯾن رنگھا بهخصوص برای نقاشان تازه کار بسيار کارآمد ھستند؛ زﯾرا به آنھا کمک میکنند تا در زمان نقاشی ﯾک سطح سفيد ،کامال ً از
پوشيده شدن تمام سطح از رنگ مطمئن شوند.
به گفته سانتوس ،اگر سقف منزل شما دارای بافت است ،حدود  ١٠تا  ١۵درصد رنگ بيشتری نياز خواھيد داشت .او پيشنھاد میکند که برای
چنين سقفی از غلتک ابری استفاده کنيد تا پوشش ﯾکنواختتری داشته باشيد» .به اﯾن ترتيب شما با صرف انرژی کمتر ،رنگ بيشتری به سطح
مورد نظر خواھيد زد«.
▪ درھا
ھرچند بيشتر معمول است که قبل از رنگآميزی ﯾک در ،آن را از چھارچوب خارج کنند ،اما به گفته سانتوس میتوان آن را در جای خود ھم رنگ کرد.
به اﯾن ترتيب شما میتوانيد تمام اطراف آن را ﯾکباره رنگ کنيد و نيازی به نصب مجدد آن ھم نخواھد بود .اما قبل از شروع کار باﯾد دستگيرهھا و
قسمتھای فلزی دﯾگر مانند ذره بين ،جای کليد و ...را از در جدا کنيد و لوالھا را با ﯾک ماده مناسب مانند دو-سه الﯾه چسب ميسکيت )چسبی با
پاﯾه آمونياک که با قلم موی نقاشی روی محل مورد نظر ماليده شده ،پس از خشک شدن حالت الستيکی پيدا کرده و میتوان آنرا پس از اتمام
کار به راحتی از محل جدا کرد( بپوشانيد .سپس از ﯾک بتونه و آستری با پاﯾه روغنی استفاده کنيد تا روﯾه اوليه در را کامال ً بپوشاند و حداقل دو
دست رنگ براق ﯾا نيمه براق به در بزنيد.
▪ کابينت
به گفته ھيرش ھنگام رنگآميزی کابينت ،مقدمات کار ،بيش از ھر چيز اھميت دارد .ابتدا درھا و کشوھا و ابزار دﯾگر داخل کابينت مانند سبدھای
سيمی را بيرون بياورﯾد و سطح مورد نظر را بهخوبی تميز کنيد .نوع رنگ آستری که به کار میبرﯾد ،به اﯾن بستگی دارد که جنس کابينت شما از
چوب باشد ﯾا لمينت.
اگر کابينتھا قبال ً رنگ شده باشند ،باﯾد ببينيد که اﯾن رنگ چه بوده است .اھميت اﯾن نکته در اﯾن است که اگر رنگ نھاﯾی قبلی دارای پاﯾه روغنی
بوده ،اکنون برای بتونهکاری و آستری آن ھم باﯾد رنگ روغنی به کار ببرﯾد.
پس از زدن رنگ آستری مناسب ،دو ﯾا سه دست از رنگ مورد نظر خود را به سطوح بزنيد تا مطمئن شوﯾد که رنگ کابينتھا در مقابل استفاده ھر
روزه دوام خواھد ﯾافت .طبعا ھرچه تعداد الﯾهھای رنگ بيشتر باشد ،دوام آن ھم بيشتر خواھد شد .به گفته ھيرش »ﯾک الﯾه رنگ پس از خشک
شدن تنھا به ضخامت ﯾک دستمال کاغذی خواھد بود« .سانتوس پيشنھاد میکند که برای نتيجه بھتر ،رنگ را با غلتک ابری به کابينت بزنيد،
سپس با ﯾک قلم مو رنگ را پخش کرده و الﯾهای ﯾکنواخت اﯾجاد کنيد.
مواد افزودنی دکوراتيو که به تازگی به رنگھا اضافه میشوند نيز میتوانند امکانات جالبی برای شما اﯾجاد کنند .برای مثال افزودن مادهای که
موجب ترک خوردن رنگ میشود به رنگ قرمز و زدن الﯾه نھاﯾی قرمز بر روی رنگ پاﯾه خاکستری ،جلوه زﯾباﯾی اﯾجاد میکند ،زﯾرا ترکھای اﯾجاد
شده در رنگ قرمز موجب میشوند تا رنگ خاکستری زﯾری نماﯾان شده و کابينتھای قدﯾمی جلوه تازهای پيدا کنند.
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▪ دﯾواره آجری دور شومينه
ابتدا باﯾد آجرھا را کامال تميز کنيد .برای اﯾن کار از ﯾک برس سيمی و ﯾک ماده شوﯾنده بدون کف دارای تریسدﯾوم فسفات ) (TSPاستفاده کنيد تا
دودهھا و تيرگیھا بهخوبی پاک شوند .سانتوس توصيه میکند که پس از اﯾن تميزکاری کامل ،دست نگه دارﯾد و شومينه را ﯾک مرتبه دﯾگر از نظر
بگذرانيد .شاﯾد تنھا چيزی که برای زﯾبا شدن نياز داشته ،تميز شدن بوده است و شما دﯾگر تماﯾلی به رنگ کردن آن نداشته باشيد.
در غير اﯾن صورت ،پس از اﯾنکه آجرھا تميز و خشک شدند ،ﯾک دست رنگ آستری به آنھا بزنيد .ھيرش رنگ آستری با مواد پوشاننده لکه را توصيه
میکند تا ھر لکه دوده را نيز بپوشاند .ھنگام انتخاب رنگ توجه کنيد که ھر چقدر براقی رنگ بيشتر باشد ،بيشتر در مقابل دوده مقاومت میکند.
سانتوس رنگھای پرجال ﯾا نيمهبراق را توصيه ميکند .برای رنگآميزی قطعات فلزی میتوانيد از رنگھای مقاوم در برابر حرارت نيز استفاده کنيد.
امافراموش نکنيد که به ھيچوجه داخل شومينه را رنگ نکنيد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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قاب ھای قديمی زرين نما

اگر قاب تابلوی نقاشی و ﯾا فرش تان به مرور زمان
كھنه شده و نه تنھا رنگ و جالی قدﯾم خود را نداشته
بلكه فرسودگی آن به دورنمای اثر ھنری داخل تابلو
نيز خدشه وارد می كند ،آن را ورق كنيد.
اصطالح ورق كردن به معنای پوشش دادن سطح
موردنظر با ﯾكی از الﯾه ھای ورق طال ،نقره و ﯾا مس
است كه البته روش و مواد مصرفی در ھر سه ﯾكسان
است ولی اﯾن شما ھستيد كه با توجه به شراﯾط
قاب ،رنگ آميزی و سبك عكس و ﯾا اثر ھنری داخل
قاب ﯾكی از آنھا را انتخاب می كنيد .در اﯾن نمونه
آموزشی قاب با ورق طال پوشيده شده و از آنجا كه
برای زﯾر رنگ ورق طال ،رنگ اخرائی جلوه بھتری را
اﯾجاد می كند ،ابتدا كل سطح قاب را با رنگ روغنی
اخرائی و ﯾا ھمان ضدزنگ به طور كامل پوشش دھيد.
پس از خشك شدن كامل رنگ ،سطح قاب را به
چسب ورق آغشته كرده و مدت زمان نيم ساعت صبر
كنيد تا چسب نيمه خشك شود .سپس ورق ھا را با
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دقت و به آرامی بر روی سطوح چسب خورده قرار
دھيد .ھنگامی كه مرحله ورق كردن پاﯾان ﯾافت ،با
كشيدن قلم مو بر روی سطح قاب تكه ھای اضافی
ورق را از آن جدا كنيد.
حال نوبت به كھنه كردن آن می رسد ،با ﯾك عدد
سيم ظرفشوﯾی برخی از قسمت ھای برجسته قاب
مانند لبه ھا و سطح روی بعضی از منبت كاری ھا را آرام بساﯾيد .به اﯾن ترتيب در اثر ساﯾش الﯾه ورق طال برداشته شده و رنگ اخرائی زﯾرﯾن
نمادﯾن می شود.
منبع  :روزنامه شرق
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قدم ھايی برای دکوراسيون اتاق خواب کودکان

آرامش ،ﯾک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به
ميان میآﯾد ،دکوراتورھا میگوﯾند آرامش آدمھا از اتاق خوابشان شروع
میشود .میپرسيد چرا؟ روشن است ،چون اتاق خواب ھر شخص ﯾعنی
فضای خصوصی زندگیاش ،که اگر متناسب با نيازھای روحی و جسمی او
آراسته شده باشد ،فعاليتھای روزمره را براﯾش آسان میکند و باعث
میشود آدم با آرامش بيشتری در فعاليتھای روزانهاش حضور پيدا کند .اما
قبل از اقدام به دکوراسيون اتاق خواب ،الاقل باﯾد به اﯾن  ٣سؤال پاسخ داد:
▪ قرار است اتاق خواب را برای چه کسی )و با چه سنی( دکور کنيد؟
▪ درباره روحيات و خلقيات صاحب اتاق چه میدانيد؟
▪ چه سبکی را با سليقه او مناسب و ھماھنگ میدانيد؟
قطعاً اتاق خوابی که قرار است برای ﯾک نوزاد دکور شود ،حال و ھواﯾش
بسيار متفاوت است با اتاق خوابی که مثال ً قرار است برای پسر ١۶
سالهای که عاشق سينما و فوتبال است ،دکور شود .با در نظر گرفتن چند
نکته ساده میتوانيد طراحی موفق و اﯾدهآلی برای اتاق خواب کودکان داشته باشيد .فراموش نکنيد که اتاق خواب برای کودکان ،نه تنھا جاﯾی
برای خوابيدن ،بلکه ﯾک قلمروی استثناﯾی است که انجام ھر فعاليتی در آن برای بچهھا امکانپذﯾر است .اﯾن  ١٣نکته را به خاطر بسپارﯾد.
برای انتخاب رنگ اتاق خواب کودک ،ترجيحاً بروﯾد سراغ رنگھای بدون سرب .با استفاده از رنگھای شاد در رنگآميزی اتاق کودک و با استفاده از
تکنيکھای نقاشی روی دﯾوار ،میتوانيد اتاق او را به ﯾک سرزمين افسانهای تبدﯾل کنيد .برای مثال ،میتوانيد از شخصيتھای کارتونی مورد
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عالقهاش ﯾا موضوعات برگرفته از کتابھای داستانیاش روی دﯾوارھا نقاشی کنيد ﯾا روی سقف اتاق خواب کودک ،آسمانی پر از ابرھای پنبهای ﯾا
کھکشانی پر از ستاره بکشيد .با اﯾن کار ،عالوه بر اﯾجاد فضاﯾی شاد و سرگرمکننده ،زمينه را برای پرورش خالقيت او نيز آماده کردهاﯾد.
اختصاص دادن بخشی از اتاق به سرگرمیھا و فعاليتھای روزانه کودک ،باعث شکوفاﯾی استعدادش میشود .مثال ً میتوانيد روی ﯾکی از دﯾوارھا
تابلوﯾی از جنس چوبپنبه نصب کنيد تا فرزندتان بتواند نقاشیھا و پوسترھای مورد عالقهاش را با پونز به آن بزند تا بتواند ھر روز روی دﯾوار اتاقش
مجموعهای از چيزھای مورد عالقهاش را ببيند .بچهھا ذاتاً به گردآوری اشيا و جمع کردن عکسھای مورد نظرشان عالقهمندند .با نصب اﯾن تابلو،
آنھا جاﯾی برای اﯾن کار پيدا میکنند و ضمناً از رﯾخت و پاشھای اضافی ھم جلوگيری میشود.
خوب است کودک را به جمعآوری و نماﯾش عکسھای خانوادگی تشوﯾق کنيد .بچهھا میتوانند با ھمان تابلوی چوبپنبهای و پونزھا )که در شماره
 ٢توضيح داده شد( ،نماﯾشگاه عکسی را مطابق با سليقه خودشان و در اتاق خودشان ترتيب بدھند .تقوﯾت اﯾن حس باعث میشود بعدھا در
دوران بلوغ و نوجوانی ،بچهھا به والدﯾن ،اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خالصه اﯾنکه مھربانتر بار بياﯾند.
قفسهای بدون در و با اندازهای قابل تنظيم در اختيار کودک بگذارﯾد تا چيزھاﯾی مثل اسباببازی ،ماکت ماشين و ھواپيما ،کتاب و دفتر ،وساﯾل
ورزشی ،لوازم صوتی و تصوﯾری ،لوازم نقاشی و چيزھاﯾی از اﯾن قبيل را در آن نگھداری کند.
چنين قفسهای میتواند ﯾک مکان دردسترس و مناسب در دکوراسيون اتاق کودک محسوب شود .اﯾن قفسهھا البته باﯾد روی دﯾوار ثابت شده
باشند تا اگر احياناً کودک از آن باال رفت ،قفسهھا روی خودش برنگردند .ضمناً از نصب قفسهھاﯾی که درھای شيشهای دارند ،نيز باﯾد پرھيز کنيد.
برای اﯾنکه اتاق کودکان در آﯾنده ھم مورد استفاده قرار بگيرد ،بھتر است ﯾک مبلمان ساده و کاربردی را در نظر بگيرﯾد و اگر در مبلمان ،چوب به کار
رفته است ،دقت کنيد که حتماً الﯾه تثبيتکننده سيلر نيز به آن زده شده باشد.
ﯾکی از قوانين مھم در دکوراسيون اتاق کودک ،سھولت در امر نگھداری ،نظافت و مراقبت از اجزای آن است .ھنگام انتخاب لوازم ،حتماً اﯾن نکته را
در نظر داشته باشيد که باﯾد اجزای اﯾن اتاق به راحتی قابل شستشو و ضد لک باشند.
در انتخاب کفپوش مناسب برای اتاق کودک دقت کنيد .موکتھای بادوام و قاليچهھای قابل شستشو و انعطافپذﯾر )به شرطی که فکری برای
نلغزﯾدنش کرده باشيد( از جمله کفپوشھای مناسب برای اتاق کودکان به حساب میآﯾند .بھتر است ھنگام خرﯾد اﯾن نوع کفپوشھا ،رنگھای
روشن و طرحھای ساده را انتخاب کنيد ،چراکه معموال ً کودکان ،با توجه به رشد سرﯾعشان ،از طرحھا و رنگھای تند و گرم ،زودتر خسته میشوند.
ھنگام انتخاب تختخواب برای کودکان ،شراﯾط سنی آنھا را حتماً در نظر بگيرﯾد .اگر میخواھيد برای نوزادتان تختخوابی تھيه کنيد ،بھتر است
نوعی را انتخاب کنيد که فاصله بين نردهھای محافظش حداکثر  ۶سانتیمتر باشد تا اﯾمنی نوزاد به خطر نيفتد .اﯾن نردهھای محافظ باﯾد به
اندازهای باال بياﯾند که نوزاد نتواند به راحتی از تخت خارج شود.
از گذاشتن وساﯾل نوکتيز و ميلهمانند در اتاق خواب کودکان اجتناب کنيد ،چراکه ممکن است بچهھا موقع بازی کردن ،با ﯾکی از اﯾن وساﯾل برخورد
کنند و مشکلی براﯾشان اﯾجاد شود.
نور اتاق کودک باﯾد مالﯾم و غير مستقيم باشد .برای اﯾن کار ،میتوانيد از انواع نورھای بازتابی ﯾا پخششونده استفاده کنيد تا چشم کودک آزرده
نشود .ﯾادتان باشد در مکانی که اختصاص به فعاليتھای کودک دارد ،نوری جداگانه تعبيه کنيد و حتماً از نورھای تزئينی ھم در دکور اتاق کودکان
بھره ببرﯾد .میتوانيد انواع چراغھای تزئينی رﯾز را نيز در جاﯾی از اتاق قرار بدھيد تا فضای خاصی را برای سرگرمی و تفرﯾح کودکان اﯾجاد کرده
باشيد.
برای پوشش پنجرهای اتاق کودکان ،توصيه میشود از کرکرهھا ﯾا شاترھا استفاده کنيد؛ که ھم تنظيم نور و جرﯾان ھوا به وسيله آنھا به سھولت
امکانپذﯾر است ،ھم چيندار و دست و پاگير نيستند.
در انتخاب پوشش دﯾوارھا حتماً اﯾده و سليقه کودک را در نظر داشته باشيد ،چراکه بچهھا بيشتر فعاليتھاﯾشان را در اتاق خوابشان انجام
میدھند .ﯾادتان باشد که برای رنگآميزی دﯾوارھا ھم از رنگی استفاده کنيد که مورد عالقه کودک است .با اﯾن کار ،ھم به شکلگيری شخصيت
فرزندتان کمک کردهاﯾد ،ھم زمينه را برای آرامش بيشتر او فراھم آوردهاﯾد.
منبع  :پيک تندرستی
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قسمت پيشخوان در کابينت ھا

ﯾکی از نکاتی که در طراحی دکوراسيون نقش اساسی بازی می کند
پيشخوان ﯾا سطح روی کابينت ھای اشپزخانه ھا می باشد  .اگر ھنگام
طراحی و انتخاب کابينت ھا دقت الزم در مورد طراحی پيشخوان ننماﯾيد نه
تنھا کابينت شما بلکه کل اشپزخانه نماﯾی ناھنجار پيدا می نماﯾد  .در مورد
انتخاب مدل پيشخوان سخت گير باشيد .
مھم ترﯾن مورد در زمينه انتخاب پيشخوان توجه به جنس استفاده شده
برای آن می باشد  .کسانيکه ماﯾل به داشتن نماﯾی کالسيک در اشپزخانه
ھای خود می باشند اصوال جنس مرمر ﯾا گرانيت را ترجيح می دھند  .اما در
صورت محدودﯾت بودجه اصوال ً از جنس ھای جدﯾدتر مثل  corianﯾا المينت و
 ....استفاده می کنند .
در اﯾن مورد نيز تنوع جنس و رنگ زﯾادی در بازار وجود دارد و ھمچنين تنوع قيمت اﯾن اجناس نيز زﯾاد می باشد  .جنس ھای جدﯾد و مصنوعی
مختلفی برای اﯾن منظور وارد بازار شده اند .
بعد از انتخاب جنس در مورد رنگ مورد نظر خود تصميم گيری نماﯾيد  .برای اﯾن کار به دکوراسيون و رنگ ھای کلی موجود در اشپزخانه و لوازم آن
دقت نماﯾيد  .مھم ترﯾن چيز در ﯾک دکوراسيون زﯾبا ھماھنگی اجزای محل می باشد .
منبع P٣٠world :
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قلب سمبل مھر و دوستی

ھزاران سال است كه قلب به عنوان منشأ مھرورزی و احساسات عاطفی
شناخته شده است .امروز نيز اگرچه چنين باوری چندان صحيح و علمی به نظر
نمیرسد اما شكل سنتی قلب ھمچنان به عنوان سمبلی جھانی برای عشق
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و محبت باقی مانده است و در سراسر دنيا مورد استفاده قرار میگيرد.
محبوبيت فرم قلب ،به عنوان ﯾك موتيف دكوراتيو به اندازه مضمون و پيامش
ماندگار است .شكل ساده و گرافيكی آن ھمراه با مضمونی احساسی ھمواره
ضمانت اﯾن محبوبيت و ماندگاری آن بوده است.
تصوﯾر قلب م تواند فورا به جذابيت ھر شیء و وسيلهای كه روی آن قرار گيرد
بيفزاﯾد و ھيچگاه نيز به اصطالح دمده و قدﯾمی نمیشود .از اﯾن رو فرمی اﯾده
آل برای آراستن منزل و اﯾجاد فضای پرمھر و عاطفه در خانه است .اﯾن فرم در
ھنرھای سنتی ملل مختلف نيز به كار میرود .پارچهھا ،كاغذ دﯾواریھا ،انواع
جعبهھا و كاغذھای كادوﯾی و حتی وساﯾل و لوازم آشپزخانه نيز با فرم دلپذﯾر
قلب آراسته میشوند و اﯾن روزھا میتوانيد ھر وسيله و شيئی از جمله انواع لوازم دكوراسيونی و تزئينی را مزﯾن به موتيف محبوب قلب پيدا
كنيد .مجموعهای از وساﯾل و لوازم مختلف آراسته به شكل قلب میتواند بر زﯾباﯾی ھر اتاقی بيفزاﯾد.
اگر ماﯾليد چنين كلكسيونی را در گوشهای از منزل داشته باشيد میتوانيد با ﯾك ﯾا دو نمونه كه در حال حاضر دارﯾد شروع كنيد و به مرور با افزودن
وساﯾل جدﯾد آن را گسترش دھيد .موتيف قلب گرچه فرمی بسيار ساده است اما تنوعی بسيار چشمگير دارد .از قلبھای بارﯾك و كشيده گرفته تا
قلبھای توپی شكل و گرد كه با داﯾره فاصله چندانی ندارد .در طول اعصار پدﯾدآورندگان مختلف شكل قبل گاه بر آن و گاه بر بلندی و كشيدگیاش
افزودهاند و برخی اوقات نيز فرمی فانتزی به آن میدھند .قلبھا را گاه كامال قرﯾنه و گاه با طراحی آزاد و بیتوجه به قرﯾنگی و ھمسانی دو سوی
آن نقش میكنند.
پس از انتخاب فرم مورد پسندتان میتوانيد آن را با استفاده از ساخت مھر ،شابلون و استيل ﯾا به صورت تكهدوزیھای روی وساﯾل پارچهای منزل
در دكوراسيون خانه به كار گيرﯾد .با استفاده از مھرھای كوچك و بزرگ قلب و رنگھای آكرﯾليك میتوان روی دﯾوار ،مبلمان و پرده ،روتختی ،ظروف
مختلف ،قاب عكس ،كارت پستال ،كاغذ كادوﯾی و خالصه ھر شيئی اﯾن فرم دوست داشتنی را نقش كرد .برای كشيدن ﯾك قلب متقارن ﯾك قطعه
كاغذ را از وسط طول تا كنيد و نيمی از قلب را روی آن رسم كنيد به طوری كه پس از باز كردن كاغذ خط تای آن وسط دو نيمه قلب باشد .پس از
رسم ﯾك نيمه آن را با قيچی ببرﯾد و سپس تای كاغذ را باز كنيد.
از اﯾن قلب میتوانيد به عنوان الگو استفاده كنيد و با استفاده از آن ضمن زﯾباﯾی بخشيدن به وساﯾل خانه ،پيام مھر و محبت خود را نيز به اعضای
خانواده منتقل كنيد.
منبع  :روزنامه شرق
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قوطی کبريت جادار

خيلی از ما كوچكی خانهھاﯾمان را مشکلی حل نشدنی میدانيم ،اما اگر
سعی كنيم از ھر سانتیمتر فضای خانه بيشترﯾن و بھترﯾن استفاده را
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بكنيم ،اﯾن مشکل حل میشود .ﯾكی از مزﯾتھای خانهھای كوچك اﯾن
است كه ما را مجبور میکند درباره طراحی داخل منزل خود بيندﯾشيم.
● برای شروع روشھای زﯾر را امتحان کنيد.
▪ بهجای اسباب و اثاثيه عرﯾض از انواع بلند آنھا استفاده كنيد.
▪ بهجای كمد ﯾا بوفه ،برای ظرفھا و کتابھا قفسهھاﯾی را روی دﯾوار نصب
كنيد.
▪ برای خرﯾد وساﯾلی نظير بوفه ،كتابخانه ،ميز تلوﯾزﯾون و  ...انواع چندكاره
آنھا را انتخاب كنيد.
▪ تختخواب ﯾكی از جاگيرترﯾن وساﯾل خانه است .میتوانيد با ﯾك تير دو نشان بزنيد و مبلھای تختخوابشو بخرﯾد.
▪ برای بچهھا ھم تختخوابھای دو طبقه بخرﯾد.
▪ نکته طالﯾی؛ با نصب ﯾک آﯾينه بزرگ بر روی دﯾوار اصلی وسعت خانهتان را چند برابر جلوه دھيد ،اﯾن کار به شما اعتماد به نفس میدھد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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کابينت آشپزخانه

مسلما بعد از ورود به آشپزخانه اولين چيزی که توجه شما را به خود جلب
می کند کابينت ھا می باشند  .کابينت ھا حساس ترﯾن اجزای دکوراسيون
اشپزخانه ھستند  .از ﯾک سو کابينت ھا  ،کمدھاﯾی برای نگه داری وساﯾل
ھستند و از سوی دﯾگر به عنوان تزئينات آشپزخانه محسوب شده و تاثير
زﯾادی در زﯾباﯾی ان دارند .
ھنگامی که برای خرﯾد کابينت اقدام می کنيد از تنوع موجود در بازار گيج
خواھيد شد  .کابينت ھا در ساﯾزھا  ،طرح ھا  ،رنگ ھا و جنس ھای مختلف
ارائه می شوند .
مدل ھای کابينت ھا بسيار متنوع می باشند و از مدل ھای ساده چوبی تا
مدل ھای پرنقش و طرح  MDFرا می توان در بازار پيدا نمود .
قبل از انتخاب طرح کابينت حتما تخمينی از فضای اشپزخانه خود بزنيد تا
بدانيد بھتر است کابينت ھای شما چه طرح و حجمی داشته باشند  .انواع و
اقسام ساﯾزھای کابينت در بازار موجود می باشد  .ھمچنين طرح و رنگ آنھا
نيز متنوع است .
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قبل از انتخاب طرح و رنگ کابينت در نظر بگيرﯾد که می خواھيد اشپزخانه شما چه نوع نماﯾی داشته باشد .می توانيد طرح ھای مالﯾم جدﯾدتر ﯾا
جنس ھای خشن قدﯾمی تر را انتخاب نماﯾيد  .حتی ھنگام انتخاب مثال کابينت چوبی باز انواع و اقسام حاالت در برابر شما قرار خواھد گرفت .
منبع P٣٠world :
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کابينت ھای آنتيک

استفاده از کابينت ھای آنتيک در حال حاضر در خانه مدرن شما نماﯾی
متماﯾز اﯾجاد می کند  .البته ھنگام انتخاب کابينت ھای آنتيک با محدودﯾتی
از نظر تنوع رنگ و طرح مواجه خواھيد شد  .ھرچند اگر فرصت کافی برای
گشتن و پيدا کردن نمونه ھاﯾی از اﯾن کابينت ھا در بازار ندارﯾد می توانيد به
شيوه ھای دﯾگری کابينت ھای مدرن را قدﯾمی تر و آنتيک تر جلوه دھيد  .به
طور کلی می توان گفت اﯾن شيوه ھا در دو دسته لکه دار کردن و آشفته
کردن تقسيم می شوند .
در ابتدا فکر کنيد که قصد استفاده از کدام ﯾک از روش ھا را دارﯾد  .روش لکه
دار کردن برای کابينت ھاﯾی با رنگ ھای روشن و مالﯾم مناسب تر است .
برای اﯾن کار به تنھا چيزی که نياز دارﯾد مقداری رنگ تيره و برس رنگ و
مقداری کاغذ ﯾا پارچه است  .مقداری از رنگ را در جای مورد نظر رﯾخته و سعی کنيد با کاغذ به صورت دلخواه پخش و خشکش کنيد  .کار را تا
دستيابی به نتيجه مطلوب ادامه دھيد  .برای طبيعی تر شدن کناره ھا و دسته ھا را تيره تر نماﯾيد .
روش راﯾج دﯾگر برای قدﯾمی نشان دادن آشپزخانه ھا روش اشفته سازی است  .بعد از انجام اﯾن روش به نظر می رسد که قدمت کابينت ھا بيش
از  ١٠٠سال می باشد  .مھم ترﯾن ابزار اﯾن روش کاغذ سمباده است  .سطح کابينت را سمباده بکشيد تا نماﯾی قدﯾمی و کھنه پيدا کند و
اشپزخانه انتيک شما حاضر خواھد بود .
منبع P٣٠world :

http://vista.ir/?view=article&id=113373
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کابينت ھای جديد

کابينت ھای جدﯾد تنھا به عنوان بوفه و قفسه نبوده و کاربردھای متفاوت
دﯾگری را نيز ارائه می دھند  .ھمچنين مدل و طرح ھای متفاوت و زﯾباﯾی از
انھا برای ھرچه زﯾبا تر کردن اشپزخانه وجود دارد .
درھای کابينت ھای جدﯾد معموال بزرگ می باشد و دسترسی به اشيا درون
ان را راحت می کند  .طبقه ھای درون کابينت ھا در صورت عدم احتياج به
انھا قابل برداشتن می باشند  .فضای زﯾادی برای نگه داری شيشه ھا و
ظروف نگه داری مواد دارد  .به علت انکه می توان به راحتی قسمت ھای
مختلف انھا را سوار و پياده کرد تميز کردن انھا نيز اسان است .
انواع سطوح برای درھای کابينت وجود دارد باﯾد توجه نمود که اﯾن سطح با
ساﯾر فضاھای اشپزخانه ھماھنگ باشد  .درھای کابينت می تواند به صورت
مستقل باعث زﯾباﯾی و ﯾا زشتی محل شود  .می توانيد از کابينت ھای
رنگين و براق جدﯾد ﯾا کابينت ھای تيره تر و چوبی قدﯾمی استفاده نماﯾيد .
در حال حاضر بيشترﯾن توجه به کابينت ھای براق و رنگی می باشد .
منبع P٣٠world :
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کابينت ھای درون حمام

کابينت ھای حمام در انواع کامال کاربردی تا کامال تزئينی در بازار موجود می
باشند  .می توانيد اﯾن کابينت ھا را سفارش دھيد تا کامال مطابق با فضا و
دکور حمام شما طراحی شوند  .مدل ھای استاندارد درون بازار نيز بسيار
زﯾبا ھستند و انواع مدرن و ساده و براق ان تا مدل ھای تزﯾينی تر و کالسيک
تر در بازار موجود است  .در حمام ھای کوچک بھتر است از کابينت ھای اﯾنه
دار استفاده کنيد تا در عين زﯾباﯾی و کاربردی بودن استفاده موثر از فضا را
نيز امکان پذﯾر سازند .
اﯾنه ھا ھم فضای حمام را بزرگتر جلوه می دھند و ھم قفسه ھای پشت
انھا مکان مناسبی برای نگه داری لوازم اراﯾشی و بھداشتی است  .کابينت
ھای با اﯾنه ھای ساده و زﯾبا برای حمام ھای مدر امروزی بسيار مناسب خواھد بود  .سعی کنيد سليقه شخصی خود را در انتخاب کابينت ھا ھم
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دخالت دھيد و انھا را از جنس با کيفيتی انتخاب نماﯾيد  .از شيشه ھای طرح دار بھره بگيرﯾد و برای مدرن تر شدن از قاب ھای فلزی و استيل براق
استفاده کنيد  .اﯾن کابينت ھای زﯾبا نوعی انابری خوب نيز محسوب می شوند  .لوازم تميز کننده  ،حوله ھا و لوازم اراﯾشی را درون کابينت ھا
بگذارﯾد تا ظاھر حمام منظم باشد .
می توانيد برای استفاده بھتر از فضا از کابينت ھای دﯾواری استفاده کنيد ﯾا اﯾنکه کابينت ھاﯾی مثل جعبه کمک ھای اوليه در باالی دست شوﯾی ﯾا
توالت نصب نماﯾيد  .اگر حمامتان کوچک است می توانيد از کابينت ھای مناسب نصب در زواﯾا و با ساﯾز ھای مينياتوری بھره بگيرﯾد .
بھتر است در زﯾر سينگ شما کابينتی باشد و سطل زباله را درون اﯾن کابينت قرار دھيد تا ھم لوله ھا و ھم سطل از دﯾد پنھان باشند  .کابينت
ھاﯾی درخشان که دارای درھای شيشه ای ھستند محل خوبی برای نگه داری لوازمتان است اگر نور مالﯾمی درون انھا بازتاب کند محيط ارامی نيز
به وجود خواھد امد  .می توانيد المپ ھای ھالوژنی را درون کابينت ھا نصب نماﯾيد .
کابينت ھا در انواع و اقسام طرح و مدل ھا وجود دارند  .کابينت ھای مدرن  ،سبک روستاﯾی  ،قفسه ای  ،فانتزی .....
منبع P٣٠world :
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کابينت ھای زيبا وکارآمد

کابينت آشپزخانه تنھامیتواند به زﯾباﯾی آن کمک کند ،اما برخی فروشندگان
مسکن برای گران فروختن ساختمان ،اﯾن کاال را تبليغ میکنند.
آگھیھای فروش آپارتمان و خانهھا پر است از نوشتهھا و تعارﯾفی که پيش
از اﯾن به صورت شفاھی توسط کارشناسان ارائه میشد.
در آگھیھای فروش خانه و آپارتمانھا از کابينت آشپزخانهھا به عنوان ﯾکی از
مزﯾتھای اساسی نام برده میشود ،اما ﯾکی از کارشناسان مسکن تھران
میگوﯾد :تاثير اصلی کابينتھا بر زﯾباﯾی خانهھاست و چون زﯾباﯾی ﯾکی از
دالﯾلی است که مشتریھا را جذب میکند ،بر خرﯾد خانه تاثيرگذار است.
نمیتوان گفت که کابينتھای امدیاف بر قيمت ھر متر از منازل تاثير
میگذارند.
به گفته اﯾن کارشناس مسکن ،حتی با حدود ﯾکصدھزارتومان صرف ھزﯾنه
میتوان کابينت منزل را تھيه کرد.
ام دی اف نوعی فيبر است که از خرده چوب به ھم فشرده تحت فشار و حرارت به وجود میآﯾد.
اکنون در بيشتر موارد سازندگان کابينت از امدیاف به جای تخته سهال ﯾا تختهھای نئوپان استفاده میکنند .شاﯾد دالﯾلی چون چگال بودن
امدیاف ،ﯾعنی زﯾاد بودن ذرات چوب در واحد حجم آن ،محکم و بدون گره بودن اﯾن نوع فيبر که به سوراخ کاری و سوھان کاری آن و اﯾجاد فرمھای
دلخواه کمک میکند و مسطح و ھموار بودن آن از مزﯾتھای آن برشمرده شود.
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امدیاف به خاطر وجود ذرات بسيار رﯾز و نرم ،بافت غيرقابل تشخيصی دارد.
از سوی دﯾگر اﯾن نوع فيبر بهراحتی با چسب چوب به ھم میچسبد ،سطح آن را میتوان رنگ روغن ﯾا رنگ پالستيک زد و ھمچنين با لترون ﯾا
اچپیال ﯾا مالمين روکش کرد.
ام داف نه تنھا برای ساخت کابينت ،بلکه برای ساخت دﯾوارھای چوبی ،کمد و دکوراسيون داخلی منازل نيز استفاده میشود.
به گفته ﯾک سازنده کابينت که ٢۵سال در اﯾن زمينه تجربه دارد ،امدیاف از نئوپان مرغوبتر است .اﯾن فيبر که از خانواده چوب است ،مقاومت
بيشتری دارد.
کابينتھای راﯾج در بازار از انواع بدنه و در فلزی ،بدنه فلزی و در لترونی ،بدنه فلزی و در امدیاف ،بدنه لترون و در امدیاف ،بدنه امدیاف و در
امدیاف ،و در امدیاف و در پروفيل ھستند.
لترون را شرکتی آلمانی در سال  ١٩۶٣ميالدی در ﯾک کارخانه صنعت و کاغذ و الک اختراع کرد ،در آن زمان طراحی لترون ماشينی بود و امروزه
توسط دستگاهھای تمام اتوماتيک توليد میشود .اﯾن نوع روکش توليدی بالغ بر  ١۵٠ميليون مترمربع در سال میشود و بيشترﯾن مقدار مصرف در
روکشھای صناﯾع چوبی در  ۵قاره دنيا را داراست.
در اﯾران نيز به نئوپانھاﯾی که توسط لترون روکش میشوند ،لترون گفته میشود .از جمله مزاﯾای لترون نسبت به روکشھای طبيعی ،مقاوم بودن
آن در برابر آب و استحکام بيشتر در برابر ضربه ،ساﯾيدگی و نور آفتاب است.
در واقع تفاوت بين کابينتھای نئوپان و امدیاف در درون آنھاست ،چون ھر دو با لترون روکش میشوند .به گفته اﯾن سازنده کابينت ،امدیاف از
نئوپان مرغوبتر است و به دليل روکش مالمينی که روی آن است ،نيز مقاومت بيشتری دارد و ضدآب است.
اﯾن نوع کابينت که در حال حاضر متداول شده است ،در رنگھا و طرحھای مختلف ساخته شده و قيمتی بيش از انواع دﯾگر کابينت دارد.
لترون نيز ورقی مثل کاغذ است و روی نئوپانھا کشيده میشود و کابينتساز با استفاده از ورقھای لترون به کابينتھا طرح میدھد.
پیویسی نيز ﯾک نوع روکش پالستيکی است که روی نئوپان کشيده میشود .ﯾکی از کارشناسان اﯾن امر راھی را پيشنھاد میکند تا بتوان از
طرﯾق آن ھزﯾنه کمتری صرف کرد .مثال ً میتوان برای کابينتھای دﯾواری که ارتفاع استاندارد آنھا  ٧٠سانتيمتر است ،از کابينتھای لترونی
استفاده کرد و برای کابينتھای زمينی که ارتفاع استاندارد آنھا  ٩٠سانتيمتر است ،از امدیاف ﯾا فلز که جنس مقاومتری در برابر رطوبت دارند،
بھره گرفت.
بيشتر کابينت سازان بر قيمت فاکتور  ١٠درصد میافزاﯾند و کابينت را نصب میکنند ،از سوی دﯾگر بين  ٢۵تا  ٣٠روز طول میکشد تا کابينت
سفارشی خانوادهھا به آنھا تحوﯾل داده شود.
به نظر میرسد در سالھای اخير و با وارد شدن فضای آشپزخانه به فضای به اصطالح پيش چشم آپارتمانھا ،زﯾباﯾی کابينتھا که جزو اصلی
آشپزخانهھا ھستند ،بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است تا به زﯾباﯾی خانهھا کمک شود.
منبع  :روزنامه اطالعات

http://vista.ir/?view=article&id=110120

کابينت ھای سنتی
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اگر تصميم به تجدﯾد طراحی دکوراسيون آشپزخانه دارﯾد و قصد دارﯾد طرح
شيک و جذابی برای آن بيابيد که در عين حال ﯾکتا باشد  ،بھترﯾن اﯾده
استفاده از کابينت ھای سنتی است  .البته اﯾن کابينت ھا نسبتا گران می
باشند  .اگر از نظر بودجه مشکلی ندارﯾد با ﯾک کابينت ساز صحبت کرده و از
او بخواھيد کابينت ھای شما را با طرح ھای سنتی بسازد .
برای طراحی ﯾک کابينت سنتی می توانيد ترکيب ھای مختلفی از رنگ و
طرح و ساﯾز و جنس را مد نظر قرار دھيد  .البته قبل از انتخاب کابينت تمام
فاکتورھای دخيل در اﯾن کار را با خود مرور کرده و بعد تصميم به خرﯾد کابينت
بگيرﯾد .
اولين تصميم گيری باﯾد در مورد جنس مورد استفاده در ساخت اﯾن کابينت
باشد  .می توانيد از انواع چوب ﯾا فلزات استفاده نماﯾيد  .البته در حال حاضر ھمه از کابينت ھای چوبی استفاده می کنند و استفاده از کابينت
ھای فلزی تقرﯾبا منسوخ شده است .
توجه کنيد دﯾدگاه کابينت ھای مدرن بر مبنای ساده بودن و کابينت ھای سنتی بر طرح دار بودن می باشد .
منبع P٣٠world :
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کاربرد شمع ھا در زيبايی منزل

روشن کردن ﯾک شمع کوچک می تواند حال و ھوای اتاق شما را به کلی
تغيير دھد ،به وﯾژه اگر راﯾحه مالﯾمی ھم داشته باشد.
شمع ھا عالوه بر اﯾنکه جنبه تزئينی دارند ،در اﯾجاد فضای آرامش بخش،
رمانتيک و حتی تشرﯾفاتی مؤثرند .مثال ً استفاده از شمع ھای پاﯾه بلند در
اتاق پذﯾراﯾی ﯾا روی ميز ناھارخوری نوعی حس تشرﯾفات را القا می کند.
ھمچنين برای جلوه دادن به ﯾک ميز ﯾا فضاﯾی خاص ،می توانيد شمع
روشنی در آنجا قرار دھيد.
مھم نيست که دکوراسيون منزل شما سنتی و قدﯾمی است ﯾا لوکس و
مدرن ،در ھر صورت برای اﯾجاد تزئينات زﯾبا شمع ھا را به کار ببرﯾد.
استفاده از شمع ھا پيشينه مذھبی بسيار طوالنی دارد .در پرستشگاه ھا،
کليساھا ،اعياد و مراسم مذھبی مختلف از شمع استفاده می شد.
ھمچنين مردم برای پيش کشی به مرده ای که بسيار دوستش داشتند،
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شمع روشن می کردند.
البته ھنوز ھم در مذاھب مختلف ،شمع ھمچنان جاﯾگاه خودش را حفظ
کرده و راﯾج است.
▪ انتخاب رنگ
شمع ھای مختلف با رنگ ھای متفاوت تأثير بسزاﯾی در دکوراسيون منزل
شما دارند .سعی کنيد رنگ ھاﯾی را انتخاب کنيد که با فضای اتاق ھا
متناسب باشد.
به ھرحال اﯾن به ميل شما بستگی دارد که چه رنگی را به کار ببرﯾد .رنگ ھای سرد ﯾا گرم احساسات متفاوتی را اﯾجاد می کنند .مثال ً رنگ قرمز از
رنگ ھای گرم است که شما را به فعاليت فيزﯾکی بيشتر تشوﯾق می کند و نشان دھنده احساسات شدﯾد و رمانتيک است .اگر فردی آرام و
احساساتی ھستيد و می خواھيد رفتاری پرحرارت داشته باشيد ،از رنگ قرمز برای تزئينات استفاده کنيد.
رنگ نارنجی نيز فضای اتاق را لذتبخش و گرمای صميمانه ای اﯾجاد می کند.
رنگ زرد از نظر روانی به شما کمک می کند تا به نظرات دﯾگران بيشتر توجه کنيد و ھنگام گفت وگو سرزنده باشيد .درنتيجه ارتباطات شما با
دﯾگران افزاﯾش می ﯾابد.
زرشکی رنگ مورد عالقه افراد خالق و رؤﯾاﯾی است .می توانيد در کنار شمع ھای زرشکی از رنگ صورتی ھم استفاده کنيد .ضمناً اﯾن رنگ برای
اتاق ھاﯾی توصيه می شود که به آرامش و تمرکز نياز دارد ،مانند اتاق کار.
آبی ﯾکی از آرامش بخش ترﯾن رنگ ھاست که فضاﯾی سرشار از صلح وصفا اﯾجاد می کند .افراد آرام ،مطمئن و راضی اﯾن رنگ را می پسندند.
رنگ سبز نشاندھنده آساﯾش و راحتی است و باعث می شود بيشتر احساس امنيت کنيد.
و باالخره رنگ سفيد مورد توجه افراد صادق است و استفاده از آن درک شما را در مسائل مختلف افزاﯾش می دھد.
در ضمن برای انعکاس نور و زﯾباﯾی بيشتر می توانيد شمع ھا را مقابل آﯾنه ﯾا سطوح براق و صيقلی قرار دھيد.
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کاشی ھای کف حمام

کاشی ھای مورد استفاده در کف حمام در انواع کيفيت و رنگ و ساﯾز و طرح
و بافت و شکل وجود دارند و تنوع انتخاب را زﯾاد می نماﯾند  .انتخاب کف
پوش حمام نقش مھمی در تعيين حالت کلی دکوراسيون حمام دارد  .در
اﯾنجا اﯾده ھاﯾی برای انتخاب مناسب تر اﯾن کف پوش ارائه می گردد .
بھتر است کف پوش حمام از جنس سراميک باشد زﯾرا ھم بادوام تر است ،
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ھم تميز کردن آن راحت است  ،ھم نسبت به رطوبت حساس نيست و در
موقع خيس شدن ھم چندان ليز نمی باشد  .حتما توجه داشته باشيد
سراميک انتخابی برای حمام از نوع ليز نباشد .
ممکن است سراميک ھای بدون لعاب ارزان تر باشند اما دقت کنيد که اﯾن
سراميک ھا سرﯾع کثيف شده و به مراقبت زﯾادی نياز دارند .
از نظر شکل  ،کف پوش ھای حمام اصوال مستطيل  ،مربع ۶ ،گوش ﯾا ٨گوش می باشند  .البته انواع کوچک تر و به شکل لوزی نيز وجود دارد  .با
ﯾاجاد ﯾک کف پوش ﯾک رنگ و بعد اﯾجاد ﯾک حاشيه به دور ان و ﯾا اﯾجاد حاشيه ﯾا استفاده از کاشی دو رنگ در محدود وان می توان محيط جذابی
اﯾجاد نمود .
با استفاده از رنگ ﯾکسان برای کفپوش و دﯾوارھا  ،حمام بزرگتر به نظر خواھد رسيد  .برای اﯾجا تفاوت نيز می توان ساﯾز کاشی دﯾوار را متفاوت
انتخاب کرد ﯾا انھا را به صورت ارﯾب کار نمود .
اگر می خواھيد رنگ مورد عالقه خود را در حمام به کار ببرﯾد اما نمی خواھيد تمام حمام منعکس کننده ان رنگ باشد می توانيد از تعدادی کاشی
ھای ان رنگ به صورت ﯾک نقش استفاده کنيد ﯾا به صورت ارﯾب ﯾک ردﯾف از ان رنگ و ﯾک ردﯾف رنگ متضادش را استفاده کنيد
سعی کنيد پس زمينه حمام شما ﯾک رنگ خنثی مثال سفيد باشد و رنگ ھای گرمی را به ان اضافه کنيد تا اﯾجاد حرارت و تازگی کنيد و ھمچنين
وسائل مدرن ﯾادی از تکنولوژی نيز بکنيد
اﯾجاد ﯾک نمای رمانتيک به کمک کاشی ھای گلدار با زمينه صورتی ﯾا سبز ﯾا ابی روشن بسيار اسان است  .استفاده از سراميک ھای کف پوش با
طرح چوب و وان ھای زﯾبا و نقاشی شده به اﯾن کار کمک می کند  .رنگ ھای ھلوﯾی ﯾا زرد نيز ﯾک حمام شاداب را تصوﯾر می کنند .
برای بزرگ تر نشان دادن حام از رنگ ھای روشن و طبيعی مانند بژ که منعکس کننده نور نيز ھست بھره بگيرﯾد  .برای اﯾجاد ﯾک حمام بسيار ارام از
رنگ ھای سبز  ،ابی ﯾا ﯾاسی کمک بگيرﯾد  .در حمام ھای بزرگ می توانيد از رنگ ھای لوکس تر و جدﯾدتر مثل قرمز ﯾا سياه که جاذب نور ھستند
استفاده کنيد  .در حمام ھای کوچک و تارﯾک از اﯾن رنگ ھا فقط به عنوان تزئين و جزئی بھره بگيرﯾد .
منبع P٣٠world :
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کجا چه رنگی باشد؟

اﯾنبار به سراغ رنگ در منازل میروﯾم .چه کنيم تا فضاﯾی شادتر و متنوعتر
داشته باشيم.
تحقيقات شگفتانگيز جدﯾد نشان میدھد که رنگ در خانه و قسمتھای
مختلف آن کمک میکند تا محيطی سالمتر و شادابتر داشته باشيم.
محققان درﯾافتهاند که استفاده از رنگھای مختلف میتواند تاثير مثبتی
روی فشار خون ،کاھش استرس و افزاﯾش انرژی داشته باشد.
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ھمچنين رنگھا میتوانند باعث ﯾک خواب راحت برای ما باشند.
برای مثال رنگ قرمز دارای تواناﯾی انتقال سلولھای انرژیزا است و آنھا را
افزاﯾش میدھد .ﯾکی دﯾگر از وﯾژگیھای اﯾن رنگ افزاﯾش نفس برای ورزشکاران و دوندگان است.
حاال حتماً علت استفاده از زمين قرمز در بيشتر مسابقات دو و ميدانی را متوجه شدهاﯾد .اما در مورد رنگ آبی ،در مورد اﯾن رنگ تحقيقات نشان
میدھد که موجب کاھش درد مخصوصاً در بيمارانی که از رماتيسم رنج میبرند میشود .چند مورد از خواص رنگھا را براﯾتان نوشتيم شما ھم
خيلی راحت میتوانيد اﯾن رنگھا را به خانه اضافه کنيد و از وﯾژگیھای آن استفاده کنيد.
● رنگھای گرم ،رنگھای انرژیزا
در ميان ھفت رنگ موجود در رنگينکمان )قرمز ،زرد ،نارنجی ،سبز ،آبی ،بنفش و نيلی( رنگھای گرم قرمز ،نارنجی و زرد ،سرشار از انرژی
ھستند.
از اﯾن رنگھای گرم در آشپزخانهتان استفاده کنيد .اگر در اتاقی صبحھا و ھرموقع دﯾگری ورزش میکنيد در آنھا میتوانيد از اﯾن رنگھا بھره بگيرﯾد.
در دﯾگر قسمتھای خانه که در آنھا فعاليت و آمد و شد زﯾاد است میتوانيم از اﯾن رنگھا استفاده کنيم.
قطعا کسی وجود ندارد که ماﯾل به استفاده از اﯾن فضا نباشد.
ً
بهطور مثال رنگ زرد در آشپزخانه میتواند القا کننده ﯾک روز آفتابی و پرنور باشد.
● رنگھای خنثی و دقت در بيناﯾی
رنگ سبز برای چشم از بھترﯾن رنگھاست .اﯾن رنگ موجب میشود که شما در زمان خواندن قدرت بيشتری پيدا کنيد تا زﯾاد به چشمانتان فشار
نياﯾد.
رنگ سبز باعث متمرکز شدن چشم به نقطه مورد دلخواه میشود و اﯾن امر سبب آرامش و افزاﯾش تواناﯾی چشم خواھد شد .برای اتاقھا و ﯾا
قسمتھاﯾی از خانه که در آن قصد مطالعه کردن و نوشتن دارﯾد از اﯾن رنگ بھره بگيرﯾد.
ھمچنين برای انجام کارھاﯾی که در آن نياز به تمرکز در جزئيات است پيشنھاد میشود رنگ سبز را به کار بگيرﯾد.
● آرامش با رنگھای خنک
رنگھای سرد و خنکی مثل آبی ،نيلی و بنفش به اﯾجاد آرامش در فضای خانه کمک خواھد کرد .پس از ﯾک روز کاری سخت ورود به خانه و
استراحت در قسمتی که با اﯾن رنگھا تزﯾين شده باعث فراھم شدن محيطی آرام میشود.
رنگھای خنک که به آن اشاره شد در قسمتھاﯾی از خانه بکار ببرﯾد که میخواھيد در آن فعاليتی نداشته باشيد و استراحت کنيد.
بيشتر کاربرد اﯾن قبيل رنگھا به اتاقھای خواب بزرگساالن و ﯾا کودکان معطوف میشود .قابليت دﯾگر استفاده از اﯾن رنگھا به حمام مربوط
میشود.
ھنگامی که میخواھيد بعد از ﯾک روز کاری طوالنی به حمام بروﯾد حتماً نياز به آرامش دارﯾد که اﯾن رنگھا به شما اﯾن اجازه را میدھد که در
فضاﯾی آرام قرار بگيرﯾد.
● گوناگونی
با وجود گوناگونی و تعداد زﯾاد رنگھاﯾی که باﯾد از ميان آنھا انتخاب صورت بگيرد ،شاﯾد در نظر گرفتن اﯾن توضيحات کمی به شما که میخواھيد
خانه را دوباره رنگ بزنيد کمک کند تا از ميان اﯾن گوناگونی رنگ بھترﯾن رنگ را برای قسمتھای مختلف خانه خودتان به کار بگيرﯾد.
منبع  :روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=294398

www.takbook.com

www.takbook.com
کدام ابزار بھتر است

برای انجام ھر كاری ،شراﯾطی الزم است كه تجھيزات و ابزارآالت مورد نياز آن بخش اصلی
محسوب می شوند .در پروژه نقاشی ساختمان نيز مانند ھر كار دﯾگری به لوازم و ابزارآالت
مخصوص نياز است كه در شماره پيشين به صورت گذرا به آنھا پرداخته شد ولی سئوال اﯾن است
كه كدام ﯾك از آنھا برای دستيابی به نتيجه بھتر مفيدتر بوده و به طور كلی تفاوت ميان ابزارھای
رنگ آميزی متعدد چيست برای نقاشی ساختمان از ابزارھای مختلفی شامل قلم مو ،غلتك و
پيستوله استفاده می كنند كه در كشور ما كاربرد قلم مو از بقيه بسيار بيشتر است.
●مزاﯾا و معاﯾب قلم مو :از آنجا كه برای رنگ آميزی سطوح مختلف قلم موھای متنوع و گوناگونی
به لحاظ اندازه ،فرم ،ضخامت و جنس موھای آنھا وجود دارند ،لذا عامل تعيين كننده انتخاب نوع
قلم مو و مناسب ترﯾن آنھا به نوع رنگ تھيه شده و ھمچنين ميزان وسعت سطح بستگی دارد .به
اﯾن معنا كه قلم موھای مورد استفاده برای رنگ پالستيك برای رنگ روغن به كار نمی روند و
ھمچنين از قلم موھای كوچك برای رنگ آميزی سطوح وسيع نمی توان استفاده كرد.
از جمله معاﯾب كاربرد قلم مو به مھارت مورد نياز كاربر می توان اشاره كرد .در واقع برای به
كارگيری قلم مو شخص می باﯾست از تبحر كافی بھره مند باشد زﯾرا در غير اﯾن صورت با سطحی
راه راه حاصل از رد قلم مو و ﯾا شره ھای رنگ مواجه می شود .مھمترﯾن مزﯾت آن اﯾن است كه با توجه به تنوع موجود در توليد آن ،پوشش اغلب
سطوح حتی ناصاف و با برجستگی ھا و فرورفتگی ھای مختلف امكان پذﯾر است مگر آنكه محدودﯾت فضاﯾی فرورفتگی از مانور حركتی قلم مو و
دست جلوگيری كند كه در چنين شراﯾطی اصراری بر به كارگيری قلم مو نبوده بلكه می باﯾست از ابزار دﯾگری استفاده كرد.
●مزاﯾا و معاﯾب غلتك :غلتك ابزار دﯾگری برای رنگ آميزی است كه مانند قلم مو در اندازه ھا و جنس ھای مختلف توليد می شود .غلتك شامل ﯾك
استوانه پوشش دارو ھمچنين ﯾك دسته است كه با كمی پيچ و خم به ھم متصل ھستند .برای آغشته كردن سطح پوشش غلتك كه مانند قلم
مو با توجه به نوع رنگ و كاربرد آن متفاوت است سينی مخصوصی در نظر گرفته شده است .اﯾن سينی دارای انتھاﯾی كاسه مانند و گود برای
نگھداری رنگ بوده و ابتدای سطح آن نيز با برجستگی ھای كنگره ای پوشش ﯾافته است كه نقش خروج رنگ ھای اضافی از غلتك را برعھده دارد.
به اﯾن معنا كه پس از قرار دادن غلتك در داخل قسمت گودی انتھاﯾی سينی و آغشته كردن تمام سطح آن به رنگ ،غلتك را چندﯾن بار بر روی
كنگره ھا حركت داده و اضافات رنگ آن را خارج سازﯾد.
●مزاﯾای غلتك :از جمله مھمترﯾن مزاﯾای غلتك كاربرد آسان آن و عدم نياز به مھارت خاص نقاشی حرفه ای است .ﯾعنی ھر فردی كه كمی با رنگ
و نقاشی آشناﯾی داشته باشد می تواند خودش دست به كار شود .عالوه بر آن سرعت عمل در رنگ آميزی با غلتك بيشتر از قلم مو بوده و نتيجه
ﯾكنواخت تری نيز حاصل می شود.
●معاﯾب غلتك :مھمترﯾن عيب آن اﯾن است كه برای پوشش رنگی سطوح دﯾوارھا و سقف ﯾك فضا از غلتك به عنوان تنھا ابزار رنگ آميزی نمی توان
استفاده كرد بلكه برای تكميل رنگ گوشه ھا ،زواﯾا ،محل برخورد دو سطح دﯾوار و سقف با ﯾكدﯾگر و قسمت ھای فرورفته و برجسته و غيره قلم
موی مناسب مورد نياز است.
پيستوله و مزاﯾا و معاﯾب آن :پيستوله ابزار دﯾگر رنگ آميزی سطوح خارجی و داخلی ساختمان و ھمچنين لوازم دكوراسيون است كه از ﯾك مخزن و
ﯾك لوله و در نھاﯾت سری مخصوص آن تشكيل شده است .اﯾن ابزار نسبت به قلم مو و غلتك از ابعاد بزرگ تری برخوردار بوده و ھمين موضوع
محدودﯾت كاربرد آن را سبب می شود زﯾرا داشتن پيستوله در خانه آن ھم برای استفاده ھر چند سال ﯾك بار راﯾج نبوده و به فضاﯾی كافی برای
نگھداری نياز دارد .در ضمن استفاده از پيستوله به عنوان جاﯾگزﯾن بقيه ابزارھا اگرچه در ھمه موارد امكان ندارد ولی حتی اگر امكان پذﯾر باشد ،به
صرفه نيست زﯾرا به ھنگام رنگ پاشی از به ھدر رفتن مقدار زﯾادی رنگ نمی توان جلوگيری كرد و از اﯾن جمله معاﯾب پيستوله است ولی با تمام
اﯾن تفاسير ،برای رنگ آميزی برخی از قسمت ھا و سطوح ،تنھا ابزار كارا ،پيستوله بوده و در ضمن سرعت عمل و ﯾكنواختی نتيجه كار نيز از جمله
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مزاﯾای مھم آن به شمار می آﯾد.
به عنوان مثال برای رنگ كردن سقف ھای كاذب پرپيچ و خم كه در معماری ھای امروزی رواج ﯾافته ،پشت رادﯾاتورھا و قسمت ھاﯾی مانند اﯾنھا
كاربرد ابزار دﯾگری به جز پيستوله به نتيجه دلخواه منجر نخواھد شد.
چند نكته مھم :پس از پاﯾان كار پروژه و حتی پس از اتمام ھر روز كاری نقاشی ،ابزار مورد استفاده را با حالل مخصوص رنگ خوب شسته و در
گوشه ای قرار دھيد تا در معرض ھوا خشك شود .ھرگز قلم مو و ﯾا غلتك را آغشته به رنگ نگھداری نكنيد.
چند عدد قوطی رنگ خالی و شيشه برای نگھداری باقی مانده رنگ ھای ساخته شده آماده كرده و پس از رﯾختن اضافات رنگ ھا در آن برچسبی
حاوی فضای رنگ به كار رفته و تارﯾخ بر روی آنھا بچسبانيد.
برای آنكه پس از اتمام ھر روزه كار نقاشی مجبور به شستن سينی مخصوص غلتك نباشيد ،پيش از استفاده سطح داخل آن را با پالستيك
سلفون كامال پوشش دھيد سپس در پاﯾان كار آن را دور انداخته و برای روز بعد از پالستيك دﯾگری استفاده كنيد.
الھام اسمعيلی
منبع  :روزنامه شرق
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کف پوش

استفاده از کف پوش ھا نمای جذابی در اتاق خواب اﯾجاد می کند  .از
انجاﯾی که طرح ھا و رنگ ھای مختلفی برای اﯾن کف پوش ھا وجود دارد
امروزه تماﯾل به استفاده از انھا بيش از پيش گشته است  .استفاده از اﯾن
کفپوش ھا قدمت طوالنی دارد و ھنوز از دور خارج نشده است  .به کمک اﯾن
کاشی ھا ﯾک اتاق خواب معمولی به ﯾک اتاق خواب خاص و افسانه ای
تبدﯾل می شود  .ھمچنين نصب اﯾن کف پوش ھا نيز اسان است .
اﯾن کفپوش ھا از جنس ھای مختلفی تشکيل می شوند که در ادامه به
بررسی انھا پرداخته می شود  .از معروفترﯾن کف پوش ھا می توان به
سراميک و سنگ اشاره نمود  .که سراميک ھا خود نيز انواع مختلف لعاب
دار و بدون لعاب و چينی را دارا می باشند  .در مورد سنگ ھا نيز اصوال از
گرانيت و مرمر استفاده می شود .
منبع P٣٠world :
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کف پوش آشپزخانه

ھنگام ورود به ھر منزلی اولين چيزی که توجه شما را به خود جلب می کند
کف پوش منزل می باشد در مورد اشپزخانه نيز اﯾن امر صادق است  .ھنگام
ورد به اشپزخانه در ابتدا متوجه کف ان می شوﯾد و اگر دارای منظره چشم
گيری نباشد کل اشپزخانه به نظر نازﯾبا و کسل کننده می اﯾد .بر عکس اگر
از سراميک ھای زﯾبا برای کفپوش استفاده نموده باشيد اشپزخانه به نظر
زﯾبا و ھيجان انگيز خواھد رسيد .
انواع مختلفی از کف پوش برای اشپزخانه وجود دارد و شما می توانيد انواع
انتخاب ھا را انجام دھيد  .اﯾن کف پوش می تواند از جنس سنگ و به صورت
گرانيت ﯾا مرمر باشد  .سراميک ھا به علت تنوع زﯾاد ﯾکی دﯾگر از گزﯾنه ھای
ممکن است  .حتی جھت زﯾنت اشپزخانه به سبک مدرن می توانيد انواعی
از کاشی ھای فلزی مخصوص اﯾن کار را پيدا کنيد .
ﯾکی از اﯾده ھای جذاب برای تزئين اشپزخانه استفاده از کاشی ھاﯾی است
که با دست تزئين شده و دارای نقش و نگارھای سنتی می باشند  .البته
اﯾن کاشی ھا گران ھستند اما جلوه ای که اﯾجاد می کنند ارزش انھا را
نشان می دھد .
منبع P٣٠world :
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کف پوش Vinyl PVC

جھت کف پوش منزل گزﯾنه ھای متعددی مثل چوی  ،سراميک  ،مرمر ،
Vinylو  ....قرار دارد که به علت وﯾزگی ھای ممتاز خود  Vinylﯾکی از بھترﯾن
گزﯾنه ھای می باشد .
نصب و نگه داری اﯾن کف پوش ھا بسيار اسان است  .تميز کردن اﯾن کف
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پوش نيز اسان بوده و مقاومت باالی ھم دارد و تحت شراﯾط سخت ھمچنان
سالم می ماند .
از مھم ترﯾن وﯾژگی اﯾن کف پوش ھا ضد اب بودن و راحتی راه رفتن با پای
برھنه بر روی ان است  .طرح و مدل ھای  Vinylنيز بسيار متنوع می باشد .
و با توجه به طرح انتخابی قابل کاربرد در قسمت ھای مختلف خانه مثل اتاق
خواب  ،اتاق نشيمن  ،اتاق کار  ،اتاق بازی  ،ورودی  ،پاسيو و تمامی نقاط
پر رفت و امد می باشد .
در مورد اﯾن کفپوش قابل ذکر است که عالوه بر دوام باال  ،خاصيت ارتجاعی خوبی نيز دارد  .اﯾن پوشش ھا عاﯾق حرارتی ھستند و کف اتاق را در
تابستان خنک و در زمستان گرم نگه می دارند  .اشکای بلوری و چينی نيز در برخودر با انھا به راحتی شکسته نمی شوند .
منبع P٣٠world :
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کف پوش بامبو

کف پوش بامبو ﯾکی از انواع کف پوش ھای چوبی محسوب می شود  .البته
باﯾد توجه داشت که درحقيقت بامبو ﯾک چوب سخت نبوده و بلکه نوعی نی
می باشد  .اﯾن نوع کف پوش مزاﯾای زﯾادی از جمله سختی و استحکام ،
مقاومت  ،ظاھر شيک و باکالس و موافقت با حافظت از محيط زﯾست دارد .
از نظر مقاومت کف پوش بامبو به سختی چوب بلوط می باشد که معمول
ترﯾن چوب مصرفی جھت کف پوش است  .البته ممکن است ظاھر کف پوش
بامبو سست باشد اما در اصل بسيار مقاوم است  .مھم ترﯾن خصوصيات
بامبو اﯾن است که نسبت به ساﯾر کف پوش ھای چوبی کمتر منبسط می
شود و از ھمين رو برای ھر نوع آب و ھواﯾی مناسب است .
بامبو به دو رنگ طبيعی بلوند و کھرباﯾی وجود دارد  .قطعات کف پوش بامبو
می توانند به صورت عمودی ﯾا افقی برﯾده شوند  .اما ترکيب آنھا در حالت افقی بسيار زﯾباتر می باشد .
منبع P٣٠world :
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کف پوش مرمر

در اﯾنجا سعی دارﯾم شما را با وﯾژگی ھای کف پوش ھای مرمر اشنا کنيم .
تا چندﯾن سال پيش کف پوش ھای مرمر به عنوان نمادی از ثروت و شکوه
به حساب می امدند و نسبت به کف پوش ھای معمول قيمت بسيار باالﯾی
داشتند  .اما در حال حاضر قيمت کف پوش ھای مرمر در حد متوسطی قرار
دارد و نمای لوکس و زﯾباﯾی به اتاق می دھد .
نمای سنگ پوش ھای مرمر بسيار ارامش بخش است  .مرمر سنگ خنکی
است و حرارت را به راحتی جذب نمی کند و در اتاقی با سنگ مرمر اصوال
دما پاﯾين می باشد و برای مناطق گرمسير بسيار مناسب است .
از کف پوش مرمر می توان در نقاط مختلف منزل مثل اتاق خواب  ،پذﯾراﯾی ،
حمام  ،اشپزخانه و حتی محوطه ھای خارجی منزل استفاده نمود  .از
انجاﯾی که نمای اﯾن سنگ ھا بسيار لوکس و دوام انھا باالست به عنوان
ﯾکی از زﯾباترﯾن کف پوشھا شناخته می شوند  .علت دوام باالی اﯾن سنگ
ھا  ،شراﯾط سخت و متفاوتی است که تا قبل از رسيدن به اﯾن مرحله
تحمل نموده اند  .ھمه ما شنيده اﯾم که دمای زمين بسيار باالست اما
شاﯾد ندانيم که سنگ ھای اھک در ھمين دما کرﯾستاليزه شده و به مرمر
تبدﯾل می شوند
باﯾد به طور مرتب اﯾن کف پوش ھا را با پاک کننده ھای مالﯾم تميز نمود .
در چند سال اخير تماﯾل به سنگ پوش ھای مرمر به علت ظاھر زﯾبای ان بسيار افزاﯾش ﯾافته است .
منبع P٣٠world :
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گاھی به زير پايت نگاه کن

● درباره كفپوشھا چقدر میدانيد؟
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در دكوراسيون داخلی ھميشه توصيه بر اﯾن است كه كفپوشھا به گونهای
انتخاب شوند كه حس و حال پاﯾينروندگی به بيننده القا شود .القای چنين
حسی در كف اتاق ،باعث میشود كه فضای موجود ،بزرگتر از اندازهھای
واقعیاش به نظر برسد .ممكن است بارھا سالنھای بزرگی را دﯾده باشيد
كه با ھر ﯾك از سراميكھاﯾش اﯾن حس را بهشما منتقل كرده باشد .اﯾن
حس به وﯾژه در مواردی كه خود سراميك از دو رنگ متفاوت در ﯾك طيف
رنگی و البته با تضاد بسيار كم طراحی شده باشد ،با شدت بيشتری به
شما منتقل میشود .در چنين سالنھاﯾی معموال ﯾك طرح تيره ھم
میبينيد كه القا كننده وسعت و عمق بيشتر است.
نكته دﯾگری كه باﯾد به آن توجه كنيد اﯾن است كه برای كفپوشھا كادر
نگذارﯾد .ﯾعنی دورتادور اتاق را با كفپوشی از ﯾك رنگ متفاوت ،تزﯾين نكنيد.
اخيرا در بسياری از مكانھا اﯾن شيوه از حاشيهگذاری ﯾا كادرگذاری رواج پيدا كرده است .حاشيهگذاریھای اﯾنچنينی باعث میشود فضای اتاق،
كوچكتر از اندازهھای واقعیاش به نظر برسد ،ضمن اﯾنكه حس نامطلوبی را ھم به بيننده القا میكند.
استفاده از كفپوش عالوه بر اﯾنكه به اتاق عمق میدھد ،اتاق را بزرگتر ھم میكند .از آنجا كه كفپوش از لب ﯾك دﯾوار تا لب دﯾوار دﯾگر نصب
میشود ،باعث میشود كه بيننده احساس كند دﯾوارھا از ﯾكدﯾگر دور شدهاند.
پوششھای مختلفی را میتوان برای كف منزل در نظر گرفت .اگر چه در كشور ما مرسوم است كه خانه فقط با ﯾك پوشش تزﯾين شود اما واقعيت
اﯾن است كه اگر پوششھای اتاق خواب ،سالنپذﯾراﯾی و دﯾگر نقاط منزل با ھم متفاوت باشند ،مناسبتر است .در انتخاب پوشش كف برای نقاط
مختلف خانه باﯾد به كاربرد ،راحتی و امنيت آن توجه كرد.
ھميشه موقع خرﯾد ﯾادتان باشد كه ھماھنگی ،زﯾباﯾی و ضرورت كاال را در نظر بگيرﯾد تا پس از مدت كوتاھی مجبور به انتخاب جاﯾگزﯾنی برای آن
نشوﯾد .اگر با در نظر گرفتن خصوصيات ھر اتاق ،كف پوش وﯾژهای برای ھر اتاق انتخاب میكنيد ،باﯾد در نظر بگيرﯾد كه حس تعادل در كل خانه
رعاﯾت شود .به ھمين دليل توصيه میشود كه ھيچوقت بيشتر از دو نوع كفپوش برای خانه انتخاب نكنيد.
● ﯾاران قدﯾمی :موكت
اگر عادت دارﯾد پابرھنه در خانه راه بروﯾد و ﯾا اگر آب و ھوای بيشتر ماهھای سال در محل سكونتتان ،سرد است و ھمچنين اگر فرزندان كوچك
دارﯾد ﯾا فرد سالمندی با شما زندگی میكند ،انتخابآسان است :موكت!
در اتاقھاﯾی كه فضای كمی دارند و در اتاقھاﯾی كه دكورخيلی شلوغ دارند و ھمچنين در اتاقھاﯾی كه آفتابگير نيستند ،سراغ موكتھای روشن
بروﯾد .تميز كردن موكت بسيار راحت است .كافی است ھر روز بعد از جاروزدن ،ﯾك دستمال نمدار روی كل موكت بكشيد تا موھا و پرزھاﯾی كه در
البهالی منفذھای موكت گير كرده است ،خارج شود.
در مكانھای مرطوب بھتر است از موكت استفاده نكنيد و ﯾا از موكتھاﯾی استفاده كنيد كه الياف مصنوعی كمتری دارند و طبيعتا
حساسيتزاﯾیشان كمتر است .اﯾن را ھم ﯾادتان باشد كه موكت اتاق كودكان باﯾد پرزھاﯾی محكم و كوتاه داشته باشد .بھتر است موكت اتاق
كودكان از الياف طبيعی ساخته شده باشد.
● سنگھا و ترافيكھا :سرد و پر ابھت
اگر محل سكونتتان پر از گرد و غبار است و اﯾن گرد و غبار از درز پنجرهھا وارد منزلتان میشود و ﯾا اگر در خانه از حيوانات اھلی نگهداری میكنيد،
بھتر است برای كفپوش خانه سنگ و سراميك را انتخاب كنيد .پاك كردن دوده و گرد و غبار از روی سطوح سرد و لغزنده ،بسيار راحتتر است تا
سطوحی مثل موكت كه تمام گرد و غبار را در خود نگه میدارند.
استفاده از سراميك و سنگ ،درخشندگی خاصی به محيط میدھد .تميز كردن اﯾن سطوح ھم بسيار راحت است و ھر لكهای به راحتی از روی
اﯾن سطوح صاف و صيقلی پاك میشود ،ھر چند كه مجبورﯾد تعداد دفعات تميز كردن كفپوشھا را افزاﯾش دھيد .استفاده از سراميك ھاﯾی به رنگ
كرم و سفيد با رگهھای كرم در راھروھا توصيه میشود زﯾرا فضای راھرو بدﯾن ترتيب باز و روشن به نظر میرسد .از سراميك و سنگ ترجيحا در
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جاھاﯾی استفاده كنيد كه ميزان رطوبت ﯾا ميزان گرد و خاكش زﯾاد است.
سنگ به دليل زﯾباﯾی و ارزشمند بودنش در دكوراسيون ارزش قابل توجھی دارد .استفاده از سنگ در اتاق خواب به دليل سرد بودنش چندان راﯾج
نيست .لكهھای چربی و آبليمو به سختی از روی سنگ پاك میشوند .ھمچنين میتوانيد با چسباندن ﯾك تكه چرم به انتھای پاﯾهھای
صندلیھای اتاق پذﯾراﯾی از صداﯾی كه پس از برخورد با سنگ اﯾجاد میشود ،جلوگيری كنيد .بهطور خالصه میتوان گفت سنگ تنھا مادهای است
كه با ھر دكوری زﯾباست.
سراميك در اندازهھای متفاوت و رنگھای مختلف موجود است و زﯾباﯾی و درخشندگی خاصی را به محيط میبخشد .ھر چقدر ابعاد سراميك
بزرگتر باشد ،زﯾباﯾیاش بيشتر می شود.
در فضاھای بزرگ میتوانيد از سراميكھای طرحدار استفاده كنيد تا محيط را زﯾباتر جلوه دھيد .در اتاقھای كوچك نيز میتوانيد از سراميكھاﯾی در
ابعاد بزرگ استفاده كنيد تا اتاق را متفاوت و بزرگ جلوه دھيد.
● پاركت :انتخاب دﯾگر
پاركتھا اگر چه ﯾك حس گرم و صميمی را به بيننده القا میكنند ،اما مشكلشان اﯾن است كه در برابر رطوبت مقاوم نيستند و بنابراﯾن در
آشپزخانهھا زﯾاد مورد استفاده قرار نمیگيرند.
آشپزخانه و حمام مكانھاﯾی ھستند كه ھميشه باﯾد تميز و ضدعفونی شده باشند .بھتر است در اﯾن مكانھا از كاشی استفاده كنيد تا تميز
كردن سطح راحتتر باشد.
ھرچقدر ابعاد كاشیھا كوچكتر باشد ،زﯾباﯾی آشپزخانه و حمام و دستشوﯾی بيشتر میشود .كاشیھای كوچك باعث میشوند كه شيب كف
آشپزخانه و حمام و دستشوﯾی كمتر به نظر آﯾد .استفاده از رنگھای روشن با طرحھای پررنگ و كوچك نيز بر تميزی محيط میافزاﯾد.
● و اما فرشھای خانهما
فرش با قدمت دﯾرﯾنهاش در ذھن تكتك اﯾرانیھا ،نمادی از زﯾباﯾی است .در گذشته ،فرش تنھا پوشش كف بود اما اﯾن روزھا بيشتر جنبه تزﯾينی
دارد .نمیشود از ھر نوع فرشی در ھر جاﯾی استفاده كرد .مثال در اتاق پذﯾراﯾی بھتر است از فرشھاﯾی به رنگ روشن و با بافت رﯾز و ظرﯾف و
ابرﯾشمی استفاده كرد .در ورودیھا و اتاق نشيمن نيز كه رفت و آمدشان بيشتر از ساﯾر نقاط خانه است ،باﯾد از بافتھای ضخيمتر و رنگھای
تيرهتر استفاده كرد .در اتاق كودكان بھتر است از فرشھای ماشينی ضخيم و ﯾا فرشھای چينی كه ضخامت زﯾادی دارند ،استفاده كنيد.
ﯾك نقش ساده در وسط موكت باعث آشفتگی دﯾد نمیشود ،ضمن اﯾنكه بيش از حد ھم توجه بيننده را به خودش جلب نمیكند .طرحھای پُر و
رنگارنگ باعث تشوﯾش اعصاب میشوند و چشمھا را به خودشان مشغول میكنند .آنھاﯾی كه آرامش را در فرش منزلشان ھم جستجو میكنند،
بھتر است به سراغ فرشھاﯾی بروند كه تنھا ﯾك طرح و نقش ساده دارند.
در اتاقھاﯾی كه فضای كوچكی دارند و ﯾا پر از وساﯾل دكوری ھستند ،از فرشھای پرنقش و نگار و دارای رنگھای تند استفاده نكنيد ،زﯾرا عالوه بر
اﯾنكه آرامش محيط را برھم میزند ،باعث میشود كه فضا نيز كوچكتر از اندازه واقعیاش به نظر برسد.
در چنين اتاقھاﯾی بھتر است از سادهترﯾن طرح فرش و روشنترﯾن رنگ استفاده كنيد .انتخاب فرش بستگی به نوع و شيوه دكور خانه و فرھنگ
اعضای خانواده دارد .بعضیھا به قالی و گليم و گبه عالقه زﯾادی دارند و ترجيح میدھند با ادغام دو ﯾا سه سبك مختلف دكوراسيون در داخل
منزلشان ،از انواع فرشھا برخوردار شوند.
منبع  :روزنامه سالمت
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گرمابخش خانه ،سنتی يا مدرن

کفپوشی زﯾبا به نام فرش »گرمای« واقعی را به فضای خانه میآورد.
فضای خانه را با اثاثيه کوچک و بزرگ میتوان پر کرد ولی خانه زمانی روح
میگيرد و جان میﯾابد که کف خانه با کفپوش سنتی ﯾا مدرن تزئين شود.
کفپوش سنتی ،ھمان فرشھای سنتی اﯾرانی است که از خانهھای
تکتک اﯾرانیھا تا بازار بينالمللی شھرت دارد و کفپوش مدرن ھم
فرشھای نوﯾنی است که در سالھای اخير وارد بازار اﯾران و بهتدرﯾج وارد
خانهھای اﯾرانی شده است .تفاوت اﯾن دو نوع فرش از ظاھرشان به خوبی
پيداست .فرشھای اﯾرانی طرحھای سنتی ،جاافتاده و شناختهشده
خودشان را دارند که ھر اﯾرانی ،کم و بيش با طرحھا و رنگھای آن
آشناست .اما فرشھای مدرن ،طراحی وﯾژه و سبک و سياقی کامال مدرن و
متناسب با دکوراسيون مدرن دارند .در فرشھای مدرن از شلوغی رنگ،
پيچيدگی طرحھا و درھمتنيدگی گلھا و درختھا خبری نيست .در طراحی
فرش مدرن از خطوط ،نقشھا و اشکال ھندسی ساده استفاده شده
است .از سوی دﯾگر فرش مدرن با استفاده از خط و نقشھای ساده ،تنوع
گستردهای دارد تا پاسخگوی سالﯾق مختلف باشد.
جذب مشترﯾان اﯾرانی برای فرشھای مدرن کار سادهای به نظر نمیرسد،
آنھا برای نفوذ در خانهھای اﯾرانی باﯾد با ميراث چندصد ساله اﯾرانی رقابت
کنند .فروشندگان فرشھای مدرن از اﯾن رقابت راضیاند و میگوﯾد» :استقبال خوبی از اﯾن فرشھا شده است؛ ھمانطور که طراحیھای مدرن در
دکوراسيون خانهھا راﯾج شده است ،استفاده از فرشھای نوﯾن ھم باب شده چون برای دکوراسيونھای مدرن مناستتر است «.فرشھای مدرن
عموما از کشورھای چين ،ھند ،نپال و مصر وارد اﯾران میشوند ولی سابقه واردات فرش به اﯾران به چھار دھه پيش و سالھای  ١٣۴٠ھجری
شمسی برمیگردد.
از آن زمان فرشھاﯾی از چين و ھند وارد بازار اﯾران میشدند ولی اﯾن فرشھا طرح و رنگی شبيه به فرشھای اﯾرانی داشتند و در واقع نمونه
ارزانقيمت فرشھای اﯾرانی محسوب میشدند .جرﯾان واردات فرشھای نوﯾن با طرحھای مدرن مربوط به سالھای پاﯾانی دھه  ٧٠است اما
فروشگاهھاﯾی که بهطور خاص و مشخص فرشھای مدرن را عرضه میکنند ،بسيار تازه ھستند و در ﯾکی ،دو سال اخير در خيابانھا و مراکز خرﯾد
به چشم میآﯾند .در توليد فرشھای مدرن نيز از رنگ گياھی استفاده شده است و به ھمين دليل ھم قابل شستوشو ھستند و رنگ آنھا در
تماس با مواد شوﯾنده درھم نمیرود .ضدحساسيت بودن از دﯾگر وﯾژگیھای فرشھای مدرن است که چيز تازهای نسبت به فرشھای سنتی
اﯾرانی نيست .فروشندگان فرشھای سنتی از سوی دﯾگر معتقدند که فرشھای مدرن ھنوز وارد ميدان رقابت با فرشھای سنتی نشدهاند .آنھا
میگوﯾند» :فروش و استقبال از فرشھای مدرن شاﯾد با فرش ماشينی قابلمقاﯾسه باشد ولی اﯾرانیھا ھنوز خرﯾد فرش دستباف را ترجيح
میدھند «.از نگاه فروشندگان ﯾکی از دالﯾل گراﯾش به فرش اﯾرانی ارزش ماندگار اﯾن فرشھاست .فرش سنتی اﯾرانی از ھر مدل ،طرح و نقشی
ھيچوقت از سکه نمیافتد و قيمت آن کاھش پيدا نمیکند ،در واقع خانوادهھای اﯾرانی با اﯾن عقيده خو گرفتهاند که خرﯾد فرش دستباف نوعی
سرماﯾهگذاری است .به گفته فروشندگان فرش دستباف ساالنه  ١٠الی  ٢٠درصد روی قيمت فرش اﯾرانی میرود.
● فرش مدرن ﯾا سنتی
طراحان داخلی از ھر دو دسته فرش مدرن و فرش دستباف در دکوراسيون داخلی خانهھا و ساﯾر فضاھا استفاده میکنند .به گفته ھدﯾه نصيری،
طراح داخلی انتخاب فرش به سليقه کارفرما بستگی دارد و اﯾرانیھا استقبال خوبی از فرشھای مدرن کردهاند .او میگوﯾد» :بيشتر مردم در
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طراحی فضای خانه و کار ،طراحی مدرن را دوست دارند و در اﯾن صورت ما به آنھا فرشھای مدرن را پيشنھاد میکنيم .در فضاھای مدرن مانند
دکوراسيون سياه و سفيد که فرش مدرن مناسبتر است اما در فضاھای پست مدرن که ترکيبی از رنگھا وجود دارد ،فرش دستباف ھم انتخاب
خوبی است .در واقع در طراحیھای پست مدرن ھر دو سبک را میتوانيم ،به کار ببرﯾم «.حضور کاالھای متنوع فضا را برای طراحان داخلی باز کرده
و به آنھا اﯾن فرصت را میدھد که فضاھای متنوعتری خلق کنند .نصيری از ترکيب عناصر مدرن و سنتی حرف میزند و میگوﯾد با ابتکار نيازی به
حفظ مرزھای سنتی و مدرن نيست و میشود از ترکيب آنھا استفاده کرد .نصيری میگوﯾد :در طراحی داخلی باﯾد روانشناس ھم بود .گاھی
کارفرما دقيق نمیداند چه میخواھد .مدرن و کالسيک را نمیشناسد و ما باﯾد عناصر مختلف را کنار ھم ببينيم تا به طراحی مطلوب فرد برسيم«.
منبع  :روزنامه کارگزاران
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گلدان ھايی با نمای متفاوت

اگر دوست دارﯾد در منزلتان گلدان ھاﯾی متفاوت داشته باشيد روش ھای
سرﯾع و کم ھزﯾنه ای وجود دارند که شما می توانيد با اجرای آنھا در کمترﯾن
زمان و با حداقل ھزﯾنه گلدانی خاص بسازﯾد و به گوشه و کنار منزل زﯾباﯾی
و طراوت ببخشيد .در اﯾنجا به بعضی از اﯾن روش ھا اشاره می کنيم.
 گل ھا را در ظروف شيشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذاﯾی مانندخيارشور و ﯾا انواع سس بچينيد و آن را تا نيمه از آب پر کنيد ،سپس ﯾک برگ
زرورق و ﯾک کاغذ رنگی نازک را بر روی ھم بگذارﯾد ،به طوری که زرورق در
زﯾر و کاغذ رنگی روی آن باشد سپس گلدان را در مرکز کاغذ قرار دھيد .قبل
از آنکه گلدان را روی کاغذ بگذارﯾد سطح خارجی آن را کامال ً خشک کنيد،
کاغذ و زرورق را با ھم از چھار طرف به طرف باال و لبه شيشه جمع کنيد و با
ﯾک رشته رﯾسمان کنفی ﯾا چند رشته نخ پرک رنگی به دور دھانه شيشه
ببندﯾد .در آخر گوشه ھای زرورق و کاغذ رنگی را که از دور گل ھا بيرون آمده
اند با دست مرتب کنيد .چند گلدان کوچک و ﯾا چند ليوان را در ﯾک سبد توری
فلزی قرار دھيد .فواصل ميان آنھا و ھمچنين فاصله ميان ليوان ھا و دﯾواره
سبد را با خزه پر کنيد .سپس ليوان ھا را تا نيمه از آب پر کنيد و ھر ﯾک از
آنھا را با ﯾک نوع گل پر کنيد .ھمچنين می توان در اﯾن سبد چند گلدان کوچک گل بنفشه ﯾا ھميشه بھار را به ھمين ترتيب چيد.
 در ﯾک قوطی کنسرو خالی را با دقت برﯾده و جدا کنيد .چند شاخه گل ژربرای ساقه بلند را انتخاب کنيد و ساقه ھای آنھا را تا حدود ٢۵سانتيمتری از سر گل ھا کوتاه کنيد .قطعات برﯾده شده از ساقه ھا را به ﯾک اندازه و به اندازه ارتفاع قوطی کنسرو برﯾده و دور قوطی کنسرو
بچسبانيد به طوری که سطح روی قوطی را کامال ً بپوشانند .ﯾک قطعه نخ پرک را دور قوطی ببندﯾد و به صورت پاپيونی گره بزنيد .سپس قوطی را تا
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نيمه از آب پر کنيد و گل ھا را در آن قرار دھيد.
 گلدان ھای ساده سفالی را می توانيد با چسباندن موزاﯾيک ھای شکسته بر روی آنھا تزئين کنيد .با موزاﯾيک ھای اضافی که در منزل دارﯾد ﯾکگلدان را به طور کامل پوشش دھيد ﯾا بخشی از آن را با چسباندن موزاﯾيک زﯾنت دھيد .برای چسباندن موزاﯾيک می توانيد از چسب سيليکون ﯾا
چسب کاشی استفاده کنيد و پس از چسباندن آنھا فواصل ميانشان را با مقداری دوغاب پر کنيد .غير از موزاﯾيک از وساﯾل دﯾگری که در منزل دارﯾد
نيز می توانيد برای اﯾن منظور بھره بگيرﯾد .به عنوان مثال می توان از قطعات چينی ﯾا انواع دکمه نيز استفاده کرد.
 از انواع قوطی ھای خالی مواد شوﯾنده به عنوان گلدان استفاده کنيد .تعدادی از اﯾن قوطی ھا را در اندازه ھا و رنگ ھای گوناگون انتخاب کنيد وبه صورت ﯾک مجموعه در گوشه ای از آشپزخانه بچينيد .قبل از قرار دادن گل در اﯾن قوطی ھا آنھا را خوب بشوﯾيد تا مواد شوﯾنده در آنھا باقی
نمانده باشد.
منبع  :بيرتک
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لـذت نـقـاشـی

نقاشی دﯾوارھا و سطوح از جمله کارھاﯾی است که ھم لذتبخش است و
ھم در آخر فضای خانه را نو میکند .بسياری از افراد با عالقه و حوصله به
اﯾن کار اقدام میکنند و از انجام آن لذت میبرند .در اﯾن مطلب با چگونگی
نقاشی و فوت و فن آن آشنا میشوﯾد.
● مبلمان
برای اثاثيه چوبی پرداخت شده ،از ﯾک بتونه و آستری با پاﯾه روغنی
استفاده کنيد .برای رنگ اصلی ،رنگھای روغنی روکش مقاومتری خواھند
بود و اگر اﯾن سطح جاﯾی است که شما کيف و کليدتان را بر روی آن پرتاب
میکنيد ،حتما از رنگ روغنی استفاده کنيد .اگر میخواھيد بافت چوب از
نظر پنھان نشود ،تنھا از رنگھای شفاف براق ﯾا مات استفاده کنيد .اگر قصد
دارﯾد وسيلهای ـ مانند صندلیھای حصيری ـ را فوری و در کوتاهترﯾن زمان
رنگ کرده ﯾا جال دھيد ،از رنگھای اسپری استفاده کنيد .برای مبلمان و
وساﯾل پالستيکی ،رنگھای اسپری مخصوص پالستيک بکار ببرﯾد و برای
لوازم و اشياء فلزی ،حتماً از اسپری حاوی مواد ضد زنگ استفاده کنيد.
● گچ بری
قبل از اﯾنکه دست به کار نقاشی قرنيزھا و لبهھای تزئينی باالی دﯾوار بزنيد ،ابتدا تمام رﯾختگیھا ،شکافھا و فواصل بين اﯾن قسمت و دﯾوار را با
بتونه پر کنيد .قبل از رنگ کردن دﯾوار ابتدا اﯾن حاشيهھا را رنگ کنيد .اگر دﯾوارھا را رنگ کردهاﯾد ،برای جلوگيری از شره کردن رنگ لبهھای تزﯾينی
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بين دﯾوار و سقف ﯾا قرنيزھا ،رنگ دﯾوار را در قسمت مماس با اﯾن لبهھا با چسب نواری مخصوص بپوشانيد.
قلم موی  ٧سانتی با لبه زاوﯾه دار بھترﯾن انتخاب برای رنگ کردن پنجره و لبهھای ظرﯾف است.
برای رنگ کردن قرنيز از غلتک رنگ  ١٠سانتيمتری استفاده کنيد و سپس لبهھا و شيارھای آن را با قلم مو رنگ کنيد .بخشھای افقی قرنيز را با
ضربهھای افقی قلم مو و بخشھای عمودی را با ضربهھای عمودی رنگ کنيد و ھر قسمت از گچبریھا و قرنيز را از پاﯾين به باال نقاشی کنيد.
● کفپوش
برای رنگ کردن کف چوبی ،باﯾد سطح مورد نظر را کامال ً تميز کرده و سمباده بکشيد و تمام ترکھا را با بتونه چوب پر کنيد .سپس ﯾک آستری
روغنی به آن بزنيد .پس از خشک شدن آستر ،میتوانيد رنگ اصلی را نيز از نوع روغنی ﯾا پالستيک انتخاب کنيد .برای محلھای پر رفت و آمد،
رنگھای اپوکسی و پليمری انتخاب مناسبی ھستند .ورنی مخصوص کف نيز میتواند بر دوام رنگ بيفزاﯾد اگر ورنی با پاﯾه آب انتخاب کنيد ،بھتر
است؛ زﯾرا ورنیھای روغنی به مرور زمان زرد رنگ میشوند.
برای پوشش دادن سطوح بزرگی از کف ،از غلتکھاﯾی با دسته بلند استفاده کنيد .البته برای سطوح کوچک ،میتوانيد از قلم مو نيز استفاده
کنيد.
نکته بسيار مھم اﯾن است که ھنگام نقاشی کف ،حتماً کار را از جاﯾی آغاز کرده و به جاﯾی تمام کنيد که راه خروجتان از اتاق مسدود نشده باشد،
از ﯾک کنج شروع کنيد و به سمت در خروج حرکت کنيد تا برای خارج شدن روی رنگ راه نروﯾد!
برای رنگ کردن کف بتنی ،به ﯾک آستری ھيدرودﯾناميک نياز دارﯾد .اﯾن پليمر خاص پالستيکی با آب موجود در بتن و آھک موجود در سيمان پورتلند
واکنش نشان داده و سطح آن را مسدود میکند تا رطوبت از رنگ دور بماند .پس از اﯾن آستر ،میتوانيد از رنگ مخصوص کف استفاده کنيد.رنگ
کردن کفپوشھای وﯾنيل چندان دوام ندارد و توصيه نمیشود .مگر اﯾنکه بخواھيد برای مناسبتی خاص ،تنھا چند روزی از آن استفاده کنيد.
● دﯾوارھا
قبل از نقاشی دﯾوار ،سطح آن را با محلول تری سدﯾم فسفات  TSPبشوﯾيد و ترکھا و سوراخھای آن را با بتونه بگيرﯾد .اگر محل مورد نظر شما
نوساز است و دﯾوارھا تاکنون رنگ نشدهاند ،بھتر است قبل از نقاشی دﯾوارھا را با روغن بزرک آغشته کنيد .برای دﯾوارھای قدﯾمی و گچی ﯾک
آستری برای پوشاندن لکهھای نم و اثر مداد رنگی و مانند آن الزم است.
ھرچند دﯾوارھای ساده و نسبتاً تميز با ﯾک دست رنگ ھم خوب به نظر میرسند ،اما بر وسوسه تنبلی غلبه کنيد و به جای اﯾنکه ﯾک دست رنگ
غليظ به دﯾوار بزنيد ،برای دو ﯾا سه دست رنگ آماده شوﯾد.اگر دﯾوارھا کاغذ دﯾواری دارند ،قبل از نقاشی کاغذھا را بکنيد .اگر زمان کافی برای
اﯾنکار در اختيار ندارﯾد ﯾا کاغذھا به سادگی کنده نمیشوند ،ﯾک دست آستر با رنگ روغنی به آنھا بزنيد .رنگ پالستيک برای اﯾنکار به ھيچ وجه
مناسب نيست زﯾرا آب موجود در آن کاغذھا را نمناک کرده و موجب تشکيل حبابھای ھوا در رنگ و برآمدگی لبهھای کاغذ میشود.
منبع  :روزنامه اطالعات
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لباسھای فرزندتان را به درخت سيب بياويزيد

سادگی از جمله مھمترﯾن خصيصه ھای ھمه بچه ھا
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است .آنھا ساده می اندﯾشند و ساده عمل می كنند.
اﯾن اصل رفتاری در مبحث دكوراسيون فضای مخصوص
آنھا نيز می باﯾست مد نظر قرار گيرد .لذا برای انتخاب
لوازم دكوراسيونی و عناصر تزئينی اتاق آنھا از انتخاب
و كاربرد اشكال پيچيده و طرح ھای شلوغ بپرھيزﯾد.
بچه ھا با فرم ھای ساده ارتباط بيشتری برقرار می
كنند حال آنكه پيچيدگی ھا اگرچه ممكن است برای
مدتی كوتاه جالب توجه باشد ولی به مرور برای آنھا
خسته كننده بوده و گاھی تاثيرات رفتاری سوﯾی را
نيز به ھمراه خواھند داشت.اﯾن موضوع را در نقاشی
ھای آنھا به وضوح می بينيد .كودكان تمام احساسات
درونی شان و حتی نوع نگرششان به محيط اطراف را
در نقاشی خود به نماﯾش می گذارند .با كمی دقت
در نقاشی بچه ھا پی خواھيد برد كه آنھا ھمه اشيا،
لوازم و حتی افراد خانواده خود را نيز ساده می بينند.
جالب تر آنكه اغلب آنھا درﯾافت ﯾكسانی از تصاوﯾر
محيط اطرافشان دارند و به ھمين دليل است كه
تقرﯾباً ھمه آنھا برای كشيدن تصوﯾر ﯾك خانه از چند
خط متقاطع استفاده كرده و انواع گل ھا را تنھا با
رسم ﯾك داﯾره دالبر دار و ﯾك خط متماﯾل در نقش
ساقه و دو بيضی زاوﯾه دار به عنوان برگ نقاشی می كنند .حال تصور كنيد اگر شما از ھمين اشكال ساده درﯾافتی آنھا در دكوراسيون اتاقشان
استفاده كنيد چه محيط دلپذﯾری را اﯾجاد كرده اﯾد .انجام اﯾن كار از طرق مختلف به راحتی عملی است .تنھا كافی است كمی ابتكار و سليقه به
خرج دھيد.به عنوان مثال شما می توانيد از فرم ساده شده درختان كه در اغلب نقاشی ھای كودكان به چشم می خورد الھام گرفته و رخت آوﯾزی
كاربردی -تزئينی برای اتاق فرزندتان بسازﯾد.برای اﯾن منظور ابتدا شكل ﯾك درخت ساده شده كه در واقع از ﯾك داﯾره دالبر دار در نقش برگ ھا و دو
خط عمودی به عنوان تنه تشكيل شده است را بر روی كاغذ طراحی بزرگ به ابعاد مورد دلخواه و متناسب با قد فرزندتان رسم كرده و با قيچی آن
را دوربری كنيد .به اﯾن ترتيب الگوی ﯾك تكه از ﯾك درخت ساده حاصل می شود.اﯾن الگو را بر روی تخته سه ال ﯾا فيبر پھن كرده و دور آن را با دقت با
مداد خط بكشيد .حال نوبت به برش تخته ﯾا فيبر براساس خطوط مدادی رسم شده فرا می رسد .در صورتی كه تجھيزات الزم را در خانه ندارﯾد،
اﯾن كار را به نزدﯾكترﯾن نجاری بسپارﯾد .در پاﯾان مرحله برش ،با سمباده مخصوص لبه ھای كار را سمباده كشيده و نرم كنيد.به اﯾن ترتيب اﯾن
درخت چوبی ﯾك تكه كه از دو قسمت برگ ھا و تنه تشكيل شده است ،آماده می شود .حال می باﯾست با ترسيم ادامه كنگره ھای برگ ھا بر
روی تنه با مداد ،محدوده برگ ھا را برای رنگ آميزی مشخص كنيد .سپس با رنگ اكرﯾليك و ﯾا رنگ ساختمانی روغنی مات داخل اﯾن محدوده را با
دقت سبز كنيد .برای رنگ آميزی تنه درخت ،آن را نيز با استفاده از قلم مو و ﯾكی از انواع رنگ ھای ﯾاد شده در فوق با رنگ اكر بپوشانيد .از آنجا كه
دستگيره ھای انتخابی نقش سيب ھای اﯾن درخت را اﯾفا می كنند ،در صورت لزوم آنھا را با رنگ قرمز رنگ آميزی كنيد .با توجه به ابعاد داﯾره كنگره
دار كه نمادی از برگ ھای سبز درخت سيب است ،تعداد و محل قرار گرفتن سيب ھا را مشخص كرده سپس دستگيره ھا را در محل ھای
مشخص بر روی محدوده برگ ھای درخت با پيچ نصب كنيد .به اﯾن ترتيب درخت سيب رخت آوﯾز آماده می شود .اﯾن درخت را در محل مورد نظر در
اتاق كودك با استفاده از پيچ و ميخ به دﯾوار و احياناً قرنيز چوبی محكم متصل كنيد تا امكان خطر افتادن درخت ھنگام آوﯾختن لباس ھای بچه وجود
نداشته باشد .اﯾن اتصال می باﯾست از چند نقطه در طول درخت صورت گيرد.
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الھام اسمعيلی
منبع  :روزنامه شرق
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لوازم حمام ھای کوچک

ھرچند امروزه ساختن حمام ھای بزرگ دوباره مرسوم شده است اما
بسياری از ما به علت محدودﯾت فضا باﯾد با ھمان حما ھای کوچک کنار
بياﯾيم  .در اﯾن حمام ھای بھتر است از لوازم ظرﯾف تر ولی در عين حال قابل
استفاده بھره مند شوﯾم .
استفاده از ﯾک توالت فرنگی  ،دست شوﯾی و دوش ظرﯾف حمام شمار ا
وسيع تر نشان می دھد  .در صورت جستجو در بازار تعدادی از اﯾن لوازم
ظرﯾف و کوچک تر از حد معمول را خواھيد ﯾافت  .اﯾن لوازم با رنگ ھا و طرح
ھای مختلف وجود دارند  .البته قيمت انھا اندکی بيشتر از لوازم معمولی
می باشد .
در چنين حمامی باﯾد ﯾک دسوت شوﯾی کوچک و به اصطالحی ليليپوتی
نصب شود اما اﯾن دست شوﯾی باﯾد به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوان
دست ھا را درون ان شست  .ھمچنين توجه کنيد ساﯾز شيرھا متناسب با ساﯾز دست شوﯾی باشد .
استفاده از دستشوﯾی ھا ﯾا دوش ھاﯾی که در گوشه ھا نصب می شوند در اﯾن حمام ھا توصيه می شود .
در مورد توالت فرنگی نيز استفاده از توالت فرنگی ھای گرد بر کشيده ترجيح دارد .
در حمام ھای کوچک بھتر است رنگ سراميک و دﯾوارھا و لوازک ﯾکسان باشد  .ھمچنين استفاده زا رنگ ھای شاد و روشن توصيه می شود .
برای تزئين اﯾن حمام ھا بر اﯾينه ھا و اوﯾزھای کوچک و رنگی حوله ھا تمرکز کنيد .
منبع P٣٠world :
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لوازم فرعی حمام

لوازم جانبی که در حمام استفاده می شوند در صوتر زﯾبا و با کيفيت بودن
ھم محيط ارام تر و دلپذﯾرتی را اﯾجاد می کنند ھم جلوه خوبی برای دکور
حمام خواھند بود  .ھمچنين زﯾبا بودن اﯾن وساﯾل سرزندگی و نشاطی را در
حمام اﯾجاد می کند  .بسيار مھم است که حمام ھميشه پاکيزه و تميز
باشد و جرم و کثيفی در آن دﯾده نشود  .امروزه دوباره حمام ھای بزرگ و
لوکس طرفداران زﯾادی پيدا کرده است و در بسياری از منازل حمام به بزرگی
و لوکسی اتاق خواب است  .بھتر است به لوازم اصلی و پاﯾه ﯾک حمام
مانند اﯾنه  ،پرده حمام  ،رخت آوﯾز  ،کمد ھا و ظرف مخصوص نگه داری
شامپو و صابون و لوسيون و مسواک و خميردندادن دقت کنيد .
ھنگام خرﯾد لوازم دقت کنيد که به اندازه کافی بخرﯾد تا حمام لوکس باشد و
انقدر نخرﯾد که حمام زﯾاد شلوغ شود  .ھنگام خرﯾد اﯾن لوازم به فضای حمام خود دقت کنيد  .ھمچنين اﯾن لوازم را مرتب و منظم بچينيد تا حالت
اشفته و نامناسب پيدا نکند  .اﯾن لوازم جانبی حمام را زﯾبا می کنند و باﯾد ھماھنگ با ساﯾر دکوراسيون حمام خرﯾداری شوند  .ﯾک رخت اوﯾز زﯾبا با
جاﯾی برای صابون و لوسيون در کنار دوش ھم زﯾباست ھم مواد مورد نياز را در دسترس شما قرار می دھد .
لوازم بدون کاربرد در حمام را با لوازم کاربردی و زﯾبا جاﯾگزﯾن نماﯾيد  .چيدن منظم تعدادی حوله زﯾبا و رنگارنگ درون قفسه ھا ﯾا اوﯾزان کردن انھا از
ﯾک رخت آوﯾز زﯾبا تاثير زﯾادی در دکوراسيون حمام دارد  .دقت کنيد که لوازم عطری و روغن ھای خوشبو برای بدن جز ضرورﯾات حمام است انھا را
تھيه کرده و به صورت زﯾباﯾی در ﯾک مکان زﯾبا در حمام قرار دھيد  .مثال درون ﯾک سبد حصيری با ﯾک ربان بزرگ و درخشان که با شيشه ھا و
صدفھای رنگی ان را پر نموده اﯾد  .سعی کنيد گلدان ھای گل طبيعی ﯾا مصنوعی را درون حمام و به خصوص در اطراف وان قرار دھيد  .صابون ھا را
از رنگ ھای متنوع و زﯾبا انتخاب کنيد و ربان ھا و شمع ھخای رنگی را فراموش نکنيد .
به ھماھنگی رنگ ھا در حمام اھميت زﯾادی بدھيد  .می توانيد رنگ ھای ھم خانوداه مثل قرمز  ،نارنجی ﯾا صورتی را با رنگ ھای سبز روشن و زرد
به کار ببرﯾد و حس بھار را در حمام اﯾجاد کنيد  .می توانيد از ست ھاﯾی که شامل ظرف شامپو و جاصابونی و جامسواکی است استفاده نماﯾيد تا
مجموعه ای ھماھنگ داشته باشيد  .شما می توانيد با تعوﯾض اﯾن لوازم ارزان قيمت در ھر فصل به حمام خود جلوه ای متناسب اب ان فصل
بخشيد .
حتی می توانيد ﯾک قفسه برای روزنامه ھا ﯾا کتاب ھا در حمام انتخاب کنيد تا در صورت تماﯾل در حمام نيز مطالعه کنيد  .توجه کنيد تمام لوازم
انتخابی شما در برابر اب و رطوبت مقاوم باشند و تميز کردن انھا اسان باشد .
منبع P٣٠world :
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مـحيط خـانهمان را گـرم و دلچسب کنيم
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حتماً براﯾتان پيش آمده که ﯾک روز از خواب بيدار شوﯾد و احساس کنيد،
چقدر از خانه و محل زندگیتان خسته شدهاﯾد و با خود بگوﯾيد:ای کاش به
خانه جدﯾدی میرفتم .عمال ً تحقق اﯾن آرزو امکانپذﯾر نخواھد بود اما راهحل
آن بسيار آسان است .میتوانيد با چند تغيير ساده محيط خانه خود را گرمتر
و دلچسبتر کنيد .به طور مثال:
● روميزیھاﯾی با رنگھای شاد وگرم
ميزھای سفيد و شيشهای اغلب ،خانه را سرد و بیروح میسازند .بنابراﯾن
چنانچه شما ميزھای کوچک و بزرگ خود را با روميزیھاﯾی با رنگھای قرمز،
آبی ،زرد و قھوهای ﯾا ترکيبی از آنھا تزئين کنيد ،ظاھر خانه خود را گرمتر
کردهاﯾد.
برای اﯾن منظور روميزیھای آﯾنهکاری و چھل تکه را میتوانيد بدون صرف
ھزﯾنه زﯾادی خودتان تھيه کنيد.
ھمچنين روميزیھای قلم کار و سنتی خودمان نيز بسيار متنوع و شادند
البته میتوانيد به سراغ صندوق مادر بزرگھا ھم بروﯾد ،چرا که معموال ً چيزھای قدﯾمی زﯾبا و جالبی در ميان آنھا پيدا میشود.
● شمعھای تزﯾينی
ھمانطور که میدانيد ،شمعھای زﯾبا و تزﯾينی در گوشه و کنار خانه شکل شيک و زﯾباﯾی به دکور خانه شما میبخشند .میتوانيد از شمعھای
ارزان قيمت استفاده کنيد و ﯾا با خرﯾد پارافين و ﯾک کتاب راھنمای شمعسازی به راحتی خودتان در منزل شمعھای تزﯾينی زﯾباﯾی تھيه کنيد ،آنھا را
در شمعدانھای فانتزی گذاشته و ھنگام صرف شام با ھمسرتان ،شمع روشن کرده و محيط شاعرانهتری اﯾجاد کنيد .ضمناً استفاده از چند قطره
اسانس در تھيه شمعھا ھم میتواند ھوای خانه تان را خوشبو کند و ھم بوی ماندگی و نا را از بين ببرد.
● تابلوھای شاد
به خاطر داشته باشيد که دﯾوارھای سفيد و لخت ،محيط سرد و بیروحی برای خانه اﯾجاد خواھد کرد ،بنابراﯾن نصب چند تابلوی ھنری زﯾبا با
قابھاﯾی که با دکور منزلتان ھماھنگی دارد ،میتواند بسيار مؤثر باشد  .چنانچه تواناﯾی خرﯾد دارﯾد ،میتوانيد از تابلوھای رنگ روغن ھنرمندان
خرﯾداری کنيد و در غير اﯾن صورت میتوانيد در ھر زمينهای که ھنری دارﯾد ،تابلوھای گل چينی ،تابلوھاﯾی از کار دست خودتان چون پولکدوزی،
سرمهدوزی و غيره تھيه کنيد ،ضمناً قاب کردن پارچهھای چھل تکه ھم کارھنری زﯾباﯾی خواھد شد .در نھاﯾت در صورت نبود امکان میتوانيد عکس
خانوادگی خود چون عکس عروسی و ﯾا تصوﯾر زﯾباﯾی از فرزندتان را بزرگ کنيد آن را قاب گرفته و به دﯾوار نصب کنيد.
از راھھای پيشنھادی دﯾگر ،خشک کردن گل برای تھيه تابلو است .شما میتوانيد به راحتی با چيدن گلھای زﯾباﯾی که در طبيعت میبينيد و
خشک کردن آنھا در الی کتاب ،آنھا را روی مقوای تيره و ﯾا پارچه مخمل سياھی قرار دھيد و با ﯾک قاب شيشهای کار زﯾباﯾی تھيه کنيد .البته در
مواردی از خشک کردن پروانهھا ھم استفاده شده که البته از جانب طرفداران حيوانات شدﯾداً مورد انتقاد قرار گرفته است.
● ميز عکس
از کارھای جالب دﯾگری که میتوان به آن اشاره کرد ،تھيه ﯾک ميز ﯾا اختصاص ھر چيز موردنظر در منزل برای قرار دادن عکسھای خاطرهانگيز از
خانوادهتان است .تنھا کافی است به سراغ آلبوم عکسھایتان بروﯾد و چند عکس زﯾبا مثل عروسیھا ،تولدھا و سالگردھا را دست چين کنيد و
براﯾشان قاب تھيه کنيد و پس از انداختن ﯾک روميزی زﯾبا و متناسب با قابھا آنھا را روی ميز موردنظرتان قرار دھيد تا ھمه از زنده شدن خاطرات و
لحظهھای شيرﯾن زندگی شما لذت ببرند.
● شش قانون اساسی دکوراسيون
خانه ھمان جاﯾی است که وقتی قرار است به آن برگردﯾم ،ھمه اجزاﯾش آدم را به سمت خودش میکشد .قطعاً ﯾکی از اﯾن اجزاﯾی که آدم را به
سمت خانهاش میکشد ،سليقهای است که در چيدمان اجزای خانه به کار رفته است .اﯾن چند قدم را بردارﯾد تا به ﯾک دکوراسيون مطلوب و در
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عين حال شخصی دست پيدا کنيد.
 (١از نصب تابلوھای کوچک روی دﯾوارھای بزرگ اجتناب کنيد .با اﯾن کار ھم از ارزش اثر ھنری کم میشود و ھم دﯾوار خانه کوچک به نظر میرسد.
تابلوھای ھنری باﯾد دوسوم پھنای دﯾوار را پوشش دھند تا بشود آنھا را ﯾک عنصر دکوراتيو به حساب آورد.
 (٢اگر میخواھيد دﯾوارھای اتاقتان مرتفع به نظر بياﯾد ،از چندﯾن تابلوی عمودی در کنار ھم استفاده کنيد .اگر دوست دارﯾد دﯾوارھای اتاقتان پھن
و طوالنی به نظر آﯾد ،چندﯾن تابلوی افقی را در کنار ھم قرار دھيد.
 (٣قبل از انجام رنگآميزی نھاﯾی ،از عالقهتان به رنگ مورد نظر مطمئن شوﯾد .شاﯾد بد نباشد که آن را در جای کوچکی امتحان کنيد و زمانی که از
شدت روشنی ،تيرگی و ﯾا درخشندگی رنگ اطمينان حاصل کردﯾد ،آن را برای کل دﯾوارھا به کار ببرﯾد .بھتر است امتحان رنگ را در زﯾر ھمان نوری
انجام دھيد که بيشترﯾن زمان را با آن سپری میکنيد.
)۴نورھا میتوانند روی رنگھا تأثير بگذارند .برای مثال ،نورھای زرد مقداری گرما و زردی به رنگ اضافه میکنند .در مقابل ،نورھای سفيد ،باعث
اضافه شدن کمیرنگ آبی به دﯾگر رنگھا میشوند.
 (۵استفاده از تابلوھای نقاشی به ھماھنگی و زﯾباﯾی خانه بسيار کمک میکند ،ولی به ھنگام نصب اﯾن تابلوھا باﯾد در نظر داشته باشيد که در
ارتفاعی باالتر و ﯾا پاﯾينتر از حد تعرﯾفشده قرار نگيرند .حد تعرﯾفشده نصب تابلوھا درحقيقت ھمان ميانگين قد افراد بزرگسال خانواده است ،ﯾعنی
در فاصلهای مابين  ١۵٨تا  ١٧٠سانتیمتر از کف زمين .اگر قصد دارﯾد مجموعهای از تابلوھا را روی دﯾوار به نماﯾش گذارﯾد ،میتوانيد اﯾن دامنه را به
 ١٣٠تا  ١٨۵سانتیمتر گسترش دھيد.
 (۶اگر میخواھيد اتاقھا بزرگتر از حد واقعی به نظر برسند ،از رنگھای روشن و درخشنده استفاده کنيد .برعکس ،اگر فضای وسيعی در اختيار
دارﯾد و میخواھيد که کوچکتر به نظر برسد ،رنگھای تيره به کار ببرﯾد.
منبع  :نوآوران فناوری اطالعات
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مبلمان منازل کوچک

مبلمان جزو اصلی ترﯾن عناصر طراحی داخلی و دکوراسيون ھر خانه است.
مبلمان به طور کلی انواع ميز ،صندلی ،مبل ،بوفه و ...را شامل می شود
که مجموعاً عناصر غير ساختاری معماری داخلی را شکل می دھند .انجام
فعاليت ھای گوناگون نياز به مبلمان متناسب دارد و از اﯾن طرﯾق محيط
شکل مناسب مسکونی می گيرد.
انتخاب انواع مبلمان به لحاظ اندازه ،طرح ،رنگ و ...در ارتباط نزدﯾک با اندازه
خانه و فضای مورد نظر ،روحيه ساکنان و نوع استفاده از آن قرار دارد.
به طور کلی ميان مبلمان و عناصر ساختاری )کف ،دﯾوار ،سقف ،پله و(...
ﯾک فضا ،دو نوع ارتباط میتواند وجودداشته باشد:
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 (١اجزای مبلمان به صورت آزادانه و به راحتی در فضا قرار می گيرد و چيدمانھای مختلف آن امکان پذﯾر است؛ و شراﯾط انجام فعاليت را مھيا می
سازد .اﯾن چيدمان بيشتر برای خانه ھای بزرگ و متوسط پذﯾرفتنی است.
 (٢مبلمان در ﯾک ﯾا چند جزء خود ارتباط تنگاتنگ با فضا دارد و براساس شکل فضا و محل استقرار ،انتخاب ﯾا طراحی می شود .به اﯾن نوع مبلمان
درون ساخت گفته می شود و عمدتاً برای خانه ھای کوچک و استفاده بھينه از فضا مناسب است.
امروزه کوچک شدن الگوی محل سکونت امری ناگزﯾر است که به دنبال افزاﯾش دائم جمعيت و تراکم بافت شھری راﯾج شده است .خوشبختانه
اﯾن امر ھميشه به ھمراه کاھش نيازھای فضاﯾی و فعاليتی نيست .از سوی دﯾگر دستيابی به رفاه و کيفيت مطلوب محيط زندگی ،در خانهھای
کوچک نيز امکان پذﯾر است.
آشناﯾی با نکات زﯾر در مورد مبلمان درون ساخت برای استفاده ھرچه بھتر از فضا ھمراه با دکوراسيون مناسب ،مفيد است:
 انتخاب فرم و طرح در مبلمان درونساخت با محدودﯾت زﯾادی روبه رو نيست و بيشتر به اﯾدهھای خالقانه طراح و افراد خانه برای بھرهمندی ھرچهبيشتر از فضا مربوط است تا انواع وساﯾل معمول که تحت عنوان مبلمان منزل در فروشگاهھا عرضه می شود.
 استفاده جداگانه و مستقل از ھر ﯾک از اثاث خانه به وضوح نياز به فضای بيشتر را الزامی می سازد ،زﯾرا ھر ﯾک از وساﯾل )از بوفه تا آباژور( دارایحرﯾم فيزﯾکی در پيرامون خود ھستند .استفاده چند منظوره از وساﯾل کامال ً با ماھيت مبلمان درون ساخت ھماھنگ است و از طرﯾق آن با کمترﯾن
فضا می توان بيشترﯾن نيازھا را پاسخ داد.
 استفاده کامل از انواع وساﯾلی که براساس شکل فضا طراحی شده باشند موجب می شود انعطاف پذﯾری و تنوع بخشيدن به دکوراسيون بهلحاظ فرم و شکل به مرور زمان کاھش ﯾابد و به تنوع در رنگ و جزئيات مربوط به آن محدود شود .بنابراﯾن دقت نظر در طراحی اﯾن وساﯾل برای
افزاﯾش آرامش و ممانعت از آشفتگی ِ ظاھری ضروری است.
ھمچنين اﯾن نکته را نباﯾد فراموش کرد که نمی توان تمام وساﯾل خانه را به اﯾن ترتيب تدارک دﯾد ،چون بعد از مدتی ﯾکنواختی و کسالت را به دنبال
دارد .بنابراﯾن استفاده از آن تا حد نيازھای فعاليتی فيزﯾکی کافی است و برخی وساﯾل ھم باﯾد آزادانه چيده شوند.
 در گوشهھاﯾی از فضا که بسته ھستند و در معرض رفت و آمد قرار ندارند ،ﯾا دو سمت شومينه به وﯾژه اگر در کنج واقع شده باشد با تعبيهنيمکت ﯾا سکوھاﯾی می توان فضای نشيمن مناسب بدون مبل و ﯾا با استفاده از ﯾک ﯾا دو مبل آزاد به وجود آورد )فضای زﯾر نيمکت ﯾا سکو نيز قابل
استفاده است(.
 در تلفيق انواع وساﯾل ،چھارچوب و قالب خاص وجود ندارد ،مثال ً ﯾک کتابخانه می تواند با بوفه ،ميز صوتی  -تصوﯾری  ،قسمت نشيمن و حتیشومينه ترکيب شود .مناسب ترﯾن شيوه آن است که بيشترﯾن نزدﯾکی را با خواست افراد داشته باشد.
 اولين گام برای استفاده از اﯾن نوع مبلمان ،تشخيص نيازھا و خواست ساکنان و مشخصات فضا برای ارائه ﯾک اﯾده کلی و مناسب است .سپسطرح با توجه به جزئيات و اندازهھای موجود و الزم براساس انتظاراتی که از مبلمان راحت و شيک می رود به کمک طراحان ،سازندگان ﯾا انواع
کتابھا و مجالت وﯾژه تھيه می شود؛ اﯾن به معنای آن است که داشتن اﯾده مناسب به تنھاﯾی متضمن ارائه نتيجه مطلوب نيست ،بلکه اﯾده خوب
ھمراه با طرح ھنرمندانه و کيفيت مناسب اجراست که جذابيت را به ھمراه کاراﯾی اﯾجاد می کند.
 مسئله انتخاب مصالح و رنگ در مبلمان درون ساخت اھميت وﯾژهای دارد .استفاده از مصالح سنگين برای فضاھای کوچک ھرچند ممکن استکاراﯾی فضا را به دنبال داشته باشد ،اما موجب دلگيری و سنگينی فضا می شود .به اﯾن ترتيب استفاده از مصالح سبک و ظرﯾف نظير چوب و رنگ
ھای روشن با تنوع و تضاد رنگ کنترل شده مطلوب است.
 به نظر بسياری از افراد ،استفاده از مبلمان درون ساخت نامتعارف است و ھزﯾنه انجام دکوراسيون درون ساخت بيش از ھزﯾنه خرﯾد تک تکوساﯾل مورد نياز به نظر می رسد .اما نکته مھم استفاده چند منظوره از اﯾن نوع مبلمان و تأمين حداکثر نيازھا در حداقل فضاست که نياز به خرﯾد
خرده رﯾزھا را کاھش می دھد .از سوی دﯾگر چون ساخت و تھيه اﯾن مبلمان در ھماھنگی با ابعاد و اندازه فضاست ،معموال ً زﯾباﯾی ،آرامش و تعادل
بيشتری را نيز در خانه اﯾجاد می کند.
منبع P٣٠world :
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مبلمان؛ زيبايی ،راحتی ،رنگ و سپس ايمن بودن!

کوچک شدن محل سکونت امری ناگزﯾر است و آن نيز در پی تراکم بافت
شھری رخ می دھد اما اﯾن موضوع ھمواره به منزله کاھش نيازھای فضاﯾی
وفعاليتی نيست .با چيدمان مناسب حتی می توان در ﯾک خانه کوچک،
آرامش و رفاه را به ارمغان آورد .به راستی شما ھنگام خرﯾد اثاثيه منزل
ومبلمان ،چه نکاتی را مدنظر قرار می دھيد؟ زﯾباﯾی ،کاربرد ،رنگ و ﯾا قيمت
آن؟ در ھر صورت بھتر است اﯾمن بودن را ھم به فھرست معيارھاﯾتان اضافه
کنيد چون ممکن است اشيای زﯾباﯾی که در اتاق ھا و راھروھا و سقف خود
قرار می دھيد و ﯾا نصب می کنيد به ھنگام سوانح طبيعی از جمله زلزله
بسيار حادثه ساز باشند.
برخی از مبلمان ھا فی نفسه خطرناکند آنھا رانخرﯾد .زﯾر تلوﯾزﯾون ھا ،کمدھا و دکورھای شيشه ای سال ھاست در فروشگاه ھای معتبر فروخته
نمی شوند ،با اﯾن حال در کشور ما بسياری از مردم ھنوز شيفته چنين وساﯾلی ھستند .به واقع سطوح صيقلی شيشه ،خم و رنگ آن عده ای را
می فرﯾبد اما در صورت بروز زمين لرزه و در پی تکان ھای شدﯾد ساختمان ،قطعات شيشه ای به سھولت از بدنه جدا می شوند ﯾا در درون قاب
خود خرد می شوند و بسيار خطر سازند) .مبلمان و اثاثيه درون ساخت ،در حال حاضر در اولوﯾت چيدمان درونی خانه ھاست( .ميزھا و پاﯾه ھای
) ( standسنگی و چدنی نخرﯾد .اﯾن نوع محصوالت با آنکه گران قيمت ھستند ،در شراﯾط زلزله مانند چکش به اﯾن طرف و آن طرف پرتاب می
شوند و ھمه چيز را خراب می کنند .چنان چه در جاﯾی مجبور به استفاده از شيشه ھستيد ﯾا نمی توانيد از نياز خود چشم بپوشيد ،از فروشنده
بخواھيد براﯾتان به صورت اختصاصی از ورق ھای آکرﯾليک استفاده کند .اﯾن ورق ھا در اﯾران به پلکسی گالس معروف اند و به دو دسته اﯾرانی و
خارجی تقسيم می شوند .با اﯾن تفاوت که آکرﯾليک از شيشه گران تر است و در اثر دستمال کشی خش برمی دارد .به ھر روی گاھی الزم است
بين شيک و اﯾمن بودن ﯾکی از برگزﯾنيد!
از خرﯾد کتابخانه ھا و قفسه ھای بلند و نيز از دکورھاﯾی که عمده وزنشان در قسمت باالﯾی است خودداری کنيد .سازه ھای بلند به خاطر
لنگرشان در پی ﯾک ضربه و ﯾا حرکت ساده می افتند و چه بسا جان فرد را )به وﯾژه ھنگام خواب( تھدﯾد کنند .بيشتر زلزله ھا نزدﯾک به سحر رخ
داده اند .به طور کلی ﯾک مبلمان خوب باﯾد خوداﯾستا باشد و توزﯾع وزن آن به طرف پاﯾين باشد نه باال.
مبلمان و دکورھای با لبه تيز و برنده نخرﯾد .سازه ھای فلزی که به عنوان کتابخانه ھای فلزی ارزان قيمت فروخته می شوند لبه ھای تيزی دارند که
خطرناک است .ھمچنين برخی ميزھا و بوفه ھا که در آنھا از ورق ھای شيشه و فلز بدون پوشش و قاب استفاده می شود ،می تواند جان افراد را
به خطر اندازد.
● مبلمان ھر چه سبک تر بھتر!
از خرﯾد مبلمان ھاﯾی که در آنھا به ميزان زﯾادی از فلزھای سنگين استفاده شده است بپرھيزﯾد .سازه ھای فوالدی خطرناکند و در شراﯾط زلزله ﯾا
بازی و شيطنت کودکان ،خطرناک تر ھم می شوند .ھمواره بھتر است از مواد سبک تری مانند آلومينيوم ﯾا چوب استفاده شود تا از سازه ھای
آھنی و فوالدی .دقت کنيد آنچه که در بازار می بينيد بيشتر سازه ھای فوالدی است که با رنگ ﯾا آبکاری پوشش داده شده است .از خرﯾد کمدھا،
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تابلوھا ،گلدان ھا و ﯾا اجزای سنگينی که به دﯾوار و سقف نصب می شوند خودداری کنيد پيچ و رولپالک اﯾن دسته اشيا به مرور زمان سست می
شوند زﯾرا اندود و جنس دﯾوار به مرور زمان ضعيف تر می شود .و در پی اندک تکان جدا شده و سقوط می کنند.
منبع  :روزنامه جوان
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مجموعه لوازم حمام

مجموعه لوازم ھماھنگ استفاده شده در حمام می تواند نمای ﯾک سوئيت
ھماھنگ و زﯾبا را به حمام ببخشد  .اﯾن سری وسائل از انواع قدﯾمی تر تا
انواع جدﯾد وجود دارد  .لوازم مردن تر کوچک تر و ساده تر ھستند و از لوازم
قدﯾمی تر و سبک ھای وﯾکتورﯾاﯾی می توان در حمام ھای با نمای قدﯾمی
تر و بزرگ تر استفاده نمود .
اگر حمام کوچک است از مجموعه لوازم گوشه ای استفاده کنيد و اگر حمام
بزرگی دارﯾد از وان ھا و دست شوﯾی ھای تزﯾينی و ستون ھای زﯾبا بھره
مند شوﯾد .
معمول ترﯾن لوازم حمام عبارتند از  :دست شوﯾی  ،وان  ،دوش و تشت ﯾا
ﯾک دست شوﯾی جدا برای شستن لباس .
بھتر است لوازم اراﯾشی و نظافتی کوچی را که در حمام استفاده می کنيد درون جعبه ھای زﯾبا و فانتزی قرار دھيد تا به نوعی به عنوان لوازم
تزئينی نيز در نظر اﯾند .
در اکثر حمام ھای امروزی از قفسه ھا و کابينت ھا نيز در کنار ساﯾر لوازم استفاده می شود  .اگر از کابينت ھا ﯾا کمد ھای بلند در حمام استفاده
می کنيد چوب لباسی ھای را برای اوﯾزان کردن لباس ھا و حوله ھا درون انھا قرار دھيد .
ھمچنين می توانيد از ميزھای گردان کوچک برای قرار دادن اسپری ھا و شامپوھا و  ....استفاده کنيد .
در صورت کمبود جا گيره ھای مربوطه به اوﯾزان نمودن حوله ھا را بر روی در نصب کنيد  .می توان از جا لباسی ھای چند طبقه استفاده نمود و
حوله ھای مختلف و رنگی زﯾبا را درون انھا قرار داد  .ھمچنين می توانيد قالب ھای تزﯾنی و زﯾبا را در پشت در ﯾا کنار وان نصب کنيد تا ربدوشامبر ﯾا
حوله خود را به ان اوﯾزان نماﯾيد .
استفاده از قفسه ھای دوﯾاری در حمام ھای کوچک و گنجه و کابينت در حمام ھای بزرگ  ،صندلی ھا و نيمکت ھای رنگی به حمام شما زﯾباﯾی و
صميميت اضافه می کند .
در حمام ھای امروزی به جای قفسه ھای پالستيکی از قفسه ھای چوبی ﯾا شيشه ای استفاده می شود  .در باال و پاﯾين قفسه ھا نيز معموال
چراغ ھاﯾی را قرار می دھند .
منبع P٣٠world :
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مجموعهای از جعبهھا

▪ انتخاب ﯾک ترکيببندی مناسب و زﯾبا روی دﯾوار :شما میتوانيد تعدادی
جعبه ساده ﯾا تفکيکشده را به صورت مجموعهھای چندتاﯾی با فواصلی
تعيينشده و مساوی از ھم ،به حالتھای مختلف پلکانی ،ردﯾفی ،موازی و
فرمھای ابتکاری دﯾگری که به لحاظ زﯾباﯾیشناسی و کاربردی مناسب
باشند ،روی دﯾوار نصب کرده و از فضای داخل آن باتوجه به نيازھای آن
قسمت از خانه استفاده کنيد.
دﯾوارھای خالی آشپزخانه و سروﯾسھای بھداشتی برای نصب اﯾن
مجموعهھا در ابعادی کوچک بسيار مناسبند.
▪ حاشيهای جعبهای روی دﯾوار اتاق خواب:
در اﯾن تصوﯾرمجموعهای از اﯾن جعبهھا را که به صورت ﯾکیدرميان دردار
ھستند ،روی ﯾک خط افقی واقع در دﯾوار باالی تختخواب و ھمچنين دﯾوار
مجاور آن ،مالحظه میکنيد .اﯾن جعبهھا ھمزمان چندﯾن کاربرد مختلف
شامل کتابخانه ،پاتختی ،جای چراغ مطالعه و لوازم تزئينی و کاربردی و ...در
اتاق خواب را خواھند داشت.
▪ کمجا و کاربردی:
در اﯾن تصوﯾر ھم دو جعبه مستطيلشکل عمودی را با طولھای مختلف میبينيد که فضای داخل ھرﯾک از آنھا به چند قسمت مساوی تقسيم
شده و در سطح زﯾرﯾن ھرﯾک از آنھا چرخ تعبيه شده است.
اﯾن جعبهھای عمودی کمجا و متحرک در کنار ھم مجموعهای کاربردی را تشکيل میدھند.
منبع  :ھمشھری آنالﯾن
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محبوبترين رنگھا برای منزل

www.takbook.com

www.takbook.com

ھنگامی که قصد دارﯾد فضای داخلی منزل ود را تغيير داده ﯾا تعمير کنيد ،باﯾد
به نکات مھم بسياری توجه کنيد .ﯾکی از مھمترﯾن نکات ،رنگ است .رنگ
ﯾک اتاق ﯾکی از پر اھميت ترﯾن عناصر تزئينی ﯾک اتاق است.
شما با طرحرﯾزی صحيح ميتوانيد رنگ را برای اﯾجاد حال و ھواﯾی خاص،
افزودن به ارتفاع سقف ﯾا به ارمغان آوردن گرما در سردترﯾن مکانھا ،به کار
برﯾد .رنگی که با دقت و صحيح انتخاب شده باشد ميتواند با کمترﯾن ھزﯾنه،
اھدافی از اﯾن دست را محقق کند.
رنگ سفيد ،ﯾکی از پر طرفدارترﯾن رنگھا برای دﯾوار است .سفيد رنگی بسيار
تطبيق پذﯾر بوده و ميتواند در ھر خانه ای به بھترﯾن شکل ممکن مورد
استفاده قرار بگيرد .اﯾن رنگ تقرﯾبا با ھر سبک و سليقه دکوراسيون جور در
ميآﯾد و استفاده از آن چند مزﯾت عمده دارد .شاﯾد مھمترﯾن اﯾن مزاﯾا ،قابليت رنگ سفيد در بزرگ جلوه دادن فضاھای کوچک باشد .حتی حتی
کوچکترﯾن اتاقھا ھم با دﯾوارھای سفيد چند متر بزرگتر به نظر ميرسند .مزﯾت دﯾگر ،افزودن نور اتاق و اﯾجاد حالت تازگی و تميزی است .سفيد برای
اتاقھای ﯾک خانه ﯾيالقی ﯾا خانه ھای مناطق گرم بسيار مناسب است و ميتواند از حرارت روزھای داغ تابستانی بکاھد.
با اﯾن حال ،رنگ سفيد با ھمه محسناتش ،معاﯾب اندکی نيز دارد .اگر تعداد دﯾوارھای سفيد بيش از حد باشند ،فضای خانه سرد و ناوشاﯾند به نظر
ميرسد .از طرفی تميز نگھداشتن اﯾن رنگ ھم کار چندان ساده ای نيست.
بسياری از افراد برای خنثی کردن مشکالت رنگ سفيد ،قبل از رگ زدن به دﯾوارھا ،مقداری از رنگی دﯾگر را به رنگ سفيد اضافه ميکنند .افزودن
اندکی رنگ قرمز ﯾا آبی ميتواند تاثير سرد و چشم آزار سفيد مطلق را از بين برده و در عين اﯾنکه در نھاﯾت رنگ ھمچنان سفيد دﯾده ميشود ،اما
بسيار چشم نوازتر خواھد بود .رنگ بسيار پر طرفدار دﯾگر ،رنگ شيری ﯾا کرم است .رنگ کرم به خصوص برای استفاده در فضاھای بزرگ انتخابی
مناسب است .بر خالف سفيد اﯾن رنگ موجب بزرگ نماﯾی فضا نميشود .وجود اندکی رنگ گرم در اﯾن ترکيب ،اندکی حس مردانه به فضا منتقل
ميکند .اﯾن رنگ با طيف وسيعی از رنگھا ،به خصوص انواع آبی و صورتی ترکيبی جذاب اﯾجاد ميکند .اﯾن رنگ را در اتاقھای کوچک به کار نبرﯾد زﯾرا بر
فضا سنگينی کرده و اتاق را به شدت افسرده کند.
عالوه بر سفيد و طيف رنگھای کرم -قھوه ای ،چند رنگ پرطرفدار دگر نيز برای رنگاميزی فضای داخلی وجود دارد .محبوب بودن بعضی از رنگھا
معموال به کاربرد اتاق ھم بستگی دارد.
برای مثال ،زرد رنگی گرم است که معموال با خوشبختی و شادی و پاﯾکوبی مرتبط است .اﯾن رنگ به مقدار زﯾاد برای آشپزخانه و حمام مورد
استفاده قرار ميگيرد .زرد برای استفاده به مقدار کم برای تاثيری ظرﯾف و شادی آور در اتاقھا نيز به کار ميرود .مثال اگر دﯾوار باالی وان حمام را زرد
کنيد ،از استحمام خود بيشتر لذت خواھيد برد.
ﯾک رنگ گرم پر طرفدار دﯾگر ،قرمز است .قرمز رنگی بسيار پوﯾا و پر تحرک است و به ھمين دليل عده بسياری آنرا تنھا برای تقوﯾت رنگ اتاق و در
گوشه و کنار استفاده ميکنند نه در تمام اتاق .افزودن چاشنيھای کوچکی از رنگ قرمز در قالبھاﯾی چون کوسنھای کوچک در اتاق نشيمن ﯾا ﯾک
ظرف پر از سيب بر روی ميز آشپزخانه ميتواند اﯾن فضاھای پر استفاده را بيش از پيش پر انرژی کند .ﯾک مزﯾت رنگ قرمز اﯾن است که ميتوان آنرا به
شيوه ھای مختلف تعدﯾل ﯾا تشدﯾد کرد .اگر کمی نارنجی به آن اضافه کنيد ،رنگ قرمزی بيش از پيش درشان واھيد داشت .اگر ھم به زمينه ھای
رنگی سرد تماﯾل بيشتری داشته باشيد ،ميتوانيد به سراغ ترکيبات رنگ قرمز با آبی رفته و در عين برخورداری از رنگی مشخص و دﯾدنی ،آنچنان
قرمز قرمز ھم نباشيد.
رنگھای موجود در سمت سرد طيف رنگ نيز ،از جمله رنگھای پر مصرف ھستند .رنگ آبی برای استفاده در اتاق واب و به خصوص اتاق پسر بچه ھا
مورد استفاده قرار ميگيرد زﯾرا بيش از ھر رنگی با جنسيت آنھا ھمخوانی دارد .اﯾن رنگ برای اتاق خواب بزرگساالن نيز بسيار مناسب است و با
داشتن انواع ساﯾه و روشنھا ميتواند در ﯾک اتاق خواب مشترک ،با وساﯾل و انتخابھای ھر دو جنس ھمخوانی داشته باشد .آبی کمرنگ ،برای عده
بسياری ﯾادآور روزھای آفتابی تابستان است و رنگھای الجوردی و آبی درﯾاﯾی نشانگر ظرافت و زﯾباﯾی ھستند.
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در کل ،رنگھا بنا به مناسبتھا ،شراﯾط آب و ھواﯾی ،کاربرد خاص ﯾک اتاق و دالﯾل مختلف دﯾگر مورد استفاده قرار ميگيرند و اگر رنگی کاربرد کمتری
دارد ،به معنای نامناسب بودن آن نيست .محبوبترﯾن انتخابھا ،از آن جھت عموميت ﯾافته اند که ميتوانند با انواع سليقه ھا و نيازھای افراد منطبق
شده و طيف وسيعی از سبکھا و شيوه ھای چيدمان گوناگون را با خود ھمراه کنند.
منبع  :ساﯾت فرﯾا
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مسائلی که در مورد اتاق کودک بايد در نظر گرفته شود .

آماده کردن ﯾک اتاق برای کودک نورسيده ھميشه بخشی از لذت بچه دار
شدن و توسعه ﯾک خانواده است و تولد نوزاد ھمواره واقعه ای است که
دﯾگر اعضای خانواده چند ماه در انتظار آن بوده اند .والدﯾن اغلب با عشق و
عالقه فراوان اتاق اولين نوزاد خود را آماده می کنند و وساﯾل الزم برای
آساﯾش و راحتی او را تدارک می بينند .اما در حقيقت نوزادان برای آساﯾش
و زندگی راحت به وساﯾل و ابزار متعدد و بی شماری نياز ندارند و اغلب
نيازھای واقعی آنھا به چند وسيله ابتداﯾی محدود می شود.
در تھيه و تدارک اتاق نوزاد ﯾکی از مھم ترﯾن نکاتی را که باﯾد ھمواره به
خاطر داشته باشيم ،رشد و تغيير بسيار سرﯾع نوزادان و نيازھاﯾشان است.
از اﯾن رو ھنگام برنامه رﯾزی برای دکوراسيون اتاق کودک از رنگ آميزی و
پوشش دﯾوارھا و کف اتاق گرفته تا خرﯾد وساﯾلی مانند تخت و کمد و از اﯾن
قبيل چيزھا  ،باﯾد اﯾن واقعيت را در نظر داشته باشيم که اغلب وساﯾل
نوزادان پيش از آنکه فرسوده شوند بی استفاده می شوند و نوزاد به دليل
رشد سرﯾع و تغييرات محسوس در زمانی کمتر از ﯾک سال قادر به استفاده
از بسياری از وساﯾل اوليه اش نخواھد بود .بنابراﯾن در انتخاب وساﯾل و رنگ آميزی اتاق نوزاد اﯾن سرعت را به خاطر داشته باشيد و از رنگ ھاﯾی
بھره بگيرﯾد که برای چند سال اوليه زندگی کودک مناسب باشند .ھمچنين وساﯾلی چون تخت و کمد را به گونه ای انتخاب کنيد که در چند سال
آتی نيز قابل استفاده باشند .بسياری از تختخواب ھاﯾی که برای نوزادان ساخته می شوند قابل تغيير بوده و به راحتی به طول تختخواب اضافه
می شود ﯾا نرده ھای کنار تخت در اﯾن تختخواب ھا امکان جدا شدن داشته و می توان به راحتی آنھا را کنار گذاشت .به اﯾن ترتيب تخت جوابگوی
نياز کودک تا سنين  ۶-٨سالگی خواھد بود و والدﯾن مجبور به صرف ھزﯾنه مجدد برای تغيير تخت پس از  ٣سال اول زندگی نيستند و ﯾا کشوھاﯾی
که از سطح روﯾشان می توان به عنوان جای تعوﯾض لباس و پوشک نوزاد استفاده کرد در ھمه سنين به عنوان کشوھاﯾی که لوازم گوناگون کودک
را در خود جای می دھند قابل استفاده ھستند.
ھنگام برنامه رﯾزی برای اتاق نوزاد به سيستم گرماﯾی و نورپردازی اتاق نيز توجه داشته باشيد .دمای اتاق نوزاد باﯾد ھمواره بين  ١٩تا  ٢٢درجه
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سانتيگراد باشد .از اﯾن رو با توجه به امکانات منزل باﯾد راھی اﯾمن برای تامين اﯾن دما در اتاق کودک در نظر گرفته شود.
نور مستقيم و درخشان برای نوزادان مناسب نيست .به ھمين دليل برای تلطيف نور خورشيد در روز از پرده ھای نازکی که نور را از خود عبور داده
اما از تندی آن می کاھند برای پنجره ھای اتاق نوزاد استفاده کنيد و در شب برای تأمين نور اتاق از چراغ ھاﯾی که نور را به سقف می تابانند برای
اﯾجاد نور غيرمستقيم و کافی بھره بگيرﯾد .نور اتاق کودک در طول شب نيز از اھميت وﯾژه ای برخوردار است چرا که نوزادان اغلب در طول شب نياز
به تغذﯾه دارند و اتاق نوزاد باﯾد در شب از ميزانی از نور بھره مند باشد تا ضمن آنکه مادر را به انجام امور معمولی چون تغذﯾه کودک و ﯾا تعوﯾض
پوشک او قادر می سازد موجب بيداری کامل و ھوشيار شدن نوزاد نيز نشود .استفاده از کليدھای تاﯾمردار که مقدار نور را تنظيم می کنند ﯾکی از
بھترﯾن راه ھای پاسخگوﯾی بر اﯾن نياز است .در غير اﯾن صورت می توان از چراغ خواب ھای کوچک نيز برای تأمين اﯾن مقدار نور سود برد.
منبع P٣٠world :
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مشخصات اتاق و محل خواب کودک

● شراﯾط کلی اتاق مناسب برای استراحت نوزادان و کودکان را بيان کنيد؟
▪ اگر اﯾن امکان وجود دارد که ﯾکی از اتاق ھای منزل و ﯾا گوشه ای از ﯾکی از
اتاقھا را به کودک اختصاص داد ،باﯾد قبل از تولد کودک ،مکان وﯾژه وی را
آماده ساخت و اگر الزم است که اتاق رنگ شود ،زمان کافی برای خشک
شدن آن را در نظر گرفت .در صورت امکان ،آفتاب گيرترﯾن و دلبازترﯾن و بی
سر و صداترﯾن اتاق را باﯾد به او اختصاص داد .دﯾوارھای اتاق باﯾد سفت و
محکم باشد و خرده ھای گچ و خاک و سنگ از آن رﯾزش نکند و خطر
فرورفتن آنھا در پاھا و دست ھای وی وجود نداشته باشد .پرده ھای اتاق
باﯾد کامال ً در محل خود سفت و محکم شده و از جنسی باشد که در اثر
کشيدن کودک پاره نشده و از محل خود خارج نگردند .باﯾد از گذاشتن اشيای
لوکس و تجملی و مازاد بر احتياج ،در اتاق کودک خودداری شود.
● کفپوش اتاق کودکان باﯾد چه شراﯾطی داشته باشد؟
▪ کفپوش اتاق کودک باﯾد از نوع قابل شستشو و از رنگ ھای شاد و نقش
ھای زﯾبا که به فراوانی در بازار موجود است انتخاب شود .اگر کف از نوع پارکت است باﯾد اقدامات الزم جھت پيشگيری از خراب شدن آن انجام
گيرد .بھتر است در اتاق کودک فرش پھن نشود؛ زﯾرا عالوه بر اﯾنکه گرد و خاک را در خود نگه می دارد ،زمانی که کودک شروع به راه رفتن کرد،
پاﯾش به آن گير کرده و مرتباً زمين می خورد.
● برای دﯾوارھای اتاق کودک ،از چه نوع پوشش ھاﯾی می توان استفاده کرد؟
▪ روی دﯾوارھا را می توان با کاغذ دﯾواری قابل شستشو پوشاند .ھمچنين می توان به جای کاغذ دﯾواری ،دﯾوارھا را با انواع رنگ ھای روغنی قابل
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شستشو رنگ آميزی نمود و اگر به علت ھزﯾنه رنگ آميزی روغنی ،انجام اﯾن کار در سطح تمام دﯾوارھا مقدور نيست ،حداقل تا ارتفاع ﯾک متر را
می توان رنگ زد.
● چه رنگ ھاﯾی برای رنگ آميزی اتاق کودک مناسبتر ھستند؟
▪ باﯾد رنگ دﯾوارھا ،سقف و درب و پنجره اتاق کودک را از رنگ ھای مالﯾم و آرام بخش که با رنگ کفپوش نيز ھماھنگی داشته باشد ،انتخاب کرد و
مخصوصاً دقت نمود که رنگ آميزی ،چشم کودک را خسته نکند.
● مناسب ترﯾن درجه حرارت برای اتاق کودک چيست؟
▪ نوزادان به سرما و تغيير دما بسيار حساس ھستند .درجه حرارت اتاق آنھا ،بھتر است بين  ٢١الی  ٢٣درجه سانتيگراد باشد و برای کنترل آن می
توان در گوشه ای از اتاق که دور از دسترس کودک باشد ،ﯾک دماسنج نصب نمود.
● چه نکاتی را باﯾد ھنگام گرم کردن اتاق کودک رعاﯾت کرد؟
▪ اگر برای گرم کردن اتاق از بخاری استفاده می شود ،می توان مطمئن بود که دی اکسيد کربن در اتاق جمع نمی شود و از اﯾن بابت خطری
کودک را تھدﯾد نمی کند .فقط برای جلوگيری از سوختگی کودک که ممکن است به خاطر کنجکاوی به بخاری نزدﯾک شود ،باﯾد با نصب نرده ھای
حفاظتی و در فاصله مناسب ،از نزدﯾک شدن او به بخاری جلوگيری نمود .در صورتی که از شوفاژ ﯾا بخاری استفاده می گردد ،باﯾد حتماً با دستگاه
بخور برقی ،ھوای اتاق را مرطوب کرد.
● تختخواب کودک باﯾد دارای چه شراﯾطی باشد؟
▪ تختخواب باﯾد به شکلی باشد که کودک ھنگام غلتيدن از تخت به پاﯾين نيفتد .تختخواب باﯾد دارای کف محکمی باشد و اشيای تيز و برنده که
باعث زخمی شدن نوزاد می گردند ،در آن به کار نرفته باشند .طبيعی است اگر رعاﯾت نکات اﯾمنی در ساخت تختخواب معمول شود و از استحکام
و زﯾباﯾی نيز برخوردار باشد ،بھتر است؛ اما اصل را باﯾد بر مبنای نياز کودک قرار داد.
● چرا نباﯾد از بالش ھای نرم برای استراحت نوزاد استفاده کرد؟
▪ زﯾرا کودک صورتش را در بالش فرو می برد و امکان دارد اﯾن عمل باعث خفگی او گردد .به عالوه بالش خيلی نرم باعث بد شکل شدن گوش نوزاد
می شود.
● تشک نوزاد چه وﯾژگی ھاﯾی دارد؟
▪ برای تختخواب کودکان تشک فنری توصيه نمی شود.معموال ً از تشک ھاﯾی که مستقيماً در روی چوب بست تخت قرار می گيرد ،استفاده می
کنند .اﯾن نوع تشکھا را می توان از بازار خرﯾداری نمود و اگر مادر بخواھد خودش آن را تھيه کند ،بھتر است از روتشکی پنبه ای ﯾا از پارچه ھای قابل
شستشو استفاده نماﯾد و آن را به اندازه ابعاد تخت و ضخامت کافی بدوزد و داخل آن را از الياف گياھی پر کند.
● لحاف مناسب برای پوشاندن نوزاد باﯾد دارای چه شراﯾطی باشد؟
▪ بھتر است به جای لحاف از پتوھای پشمی ﯾا پنبه ای سبک ملحفه شده به نسبت موقعيت جغرافياﯾی محل زندگی کودک استفاده شود .نوزاد
در اواﯾل تولد ،باﯾد در رختخوابی گرم و راحت بخوابد و کامال ً پوشيده باشد .الزم نيست برای گرم کردن او از چندﯾن روانداز مختلف که روی بدن
کوچکش سنگينی کرده و مزاحم او باشند ،استفاده کرد.ھرگز نباﯾد از لحاف پر قو استفاده کرد؛ زﯾرا ھم خيلی گرم است و ھم امکان دارد وقتی
کودک خيلی بزرگتر شد ،آن را روی صورت خود بکشد و دچار اختالالت تنفسی شود.
● رعاﯾت چه نکات اﯾمنی در مورد بستر نوزاد ﯾا کودک الزامی است؟
▪ اگر کودک از آن دسته اطفالی است که ھنگام خواب بيش از حد حرکت می کنند ،می توان با سنجاق ﯾا گيره ،ملحفه را به اطراف تشک وی
محکم بست .اﯾن وسيله از باز شدن دائم روی او و کنار رفتن پتو جلوگيری خواھد کرد .سعی شود از پشه بند مخصوص در فصل تابستان استفاده
گردد .باﯾد از قرار دادن تختخواب کودک در کنار پنجره که احتمال سقوط او را ميسر می سازد ،خودداری نمود.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی پزشکی اﯾران سالمت
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مشکلی نيست که آسان نشود

به نظر می رسد کمبود فضای آپارتمان ھا مشکلی است که ھيچ گاه درمان
نمی شود ،حتی در خانه ھاﯾی با ابعاد وسيع!
در اکثر خانه ھا ،اتاق خواب به جای اﯾنکه مأمنی باشد برای استراحت و
آساﯾش و آرامش فکر ،انباری است برای نگھداری اجناس غيرقابل مصرف که
صاحب خانه جرات دل کندن از آنھا را ندارد و تا حدی جانش به حضور آنھا
بسته است که حاضر است در اتاق شلوغ و درھم وبرھم به زور بخواھد
ولی آنھا را تسليم شھرداری نکند .البته بازھم اﯾن موضوعی نيست که
نگران کننده باشد ،با کمی ذوق ،سليقه و البته ولخرجی رفع می شود.
تختخواب ھای فرفورژه که چند سالی است روانه بازار شده و با استقبال بی نظيری نيز روبه رو شده اند ،کليد حل اﯾن مشکل ھستند.
شما با چند عدد تخته سه الﯾی می توانيد در زﯾر تختخوابتان ﯾک کمد با ابعاد دلخواه طراحی کنيد .برای چنين منظوری بھتر است خودتان روانه بازار
شوﯾد و تختی را که بتوان از آن استفاده بھينه کرد ،سفارش دھيد .اگر طرفدار تخت ھای مدرن ھستيد و نوع پاﯾه دار آن را می پسندﯾد ،پاﯾه ھای
تخت را بلند سفارش دھيد تا بتوان با چند ميله که در فاصله ميانی سطح زمين تا تشک به بدنه تخت و پاﯾه ھا جوش می خورد و گذاشتن تخته
ھای سه الﯾی بر روی آن ،دو کمد باالﯾی ھم برای اشيای غيرضروری ساخت که ھم دسترسی به آن ممکن باشد و ھم فضای اتاق را اشغال
نکند .اگر ھم از خوابيدن بر روی تخت ھای پاﯾه دار لذت نمی برﯾد ،کافی است که پاﯾه ھای آن را کوتاه کنيد و آن گاه تنھا ﯾک کمد خواھيد داشت.
اگر ھم خيلی در مضيقه فضاﯾی ھستيد ،می توانيد اندازه پاﯾه تخت را بسته به ميزان اشيای وابسته به جانتان ،تغيير دھيد.
منبع P٣٠World Forums :
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معجزه نور در خانه

ﯾكی از عناصر مھم در آراﯾش خانه ،نحوه نورپردازی آن است .ميزان نور و
ھمچنين كيفيت آن تاثير مستقيمی روی جسم و روح انسان میگذارد.
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معموال ً افرادی كه در نور كم زندگی و كار میكنند ،انسانھای افسرده و
پرﯾشانی ھستند در حالیکه نور زﯾاد بهخصوص بھرهمندی از نور خورشيد،
انرژی مضاعفی را اﯾجاد میکند و خمودگی و كسلی را از بين میبرد .دكتر
»جوزف كاسوف« محقق رفتارھای اجتماعی و روانشناس دانشگاه كاليفرنيا
میگوﯾد :وقتی فرد در برابر نور زﯾاد قرار میگيرد ،حالتی خودآگاه و
خودپسند در او به وجود میآﯾد ،اما ھنگامی كه با نور كم مواجه میشود،
ناخودآگاه اﯾن احساس او كم میشود و به دنبال آن رفتاری ناخوشاﯾند از او
سر میزند .به عقيده دكتر كاسوف تغييرات بسيار جزئی در نور و روشناﯾی
خانه میتواند روی ميزان غذا خوردن افراد نيز تأثير بگذارد ،مخصوصاً برای افرادی كه تحت رژﯾم غذاﯾی ھستند.
نورپردازی در ﯾك اتاق نهتنھا در اﯾجاد آرامش بلكه در كوچك ﯾا بزرگ نشاندادن فضای خانه نيز تاثير میگذارد .ھرچه فضای ﯾك اتاق كمنور باشد
كوچكتر و ھرچه پرنور و روشن باشد ،بزرگتر جلوه میكند.
از آنجا كه نورھا نيز رنگ دارند ،ھمان تاثيرات رنگھا را بهھمراه خواھند داشت ،بنابراﯾن در انتخاب منابع نورزا برای فضای خانه باﯾد توجه وﯾژهای به
خرج داد .بهعنوان مثال انتخاب نور سفيد حاصل از المپ مھتابی به تنھاﯾی فضای دلگير و افسردهكننده را سبب میشود ،ولی اگر با نور زرد
جاﯾگزﯾن شده و ﯾا الاقل تلفيق شود ،چنين نتاﯾجی را نخواھد داشت .اصلیترﯾن منبع ورود نور و روشناﯾی خانه ،پنجره آن است ،پس برای
استفاده از نور طبيعی نصب پردهھای تور و حرﯾر بھتر است .در شب نيز بھترﯾن راه روشناﯾی منزل استفاده از لوستر ،آباژور و چراغھای متناسب با
ارتفاع سقف و رنگ دﯾوارھا است.
▪ جاﯾی برای ھمه خانواده
نورپردازی در اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی كه محل تجمع افراد خانواده است اھميت وﯾژهای دارد .در نورپردازی اتاق نشيمن به اﯾن نکته باﯾد توجه کرد كه
آرامش ،آساﯾش و انرژی را به اھل خانه القا كند ،بنابراﯾن بھتر است چراغھای دﯾواری و سقفی )ھالوژن( كه نور مالﯾم دارند و با انعكاس نور از
سقف به فضا گرمی خاصی به اتاق میبخشند ،به كار برده شود .در عوض ،برای اتاق پذﯾراﯾی كه باﯾد بسيار پرنور و درخشان باشد از لوسترھای
كمی بزرگتر و طرح دار استفاده شود كه عالوه بر نور ،زﯾباﯾی خاصی به اتاق میدھد.
▪ قلمرو کدبانوی خانه
آشپزخانه محل فرمانرواﯾی كدبانوی خانه است ،پس باﯾد پر نور و روشن باشد .استفاده از چراغ ھالوژن و لوسترھای تكچراغی انتخابھای خوبی
برای تأمين نور مناسب آشپزخانه ھستند.
▪ خواب خوب؛ نور مناسب
نور خوب در اتاق خواب ،اﯾن امكان را به افراد میدھد كــه بعد از ﯾــك روز سخــت كاری ،خوابـــی راحــت داشته باشند .بھترﯾن نور برای اتاق خواب،
نور كنار تختخواب است كه برای مطالعه و حتی دﯾدن تلوﯾزﯾون در نظر گرفته میشود .برای نور كنار تختخواب میشود از آباژورھای كنار تختی ﯾا
نوری که در قسمت باالی تخت تعبيه شده و ﯾا روشناﯾیھای دﯾواركوب استفاده كرد .اگر اتاق خواب محل كار نيز محسوب میشود ،به کار بردن
المپھای رنگی كه در اﯾجاد آرامش مؤثرند بسيار مفيد و مناسب است.
▪ نور طبيعی
نور طبيعی ،ﯾكی از وﯾژگیھای مثبتی است كه ﯾك خانه میتواند داشته باشد اما كيفيت نور در ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی به جھت
اتاقھا دارد .اتاقھای رو به شمال ،اتاقھای سردی ھستند ،نور زنندهای دارند و نور مستقيم خورشيد به آنھا نمیتابد .ھنرمندان نقاش معموال ً
اتاق كار خود را رو به شمال انتخاب میكنند تا در نور آن ،بھتر بتوانند رنگھا و طيفھای مختلف را تشخيص بدھند.
اتاقھای رو به شرق اولين اتاقھاﯾی ھستند كه با طلوع خورشيد روشن میشوند ،اما بعد از گذشت چند ساعت از زمان طلوع ،ساﯾهای بلند و
طوالنیمدت بر آنھا ساﯾه میافكند و بقيه روز دﯾگر خبری از نور خورشيد در اﯾن اتاقھا نيست .بھتر است برای تعدﯾل نور شدﯾد و خيرهكننده آفتاب
در زمان طلوع ،در اﯾن اتاقھا از نور مصنوعی استفاده شود .با اﯾن كار میتوان در اواسط روز نيز تا حد ممكن ،نور طبيعی روز را به نوعی در اﯾن
اتاقھا اﯾجاد كرد .اﯾن تمھيد برای اتاقھای رو به شمال ھم كارآﯾی دارد .اتاقھای رو به جنوب ،پذﯾرای نور و گرمای خورشيد در تمام طول روز
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ھستند ،البته ممكن است در فصلھای مختلف ،كيفيت و ميزان آن اندكی تغيير كند .بھتر است آشپزخانه ،اتاق نشيمن و ھر جاﯾی كه معموال ً افراد
خانواده مدت زمان زﯾادی را در آنجا میگذرانند ،رو به جنوب باشد .اتاقھای رو به غرب ھم در گرمترﯾن ساعات روز ،شاھد تابش نور خورشيد
ھستند و زمانی كه نور شدﯾد است ،چشم را آزار میدھد .بعدازظھرھا در اﯾن اتاقھا ساﯾه میافتد و نور خورشيد ،مالﯾمتر میشود.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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معيارھای انتخاب موکت

پوشش کف اتاق در دکوراسيون داخلی از چنان اھميت باالﯾی برخوردار
است که کف اتاق را پاﯾه اصلی اتاق مینامند .بسياری از دکوراتورھا ،دکور
اتاق را بر مبنای پوشش کف انجام میدھند .پوشش کف با توجه به کاربری
اتاق و سوﯾهھای زﯾباشناختی انتخاب میشود .ھنگام انتخاب پوشش کف
باﯾد الگوھای رفت و آمد را نيز در نظر داشت .بهطور معمول در مکانھای پر
رفت و آمد از کفپوشھای سخت و بادوام و در جاھای کم رفت و آمد از
کفپوشھای تزﯾينی استفاده میشود.
پوششھای کف با توجه به کاربرد و ظاھرشان به انواع مختلفی تقسيم
میشوند .فرش ،قاليچه ،کفپوش وﯾنيل قابل انعطاف ،سراميک ،کاشی
وﯾنيل ،چوب و غيره ھمگی در فھرست کفپوشھا قرار میگيرد .موکت ،از
دﯾرباز ،به دليل راحتی و آساﯾشی که با خود ھمراه دارد ،از اولين انتخابھای ھر خانوادهای بوده است .موکتھا با ھر نوع سبک مبلمان و دکوری
کامال ھماھنگ ھستند و از لحاظ تجملی نيز در سطح باالﯾی ھستند .موکت ثابت سراسری ،رنگ و بافت و نقش را به اتاقھای شما میآورد.
به عالوه ،بافت موکت عاﯾق حرارت و صوت است .به ھمين دليل در مکانھای پر سر و صدا و سرد استفاده از موکت بسيار مناسب است .ھم
موکت و ھم فرش ،به خاطر بافت ملموس و لطيفی که دارند ،باعث تلطيف خطوط راست و معماری ھندسی اتاق میشوند .از آنجاﯾی که موکتھا
در بافت ،رنگ و طرحھای متنوع در دسترس ھستند ،ھماھنگ کردن آنھا با انواع دکوراسيون نيز به راحتی صورت میگيرد .بهطور معمول اتاقھای
کم اثاثيه را موکت میکنند تا مبلهتر به نظر برسد .موکت برای پوشش اتاقھاﯾی که کف چندان زﯾباﯾی ندارند ،بسيار مناسب است .انتخاب موکت
طرحدار برای فضاھای بزرگ ،کار بسيار ھوشمندانهای است ،چرا که با اﯾن کار ،فضا ،کوچکتر و دوستانهتر به نظر میرسد .برای اتاقھای کوچک از
موکتھای ساده و بدون طرح و با رنگ روشن استفاده کنيد تا اتاق بزرگتر به نظر برسد.
نکته دﯾگر اﯾنکه ھر چه پرز موکتھا کمتر باشد ،فضای اتاق بزرگتر جلوه میکند .موکتھاﯾی که رنگ تيره دارند ،فضاھای بزرگ را به جاﯾی دنج و
کوچک تبدﯾل میکنند.
موکتھاﯾی که در آن رنگھای آفتابی بهکار رفته است حس گرمای مطلوبی را به محيط میدھند و برای اتاقھاﯾی که از نور طبيعی آفتاب
بیبھرهاند ،گزﯾنه خوبی به شمار میروند .موکتھاﯾی که رنگ سرد دارند باعث تعدﯾل فضاھای بسيار روشن میشوند.
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منبع  :روزنامه سالمت
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مکانی برای خواندن درسھا

دروغ چرا؟ من خودم تا به حال ،جز در چند فيلم سينماﯾی خارجی ،ندﯾدهام
که کسی در خانهاش ﯾک اتاق مطالعه مستقل داشته باشد ،آن ھم در
آپارتمانھای امروزی .ھمين جوری ھم کلی کمبود جا ھست ،چه برسد به
اﯾنکه آدم بخواھد ﯾک اتاق مطالعه مستقل ھم داشته باشد.
به خاطر ھمين ترجيح دادم که در اﯾن نوشته به جای »اتاق مطالعه«،
بنوﯾسم »فضای مطالعه« ﯾا »مکان مطالعه« .شما اگر در خانهتان اتاق
مطالعه دارﯾد ،ھرجا نوشته شده »فضای مطالعه« ﯾا »مکان مطالعه«،
بخوانيد »اتاق مطالعه« ،به ھمين سادگی.
● خانه؛ مدرسه دوم
میگوﯾند مدرسه خانه دوم دانشآموز است اما در واقع خانه ،مدرسه دوم
دانشآموز است .وقتی که زنگ آخر میخورد و دانشآموز به خانه
برمیگردد ،درواقع به مدرسه دوم خودش برمیگردد تا تکاليفش را انجام
بدھد و درسھاﯾش را بخواند .نکته اﯾنجا است که دانشآموز باﯾد برای اﯾن
کار ﯾک فضای خاص و ثابت در خانه داشته باشد .مطالعه جدی ،نه تورق
روزنامه و مجله ،بھتر است در ﯾک مکان ثابت انجام بگيرد چون فراﯾند
ﯾادگيری ﯾک فراﯾند شرطی است و آدم با تکرار مطالعه در ﯾک مکان ثابت و
تحت شراﯾط ثابت ،میتواند ذھن خود را عادت بدھد که در آن شراﯾط وﯾژه و
در آن مکان وﯾژه ،باالترﯾن بھره را از تمرکز تجربه کند .با تکرار مطالعه در ﯾک مکان ثابت ،کمکم حالتی اتفاق میافتد که شخص با ورود به آن مکان
به ﯾاد مطالعه میافتد و ذھنش را سرﯾعتر متمرکز میکند.
مکان مطالعه باﯾد دور از رفتوآمد و ترجيحاً خالی از سروصدا باشد .شاﯾد برای خيلیھا ،مخصوصاً آپارتمانیھا ،داشتن ﯾک اتاق مطالعه مستقل،
زﯾادی شيک و رؤﯾاپردازانه به نظر برسد .اما میشود با دکوراسيون متفاوت ،ﯾک گوشه از فضای منزل را به محل مطالعه اختصاص داد .برای ساخت
فضای مطالعه فقط به ﯾک ميز و چند قفسه کتاب و ﯾک صندلی نياز است .به اﯾن ترتيب نه تنھا فضاﯾی برای مطالعه خواھيد داشت ،بلکه
دکوراسيون اﯾن مکان میتواند به نوعی مکمل دکوراسيون بقيه منزلتان نيز باشد .پس ﯾادتان باشد وساﯾل فضای مطالعه را طوری انتخاب کنيد که
با بقيه دکور منزل ھماھنگی داشته باشد.
● تغيير کاربری اتاق اختصاصی
اگر فرزندتان برای خودش ﯾک اتاق اختصاصی دارد ،میشود بخشی از فضای آن اتاق را برای مطالعه در نظر گرفت .اﯾن فضا باﯾد از بقيه اتاق متماﯾز
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شود .برای جداسازی میتوانيد از انواع قالبھای تزئينی آماده گچی ﯾا چوبی ﯾا دکورھای متنوع استفاده کنيد.
ﯾک پيشنھاد برای آنھا که اتاقشان خيلی کوچک است؛ اگر داخل اتاق ،کمد دﯾواری وجود داشته باشد ،میتوانيد درھای آن را بردارﯾد ،خالیاش
کنيد و از آن ،ﯾک محل اختصاصی برای مطالعه بسازﯾد .در عوض میشود لباسھا را جای دﯾگری گذاشت ،مثال ً زﯾر تخت! خالصه ،مھم اﯾن است
که منطقهای را اختصاصاً برای اﯾن کار در نظر بگيرﯾد و آن را از بقيه قسمتھا جدا کنيد.
سعی کنيد ھر آن چيزی را که ماﯾه حواسپرتی است از فضای مطالعه دور کنيد .در اﯾن فضا ،پوستر ستارهھای سينما و ورزشکاران محبوب ،جای
خود را به جداول و نمودارھای درسی میدھد تا ھم کمکی باشد به دانشآموز و ھم فضا را جدیتر کند.
اسباببازی و چيزھای مشابه نيز باﯾد از ميز و از دسترس دور باشد طوری که دانشآموز نتواند با دست دراز کردن آن را بردارد و با آن بازی کند.
ھر کودکی سبک و سياق خاصی برای مطالعه دارد .سليقه ھر کودکی ھم از نظر چيدمان وساﯾل و انتخاب رنگ متفاوت است .تا جاﯾی که
میشود ،سليقه فرزند خود را در چيدمان و دکور فضای مطالعه رعاﯾت کنيد تا اﯾن مکان خيلی شخصی ،متفاوت و نو باشد .ھر کسی در فضاﯾی
که خودش به سليقه خودش چيده است راحتتر است .ھمين راحتی باعث میشود بازدھی مطالعه زﯾادتر شود.
در دکور فضای مطالعه ،رنگ نقش بسزاﯾی دارد .رنگآميزی اﯾن بخش از اتاق نيز میتواند متفاوت از بقيه اتاق باشد .رنگھای گرم برای فضای
مطالعه کودک انتخاب مناسبی است .رنگھای پرتقالی ،قرمز و زرد فضا را شاد میکنند .بھتر است رنگ کل اتاق ﯾا حداقل قسمت مربوط به
مطالعه ،چند پرده پررنگتر از رنگ فرش ،موکت و کفپوش اتاق باشد تا فضای مطالعه وسوسهانگيز جلوه کند و دانشآموز به ورود و اقامت در اﯾن
فضا ترغيب شود .رنگ قرمز به خصوص برای اتاقھاﯾی که نورشان کم است ﯾا اتاقھاﯾی که پنجره کوچکی دارند ،مناسب است .رنگی که برای
دﯾوار ،کفپوش ،ميز ،صندلی ،پرده و دﯾگر لوازم انتخاب میکنيد میتواند از نظر دوام و قابليت شستشو ،طبق نظر شما انتخاب شود ،ولی انتخاب
طيف رنگی آنھا را به فرزند خود بسپارﯾد.
محل نشستن فرد ھنگام مطالعه باﯾد راحت باشد و ترجيحاً ميز و صندلی مخصوصی برای مطالعه تھيه شود .البته اصراری روی ميز و صندلی
نيست زﯾرا عادات مطالعه به مراتب مھمتر از الزامات آموزشی است .با وجود اﯾن ،حتی طرز نشستن مطالعهگر نيز بیاھميت نيست .مثال ً
میگوﯾند دراز کشيدن بدترﯾن حالت برای مطالعه کردن است ،چون بھترﯾن حالت برای خوابيدن است! در انتخاب صندلی خيلی دقت کنيد که حتماً
راحت باشد .ھنگام خرﯾد ،فرزندتان را ھمراه ببرﯾد و از او بخواھيد تا چند دقيقهای روی صندلی بنشيند و از راحتی آن اطمينان حاصل کند .بھتر است
که ميز مطالعه رو به دﯾوار باشد ،ﯾعنی مثال ً رو به حياط نباشد که تماشای محيط ،باعث حواسپرتی شود .ميز مطالعه باﯾد تا آنجا که ممکن است
خلوت باشد تا باعث به ھم خوردن تمرکز نشود.
ميز تحرﯾر ،قفسهھای کتاب و صندلیھا میتوانند از نوع رنگدار انتخاب شوند تا نوعی تأکيد ناحيهای در فضای مطالعه اﯾجاد کنند .اگر قفسهھا و
دﯾگر وساﯾل جانبی )جای مداد و خودکار ،قاب عکس ،کاغذگير ،سطل کاغذ و غيره( از ﯾک طيف رنگی واحد انتخاب شوند ،فضا نيز ﯾکپارچه جلوه
میکند.
● فضاھای جاﯾگزﯾن
اگر فرزندتان اتاق اختصاصی ندارد ﯾا به دالﯾلی ترجيح میدھد که در خارج از اتاق خود درس بخواند ،باﯾد فضای مطالعه را نيز ھمراه او به بيرون از
اتاقش منتقل کنيد .اگر ﯾک اتاق خواب اضافه داشته باشيد ،میتوانيد آن را برای اﯾن منظور آماده کنيد.
اگر نه ،باﯾد دنبال ﯾک فضای دﯾگر بگردﯾد .اﯾن فضا میتواند برای مثال ،بخشی از ﯾک اتاق ﯾا ﯾک سالن دراز باشد که با استفاده از پرده ،پاراوان ﯾا
دکور چوبی فضاسازی و از بقيه اتاق ﯾا سالن جدا شده است .اتاق کار والدﯾن ھم انتخاب بدی نيست .البته شاﯾد در وھله اول استفاده از اتاق کار
والدﯾن برای مطالعه کودکان کمی نادرست به نظر برسد اما اﯾن امر قطعاً برای کودکان چيز خوشاﯾندی است .با اﯾن کار ،دانشآموز روﯾکرد ذھنی
جدیتری را نسبت به درس و مدرسه پيدا میکند و ھرچه بيشتر به مطالعه تشوﯾق میشود.
اگرچه فضای جلوی تلوﯾزﯾون ،روی ميز ﯾا اوپن آشپزخانه ھيچﯾک گزﯾنه خوبی برای انجام تکليف و مطالعه نيستند اما واقعيت اﯾن است که اﯾن
اتفاق زﯾاد رخ میدھد .فضای مقابل تلوﯾزﯾون به ھيچ عنوان مناسب مطالعه نيست و باﯾد از خير آن گذشت اما اگر والدﯾن با درس خواندن دانشآموز
در آشپزخانه مشکلی نداشته باشند ،اﯾن کار شدنی است .اما باﯾد حتماً ﯾکی از قفسهھای کمد ﯾا کابينت آشپزخانه را به کتاب و لوازمالتحرﯾر
اختصاص دھيد تا دانشآموز مجبور نشود به بھانه آوردن چيزی فضای مطالعه را ترک کند .درس خواندن در آشپزخانه فرصت خوبی است تا
بزرگترھا وارد تعامل درسی با کوچکترھا شوند.
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● نور کافی شرط الزم برای مطالعه
نور اتاق مطالعه میتواند مطابق نظر مطالعهگر تنظيم شود اما نباﯾد از ﯾک ميزان حداقلی کمتر باشد .مطالعه در نور کم باعث میشود چشم
خسته شود و تمرکز از دست برود .برای نورپردازی اتاق مطالعه وجود ﯾک نور عمومی ) (generalبه عنوان پسزمينه ) (backgroundالزم است.
بدﯾن ترتيب ،وقتی از ﯾک نور منطقهای ،مثال ً چراغ مطالعه روميزی استفاده میکنيد ،کنتراست شدﯾد اﯾجاد نخواھد شد.
المپھای سقفی برای تأمين نور عمومی انتخاب خوبی ھستند .چراغ مطالعه روميزی ھم بھترﯾن انتخاب برای تأمين نور منطقهای است.
ھنگام انتخاب چراغ مطالعه روميزی ،دقت کنيد که ارتفاع آن حتماً قابل تنظيم باشد تا بتواند تمام سطح مورد استفاده ھنگام مطالعه را پوشش
دھد .مطالعه در ساﯾه ،خيلی زود آدم را خسته میکند .حتماً به وضعيت قرار گرفتن سيم چراغ مطالعه دقت کنيد .سيمھای رھا و بالتکليف
میتوانند برای کودکان خطرساز شوند.
اگر الزم است ،سيم را با بست به دﯾوار محکم کنيد.
اگر قرار است شخص جلوی کامپيوتر کار کند ،سعی کنيد تنظيمات نورپردازی اتاق را طوری انجام دھيد که به دﯾوار پشت سر آن نور تابانده شود تا
چشم ھنگام زل زدن به صفحه نماﯾشگر خسته نشود .نور اتاق نباﯾد طوری باشد که از روی صفحه نماﯾشگر به چشم کاربر بازتاب پيدا کند.
منبع  :پيک تندرستی
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من اتاق امن توام

چندی پيش در روزنامهھا خواندﯾم کودک خردسالی از پنجره باز اتاق خواب
خود در حين بازی به بيرون پرتاب شد و جان خود را از دست داد.
اتاق خواب کودک باﯾد مکانی امن برای خوابيدن ،بازی کردن و ماندن کودک
در طول روز باشد .شما فکر میکنيد چگونه میتوان اتاق خواب کودک را به
مکانی امن تبدﯾل کرد؟
● تختخواب  ٢طبقه
»بابا! مامان! برام تختخواب  ٢طبقه بخر «.بسياری از کودکان طرفدار
تختخواب  ٢طبقه و مخصوصاً خوابيدن در طبقه باالی اﯾن تختخوابھا
ھستند .برای اﯾنکه برای خرﯾد اﯾن تختخواب تصميم نھاﯾیتان را بگيرﯾد،
نخست باﯾد سن و سال کودکتان را در نظر بگيرﯾد .کودک شما باﯾد حداقل ۶
ساله باشد تا بتواند اﯾمنی خود را در اﯾن تختخوابھا حفظ کند .از طرف
دﯾگر ،اﯾن تختخوابھا برای کودکانی که در خواب زﯾاد حرکت میکنند،
مناسب نيستند .تا پيش از اﯾن سن باﯾد برای اتاق خواب کودک تختخوابھای معمولی را خرﯾداری کنيد.
● کفپوش برای اتاق کودک
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بھتر است کف اتاق کودک با ﯾک موکت ﯾک تکه پوشانده شود .انداختن فرش و ﯾا قاليچه میتواند موجب آسيب کودک شود چون گاھی فرش زﯾر
پای کودک جمع میشود و ﯾا روی پارکت کف میلغزد و موجب زمينخوردگی کودک میشود.
از سوی دﯾگر ،پرزھای فرش محل مناسبی برای به دام انداختن خردهھای رﯾز است که ممکن است کودک حين بازی آنھا را برداشته و در دھانش
بگذارد و سالمتیاش بهخطر بيفتد .برای در اتاق کودک ﯾک زﯾردری )الدری( خوبی قرار دھيد تا در اتاق خودبهخود و با شدت بسته نشود تا برای
کودکی که احياناً با در بازی میکند ،خطرناک باشد.
● اسباببازیھای خطرناک
تفنگ ،تير و کمان و ﯾا ساﯾر اسباببازیھاﯾی که خودشان و ﯾا اجزاﯾشان میتوانند در فضا )ھوا( حرکت کنند ،میتوانند برای کودکانی که در اتاق
خواب خود بازی میکنند خطرناک باشند .بنابراﯾن ﯾا اﯾن اسباببازیھا را جمع کنيد و ﯾا با دقت و ھوشياری مراقب استفاده کودکان از اﯾن وساﯾل
باشيد .اسباببازیھاﯾی که موھای زﯾاد دارند ،مثل توپھای موﯾی )توپک( میتوانند در گلوی کودک گير کنند .پس اﯾن اسباببازی را از جلوی
دست کودک جمع کنيد .اسباببازیھای کودکان بزرگتر را در اختيار کودکان زﯾر  ٣سال قرار ندھيد .اسباببازیھای کوچک را برای بازی کودکان نوپا
براﯾشان در اتاقخواب قرار ندھيد چون آنھا را میبلعند و دچار خفگی و ﯾا انسداد مری میشوند.
اسباببازیھای نرم را برخی کودکان میبلعند .بنابراﯾن اﯾن اسباببازیھا را نيز از دسترس کودکان نوپا دور نگه دارﯾد .اسباببازیھای سنگين را در
قفسهھای باالی کمدھا در اتاق کودک نگذارﯾد تا کودک مجبور شود برای دست ﯾافتن به آنھا خود را باال بکشد و اﯾن اشيای سنگين روی سر و
صورتش برﯾزند .بهطور کلی اسباببازیھا باﯾد در دسترس کودک باشند .قبل از رفتن به رختخواب ھمه اسباببازیھا را از کف اتاق کودکتان جمع
کنيد تا اگر او در نيمهھای شب برای رفتن به دستشوﯾی بيدار شد ،دچار زمينخوردگی نشود.
● اﯾمنی تختخواب کودک
تصورش را کنيد قصد دارﯾد برای اتاق خواب کودکتان ﯾک تختخواب بخرﯾد .فکر میکنيد اﯾن تختخواب باﯾد چه وﯾژگیھاﯾی داشته باشد؟ اگر کودک
شما نوپا است باﯾد به سراغ تختخوابھاﯾی بروﯾد که جلوﯾشان نرده داشته باشد تا وقتی کوچولوی شما غلت میخورد ﯾا روی تخت میاﯾستد و
بازی میکند به پاﯾين پرت نشود .فاصله اﯾن نردهھا نباﯾد بيش از ۶ـ  ۵سانتيمتر باشد .اگر فاصلهھای نردهھای تختخواب کودک بيش از اﯾن باشد
ممکن است او سرش را از بين ميلهھا عبور دھد و حتی موجب خفگی و ﯾا شکستگی سرش شود شما میتوانيد از ﯾک خطکش برای اندازهگيری
فاصله بين نردهھای تخت کودکتان استفاده کنيد .اگر نردهھای تخت اتاق کودک شما فاصلهای بيش از اﯾن دارند میتوانيد با بستن و پيچاندن
پارچهھاﯾی به دور اﯾن نردهھا اﯾن فاصلهھا را کاھش دھيد.
تختخواب کودک نباﯾد دارای ميلهھای عمودی در گوشهھا باشد چون کودک میتواند از آنھا باال برود .تشک تخت باﯾد کامال ً با گوشهھای تخت فيت
باشد .دﯾده شده است که گاھی گردن نوزادان بين تشک تخت و دﯾوارهھای آن گير کرده و حوادث خطرناکی مثل خفگی را بهبار آورده است .فاصله
تشک تا دﯾوارهھای تخت نباﯾد بيش از  ٢انگشت باشد .شما میتوانيد اﯾن فاصله را با حولهھای لوله شده پر کنيد .وقتی کودک شما درون تخت
میاﯾستد ،سعی کنيد بالشھا ،توپ و اسباببازیھا را از درون تخت بيرون آورﯾد چون کودک شما نمیتواند آنھا را زﯾر پاﯾش قرار دھد و از دورن
تخت به بيرون پرتاب شود .کودکتان را تا ﯾک سالگی به پشت بخوابانيد تا از خفگی او پيشگيری کنيد.
● سبدی برای اسباببازی
عادت دارﯾد اسباببازیھای کودکتان را در کجای اتاق خواب او جای دھيد؟ کمد ،صندوقچه ،کشو؟ ولی میدانيد بھترﯾن گزﯾنه برای نگهداشتن
اسباببازیھای کودک چيست؟ ﯾک سبد بزرگ بدون در ،در صورتی که اﯾن سبد دارای در باشد دقت کنيد که در آن دارای لوالﯾی باشد که به
آسانی باز و بسته شود و حتماً دارای منافذی برای عبور ھوا باشد چون بسياری از کودکان ھنگام بازی عادت دارند ،صندوق اسباببازی را خالی
کنند و خودشان در آن بنشينند ﯾک سبد بزرگ بدون در منفذدار برای بازی کودکان بیخطر است .اسباببازیھاﯾی که قطعات رﯾز و ﯾا تيزی دارند ،از
دسترس کودکان دور نگه دارﯾد.
● طناب بیطناب
ھر رﯾسمان ﯾا طنابی را از دسترس کودکان و اتاق خواب کودک جمعآوری کنيد .کودکان ھنگام بازی ممکن است اﯾن رﯾسمانھا را به دور گردنشان
بپيچند و دچار خفگی شوند .تختخواب کودک را از سيمھای برق و تلفن ،رﯾسمانھای تزئين کننده پردهھا ،طنابھای کارتونھای بستهبندی شده،
رﯾسمان پستانک کودک را باز کنيد و اگر در اتاق خواب کودک اسباببازیھاﯾی وجود دارند که دارای رﯾسمان ھستند رﯾسمان آنھا را باز کنيد .شما
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میتوانيد رﯾسمانھای پرده را جمع کنيد و گره بزنيد تا کودک به آن دسترسی نداشته باشد.
● سطل زباله
سطل زباله اتاق کودک حتماً باﯾد دارای درپوش باشد .کودکان نوپا در اتاق چھاردست و پا راه میروند و غلت میزنند و ممکن است به سراغ سطل
زباله بروند و آن را دستکاری کنند .اگر سطل زباله اتاق کودک دارای درپوش محکم باشد ،کودکان نمیتوانند به مواد درون آن دست ﯾابند .اﯾن مواد
ﯾا ممکن است توسط کودک بلعيده شود ﯾا اشياﯾی تيز و خطرناک باشد که از نظر فيزﯾکی برای ک ودک خطرآفرﯾن باشند .از طرف دﯾگر اشيا و مواد
خطرناکی مثل بادکنکھای الستيکی و اشيای تيز کوچک و نوارھا و رﯾسمانھای الستيکی را در سطل زباله اتاق کودک نيندازﯾد چون ممکن است
که او با حرکات خود سطل را واژگون کند و به اﯾن اشيا دسترسی پيدا کند.
● فاصلهھا را رعاﯾت کنيد
انتخاب جاﯾگاه مناسب برای تختخواب کودک نيز از نکاتی است که نباﯾد آن را فراموش کنيد .تختخواب کودک حداقل باﯾد به اندازه  ٢فوت از پنجرهھا،
رادﯾاتورھا ،چراغھای دﯾواری و پردهھا فاصله داشته باشد .در اﯾن صورت کودک نمیتواند خود را به پنجره برساند و از آن به بيرون پرتاب شود و ﯾا
حرارت مستقيم رادﯾاتورھا باعث سوختگی دست و صورت کودک نمیشوند.
روی تمام پنجرهھا قفل وصل کنيد تا کودکان نتوانند پنجره را به راحتی بگشاﯾند .گاھی کودکان از پنجره باال میروند و آن را میگشاﯾند و از آن به
بيرون پرتاب میشوند به وﯾژه اگر منزل شما آپارتمانی است الزم است به اﯾن نکته توجه کافی داشته باشيد .دقت کنيد صندلی ،ميز و ساﯾر لوازم
منزل ﯾا اتاق خواب کودک را در مجاورت پنجرهھا نچينيد .کودکان از اﯾن وساﯾل باال میروند ،خودشان را به پنجره میرسانند و آن را میگشاﯾند.
● برق کودکتان را نگيرد
میتوانيد با مشورت ﯾک برقکار ،پرﯾزھای برق اتاق کودک را عوض کنيد .پرﯾزھای وﯾژهای وجود دارند که کودک نمیتواند به سيمھای برق درون آن
دسترسی داشته باشد .شما میتوانيد روی پرﯾزھای برق معمولی ھم در پوش نصب کنيد .گاھی کودکان به سراغ پرﯾز برق میروند و اشيای
فلزی و سيمھای اسباب بازیھای خود را در آن فرو میکنند که موجبات برق گرفتگی کودکان را فراھم میکند.
از طرف دﯾگر انگشتان کودکان آنقدر کوچک است که میتوانند آن را درون سوراخھای پرﯾز فشار دھند که براﯾشان حادثهآفرﯾن است .نصب
چراغخواب در اتاق کودک باعث میشود او شبھنگام دچار ترس نشود و اگر برای رفتن به دستشوﯾی از خواب برمیخيزد ،دچار زمينخوردگی نيز
نشود .سيمھای برق را از زﯾرکفپوش اتاق کودک عبور ندھيد .دقت کنيد اﯾن روکش سيمھا خوردگی و پارگی نداشته باشد.
● داروھا و مواد آراﯾشی و بھداشتی
ممکن است در اتاق خواب کودک قفسهای وجود داشته باشد که شما مواد مورد نياز کودک از پوشک گرفته تا شيرخشک را درون آن و ﯾا روی
قفسهھای آن ذخيره کرده باشيد .دقت کنيد ھمه ظروف پودر کودک ،لوسيونھا ،شامپوھا ،پمادھای سوختگی را از دسترس کودکان دور نگه دارﯾد.
اتاق کودک محل مناسبی برای نگھداری داروھا و قرصھا نيست .بنابراﯾن ھيچگاه جعبه داروھا و کمکھای اوليه را در اتاق خواب کودکتان نصب
نکنيد ،مجسمهھا و اشيای زﯾنتی شيشهای را نيز روی ميزھا و قفسهھای اتاق کودک قرار ندھيد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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ﯾکی از مھمترﯾن راھھای استفاده بھينه از فضا در ﯾک اتاق ،آن ھم با
وسعتی کم و کاربردھای بسيار ،استفاده از ارتفاع موجود است .اﯾن ارتفاع
شامل فاصله سقف تا کف بوده و با توجه به اﯾن که اﯾن فاصله در معماری
جدﯾد اﯾرانی  ٢٨٠تا  ٢٩٠سانتيمتر است ،ھنوز امکان مانور دکوراسيونی
بسياری وجود دارد و از اﯾن طرﯾق می توان پاره ای از نيازھای دکوراسيونی-
کاربردی را برآورده نمود .البته اﯾن نيازھا رابطه مستقيمی با شراﯾط مالک و
ﯾا مالکين اتاق و موقعيت فضا دارد .در اﯾن جا نيز ھدف ما ارائه راھکار برای
اتاق خواب کوچک فرزند محصل خانواده از طرﯾق لوازم دکوراسيونی کم جا
است.
از آنجا که نياز بچه ھا به خصوص محصلين در اتاقشان تنھا به فراھم شدن
محل خوابی مناسب خالصه نمی شود و ھمچنين محققين امور تحصيلی
دانش آموزان ،ھمواره به اختصاص فضائی مخصوص انجام تکاليف و مطالعه
درسی و غير درسی توصيه می کنند ،شما نيز می توانيد به راحتی با
انتخابی صحيح برای دکوراسيون اتاق فرزندتان  ،ھم بستری راحت و آرام
برای خواب او به ارمغان آورﯾد و ھم مکانی برای انجام امور مدرسه اش
فراھم کنيد.
از قدﯾم االﯾام کاربرد تخت ھای دو طبقه برای اتاق مشترک دو فرزند خانواده بسيار راﯾج بوده است  ،ولی در نمونه ھاﯾی که در تصاوﯾر مالحظه می
کنيد اﯾن گونه تخت ھای طبقاتی تنھا برای ﯾک نفر قابل استفاده است و فضای زﯾرﯾن آن به جای تختخواب دﯾگر ،به اتاق کار کوچکی مبدل شده
است.
مزﯾت دﯾگر اﯾن قبيل ترکيب ھا اﯾن است ،در صورتی که شما دارای دو فرزند و ﯾا بيشتر باشيد و امکان اختصاص تنھا ﯾک اتاق به ھمگی آنھا وجود
داشته باشد ،می توانيد با در نظر گرفتن وسعت فضای اتاق و ابعاد سروﯾس انتخابی ،به تعداد فرزندانتان از اﯾن گونه ترکيب ھا تھيه کرده و در ھر
گوشه از اتاق قرار دھيد .به اﯾن ترتيب نه تنھا دﯾگر نيازی به تھيه ميز تحرﯾر و کمدی جداگانه برای ھر ﯾک از آنھا نيست ،بلکه با اﯾن شراﯾط شما
برای ھر ﯾک از بچه ھا تنھا به ميزان وسعت ﯾک تختخواب از سطح کف اتاق را اشتغال کرده اﯾد .در تصوﯾر ترکيب کاملی از ميز تحرﯾر ،کمد و
تختخواب را مالحظه می کنيد.
در اﯾن ترکيب به جھت آنکه سطح ميز تحرﯾر به صورت کشوﯾی به ھنگام لزوم از فضای زﯾر تختخواب بيرون آمده و مورد استفاده قرار می گيرد،
ارتفاع زﯾادی برای تختخواب در نظر گرفته نشده است ،زﯾرا دانش آموز برای انجام کار در پشت ميز نياز به نشستن در فضای زﯾر تختخواب را ندارد
بلکه کافی است سطح ميز را بيرون کشيده و به مطالعه مشغول شود و در پاﯾان کار نيز با داخل کردن سطح کشوﯾی در محل معين در زﯾر
تختخواب دﯾگر اثری از ميز تحرﯾر به چشم نمی خورد .تنھا مسئله ای که به ھنگام انتخاب و ﯾا سفارش ساخت چنين مدلی باﯾد مورد توجه قرار
گيرد اﯾن است که وجود فضائی خالی حدود  ١الی  ۵/١متر در کنار تختخواب برای بيرون آمدن سطح ميز کشوﯾی ضروری است.
در اﯾن تصوﯾر ترکيب کامل دﯾگری از اﯾن لوازم دکوراسيونی کم جا را مالحظه می کنيد .در اﯾن مدل ،تختخواب در ارتفاع  ١٧٠سانتيمتری از زمين قرار
گرفته و کليه لوازم واقع در زﯾر آن شامل ميز تحرﯾر و دراور ،از ﯾکدﯾگر و از تختخواب جدا ھستند .ﯾعنی به راحتی می توان با تغيير شراﯾط محيطی ھر
ﯾک از آنھا را به صورت جداگانه در ھر گوشه از اتاق استفاده کرد.
در واقع ابعاد کلی آنھا به گونه ای در نظر گرفته شده است که امکان قرارگيری آنھا در کنار ھم و در نھاﯾت در زﯾر تختخواب وجود داشته باشد .ابعاد
کلی اﯾن ترکيب عبارت اند از:
)طول  ٢٠٠سانتيمتر(× )عرض  ١٠۵سانتيمتر(× ) ارتفاع  ١٧٠سانتيمتر(
در ترکيب زﯾر ،تخت در نزدﯾکترﯾن ارتفاع ممکن به سقف قرار گرفته و توسط چھار عدد پاﯾه و ستون ھای محکم و مطمئن به دﯾوار و در نھاﯾت به
زمين نصب شده است .به اﯾن ترتيب فضای زﯾرﯾن آن نيز ،با گذاشتن ميز تحرﯾر ،دراور و کمد به اتاق کاری مجزا و متحرک اختصاص ﯾافته است  ،به
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اﯾن معنا که اﯾن قسمت از اتاق در ﯾک مقطع عرضی به دو نيمه غيرمساوی تقسيم شده است.
▪ نکته:
انتقال تختخواب به نزدﯾکی سقف اتاق به طور قطع با ھدف اختصاص فضای زﯾرﯾن آن به ميز تحرﯾر می تواند انجام نگيرد بلکه ھنگامی که فضای
خالی اتاق برای قرار دادن لوازم و وسائل دﯾگر و ھمچنين بازی کردن بچه کافی نباشد ،ھم می توان از اﯾن روش استفاده نمود.
منبع P٣٠world :
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ميزی برای صميميت

ميز ناھارخوری که انتخاب می کنيد باﯾد تا حد امکان با فضای مورد نظر،
تعداد افراد خانواده و تعداد مھمانان احتمالی شما متناسب باشد.
اگر قصد دارﯾد ميز و صندلی ناھارخوری را تعوﯾض کرده ﯾا برای اولين بار برای
خرﯾد اﯾن لوازم به بازار بروﯾد ،برای انتخاب وساﯾلی که از نظر اندازه ،تناسب
و ھمچنين راحتی با خواسته ھای شما مناسب باشند به توصيه ھای مفيد
زﯾر توجه کنيد.
▪ اندازه و راحتی :ميز مناسب برای اتاق ناھارخوری رسمی ﯾا غيررسمی و
آشپزخانه باﯾد به حدی بزرگ باشد که جای کافی برای موارد زﯾر داشته
باشد:
▪ جای کافی برای آرنج :برای تامين آساﯾش بدون اﯾجاد احساس ازدحام برای افراد .باﯾد برای ھر شخص حداقل به  ۶٠تا  ٧۵سانتيمتر فضا اختصاص
دھيد و فاصله ھر دو نفر در دو سمت ميز ھم باﯾد حداقل  ٧۵سانتيمتر باشد .ارتفاع ﯾک ميز ناھارخوری استاندارد  ٧٣تا  ٧۶سانتيمتر است.
▪ جای پا :معموال ميزھاﯾی که به منظور دور ھم نشستن ساخته می شوند و در ھر گوشه ﯾا در نزدﯾکی ھر گوشه خود ﯾک پاﯾه دارند ،دارای ﯾک
جای پای مرکزی ﯾا چند تاﯾی ھستند که به صورت ﯾک قاب چھارگوش پاﯾه ھای ميز را به ﯾکدﯾگر متصل می کند .اشکال پيچيده تر و ھنرمندانه ھم
معموال خوب است .فقط باﯾد مطمئن شوﯾد جای قرار دادن پا با جای نشستن راحت ھمراه باشد .از زاوﯾه ھای مختلف روی ميز تکيه دھيد تا از
تعادل پاﯾه ھای آن مطمئن شوﯾد.
▪ صندلی ھای ناھار خوری :اﯾن صندلی ھا باﯾد پشتی ھای کامال عمودی داشته باشند که افراد بتوانند به راحتی در آنھا جای گرفته ،تا حد الزم به
ميز نزدﯾک شده و در حالی که از تکيه گاھی محکم برخوردارند ،به صرف غذا بپردازند.
از صندلی ھاﯾی که پاﯾه ھای آن با زاوﯾه بزرگی رو به بيرون باز می شود دو ری کنيد :حالت قرار گرفتن اﯾن صندلی ھا در پشت ميز بدشکل است و
به سادگی موجب گير کردن پا و لغزﯾدن می شوند .از طرفی اﯾن نوع پاﯾه معموال از انواع دﯾگر ضعيف تر است و زود لق می شود.
▪ صندلی ھا را کنار ميز بررسی کنيد :صندلی باﯾد به سادگی با ميز جور شود و دسته ھای آن باﯾد تا حدی کوتاه باشند که زﯾر ميز جا بگيرند.
▪ لبه برگردان ميز را چک کنيد :روی صندلی بنشينيد و فاصله لبه ای که از روﯾه ميز به حالت عمودی به پاﯾين آمده است تا روی پای خود را بررسی
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کنيد .اﯾن فاصله باﯾد به حدی باشد که نشستن و برخاستن از روی صندلی به سادگی انجام شود.
▪ اندازه ھای معمول ميز :ميزی که انتخاب می کنيد باﯾد تا حد امکان با فضای مورد نظر ،تعداد افراد خانواده و تعداد مھمانان احتمالی شما متناسب
باشد .ميزھاﯾی که دارای قطعات اضافه کشوﯾی بوده ﯾا بخشی از آن تاشو است ،برای خانواده ھای کوچکتری که گاھی به ميز بزرگ تر نياز پيدا
می کنند ،مناسب است .اما معمول ترﯾن اشکال و ظرفيت ميزھا از اﯾن قرارند:
▪ ميزگرد :با قطر  ٩٠سانتيمتری برای  ٢نفر ،با قطر  ١٠٠برای  ۴نفر و با قطر  ١۴٢برای  ٨نفر مناسب است.
▪ ميز مربع :ميز  ٩۶سانتيمتر مربعی برای  ۴نفر و  ١۵٠سانتيمتر مربعی برای  ٨نفر مناسب است.
▪ ميز مستطيل/بيضی ٩٠ :در  ١۵٠سانتيمتری ،شش نفره ٩٠ ،در  ١٨٠شش تا ھشت نفره ٩٠ ،در  ٢١۴شش تا ھشت نفره ١٢٠ ،در ٢۴٣
ھشت تا ده نفره و  ١٢٠در  ٣٣۵دوازده نفره ھستند.
منبع  :روزنامه مردمساالری
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نـما سازی ديوارھای اتاق

چگونه میتوانيم با رنگآميزی صحيح دﯾوارھا ،مشکالت دکوراسيون را حل
کنيم و ابعاد ﯾک اتاق را بيش از آنچه ھست نماﯾش دھيم؟
در مرحله اول ،طبعاً شما رنگی را انتخاب خواھيد کرد که با آنچه در ذھن
دارﯾد مطابقت داشته باشد .مھم اﯾن است که حـــتی اگر رنگ موردنظر
شما سفيد باشد ،تمام اتاقھا را باﯾد با ﯾک نوع رنگ سفيد رنگ کنيد تا
نتيجه ،رنگی ﯾک دست باشد.
اﯾن ده توصيه ،در مراحل بعدی رنگآميزی و چيدمان میتواند مفيد باشد:
 (١برای اﯾجاد جذابيت در ﯾک اتاق ،از وساﯾلی که درست ھمرنگ دﯾوار
باشد ،استفاده نکنيد.
برای انتخاب رنگ دﯾوار ،لوازم منزل خود را در نظر بگيرﯾد و با توجه به
رنگھای موجود در آن ،رنگی مناسب را انتخاب کنيد .به ﯾاد داشته باشيد
که ترکيبات متنوع ،فضاﯾی پوﯾا و نيرو بخش اﯾجاد ميکنند.
 (٢اگر برای ھر اتاق رنگی مجزا در نظر دارﯾد ،فضاھای بين اتاقھا مانند
راھرو ،ورودی و راهپله را به رنگ خاکستری مالﯾمی با ته رنگی از رنگ دﯾوار
درآورﯾد تا تبدﯾل رنگھا به ﯾکدﯾگر زﯾباتر شود.
 (٣رنگی را برای خانه خود در نظر بگيرﯾد و آن را در حجمھای متفاوت در اتاقھا به کار ببرﯾد.
اﯾن رنگ میتواند در ﯾک اتاق رنگ غــالب ،در اتاقی رنگ چند وسيله و در اتاق سوم تـنھا به عــنوان چاشنیھــاﯾی در گوشه و کنار به کار رود.
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چنين روشی ،ھماھنگی را در تمام خانه برقرار خواھد کرد.
 (۴رنگھای روشن ،با روح و متماﯾل به گستردگی ھستند و در نتيجه اتاق را بزرگتر و روشنتر از آنچه ھست نشان میدھند .رنگھای تيره گرم و
فرﯾبنده ھستند و به اتاقھای بسيار بزرگ حالتی خودمانی و دوستانه میدھند.
 (۵اگر قصد دارﯾد دﯾوارھاﯾی را به رنگ تيره ﯾا بسيار درخشان درآورﯾد ،بتونهکاری و آستری آن را ھم از ھمان رنگ بزنيد.
 (۶نقصھای معماری را با استفاده از رنگھای خنثی در دﯾوار ،سقف و کف اتاق به طوری که حالتی ﯾکپارچه به خود بگيرند ،برطرف کنيد.
 (٧برای بلندتر جلوه کردن دﯾوارھا ،رنگ آنھا را تا سقف به طور ﯾکنواخت ادامه دھيد و در نزدﯾکی سقف رنگ را با نوارھای تزئينی و مانند آن قطع
نکنيد.
اگر سقف دارای حاشيه تزئينی ﯾا لبه برجسته است ،میتوانيد اﯾن حاشيه را نيز به رنگ دﯾوار درآورﯾد .رنگ روشن سقف را بلندتر جلوه میدھد.
 (٨برای کوتاه نشان دادن سقفھای بسيار بلند و ﯾا تشدﯾد حالت خودمانی ﯾک اتاق ،رنگ دﯾوار را از  ٢٠تا  ٣٠سانتیمتر مانده به سقف قطع کنيد
و باقی آن را به رنگ سقف رنگآميزی کرده ﯾا با نوارھای تزئينی بپوشانيد .تيره کردن سقف ھم میتواند چنين حالتی را اﯾجاد کند.
 (٩با رنگآميزی دﯾوارھای کوتاھتر )کم عرض تر( به رنگی تيره تر از دﯾوارھای بلندتر میتوانيد ﯾک اتاق کشيده و بارﯾک را عرﯾضتر جلوه دھيد.
 (١٠اگر برای سقف اتاقی رنگ سفيد را در نظر گرفتهاﯾد ،برای ھماھنگ کردن رنگ اتاق با سقف ،اندکی از رنگ دﯾوار را به رنگ سفيد اضافه کنيد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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نردهکشی؛ روی ديوار اتاق نشيمن

شماﯾی که دنبال کارھای نو و متفاوت در دکوراسيون خانهتان ھستيد ،الزم
نيست برای خرﯾد لوازم عجيب و غرﯾب ھزﯾنه زﯾادی متقبل شوﯾد؛ ﯾک ابتکار
دور از ذھن فضای خانه شما را زﯾر و رو میکند.
اغلب ما وقتی تصميم میگيرﯾم به قصد اﯾجاد تنوع در سطوح دﯾوارھای
فضای خانهمان تغييری اﯾجاد کنيم ،فورا دست به دامان پوششھای رنگی
ﯾا کاغذدﯾواری میشوﯾم ولی درصورتی که اﯾن سطوح به لحاظ پوشش
مشکلی نداشته باشند ،باﯾد از روشھای تزئينی استفاده کرد.
نقاشیکردن طرحی روی دﯾوار ،ﯾکی از اﯾن روشھاست .تعجب نکنيد! قرار
نيست شما قلممو به دست گرفته و با دقت و ظرافتی که در نقاشی روی
تابلو به خرج میدھيد ،روی دﯾوار تصوﯾر بکشيد بلکه میتوانيد از تکنيکھای
مختلف رنگآميزی استفاده کرده و با بهکارگيری ابتکار ،نقشی را روی دﯾوار
اﯾجاد کنيد.
کشيدن طرحھاﯾی از لوازمی که بهطور واقعی وجود دارند ولی امکان
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استفاده از آنھا در آن قسمت از خانه نيست ،ازجمله اﯾن ابتکارھاست.
بهعنوان مثال ،نردهھای چوبی عالوه بر آنکه بهعنوان حفاظ برای جلوگيری از خطر در خانهھای پلهدار مورد استفاده قرار میگيرند ،به لحاظ ظاھری
نيز شکل زﯾباﯾی دارند.
فقط موضوع اﯾن است که کاربرد آنھا در خانهای که اختالف سطحی در آن وجود ندارد ،امکانپذﯾر نيست ولی اگر شما به اﯾن فرم عالقهمند
ھستيد ،الزم نيست خانهتان را عوض کنيد بلکه میتوانيد با استفاده از ھنر نقاشی و تکنيکھای رنگآميزی ،نقش نرده را به راحتی روی دﯾوار
قسمتی از فضای نشيمن ﯾا پذﯾراﯾی خانهتان -که خالی مانده و وسيلهای در مقابل آن قرار نمیگيرد -اﯾجاد کنيد.
با اﯾن کار ،بهنظر میرسد که روی دﯾوار نردهای چوبی قرار گرفته؛ درحالی که اﯾن فقط نقشی زﯾبا از آن است .به اﯾن صورت ،فضای خانه شما با
کمترﯾن ھزﯾنه بهگونهای متفاوت تغيير خواھد کرد .در ضمن نيمه خالی پاﯾين دﯾوار نيز به طرز زﯾباﯾی پر خواھد شد.
● مواد الزم:
 طلق ﯾا کاغذ کالک  ٢٠×۴٠سانتیمتر کاتر ،مداد ،چسب کاغذی و پالستيکی نواری چند تکه ابر رنگ اکرﯾليک ﯾا پالستيک قابل شستوشو به رنگھای کرم و قھوهای● طرز کار:
 (١برای انجام اﯾن کار ،ابتدا الگوی ارائهشده در صفحه پيشرا به ﯾکی از دفتر فنیھا برده و از آنھا بخواھيد آن را به اندازه ۶٠سانتیمتر بزرگ کنند.
اﯾن مقدار برای طول پاﯾه نرده ارتفاع خوبی است.
 ( ٢پس از اﯾنکه کپی پاﯾه موردنظر را گرفتيد ،طلق ﯾا کاغذ کالک را روی کپی قرار دھيد و به وسيله مداد ﯾا خودکار طراحی پاﯾه را روی طلق ﯾا کاغذ
کالک بکشيد .پس از آن ،با استفاده از کاتر ،خطوط رسمشده را ببرﯾد تا فرم پاﯾه بهصورت توخالی روی طلق ﯾا کاغذ کالک اﯾجاد شود؛ درواقع اﯾن
شابلون پاﯾه است.
 (٣با توجه به اﯾنکه طول ھر پاﯾه را  ۶٠سانتیمتر درنظر گرفتهاﯾد ۶۵ ،سانتیمتر باالتر از قرنيز را در نقاط مختلف در طول دﯾوار عالمتگذاری کنيد؛
سپس عالمتھا را به ھم متصل کنيد تا خطی مدادی اﯾجاد شود.
به ھمين ترتيب در طول دﯾوار خط دﯾگری موازی آن در فاصله  ۵سانتیمتری قرنيز رسم کنيد .روی اﯾن خط را طوری چسب نواری بچسبانيد که
محدوده فاصله  ۵سانتیمتری تا قرنيز ،بهطور کامل باقی بماند.
حاال با استفاده از قلممو اﯾن محدوده را با رنگ کرم بژ و سپس  ٢حاشيه را با رنگ قھوهای روشن بپوشانيد و پس از خشکشدن رنگ ،چسب را
بکنيد.
 (۴حاال شابلون پاﯾه را در ھمان ابتدای دﯾوار – در فاصله بين اﯾن ٢خط – قرار دھيد؛ بهصورتی که قسمت باالی پاﯾه را خطی مدادی و قسمت پاﯾين
آن را محدوده  ۵سانتیمتری رنگ شده دربر گيرد.
شابلون را با کمک چسب نواری به دﯾوار محکم کنيد تا حين رنگآميزی تغيير مکان ندھد .سپس شروع به رنگآميزی کنيد .ابتدا فضای خالی داخل
ھر پاﯾه را با الﯾهای از رنگ کرم بژ بپوشانيد.
اﯾن کار را با ضربات اسفنج آغشته به رنگ کرم بژ انجام دھيد .چند دقيقه صبر کنيد تا رنگ خشک شود)تصوﯾرﯾک( .پس از آن ،با رنگ قھوهای روشن
لبهھای کار را به ھمان روش ضربهای ،تيرهتر کنيد تا پاﯾه عمق پيدا کند)تصوﯾر.( ٢
 (۵اﯾن کار را در فواصل ١۵سانتیمتری از ھم در محدوده بين اﯾن  ٢خط تکرار کنيد تا تمام طول دﯾوار با پاﯾهھا پر شود.
▪ توضيح :پاﯾهھا باﯾد  ١۵سانتیمتر از ھم فاصله داشته باشند.
▪ نکته :بھتر است چاپ نرده را مانند تصوﯾر روی  ٢دﯾوار کنار ھم انجام دھيد تا فرم نرده بيشتر تداعی شود؛ البته الزم نيست ٢دﯾوار طوﯾل انتخاب
کنيد.
پس از آنکه کار نقاشی پاﯾهھا روی دﯾوار تمام شد ،نوبت به قسمت باالی نرده ﯾا ھمان دسته آن میرسد.
 (۶برای اﯾن منظور ابتدا  ۵سانتیمتر باالتر از لبه پاﯾهھا ،خط دﯾگری در طول دﯾوار رسم کنيد.
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حاال اﯾن محدوده  ۵سانتیمتری بين خط و پاﯾه را با چسب ماسکه کنيد.
به اﯾن صورت که  ٢مرز باال و پاﯾين آن را چسب نواری بچسبانيد .باتوجه به اﯾنکه برای ماسکهکردن ،چسب پاﯾينی را باﯾد روی قسمت باالﯾی
پاﯾهھای چاپشده بچسبانيد ،اﯾن کار را با دقت انجام دھيد تا پس از کندن ،به رنگ پاﯾه صدمهای وارد نشود.
رنگکردن دسته را نيز مانند دﯾگر قسمتھا با حرکات ضربهای و به نوبت با رنگ کم بژ شروع کرده و با کادربندی در  ٢لبه باال و پاﯾين با رنگ قھوهای
روشن تمام کنيد)تصوﯾر .(٣در پاﯾان ،چسبھا را به آرامی بکنيد.
به اﯾن صورت ،دﯾوار اتاق شما به شکل اعجابانگيزی نردهکشی خواھد شد.
منبع  :ھمشھری آنالﯾن
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نصب گروھی تابلو و قاب عکس

عکسھای خاطره انگيز ،تابلوھای نقاشی زﯾبا و حتا تصاوﯾر زﯾباﯾی که در
مجالت میبينيم ،میتوانند بھترﯾن زﯾنت دﯾوارھای منزل ،دفتر کار ﯾا ھر
مکان دﯾگر باشند .متاسفانه در بعضی موارد شاھد نصب تابلو ،پوستر ﯾا
قاب عکس خانوادگی در نامناسبترﯾن محل ھستيم و دليل انتخاب اﯾن
محل ھم چيزی نيست جز پنھان کردن مشکلی مانند ترک خوردگی ،نم
کشيدگی ﯾا کثيفی دﯾوار! فراموش نکنيد که رعاﯾت نکات زﯾباﯾی شناسی
بسيار ساده در چيدمان تابلو بر روی دﯾوار موجب میشود که ﯾک اتاق
ساده و بیرنگ و رو ،مبدل به محلی شادیآور و دل انگيز شود.
در اﯾنجا به روشی برای نصب تابلو ميپردازﯾم که ميتواند ھر مھمانی را
مدتھا سرگرم کند و به خانه خالی ،نشاط و سرزندگی بياورد :چيدمان
گروھی ﯾا نصب چندﯾن تابلو در کنار ھم.
نگران نشوﯾد! اﯾن کار با قابھای مناسب و چيدمان صحيح ،مبدل به چيزی
درھم و برھم نميشود و ميتواند سرگرمی خوبی برای تعطيالت آخر ھفته
باشد.
● چند توصيه کلی
▪ اگر اھل گشت و گذار در بازارھای کھنه فروشی و لوازم دست دوم باشيد ،میتوانيد قابھای جالبی در اشکال و اندازهھای بسيار متنوع پيدا کنيد.
اﯾن قابھای ناجور ،با ﯾک دست رنگ ﯾکسان ،با ﯾکدﯾگر جور ميشوند .سعی کنيد دو -سه قاب مدور ھم در مجموعه خود بگنجانيد.
▪ شما ميتوانيد تصاوﯾر کوچک را با استفاده از حاشيه مقواﯾی ،پارچهای ﯾا چرمی در قابی بزرگتر جای دھيد .اﯾن کار نه تنھا تصوﯾر را مشخصتر
ميکند ،بلکه محافظ خوبی برای حاشيه تصوﯾر به شمار میرود .تھيه چنين حاشيهھاﯾی به کمی دقت و حوصله نياز دارد و ممکن است ﯾک روز
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کامل وقت بگيرد ،اما نتيجه آن چنان درخشان است که ارزشش را دارد.
● روش کار
 .١عکسھا و تصاوﯾر مورد نظرتان را آماده کنيد و به ترتيب عالقه دسته بندی نماﯾيد .برای حاشيه عکسھا از جنس و رنگی استفاده نماﯾيد که آنرا
کامل کند نه اﯾنکه بر آن غلبه کند .رنگ اﯾن حاشيه باﯾد با رنگ دﯾوار و لوازم منزلتان جور باشد .بھترﯾن راه اﯾن است که از چند درجه مختلف ﯾک رنگ
واحد -از کم تا متوسط آن -استفاده کنيد تا تصاوﯾر در نھاﯾت بيشتر با ھم جور شوند.
 .٢تمام قابھا را با ﯾک رنگ واحد رنگ آميزی نماﯾيد .وقتی رنگ خشک شد ،شيشه آنھا را تميز کرده و عکس را با حاشيهاش داخل آن بگذارﯾد و
پشت قاب را محکم کنيد.
 .٣قبل از نصب تابلوھا ،کمی تمرﯾن و آزماﯾش کنيد.با توجه به اندازه دﯾوار مورد نظرتان ،ابتدا تمام تابلوھا را روی زمين ﯾا ﯾک ميز بزرگ کنار ھم
بچينيد و آنقدر آنھا را جا به جا کنيد تا به ﯾک ترکيب زﯾبا برسيد.
 .۴اﯾن کار را با منطق و نظم انجام دھيد ،برای مثال باالی ﯾک تابلو را با لبه پاﯾينی دﯾگری و قاب کوچکتر را با وسط ضلع دﯾگری تنظيم کنيد و قابھای
مدور را برای اﯾجاد ھارمونی و حرکت به کار ببرﯾد.
 .۵عکسھای سياه و سفيدی که در ردﯾفھای منظم و از سقف تا کف دﯾوار را پر ميکنند ،دﯾوار را به کانون توجه مبدل ميکنند .اما اگر ميخواھيد
دﯾواری را اﯾن چنين پر کنيد ،برای پرھيز از آشفتگی ،قابھا را ﯾکسان و ﯾک رنگ انتخاب کنيد ،برای مثال حاشيه سفيد در قاب مشکی فلزی بسيار
زﯾبا خواھد شد.
 .۶قراردادن چند تصوﯾر در ﯾکی دوتا از قابھا ،قرار دادن تابلوھای بزرگتر در ردﯾفھای پاﯾينتر موجب ميشود که مجموعه سنگين و رو به سقوط به نظر
نيامده و متعادل باشد.
 .٧ھنگامی که از چيدمان خود بر روی زمين راضی بودﯾد ،ھر قاب را بر روی کاغذ الگو ﯾا روزنامه باطله کپی کنيد و کاغذھا را با قطعات کوچک نوار
چسب بر روی دﯾوار بچسبانيد تا باز ھم از چيدمان خود مطمئن شوﯾد ،روی کاغذھا نام تابلو را بنوﯾسيد و آماده نصب شوﯾد.
 .٨با توجه به اندازه و وزن تابلوھا ،از ابزار مناسب برای نصب آنھا استفاده کنيد ،برای تميزی ھرچه بيشتر ميتوانيد محل ميخ را روی کاغذھا
مشخص کنيد ،ميخ را بکوبيد و بعد کاغذ را بردارﯾد.
 .٩حاال تابلوھا را نصب کنيد و از فضای تازه اتاق خود لذت ببرﯾد.
منبع  :ساﯾت فرﯾا
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نقاشی ديوارھا

نزدﯾك شدن به مراسم و روزھای خاص ،اﯾن اﯾده جالب و البته عالی را در
ذھن برخی اﯾجاد میكند كه با تغييراتی در محيط داخلی منزل ،طراوت و
شادابی بيشتری در محيط احساس شود .رنگ كردن و نقاشی دﯾوارھا ﯾكی
از اﯾن ترفندھای ابتكاری و خالقانه است.
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نكته مھمی كه در اﯾن خصوص باﯾد مورد توجه قرار گيرد ،توجه به دﯾواری كه
قرار است رنگ شود و فاصله آن از نور مستقيم و در نھاﯾت اتاقی است كه
در آن قرار دارد .توصيه نخست ما اﯾن است كه خودتان میتوانيد به راحتی
اﯾن كار را انجام دھيد و با استفاده از ابزاری كه در بازار وجود دارد ،كار چندان
مشكلی را پيش رو ندارﯾد .درخصوص اتاق خواب كودكان اﯾن نكته مھم است
كه از رنگھای شاد ﯾا غيرمتعارف در مقاﯾسه با رنگ دﯾوارھای اتاق پذﯾراﯾی
و نشيمن استفاده شود.
استفاده از رنگھاﯾی ھمچون آبی روشن ،آبی تيره ،شكالتی روشن،
صورتی بیحال و حتی ليموﯾی میتواند ضمن شادیآور كردن محيط اتاق خواب برای بچه ،تغيير و تحولی نيز در روحيه آنھا اﯾجاد كند .ﯾك اﯾده
جالبتوجه دﯾگر آن است كه لزومی ندارد رنگ ھمه دﯾوارھا در اتاق خواب كودكان از ﯾك دست باشد .شما میتوانيد با كمی ابتكار به خرج دادن از
دو ﯾا سه رنگ متفاوت برای رنگآميزی اتاق كودكان خود استفاده كنيد .ﯾك تركيب جالب استفاده ﯾك در ميان از ساﯾهروشن آبی است به طوری كه
ﯾك دﯾوار آبی روشن و دﯾوار كناری آبی تيرهتر .اﯾن تركيببندی موجب بزرگتر به نظر رسيدن اتاق خواب كودكان میشود .درخصوص اتاق پذﯾراﯾی و
نشيمن ھم سعی كنيد از رنگھای روشن و منعكسكننده نور استفاده كنيد تا جذب كننده نور .ھيچگاه سعی نكنيد از رنگ سفيد خالص استفاده
كنيد چون به شدت تحرﯾككننده و آزاردھنده چشم خواھد شد .ھميشه اﯾن نكته را مدنظر داشته باشيد كه با تابش نور خورشيد چه به صورت
مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم ،بر روشناﯾی دﯾوار افزوده میشود.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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نقش آيينه در دکوراسيون منزل

آﯾنه عنصری كاربردی است كه به گونه ای با زندگی ھمه افراد عجين شده
است .ھيچ فردی را نمی شناسيم كه روزانه حداقل ﯾك بار مقابل آﯾنه قرار
نگيرد .استفاده از آﯾنه با اھداف گوناگون و به روش ھای مختلفی صورت می
گيرد .ﯾكی از راﯾج ترﯾن كاربردھای آن استفاده شخصی و نماﯾاندن ظاھر
افراد و در واقع نقش آن در آراﯾش و پيراﯾش است .برای اﯾن منظور انواع و
اقسام آﯾنه ھا وجود دارد ولی گذشته از اﯾن نوع كاربرد آﯾنه ﯾكی از عناصر
مھم و تاثير گذار دكوراسيونی نيز ھست به گونه ای كه كاربرد آن در برخی
از فضاھای ساختمان مانند سروﯾس ھای بھداشتی و اتاق خواب به عنوان
عنصری ثابت و جزء لوازم دكوراسيونی كاربردی آن مكان ھا به حساب می
آﯾد .عالوه بر آن از آﯾنه برای زﯾنت بخشيدن گوشه ای از فضای خانه نيز
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استفاده می كنند .به اﯾن ترتيب كه آﯾنه ای را در قابی زﯾبا بر روی دﯾوار
نصب كرده و ﯾا آن را بر روی كنسولی ھماھنگ با دﯾگر لوازم دكوراسيونی
محيط قرار می دھند كه در اﯾن شراﯾط عالوه بر نقش كاربردی ،تزئينی زﯾبا
برای محيط نيز محسوب می شود .از دﯾگر نقاط ساختمان كه معموال ً با
ھدف تزئينی به نصب آﯾنه اختصاص می ﯾابد ،دﯾوار باالی شومينه است.
البته نوع و نحوه به كارگيری آن رابطه مستقيمی با سليقه افراد خانه دارد به طور كلی كاربرد آﯾنه به عنوان عنصری تزئينی از دﯾرباز در فرھنگ ما
اﯾرانيان جاﯾگاه وﯾژه ای داشته است .اﯾن تعلق خاطر گذشتگان مان را در معماری ساختمان ھای دربارﯾان و افراد متمول ،زﯾارتگاه ھا و حتی برخی
رستوران ھا و فروشگاه ھای قدﯾمی می توان دﯾد.
البته اﯾن فرھنگ در ساخت زﯾارتگاه ھا كماكان پابرجاست .گذشته از آن آﯾنه در صناﯾع دستی برخی از استان ھای كشورمان از جاﯾگاه وﯾژه ای
برخوردار است .آﯾنه كاری بر روی پارچه ھا و لباس ھای محلی و سنتی ،روميزی ،روتختی و كوسن ،دﯾواركوب ھای پارچه ای و بسياری دﯾگر از
صناﯾع دستی از اﯾن قبيل ھنوز ھم به وفور دﯾده می شود.عالوه بر صناﯾع دستی امروزه آﯾنه ھا در ساخت بسياری از لوازم دكوراسيونی به سبك
مدرن نيز كاراﯾی دارد .از جمله آنھا به ميزھا ،وﯾترﯾن ھا ،پاﯾه ھای آباژور و لوازمی مانند آنھا كه آﯾنه بخش اعظمی را در تركيب ساختاری آنھا
تشكيل می دھد می توان اشاره كرد ولی با تمام اﯾن تفاسير نقش كاربردی آﯾنه در دكوراسيون داخلی از اھميت بسزاﯾی برخوردار است .شما با
نصب ھدفمند آﯾنه ای بر روی ﯾك دﯾوار می توانيد ھمزمان چندﯾن كاربرد مھم را از آن درﯾافت كنيد كه از جمله مھم ترﯾن آنھا می توان به افزاﯾش نور
محيط توسط آﯾنه اشاره كرد .به اﯾن ترتيب در فضاھاﯾی كه از نور چندانی برخوردار نيستند با نصب آﯾنه ای بزرگ بر روی دﯾواری مقابل پنجره ،نور
خورشيد وارد شده از پنجره را افزاﯾش دھيد .اﯾن كاربرد آﯾنه در سطح كوچك تری برای افزاﯾش نور و زﯾباﯾی به طور ھمزمان در وﯾترﯾن ھا نيز دﯾده
می شود .به اﯾن گونه كه در اغلب وﯾترﯾن ھا برای انعكاس نور ،دﯾواره انتھاﯾی داخل وﯾترﯾن را با آﯾنه می پوشانند.
ﯾكی دﯾگر از كاربردھای مھم آﯾنه ،در فضاھای كوچك و كم وسعت امروزی است .آﯾنه ھا با انعكاس تصوﯾر فضای مقابلشان اﯾن تصور را در ذھن
اﯾجاد می كنند دﯾواری كه به آﯾنه اختصاص ﯾافته ادامه دنباله دار از فضای خانه است البته ھنگامی كه قصد دارﯾد آﯾنه ای را با چنين كاربردی نصب
كنيد ابتدا می باﯾست ھدف از بزرگنماﯾی مشخص شود.
ممكن است ﯾك اتاق به لحاظ عرض و ﯾا طول كم وسعت باشد كه برای ھر كدام محل نصب آﯾنه متفاوت خواھد بود در واقع آﯾنه می باﯾست بر روی
دﯾواری نصب گردد كه فضای مقابل آن كم وسعت است .برای دستيابی به اﯾن ھدف و ھدف قبلی آن پوشش تمام سطح دﯾوار با آﯾنه نيز روش
كاربردی دﯾگری است
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نقش برجسته بر روی کابينت ھای قديمی

از آنجا كه تابستان فصل مناسبی برای انجام تغيير و تحوالت در
خانه است ،اﯾن روزھا در آن دسته از خانه ھای قدﯾمی كه افراد
خانواده از اﯾن فرصت آب و ھواﯾی استفاده كرده اند ،رﯾخت
وپاشی برپا است.
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با توجه به اﯾنكه در ميان قسمت ھای مختلف خانه آشپزخانه به
جھت مجاورت با آب و موادغذاﯾی و بخارات ناشی از پخت وپز
زودتر صدمه می بيند ،ھمواره اغلب پروژه ھای بازسازی از اﯾن
نقطه مھم در خانه آغاز می شود.
در ضمن مھم ترﯾن و آسيب پذﯾرترﯾن اجزای كاربردی
دكوراسيونی اﯾن محيط نيز كابينت ھا ھستند لذا می باﯾست
پيش از ھر كار به فكر چاره ای برای نمای فرسوده و نازﯾبای
كابينت ھا بود .البته در آسيب دﯾدگی ھای شدﯾد بھترﯾن كار،
تعوﯾض كابينت ھای قدﯾمی و اﯾجاد تركيبی مناسب تر و زﯾباتر
برای اﯾن فضا است ولی اﯾن تنھا راھكار برای زﯾباسازی نيست
بلكه شما می توانيد با به كارگيری اندكی سليقه و ابتكار نماﯾی
زﯾبا و از ھمه مھم تر متفاوت را برای كابينت ھای آشپزخانه تان
اﯾجاد كنيد.
ما نيز در اﯾن پروژه پيشنھادی قصد دارﯾم به روش نقش برجسته
بر روی كابينت بپردازﯾم ولی پيش از ھر كار ابتدا می باﯾست
اشكاالت ساختاری و زﯾرساختی كابينت را كه بر اثر مرور زمان
اﯾجاد شده است تعمير و ترميم كرده و پس از آن با ﯾك و ﯾا حتی چند الﯾه رنگی زمينه را برای انجام تكنيكی زﯾبا و متفاوت مھيا سازﯾد .حال
چندساعتی صبر كنيد تا پوشش رنگی تمامی سطوح كابينت به طور كامل خشك شود سپس شابلون نقش موردنظر را خرﯾداری كرده و ﯾا خودتان
برای ساخت آن اقدام كنيد.
برای اﯾن منظور به ﯾك عدد طلق ،ﯾك عدد كاتر تيغ كوچك دسته دار و ﯾك طرح موردنظر و مناسب برای كابينت نيازمندﯾد .ابتدا از روی طرح انتخابی
كپی گرفته و در زﯾر طلق قرار دھيد .با چسب نواری كاغذی و ﯾا شيشه ای ،طلق و الگوی طرح را به ھم متصل كنيد تا ھنگام برش جابه جاﯾی
صورت نگيرد .پس از آن با احتياط فراوان و به وسيله كاتر محيط ھر طرح را از روی طلق ببرﯾد .اﯾن كار را با دقت انجام دھيد تا طرح ھا شكل واقعی
خود را حفظ كنند.
به اﯾن ترتيب شابلون جدﯾدی آن ھم با نقش دلخواه حاصل می شود .حال نوبت به عالمت گذاری محدوده قسمت ھاﯾی از سطح تمامی كابينت
می رسد كه قصد دارد آنھا را نقش برجسته كنيد .برای اﯾن منظور از خط كش و مداد استفاده كرده و محدوده را مشخص كنيد .مرحله بعدی آماده
سازی خمير است .اﯾن خمير را می توانيد به صورت آماده تحت عنوان بتونه رنگ روغن از فروشگاه ھای مربوطه تھيه كرده و ﯾا خودتان آن را درست
كنيد.
برای درست كردن اﯾن خمير ﯾا ھمان بتونه راﯾج مورد استفاده برای زﯾرسازی رنگ دﯾوار ،به مقداری پودر مل ،روغن اليف ،آب و رنگ روغنی كرم ﯾا
سفيد ساختمان نياز دارﯾد.
به اﯾن صورت كه توده ای از پودر مل را بر روی مقواﯾی رﯾخته و مانند كوه آتشفشان ،فضاﯾی از داخل آن را كمی خالی كنيد .در داخل اﯾن حفره كم
كم مقداری روغن اليف ،آب و رنگ روغنی ساختمان رﯾخته و با دو عدد ليسه آن قدر ورز دھيد تا خميری ﯾك دست حاصل شود .فرم و حالت اﯾن
خمير مانند خمير شيرﯾنی پزی می باﯾست نه شل و نه سفت باشد .برای اﯾجاد اﯾن تعادل در صورت شل بودن پودر مل و در صورت سفت بودن آب
و روغن اليف اضافه كنيد.
چند نكته مھم ١ :در صورتی كه قصد دارﯾد از بتونه آماده استفاده كنيد حتما بتونه روغنی را انتخاب كنيد.
 ٢از آنجا كه معموال بتونه ھای آماده برای انجام تكنيك نقش برجسته كمی شل و چسبنده ھستند ،به آن مقداری پودر مل اضافه كرده و خوب ورز
دھيد تا دﯾگر به دست شما نچسبد.
 ٣اگر بتونه دست ساز شما زﯾاد سفت باشد ،احتمال ترك خوردن آن وجود دارد لذا در چنين شراﯾطی مقداری روغن اليف به آن اضافه كنيد .روغن
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اليف چسبندگی مورد نياز را بين اجزا تشكيل دھنده بتونه اﯾجاد می كند.
پس از آماده شدن خمير بتونه مناسب ،شابلون را در محدوده عالمت گذاری شده بر روی نمای در كابينت قرار داده و با چسب نواری كاغذی ثابت
كنيد .در صورت دلخواه می توانيد با دست چپ شابلون را نگه داشته و با دست راست و با استفاده از ليسه مرحله خميرگذاری را انجام دھيد .در
ھر دو صورت مقدار زﯾادی بتونه را با ليسه برداشته و از ھمان ابتدا تا انتھای شابلون بر روی كل سطح خالی شده و با ضخامتی ﯾكسان بماليد.
پس از تكميل مرحله خميرگذاری ،با برداشتن شابلون از روی سطح كابينت با نقش برجسته زﯾباﯾی مواجه می شوﯾد.
نكته :پس از پاﯾان ھربار خميرگذاری ،شابلون را خوب تميز كرده و دوباره برای قسمت دﯾگر دست به كار شوﯾد وگرنه خميرھای قبلی باقی مانده به
خمير جدﯾد چسبيده و طرح را نازﯾبا می سازد.
ھنگامی كه مرحله نقش دار كردن كابينت ھا پاﯾان ﯾافت مدت  ٢الی  ٣روز صبر كنيد تا نقش برجسته ھا كامال خشك شوند .سپس با سمباده ای
نرم سطح و لبه ھای ناصاف آنھا را به آرامی ساﯾيده و آنھا را ﯾكنواخت كنيد.
حال برای محكم شدن آنھا مرحله رنگ آميزی با رنگ روغنی ساختمان را ﯾك بار دﯾگر بر روی كليه سطوح نقش برجسته كابينت انجام دھيد .در
پاﯾان شما می توانيد با به كارگيری ﯾكی از انواع تكنيك ھای رنگ آميزی ،تضادھاﯾی را اﯾجاد كنيد .به عنوان مثال با استفاده از رنگ اكرﯾليك قھوه ای
ﯾا اكر و ﯾا ھر رنگ مناسب و دلخواه دﯾگری ،رنگ رقيقی آماده كرده و به وسيله ابر و ﯾا قلم موی بزرگ بر روی سطح برجسته نقش ھا و سطوح
دﯾگر ماليده و بالفاصله با پارچه دﯾگری خشك كنيد .در واقع به اﯾن ترتيب تكنيك رنگ شوی كردن را انجام داده اﯾد .حال برای آنكه سطوح دﯾگر
كابينت نيز با سطوح نقش دار برجسته ھماھنگی داشته باشد ،اﯾن كار را با حفظ جھت حركت قلم مو و ﯾا ابر ،بر روی سطوح بدون نقش كابينت
نيز انجام دھيد.
الھام اسمعيلی
منبع  :روزنامه شرق
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نقش تابلو در دکوراسيون

دكوراسيون ﯾك فضا ،حاصل در كنار ھم قرار گرفتن عناصر متعددی است.
ھنگامیكه در ميان آنھا رابطهای قابل قبول و مطلوب وجود داشته باشد،
منجر به فضاﯾی دلپذﯾر ،زﯾبا و در نھاﯾت راحت و كارا میشود.بهطور كلی
میتوان گفت در ﯾك فضا عناصر به سه دسته عمده تقسيم میشوند.:
 (١عناصری كه بيشترﯾن ھدف بهكارگيری آنھا در محيط ،كاربردی است .در
نتيجه نقش كليدی و خاصی را در طراحی داخلی فضا اﯾفا نمیكنند .به
عنوان مثال ھنگامی كه قصد دارﯾد برای خانهتان تلوﯾزﯾون ،جاروبرقی ،ﯾخچال
و لوازمی از اﯾن قبيل را تھيه كنيد ،ھيچگاه با ھدف دكوراسيونی اقدام به
خرﯾد آنھا نمیكنيد؛ بلكه ابتدا كاربرد و امكانات ھر ﯾك را بررسی كرده و
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سپس ظاھر وسيله را با توجه به شراﯾط قرارگيری در محيط و دكوراسيون آن
در نظر میگيرﯾد .البته امروزه توليدكنندگان و طراحان صنعتی عالوه بر كاراﯾی وسيله ،به شكل ،فرم ،رنگ و بهطور كلی جنبهھای ظاھری آن نيز
دقت بسياری دارند و محصوالتی متنوع به لحاظ كاربرد و ظاھر توليد میكنند.
 (٢عناصری كه ھمزمان كاربردی و دكوراسيونی ھستند .اغلب لوازم دكوراسيونی مورد استفاده در خانهھا در اﯾن دسته جای میگيرند .از آن
جمله به مبلمان ،پرده ،فرش ،بوفه و غيره میتوان اشاره كرد .ﯾعنی به ھمان ميزان كه نحوه كاربرد آنھا مورد توجه است ،شكل و
فرم ظاھری ،رنگ ،طرح و دﯾگر عناصر بصری آنھا نيز از اھميت بسزاﯾی برخوردار است.
٣ـ عناصری كه بيشتر نقش دكوراسيونی و تزئينی را در فضا برعھده دارند .در بررسی انگيزه انتخاب ھرﯾك از اﯾن عناصر برای محيط مورد نظر ،در
خواھيم ﯾافت كه اگرچه ممكن است نبود برخی از آنھا خللی در فضا اﯾجاد نكند ولی وجود آنھا به طراحی داخلی فضا بسيار كمك میكند و در واقع
آنھا مكمل دكوراسيون دﯾگر لوازم محيط محسوب میشوند.
به عنوان مثال گلدانھا ،ظروف تزئينی ،شمعدان ،تزئينات مختلف در قالب گلھای خشك ،مصنوعی ،چينی ،مجسمهھا و غيره از اﯾن جملهاند كه
البته تابلوھا نيز در اﯾن دسته جای میگيرند.
از آنجا كه دﯾوارھا گستردهترﯾن سطوح اصلی خانه ﯾا ھر مكان بسته دﯾگری ھستند ،ھنگامی كه فردی وارد فضاﯾی میشود ،عمدهترﯾن سطوحی
كه در مقابل دﯾدگان او قرار میگيرند ،دﯾوارھای محيط ھستند.
در نتيجه ميزان تاثيرگذاریشان بر محيط نيز نسبت به سطوح دﯾگر شامل كفھا و سقفھا به مراتب بيشتر است .لذا عالوه بر مسائل كاربردی و
وظيفه آنھا در تفكيك فضا و اﯾجاد استقالل ،به نكات دكوراسيونی و نقش آنھا در اﯾن زمينه نيز باﯾد توجه كرد.
وقتی وارد فضاﯾی میشوﯾد كه با زﯾباترﯾن و مناسبترﯾن لوازم دكوراسيونی مبله شده ،ولی سطوح دﯾوارھا خالی است و كوچكترﯾن تدبيری برای
انتخاب دﯾواركوب اندﯾشيده نشده است ،خألﯾی در آن محيط احساس میشود كه تابلوھا ،ﯾكی از عمدهترﯾن راھكارھای رفع اﯾن خأل ھستند.
تابلوھا اگرچه اغلب با ھدف تزئينی مورد استفاده قرار میگيرند ولی در پس ظاھر اﯾن ھدف ،مسووليتھای كاربردی نيز در فضا برعھده دارند .آنھا
جاﯾگاه وﯾژهای در تغيير حال و ھوای محيط دارند و در نتيجه بر روح و روان افراد ساكن در آن مكان نيز تاثير میگذارند .موضوع اثر ھنری ،رنگھای به
كار رفته در آن و حتی قاب انتخابی برای تابلو از جمله عوامل بسيار موثر بر محيط ھستند؛ ﯾعنی با نصب چند تابلو روی دﯾوار ،با وجود تمام وقتی
كه صرف تھيه و چيدمان لوازم دكوراسيونی آن شده است ،میتوان ھماھنگی و احساس حاكم در محيط را برھم رﯾخت و ﯾا برعكس ،دستيابی به
ھدف مورد نظر در آن فضا را تسھيل بخشيد.
صرفنظر از ھمه اﯾنھا گاھی نقشھای كاربردی عظيمتری نيز به تابلوھا محول میشود كه از آن جمله میتوان »تغيير ابعاد ظاھری فضا« را نام برد.
به عنوان مثال ﯾكی از راھكارھای افزاﯾش ارتفاع دﯾوارھا به لحاظ ظاھری ،نصب دﯾواركوبھای عمودی و بلند است كه اﯾن كار از طرﯾق نصب ﯾك و ﯾا
چند تابلوی بلند عمودی در فواصلی نزدﯾك و در كنار ھم و ﯾا چندﯾن تابلوی ھم اندازه در امتداد ھم و در راستای ﯾك خط عمودی فرضی از سقف به
كف ميسر میشود.
به ھمين ترتيب با نصب تابلوﯾی طوﯾل و افقی و ﯾا چندﯾن تابلوی ﯾك اندازه در كنار ھم میتوان ،طول دﯾوار را به لحاظ بصری افزاﯾش داد.
● انتخاب قاب
بهطور كلی انگيزه اﯾجاد قاب در دور ﯾك اثر ھنری ،برجستهتر كردن و ﯾا به عبارت دﯾگر جلوه دادن به آن است .شما میتوانيد اﯾن مساله را آزماﯾش
كنيد .اگر روی دﯾواری از فضای خانهتان قابی خالی و بدون اثر ھنری نصب كنيد ،خواھيد دﯾد كه به اﯾن ترتيب فضای داخلی قاب ،اگرچه ھمان دﯾوار
است ،ولی از دﯾگر فضاھای كناریاش متماﯾز شده است .پس به منظور اﯾجاد جلوهای بيشتر برای ﯾك اثر ھنری ،چارچوبی الزم است .البته الزم به
ذكر است برای قاب كردن ﯾك اثر ،صرفنظر از برجسته تر كردن آن ،انگيزهھای دﯾگری نيز وجود دارد.ھنگامی كه از تابلو به عنوان مكملی
دكوراسيونی برای لوازم دﯾگر محيط ﯾاد میشود ،تنھا منظور خود اثر ھنری نيست بلكه تركيب آن )اثر ھنری( با قاب و حتی ﯾكی از آن دو میتواند
اﯾن نقش را در محيط اﯾفا كند .به عنوان مثال در فضاﯾی با دﯾوارھای سبز و مبلمان نارنجی و زرد ،به منظور حفظ ھماھنگی در محيط از طرﯾق تكرار
رنگھا ،نصب تابلوﯾی با قاب نارنجی و ﯾا اثر ھنری با رنگآميزی گرم مانند نارنجی ،قرمز ،زرد ،در كنار رنگ سبز ضروری است .در چنين شراﯾطی،
ممكن است مقصود از نصب تابلو و قاب كردن آن ،نماﯾش دادن اثر ھنری و جلوه بخشيدن به آن نباشد.پس از آنكه اثر ھنری مورد نظر خود را با
توجه به مشخصات فضا انتخاب كردﯾد ،نوبت به قاب كردن آن میرسد .با توجه به ھدف مورد نظرتان برای نصب قاب ،به ھنگام انتخاب ،پيش از در
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نظر گرفتن ھماھنگی ميان قاب و دﯾگر لوازم دكوراسيونی محيط ،ھماھنگی آن را با اثر مورد توجه قرار دھيد؛ زﯾرا به جھت نزدﯾكی و حضور آن دو در
ﯾك قالب ،تاثير بيشتری روی ھم میگذارند .حتی اگر در شراﯾطی مانند نمونهای كه در باال اشاره شد ،اثر ھنری چندان مھم نباشد و تنھا رنگھای
موجود در آن و قاب انتخابی نقش تعيينكننده را دارا باشند كه در اﯾن مورد ھم رعاﯾت ھماھنگی باﯾد در راس موارد دﯾگر قرار گيرد.
▪ اگر رنگھای به كار رفته درون اثر شما مالﯾم و كمرنگ است و در محيط به رنگھای شادتری نياز است ،با انتخاب قابی به ﯾكی از رنگھای تند و
گرم ھماھنگ با محيط ،به اثر جلوهای دﯾگر ببخشيد .برعكس برای آثار ھنری شلوغ با رنگھای گرم و تند ،انتخاب قابی به ﯾكی از رنگھای مالﯾم و
ﯾا حتی خنثی ضروری است ولی اگر برای چنين اثر ھنری ،قابی به رنگ گرم و تند انتخاب كنيد باﯾد توازن را از طرﯾق دﯾگر لوازم دكوراسيونی برقرار
سازﯾد وگرنه محيطی خستهكننده پدﯾد میآﯾد.گاھی اثر به قدری جذاب است كه انتخاب قابی جالب توجه ،نه تنھا آن را برجستهتر نمیكند بلكه از
جلوهاش نيز میكاھد و با آنكه ھدف طراح داخلی فضا جلب فوری نظر بيننده است .در اﯾن شراﯾط چند راھكار وجود دارد:
الف( قاب و حاشيه دور اثر را به ﯾك رنگ تھيه كنيد .البته اﯾن رنگ باﯾد مالﯾم و ﯾا خنثی باشد.
ب( قاب را درست به رنگ دﯾوار برگزﯾنيد.
ج( از قابكردن اثر صرفنظر كنيد .به اﯾن ترتيب تابلو بدون قاب بر دﯾوار آوﯾخته میشود.
گذشته از رنگ ،جنس ،ضخامت ،ابعاد طرح و بافت قاب نيز بر روی اثر ھنری و محيط تاثير میگذارند .لذا انتخاب كليه مولفهھای فوق برای قاب ،باﯾد
مطابق با ھدف دكوراسيونی محيط صورت گيرد.
منبع  :بيرتک
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نقش تابلو در ھماھنگی چيدمان  ،تابلو مکمل ديوار

دﯾوارھای ﯾک خانه بدون تابلوھا ،عکس ھا ،آﯾنه و اشيای تزئينی آوﯾز خالی
و ناتمام ھستند .آنچه بر روی دﯾوارھای ﯾک خانه می بينيد نشان دھنده
ذوق و سليقه صاحبان آن است .معماری خانه شاﯾد چندان مطابق با
سليقه صاحبش نباشد زﯾرا گاه افراد ناگزﯾر از انتخاب آن ھستند اما آنچه
روی دﯾوارھا نصب شده و زﯾنت بخش آنھا است اغلب از ذوق و سليقه
صاحبخانه حکاﯾت دارد .دﯾوارھای ﯾک خانه مانند بوم سفيدی ھستند برای
ابراز ذوق صاحب خانه تا با ھنر و سليقه خود آنھا را بياراﯾد.
ھميشه به خاطر داشته باشيد در آراستن دﯾوارھا نيز باﯾد تناسب و تعادل را در نظر گرفت .ترکيب ھای متقارن ھمواره چشم نواز ھستند چه در
چيدمان لوازم منزل و چه در نصب تابلو و قاب ھای گوناگون بر دﯾوار .با اﯾن حال ﯾک آراﯾش نامتقارن می تواند بسيار جذاب تر باشد.
ترکيب ھای گوناگون چيدمان نامتقارن را در دکوراسيون منزل و ھمچنين نصب تزئينات آوﯾز بر روی دﯾوارھا تجربه کنيد تا به بھترﯾن تعادل در ميان آنھا
و ترکيب و آراﯾشی که با سليقه و روحيات شما سازگار است برسيد.
اگر تعدادی قاب دارﯾد که ماﯾليد در ﯾک اتاق نصب کنيد بھترﯾن روش ،جمع کردن آنھا در کنار ھم و تشکيل ﯾک مجمع از قاب ھا است .به اﯾن ترتيب
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نتيجه بسيار بھتر از پخش کردن آنھا به صورت پراکنده در قسمت ھای مختلف از دﯾوارھای اتاق است .ساده ترﯾن حالت برای ﯾک مجموعه از قاب
ھا زمانی است که آنھا وجه مشترکی با ھم داشته باشند مثل وقتی که شما تصاوﯾر گوناگونی را در قاب ھای ﯾک شکل و ﯾک اندازه دارﯾد .با توجه
به فرم فضای موردنظرتان ممکن است آنھا را به صورت ﯾک ردﯾف افقی ﯾا عمودی نصب کنيد .لزوم دقت به فرم اتاق به اﯾن دليل است که چنانچه
قاب ھا را در ﯾک ردﯾف افقی نصب کنيد دﯾوار پھن تر و چنانچه در ﯾک ردﯾف عمودی نصب کنيد دﯾوار مرتفع تر به نظر خواھد رسيد.
بنا به سليقه شما ممکن است اﯾن قاب ھا را به صورت مجموعه ای از ردﯾف ھای افقی ﯾا عمودی موازی با ﯾکدﯾگر بچينيد که در اﯾن صورت ھم باﯾد
در انتخاب عمودی ﯾا افقی بودن مجموعه دقت کنيد به عنوان مثال ﯾک مجموعه شش تاﯾی از قاب ھای ﯾک شکل را ممکن است در سه ردﯾف
دوتاﯾی ﯾا دو ردﯾف سه تاﯾی نصب کرد .چنين ترکيب ھای متقارنی را می توان با قاب ھای غيرھمسان که ھم اندازه نيستند نيز پدﯾد آورد :ﯾک قاب
بزرگتر در مرکز و قاب ھای کوچک تر در اطراف آن چيدمانی غيرمتقارن برای قاب ھا می تواند مثال به صورت فرم  Lﯾا صليبی شکل باشد که برای
چشم غيرقابل پيش بينی تر و در نتيجه جالب تر و زﯾباتر از چيدمان ھای متقارن خواھد بود.
قاب ھا را به صورتی بچينيد که مطابق با زواﯾا و شکست ھای فرم موردنظر شما باشند .به جای قرار دادن بزرگترﯾن قابتان که در چيدمان قاب ھا بر
بقيه چيره و غالب است خوب فکر کنيد .اگرچه ممکن است قرار دادن بزرگترﯾن قاب در مرکز و سپس چيدن ساﯾر قاب ھا در اطراف و متناسب با آن
بدﯾھی به نظر برسد اما بد نيست ترکيبات دﯾگری را نيز آزماﯾش کنيد مثال ممکن است قاب بزرگتر را در نقطه ای قرار دھيد که با مرکز چيدمان
مجموعه قاب ھا فاصله اندکی داشته باشد و به ﯾک سو متماﯾل تر باشد.
تزئينات آوﯾز که برای دﯾوارھا در نظر می گيرﯾد الزاما نباﯾد تابلوی نقاشی ﯾا طراحی و ﯾا پوستر ھای تھيه شده از آنھا باشند بلکه ممکن است از ﯾک
مجموعه کارت پستال ﯾا ﯾک قطعه پارچه نفيس ﯾا گلدوزی ھای دستی و خالصه ھر آنچه مورد پسند شما است و می تواند در ﯾک قاب قرار گيرد
استفاده کنيد .ھمچنين ظروف زﯾباﯾی مثل بشقاب ھای طرح دار قدﯾمی می توانند زﯾنتی زﯾبا برای دﯾوارھا باشند.
اگر قصد دارﯾد مجموعه متنوعی از عکس ھا ،نقاشی ھا و ھمچنين مثال بشقاب ھا را در ﯾک دﯾوار در کنار ھم نصب کنيد ابتدا باﯾد تصميم بگيرﯾد که
فرم نھاﯾی اﯾن مجموعه به چه شکلی باشد :به عنوان مثال فرم کلی آن سه گوش ،چھارگوش ﯾا گرد باشد .اگر ماﯾليد سوراخ ھای اضافی روی
دﯾوار شما اﯾجاد نشود بھتر است قاب ھا را روی کاغذ بزرگی بگذارﯾد و الگوﯾی از فرم ھر ﯾک از قاب ھا در اندازه طبيعی تھيه کنيد .اﯾن الگوھا را
برﯾده و با ﯾک قطعه چسب نواری که در زﯾر آنھا چسبانده اﯾد با ترتيب دلخواھتان روی دﯾوار بچسبانيد و آنقدر تغيير دھيد تا به بھترﯾن ترکيب و آراﯾش
برسيد .سپس جای ھر ﯾک از الگوھا ،قاب اصلی را نصب کنيد .ھمچنين می توانيد قاب ھا را روی زمين به نحو دلخواه بچينيد و از باال به آنھا نگاه
کنيد و تا زمانی که از آراﯾش آنھا راضی شوﯾد آنھا را جابه جا کنيد .سپس مطابق ترتيب نھاﯾی بر روی دﯾوار نصب کنيد.
بھترﯾن جا برای نصب تابلوھای بزرگ تک ،باالی ﯾک کاناپه ﯾا مبل شاخص که به لحاظ فرم ﯾا اندازه از ساﯾر مبل ھا متماﯾز باشد ،باالی شومينه و ﯾا
باالی ﯾک بوفه است.
قاب ھا را در حدود ارتفاع ھم تراز با چشم بيننده نصب کنيد ،نه خيلی باالتر و نه خيلی پاﯾين تر.
ھنگام نصب تابلوھای متفاوت به صورت ﯾک مجموعه تعادل فرم کلی مجموعه را در نظر بگيرﯾد :به عنوان مثال اگر می خواھيد ﯾک تابلوی بزرگ را
در ﯾک سو نصب کنيد دو تابلوی کوچک تر در سوی دﯾگر نصب نماﯾيد .دقت کنيد فاصله ميان تابلوھا در ﯾک مجموعه تقرﯾبا ﯾکسان و حدود نصف
پھنای کوچک ترﯾن قاب باشد.
برای ھماھنگ کردن چند قاب در اشکال و اندازه ھای مختلف ممکن است ھمه آنھا را با رنگ واحدی رنگ بزنيد و به اﯾن ترتيب با ھزﯾنه ای اندک
تعدادی قاب را ھماھنگ کنيد.
منبع  :بيرتک
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نقش تزئينات در آپارتمان

▪ کمد لباس اتاق ھا را از نوع دولنگه و مرتفع انتخاب کنيد.
▪ در اتاق نشيمن به ترکيبی که بر اثر باھم آﯾی رنگ ھا و اشيا اﯾجاد می
شود ،دقت کنيد .در صورت امکان از چرخه رنگ ھا استفاده کنيد تا در انتخاب
رنگ اشتباه نشود.
▪ ﯾک آباژور ﯾا گلدان گل بزرگ در گوشه ھال ،ھميشه جلب توجه می کند.
▪ اگر در خانه شما اغلب رنگ ھا ،خنثی و بی روح ھستند ،ﯾکی از اشيای
بزرگ مثل کاناپه را از رنگ ھای تند انتخاب کنيد تا ترکيب کامل شود.
▪ آﯾنه ھاﯾی که قاب طرح دار دارند ،شکوه بيشتری به منزل شما می
بخشند.
▪ شاﯾد باور نکنيد ،اما وساﯾل کم اھميتی مثل صندلی ،کوسن ﯾا روتختی در
ظاھر خانه شما تغييری بزرگ اﯾجاد می کنند ،پس در انتخاب رنگ و طرح آنھا
وسواس بيشتری به خرج دھيد.
▪ آباژورھاﯾی که کناره منگوله دار دارند ،نورپردازی اتاق شما را روﯾاﯾی می
کنند.
▪ ھمگونی رنگ پرده اتاق خواب با پاﯾه ھای تخت شما ،ھر بيننده ﯾی را به
تحسين وامی دارد.
▪ پھن کردن گليم ﯾا قاليچه ﯾی با طرح سنتی در اتاق خواب باعث اﯾجاد
روحيه صميميت و گرمی در ھر بيننده ﯾی می شود.
▪ برخی لوازم کوچک مثل شمع ھا ،کوزه ھای گلی ﯾا لوازم قدﯾمی و ساعت ھاﯾی با طرح ھای جالب ،فضای اتاق شما را پرتر نشان می دھند.
▪ برای اﯾجاد ﯾک نقطه کانونی در اتاق خواب ،که بالفاصله جلب توجه کند و احساس خنکی را اﯾجاد کند ،ﯾک تابلوی سفيد ﯾا آﯾنه با دور سفيد،
موثر خواھد بود.
▪ در اتاق ناھارخوری خود دقت کنيد تا کوچک ترﯾن اجزا ،حتی فنجان ھا و ظرف سس و شکر ،متناسب با ساﯾر اجزای ميز انتخاب شوند.
▪ سعی کنيد طرح دستمال سفره ھا با روکش صندلی از ﯾک زمينه رنگی انتخاب شوند .به ﯾاد داشته باشيد اگر در اکثرﯾت وساﯾل از رنگ ھای سرد
استفاده شده ،حتماً وسيله ﯾی با رنگ گرم و تند برای اﯾجاد احساس گرمی و لطافت در اتاق استفاده کنيد) .ﯾک گلدان رنگی روی ميز ناھارخوری
انتخاب خوبی است(.
▪ به دکوراسيون حمام اھميت بيشتری بدھيد .قرار دادن مجسمه ھای زﯾنتی در گوشه حمام مسير دﯾد را به خود جلب می کند.
▪ دو طرح رنگی صورتی -آبی ﯾا زرد درخشان در حمام تاثير فوق العاده ﯾی روی روحيه شما می گذارد.
▪ پارچه ھای زرد روشن و سبک در آشپزخانه شما نماد روحيه صميمی شما خواھد بود و به صرف غذا ،حال و ھواﯾی دﯾگر می بخشد.
▪ برخالف نظرﯾه عموم که وساﯾل زﯾاد در اتاق ھای خانه باعث احساس شلوغی و سردرگمی می شوند ،باﯾد بدانيد ھرچه وساﯾل و تجھيزات
شلوغ تر و بيشتری در فضای آشپزخانه بچينيد ،احساس اطمينان بيشتری در شما اﯾجاد می شود و آشپزی را براﯾتان دلپذﯾرتر خواھد کرد ،اما
تناسب چيدن وساﯾل خانه را فراموش نکنيد.
منبع  :روزنامه اعتماد
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نقش ديوارھای اتاق در زيبايی منزل

دکوراسيون ﯾک فضا چه محل کار و چه منزل ،با در کنار ھم قرار گرفتن عناصر
گوناگون و متعدد شکل میگيرد .زمانی که اﯾن عناصر به شکلی مناسب و
ھماھنگ در ﯾک فضا قرار بگيرند و بين آنھا رابطهای وجود داشته باشد نتيجه
آن فضاﯾی میشود که دلپذﯾر و زﯾباست .اﯾن عناصر میتواند ظروف تزئينی،
گلدان ،گلھای خشک و مصنوعی ،شمعدان ،مجسمه ،تابلو ،لوستر،
روميزی ،ميز عسلی و ...باشد از طرفی دﯾوارھا ،گستردهترﯾن سطوح
موجود در ﯾک فضا ھستند که در نگاه اول فردی که وارد ﯾک فضا میشود،
جلب توجه میکنند ،پس تزئين آنھا ﯾا رنگشان بر دکوراسيون بسيار تاثيرگذار
خواھد بود .از طرفی ممکن است محيطی با زﯾباترﯾن و شيکترﯾن وساﯾل
تزئينی و مبلمان طراحی شده باشد ،اما برای دﯾوارھای آن فکری نشده باشد .از اﯾن رو در نگاه اول بيننده سطح خالی دﯾوارھا را میبيند و اﯾن از
جذابيت بقيه عوامل میکاھد و فرد احساس خوبی نخواھد داشت .اگر نمیخواھيد دﯾوارھا را کاغذ دﯾواری ﯾا رنگ دوباره بزنيد و میخواھيد در
ھزﯾنه صرفهجوﯾی کنيد ،بھترﯾن راھکار نصب تابلو در منزل است ،تابلوھا اگرچه اغلب با ھدف تزئين مورد استفاده قرار میگيرند ،اما در واقع،
مسئوليتھای کاربردی نيز در فضا ،برعھده دارند .تابلوھا در تغيير حال و ھوای فضا جاﯾگاه وﯾژهای دارند .از تابلوھا برای تغيير ابعاد ظاھری فضا
میتوان استفاده کرد .برای مثال به لحاظ ظاھری برای افزاﯾش ارتفاع دﯾوارھا ،نصب تابلوھای عمودی و بلند ،کارساز خواھد بود .به ھمين خاطر با
نصب تابلو به صورت افقی میتوان طول دﯾوار را به لحاظ بعدی افزاﯾش داد.
● نظر کودکتان را جوﯾا شوﯾد
اگر قصد دارﯾد برای کودکتان مبلمان و تخت جدﯾد بخرﯾد ﯾا مثال قرار است نوزاد جدﯾدی به خانواده شما اضافه شود و شما مجبور میشوﯾد،
بخشی از اتاق فرزند اولتان را به کودک نورسيده اختصاص دھيد ،خوب است در مورد طرح و رنگ لوازم ،سليقه او را در نظر بگيرﯾد .کودک پنج ساله
شما به طور حتم از رنگی خوشش میآﯾد که شما تاکنون متوجه آن شدهاﯾد ﯾا میدانيد که او از چه حيوانی خوشش میآﯾد .در حال حاضر،
مدلھای مختلف و جذابی از تختخوابھای رنگی تکی و دو طبقه در بازارھای کشور وجود دارد که درون تخت ،چند کشو و طبقه نيز مشخص شده
و انتخاب آنھا در اتاقھای کوچک و مشترک بين دو فرزند ،میتواند راه حل خوبی برای شما محسوب شود .البته اﯾن بستگی به ميزان ھزﯾنهای
دارد که میخواھيد انجام دھيد ،شاﯾد بخواھيد ﯾک تخت دست دوم از امانتفروشی بخرﯾد ،اما باز ھم باﯾد در نظر داشته باشيد که از رنگھای
شاد استفاده کنيد .نکته دﯾگر اﯾنکه بخشی از تزئينات و لوازم کمھزﯾنه مثل روتختی ،رو بالش ،صندلی ،چراغ خواب ،موکت ،پردهھای اتاق و ...از
جمله لوازمی ھستند که کودک به راحتی میتواند در مورد طرح و رنگ آنھا نظرش را بگوﯾد .اﯾن اتفاق باعث میشود که کودک شما با سليقه
خودش در اتاقش احساس آرامش کند ،ضمن اﯾنکه به او از دوران طفوليت اعتماد به نفس میبخشيد ،ھمچنين او عالقه بيشتری به محيط اتاقش
پيدا میکند .به ﯾاد داشته باشيد که اگر کودکان ما از ظاھر اتاقشان رضاﯾت داشته باشند زمان بيشتری را در اتاق خودشان صرف میکنند.
● نقش فرش در طراحی منزل
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برای تفکيک کردن فضای خانه از چندﯾن فرش استفاده کنيد ،به خصوص اﯾنکه نشيمن و سالن پذﯾراﯾی منزل بزرگ باشد .شما برای غلبه کردن بر
ﯾک اتاق نشيمن بلند و بارﯾک و تفکيک آن به دو فضای نشستن به طور مشخص به وسيله ﯾک فرش با طرحھای خط خطی قسمت بزرگی از اتاق
را مھار میکنيد ،ﯾک جفت صندلی راحتی چشم را به سمت پنجرهای که در انتھای اتاق است ،میکشاند ،امتحان کنيد ،خيلی ساده است.
● رنگ سفيد و آرامش منازل شما
ﯾک اتاق کوچک با رنگھای سرد و آرام ظاھری بزرگتر پيدا میکند .رنگھای روشن و سرد نور را منعکس میکند و بدﯾنوسيله ﯾک فضای کوچک را
بزرگتر جلوه میدھد .رنگ کردن کارھای چوبی و درھا به رنگ دﯾوارھا ،کمک میکند که در ظاھر به چشم نياﯾند و اتاق را بزرگتر نشان دھند ،در اﯾن
اتاقھای کوچک ،اگر رنگ سفيد مورد استفاده قرار بگيرد ،بسيار عالی است ،در واقع شما نباﯾد رنگ سفيد را فراموش کنيد.
● ترکيب رنگھا در دکوراسيون
ترکيب رنگ در دکوراسيون خانه بحث بسيار مھمی است که بھتر است به آن اھميت بدھيد .مثال رنگ قرمز و صورتی بالشھا با رنگ آبی دﯾوار
ھمخوانی زﯾباﯾی دارد.
طرح گلدار زرد رنگ با طرح راه راه تخت و بالشتکھای گلدار نشاندھنده چيدمان ﯾک اتاق خواب زﯾباست ،که فضاﯾی زﯾبا به اتاق میبخشد.
رنگ ﯾاسی با سفيد تخممرغی به ھمراه دﯾگر رنگھای رنگ پرﯾده حالتی جذاب برای ﯾک اتاق خواب مطابق با مد روز میآفرﯾند.
رنگھای سفيد و آبی ھمخوانی خوبی دارد ،حال میتواند رنگ رو تختی باشد ﯾا رنگ دﯾوارھا...
رنگ خاکستری با قرمز ھم ھمخوانی زﯾباﯾی دارد ،مثال اگر مبلھای شما به رنگ خاکستری و طوسی است از کوسنھای قرمز استفاده کنيد.
رنگ قھوهای تيره با زرد ليموﯾی ھمخوانی دارد ،اگر رو تختی شما قھوهای است ،حتما از بالشتکھای ليموﯾی استفاده کنيد.
● نظر ﯾک ھنرمند
»آرام جعفری« را ھمه میشناسيم بازﯾگر خوب سرﯾالھای تلوﯾزﯾونی و سينما که نقشآفرﯾنیھای او ،ھميشه در ﯾاد عالقهمندان میماند .آرام
جعفری مثل خيلی از بانوان اﯾرانی خوش سليقه است و به طراحی منزل عالقه فراوانی دارد ...و در اﯾن زمينه تجربيات فراوانی را از طرﯾق مطالعه
به دست آورده است .از او خواستيم که در چند خط براﯾمان در رابطه با دکوراسيون و طراحی داخلی منزل مطالبی بنوﯾسد .او ھم اﯾنگونه عمل کرد
و براﯾمان نظر خود را نوشت» ...خيلیھا طراحی داخلی را ﯾک ھنر میدانند ،ھنری که توانسته خود را با صنعت تلفيق کند تا بتواند زندگی در
محيطھای مختلفی را که با آن سر و کار دارﯾم را راحتترکند ،زندگی در منزل و محل کار ...اگر در منزل ﯾا محل کار ھمه چيز سر جای خودش باشد،
افراد راحتتر زندگی میکنند و آرامش خاطر بيشتری خواھد داشت .اعتقاد من اﯾن است که طراحی داخلی خوب ،زندگی افراد را تحت تاثير قرار
میدھد و کافی است ،کمی در اﯾن زمينه دقت کنيم و سليقه به خرج دھيم و بتوانيم از امکانات بھترﯾن بھرهوری را داشته باشيم تا ھم به لحاظ
فيزﯾکی و ھم به لحاظ روانی ،زندگی راحتتری در محيطی زﯾبا تجربه کنيم و ھمواره آن را در کنار خود داشته باشيم.
منبع  :مجله خانواده سبز
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نقش کشو در استفاده بھينه از فضا

طراحی و ساخت کشو در ترکيب ساختار برخی از لوازم دکوراسيونی-
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کاربردی مانند ميز آراﯾش ،پاتختی ،ميزتحرﯾر ،کمدھای تمام کشودار ،بعضی
از ميزھای پذﯾراﯾی و حتی تختخواب ھا و بسياری نمونه ھای دﯾگر از اﯾن
دست ،عالوه بر اﯾجاد زﯾباﯾی ظاھری ،ﯾکی از راھکارھای مناسب جھت
تقسيم بندی محدوده فضای اشغال شده توسط آن لوازم به حساب می
آﯾد.
عالوه بر اﯾنھا امروزه توليدکنندگان با ھدف استفاده بھينه از فضا ،نمونه ھای
کاربردی مستقلی از کشوھا با ابعاد و جنس ھای مختلف شامل فلز ،چوب
و پالستيک توليد کرده اند که در ميان آنھا انواع پالستيکی به جھت داشتن
مزاﯾای متعدد از اھميت وﯾژه ای برخوردارند ،اﯾن مزاﯾا عبارتند از:
 (١با توجه به چرخ دار بودن اغلب مدل ھای آنھا ،حمل ونقل و جابه جاﯾی
شان به راحتی انجام پذﯾر است.
 (٢با آب و موادشوﯾنده به طور مستقيم قابل شست وشو ھستند.
 (٣تنوع در فرم ظاھری و ھمچنين رنگ آميزی اﯾن کشوھا ،امکان استفاده در اکثر مکان ھای کاربردی را با ھر پالت رنگی فراھم می سازد در نتيجه
آنھا را می توان حتی به طور مستقل در گوشه ای از اتاق کار ،اتاق بچهھا ،اتاق خواب ،آشپزخانه و حتی سروﯾس ھای بھداشتی مورد استفاده
قرار داد.
 (۴به جھت پالستيکی بودن اسکلت و کشوھا ،از وزن کمی برخوردارند.
 (۵اﯾن قبيل کشوھا در ابعاد مختلفی از بزرگ گرفته تا خيلی کوچک توليد شده اند لذا عالوه بر اقالم بزرگ خرده رﯾزھا نيز می توانند کشوھای
مخصوص خود را داشته باشند.
الزم به ذکر است که تنوع موجود در شکل ،رنگ ،ابعاد و ھمچنين کليه موارد ﯾادشده سبب شده است که اﯾن کشوھا عالوه بر داشتن کاربردی
مستقل ،در اندازه ھای گوناگون برای تقسيم بندی مکان ھای کوچکتر ھمچون انبارھا ،کمدھای دﯾواری ،کابينت ھای آشپزخانه و حتی کشوھای
بزرگتر و بسياری فضاھای دﯾگر مانند آنھا مورد استفاده قرار گيرند.ولی صرف نظر از ھمه اﯾنھا ،کشوھا به عنوان ﯾکی از راھکارھای استفاده بھينه
از فضا ،خود نيز نيازمند تقسيم بندی ھستند که برای اﯾن منظور ھم راه ھای گوناگونی وجود دارد ولی انتخاب ھر کدام رابطه مستقيم با کاربرد
آنھا و در نتيجه لوازمی که برای قرار دادن در کشو در نظر گرفته شده دارد .به عنوان مثال به چند نمونه اشاره می کنيم:
 (١بھترﯾن روش برای تقسيم بندی و نظم بخشيدن به کشوھای کابينت ھای آشپزخانه ،کاربرد تقسيم کنندهھای پالستيکی است که در قالب
سينی ھای چندخانه ای ،دﯾواره دار و ھمچنين قوطی ھای دردار در فروشگاهھای عرضه کننده لوازم پالستيکی با ظاھری زﯾبا به فروش می رسند.
 (٢اگر شيشهھای ادوﯾه جات و ﯾا شيشه ھای عطر و لوازم آراﯾش و بھداشتی را در داخل کشوھا قرار داده ولی از جابه جاﯾی آنھا به ھنگام
بازوبسته کردن کشو احساس نارضاﯾتی می کنيد ،کافی است به ﯾک و ﯾا دو ضلع ھمجوار کشوی چوبی موردنظر دو عدد ميخ با فاصله دلخواه و با
توجه به نوع کاربرد نصب کنيد ،سپس ﯾک تکه کش به طولی متناسب با فاصله دو ميخ و ھمچنين لوازم مخصوص کشو ،فراھم کرده و دو سر کش
را به ميخ ھا متصل کنيد .حال لوازم موردنظر را مابين کش و دﯾواره کشو قرار دھيد .به اﯾن ترتيب کش مانع جابه جاﯾی لوازم و احياناً آسيب رسيدن
به آنھا ھنگام باز و بسته شدن کشو می شود.
 (٣ھنگامی که سروﯾس ليوان و ﯾا استکانی را در بسته بندی مخصوص خود خرﯾداری کرده اﯾد ،جعبه آن را دور نيندازﯾد .شما می توانيد از تقسيم
بندی مقواﯾی داخل جعبه که به صورت شبکه ای بوده و برای جداسازی ليوان ھا و استکان ھا از ھم به کار می رود ،برای نظم بخشيدن به کشوی
کوچک مخصوص جوراب ھا ،روسری و ھمچنين لباس ھای زﯾر استفاده کنيد .با اﯾن کار ھر تکه لباس در ھر خانه ای از آن شبکه مقواﯾی جای
گرفته و فضای داخل کشو ھمواره مرتب و منظم خواھد شد.
 (۴از جعبه ھا و قوطی ھای محکم مواد و لوازم مختلف برای تقسيم بندی فضای داخل کشو استفاده کنيد .به عنوان مثال جعبه ھای فلزی
شکالت ،گز ،سوھان برای خرده رﯾزھای داخل کشوھای کابينت آشپزخانه ،لوازم التحرﯾر بچه ھا ،لوازم آراﯾشی ،زﯾورآالت ،ابزارآالت فنی کوچک،
لوازم خياطی ،داروھا و کاربردھاﯾی مانند اﯾنھا بسيار مناسبند.
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تنھا کافی است پس از پر کردن فضای اﯾن جعبه ھا ،برچسبی نشانگر ليست مواد و لوازم داخل ھر کدام را بر روی جعبه بچسبانيد .اﯾن کار را بر
روی نمای کشوھاﯾی که خود عامل تقسيم بندی فضای کمد و ﯾا انباری ھستند نيز انجام دھيد.
 (۵شما می توانيد برای تقسيم بندی کشوھای بزرگ از مجموعه ای از کشوھای کوچکتر نيز استفاده کنيد .اﯾن کشوھا برای نظم دادن به خرده
رﯾزھاﯾی ھمچون لوازم آراﯾشی و بھداشتی ،زﯾورآالت و غيره کاراﯾی بسياری دارند.
منبع P٣٠world :
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نقش و بافت در دکوراسيون

سنتی ﯾا مدرن ،راه راه ﯾا گلدار ،گل درشت ﯾا گل رﯾز ،آبستره ﯾا رئاليستی؟ اﯾنھا فقط
بعضی از انتخاب ھاﯾی ھستند که باﯾد ھنگام طراحی دکوراسيون منزلتان با نقوش و طرح
ھای مختلف در نظر بگيرﯾد .پيش از اﯾنکه از دنيای بی کران طرح ھا ﯾک ﯾا چند نقش را
برگزﯾنيد باﯾد سبک وﯾژه ای را انتخاب کنيد تا ھمه نقوش را در حيطه اﯾن سبک خاص
گردھم آورﯾد.
نقش و طرح را در قالب ھای گوناگونی می توانيد به فضای خانه بياورﯾد ،از جمله کاغذ
دﯾواری ،نوارھای کاغذی مخصوص دﯾوار ،پارچه ھای پرده و مبل ﯾا حتی طرح ھای اﯾجاد
شده توسط رنگ .ممکن است ماﯾل باشيد کل دﯾوارھای ﯾک اتاق ﯾا فقط ﯾک ﯾا دو تا از
آنھا را با کاغذ دﯾواری بپوشانيد ﯾا دﯾوارھا را رنگ کنيد و سپس نواری از نقوش
موردپسندتان را در ارتفاع ﯾک متری از پاﯾين دﯾوار ﯾا فاصله نيم متری از باالی آن روی
دﯾوارھای رنگ شده اضافه کنيد ﯾا حتی پس از رنگ کردن دﯾوار با رنگی ساده به روش
ھای مختلف دﯾگر از جمله استفاده از استنسيل ﯾا مھر در بخش ھاﯾی از اﯾن دﯾوارھا
نقوش زﯾباﯾی اﯾجاد کنيد.
بدون تردﯾد ﯾکی از ساده ترﯾن و راﯾج ترﯾن روش ھا برای تزﯾين ﯾک اتاق رنگ کردن دﯾوارھا است و بعد سطوح رنگی ساده اﯾن دﯾوارھا می توانند
پس زمينه ای برای نقوش مختلف باشند که نتيجه ای متفاوت با پوشش خود دﯾوارھا با کاغذدﯾواری ھای طرح دار دارد.
در چنين اتاق ھاﯾی می توانيد نقوش و طرح ھای مختلف را به واسطه پرده ھا ،کوسن ھا ﯾا روکش مبل و تخت خواب وارد فضا کنيد .در اﯾن صورت
نقوش تاثير غالب نخواھند داشت و با سھولت بيشتری می توانيد از طرﯾق عوض کردن اﯾن وساﯾل با نقوش جدﯾد دکوراسيون اتاق را تغيير دھيد.
به عنوان مثال با دوختن ﯾک پرده دورو می توانيد نقوش پرده را که سطح نسبتاً بزرگی در ﯾک اتاق را به خود اختصاص می دھد ،عوض کنيد.
ترکيب کردن سطوح نقش دار با سطوح ساده رنگی کار ساده ای است اما برای ترکيب نقوش و طرح ھای مختلف با ﯾکدﯾگر باﯾد نکاتی را رعاﯾت
کنيم تا نتيجه بيش از حد شلوغ و سرسام آور نباشد.
ساده ترﯾن روش برای ترکيب نقوش مختلف با ھم انتخاب طرح ھای مختلف در ﯾک رنگ است .اﯾن طرح ھا چنانچه زمينه رنگی واحدی داشته
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باشند به خوبی با ﯾکدﯾگر ھماھنگ می شوند .به عنوان مثال پارچه ھای راه راه و چھارخانه رﯾز و درشت که در ھمه آنھا فقط از دو رنگ استفاده
شده باشد ترکيبی زﯾبا و چشم نواز را تشکيل می دھند.
حاال اگر به مجموعه ای از نقوش سفيد و آبی چھارخانه و راه راه ﯾک طرح گلدار با ھمين رنگ ھا ھم اضافه کنيم ،نتيجه کامال ً موفقيت آميز خواھد
بود .البته می توان نقوشی با رنگ ھای متفاوت را نيز با ھم ترکيب کرد اما باﯾد ﯾک رنگ غالب واحد را برای ھمه آنھا در نظر بگيرﯾم ﯾا رنگ ھای
مختلف از ﯾک نقش را انتخاب کنيم مثال ً پارچه ھای راه راه با رنگ ھای مختلف ﯾا ﯾک طرح گلدار در رنگ ھای متنوع.
وقتی بافت نيز با طرح ھمراه می شود خود می تواند نقش ﯾک طرح تک رنگ را اﯾفا کند و به شما اﯾن امکان را می دھد که ترکيب ھای بی شماری
از طرح ھا و بافت ھای گوناگون را تجربه کنيد .در سال ھای اخير انواع پارچه ،کاغذدﯾواری و ساﯾر مترﯾال مصرفی در دکوراسيون داخلی در بافت
ھای بسيار متنوعی به بازار آمده اند.
اﯾن سطوح بافت دار در رنگ ھای خنثی می توانند ضمن اﯾجاد تنوع بصری به کانون توجه بيننده در فضای اتاق تبدﯾل شوند .امروزه بافت ھای
مختلفی که تقليدی ماھرانه از خز ،چوب ،چرم ،سنگ ،ابرﯾشم و حتی فلز ھستند در فروشگاه ھای لوازم دکوراسيونی عرضه می شوند .ترکيب
بافت و نقوش مختلف را در فضای منزل تان تجربه کنيد و نتاﯾج چشمگير اﯾن ترکيب ھا تنوع و زﯾباﯾی را به خانه ببرﯾد.
منبع  :روزنامه شرق
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نکات طالئی در دکوراسيون

بھنگام دکوراسيون منزلتان چند نکته مھم را باﯾد ھمواره مد نظرتان نگاھدارﯾد
بدﯾن ترتيب :
 وقتی ميخواھيد مبلمان انتخاب کنيد  ،فاکتور راحتی را در الوﯾت قرار دھيد . مبلمان عالوه بر راحتی باﯾد از استحکام الزمه نيز برخوردار باشد  .اﯾنروزھا کاناپه ھای  Lفرم و مبلھای پھن و وسيع مد ھستند .
ـ الزم نيست که مبلمان مورد دلخواھتان حتما سروﯾس باشد  .در کنار ﯾک
مبل بزرگ سه نفری ميتوانيد مبل تک نفره دﯾگری را با رعاﯾت ھماھنگی
رنگ قرار دھيد  .نکته مھم در اﯾنجا تناسب رنگ اﯾن مبلمان با رنگ دﯾوارھا و
کف اتاق مورد نظر شماست .
مسئله نور و روشنائی اتاق ﯾکی از مھمترﯾن فاکتورھای دکوراسيون است .
ـ مکانی که نورگيری کمی دارد را ميتوانيد با سيستم نوردھی که از سقف
آوﯾزان شده و ﯾا بر روی دﯾوار نصب شده باشد  ،روشن کنيد .
ـ سعی کنيد وساﯾلی که استفاده نخواھيد کرد را نخرﯾد .
ـ بھنگام خرﯾذ انواع پارچه  ،رومبلی و پرده باﯾد دقت کنيد که جنس مورد
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عالقه شما قابل شستشو بوده و لکه نگيرد .
رنگھای مورد استفاده در دکوراسيون مکان را باﯾد با توجه به ميزان نورگيری و روشنائی آن انتخاب کنيد  .در اماکنی که کوچک محسوب ميشوند ،
نزدﯾکی رنگھای دﯾوارھا و کف اتاق ميتواند فضا را بزرگتر از اندازه خود نشان دھد .
ـ بھتر است ھميشه رنگھای روشن را در خانه استفاده کنيد  .رنگ خردل که چشم را خسته ميکند و ﯾا رنگھای طيف صورتی در گذشته باقی
ماندند .
ـ برای بزرگ نشان دادن مکانھای کوچک ھمچنين ميتوانيد از آﯾنه ھا نيز استفاده کنيد  .در اتاقھای کوچک بھتر است تا از تصاوﯾر تيره و ﯾا کمدھای
بزرگ و بلند استفاده نکنيد  .در اﯾنگونه اماکن استفاده از کمدھای کوتاه و خطوطی افقی در دکوراسيون توصيه ميگردد .
ـ دکوره کردن محل زندگيتان بر اساس اسلوب زندگی اھميت بسياری دارد  .بعنوان مثال اگر در خانه شما تلوﯾزﯾون طرفداران زﯾادی دارد آنگاه باﯾد
تلوﯾزﯾون را در اتاق بعنوان محور دکوراسيون قرار دھيد .
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی آذرباﯾجان جنوبی ما
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نکاتی در مورد اتاق کار

گرچه میتوان فعاليتھای کاری را در ھر نقطه از خانه انجام داد ،اما بھتر
است دفتر کار ،در ﯾکی از قسمتھای خوب منزلتان باشد .اتاق مطالعه ﯾا
کار باﯾد ترکيبی از ﯾک محيط آرام برای تمرکز و فضاﯾی برای ارتقای ھوشياری
ذھن باشد.
به عنوان مثال رنگھای سرد ،ذھن را متمرکز میکنند و نورھای روشن به
آرامش روح کمک میکنند .اگر مکان کاری شما در اتاق خواب است ،باﯾد
قسمت مشخصی از فضا را به اﯾن مھم اختصاص دھيد تا جاﯾگاه شغلی به
جاﯾگاه خواب سراﯾت نکند .ﯾک مانع مانند کتابخانه ،برای جدا کردن
عملکردھای ناسازگار ،بسيار مناسب است .شما باﯾد خالقيت قابل
مالحظهای برای کسب فنگشوﯾی درست داشته باشيد.
راز کارآمد کردن اﯾن چيدمان ،ترک کردن اتاق در وقفهھای بين کار ،برای
انجام کاری دﯾگر است .به اﯾن ترتيب شما دو فضای متفاوت را در ﯾک جا به
ھم پيوند میدھيد.
به عنوان مثال ﯾک کامپيوتر در اتاق خواب و دفتر کار باﯾد در ھنگام شب،
پوشانده شود تا از عملکرد مانيتور به عنوان ﯾک آﯾنه که باعث ناآرامی
میشود ،جلوگيری کند.
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برای ترکيب فضای کاری با اتاق خواب ،ﯾک حالت ذھنی خوب ضروری است ،ھيچگاه مستقيم از اتاق خواب به پشت ميز تحرﯾر و بالعکس نروﯾد ،به
عنوان مثال ھنگام بيدار شدن ،اتاق را ترک کنيد ،چيزی بنوشيد و سپس برای انجام کار بازگردﯾد.
منبع  :روزنامه اطالعات
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نکاتی در مورد پوشش کف

كف خانه غير از كاربرد خاصش ،از لحاظ دكوراسيون در حكم پاﯾه خانه
محسوب میشود .كف خانه سطح وسيعی از آن را پوشش میدھد ،كه
باﯾد از لحاظ آراﯾشی و ھم به جھت استفاده آسان و عملی ،مورد توجه واقع
شود .كفپوشھا گاه به حدی تاثيرگذارند كه به محض ورود به مكانی ابتدا
دكور و نوع پوشش كف جلب توجه میكند .قبل از انتخاب نوع كفپوش ،به
چندﯾن سوال پاسخ دھيد ،آﯾا نوع كفپوش منتخب با سليقه و سبك
زندگیتان ھماھنگی دارد؟ كاربرد فضای مورد نظر چيست و چه ميزان تردد
در آن وجود دارد؟ با پاسخ دادن به اﯾن پرسشھا شاﯾد بتوانيد به اﯾدهآلھای
ذھنیتان نزدﯾك تر شوﯾد و در نھاﯾت طراحی موفق تری داشتهباشيد.
گزﯾنهھای بسيار متنوعی برای پوشش كف خانهھا وجود دارد كه با انتخاب ھر ﯾك میتوانيد ميزان مقاومت،نوع و سبك كفپوش اتاق را تعيين
كنيد ،پوششھاﯾی مانند ،موكت ،فرش ،سراميك ،چوب ،كاشی وﯾنيل قابل انعطاف و . ...
در تصوﯾر اول اتاق نشيمنی را مشاھده میكنيد كه كف آن با سراميك دكور شده است .سراميك زمينهی صيقلخورده ،صاف و جالدار فضاھای
مدرن را به وجود میآورد .سراميكھا معموال بهگونهای توليد میشوند كه بتوانند آمد و شد زﯾاد و سنگين را تحمل كنند .تنوع رنگی در اﯾن محصول
بسيار است و به شما امكان خلق ھر نوع فضا و با ھر نوع ھماھنگی را میدھد.
برای آفرﯾنش فضاﯾی وسيع و بی حد و مرز استفاده از ﯾك نوع كفپوش در سراسر خانه بسيار موثر است .سراميكھای سفيد و روشن برای خلق
فضای سرد و صيقلی مدرن بسيار مناسبند.وقتی زمينه اتاق نشيمن ،فضاﯾی سرد و بیروح دارد ،ولی با استفاده از مبلمان قرمز و عناصر دكوراتيو
بنفش فضاﯾی مدرن و در عين حال گرم و با تعادل بصری پدﯾدار شدهاست .شما ھم اگر از سراميكھای روشن استفاده میكنيد حتما در كنار آن از
اجزای مبلمان چوبی و ﯾا به رنگھای تيره استفاده كنيد تا تعادل در خانهتان برقرار باشد .استفاده از ميزھای شيشهای كوتاه در كنار مبلمان،
تاكيدی بر سبك صاف و صيقلی مدرن دارد .ميزھای كوتاه ) (coffee tableبرای متمركز كردن اتاق نشيمن ،ﯾكی از اصلیترﯾن اجزا مبلمان محسوب
میشوند .اندازه اﯾن ميزھا باﯾد به گونهای انتخاب شده باشد كه تقرﯾبا مساوی ﯾا كوتاه تر از اندازه نشيمن مبلمان باشد ،در اﯾن صورت امكان
دسترسی به وساﯾل مورد نياز روی ميز آسان تر صورت میگيرد.
وقتی اتاق ناھارخوری را كه با كفپوش وﯾنيل دكور شدهاست .وﯾنيل ،از نسل جدﯾد كف پوش ،انعطافپذﯾر ،پردوام و زﯾباست و مواظبت از آن به
راحتی امكانپذﯾر است و در خانهھای پرتردد امروزی راه حل بسياری از مشكالت دكوراسيون است .اﯾن كفپوشھا نسبت به سراميك و چوب
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انعطافپذﯾرترند و از فرش و موكت در برابر لكه مقاومترند .تنوع رنگ و نقش در وﯾنيلھا بسيار زﯾاد است .روی بسياری از وﯾنيلھا طرحھا و بافتھای
مواد طبيعی مانند ،پاركتچوبی ،آجر ،سنگ ،سراميك و حتی سنگھای مرمر وجود دارد .اﯾن تنوع طراحی به شما اﯾن اجازه را میدھد كه
كفپوش را مطابق با حال و ھواﯾی كه میخواھيد انتخاب و دكور كنيد .كفپوشھای وﯾنيل ﯾا به صورت ورقهھای عرﯾض لوله شده و ﯾا به صورت
كاشی در بازار وجود دارند.

مھرنوش پاكاندام
منبع  :روزنامه سالمت
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نکاتی در مورد تابلو و تزيين ديوار

● تابلو و تزئين دﯾوار
بسياری از ما پس از نقل و انتقال به خانه جدﯾد ،بی درنگ مبادرت به نصب
تابلو روی تمام دﯾوارھا و به عبارتی پر کردن منزل می کنيم .اﯾن کار اگرچه
به اﯾجاد روحيه خانگی و جا افتادن منزل کمک می کند ،اما انتخاب شتابزده
محل نصب تابلوھا و تعجيل در انتخاب تزﯾين دﯾوار معموال ً به صرف ھزﯾنه
بيشتر و کم شدن رضاﯾت از نتيجه می انجامد.
● موارد زﯾر نکاتی است در مورد تابلو و تزﯾين دﯾوار
برای تزﯾين نيازی به تابلوھای گران قيمت ﯾا اصل نقاشی نيست ،تعدادی
پوستر ساده نيز اگر با حداقل ﯾک وﯾژگی مشابه نظير اندازه ،رنگ قاب ،نوع و
رنگ حاشيه به طور متمرکز استفاده شوند چشم انداز جذابی را به وﯾژه
برای دﯾوارھای رنگی اﯾجاد می کنند .تنوع در رنگ قاب ھای فلزی روحيه
شادتر و جوان تری را در اﯾن مورد عرضه می کند.
رنگ سفيد حاشيه به طور کلی باعث تعدﯾل گرمای رنگ موضوع و پر رنگ تر
دﯾده شدن آن می شود .رنگ سياه موجب فروغ بيشتر و گرمای بيشتر رنگ ھای موضوع می شود .حاشيه گذاری پيرامون موضوع حتی ﯾک عکس
اداری را به موضوعی برای تزﯾين تبدﯾل می کند.
استفاده از ﯾک شبکه ﯾا سطح چوبی پرداخت شده برای اﯾجاد ﯾک زمينه قوی جھت نصب تابلو راھکاری برای جدﯾد و نو کردن فضای منزل بدون
خرﯾد تابلوھای جدﯾد است .به اﯾن ترتيب تابلو مستقيماً روی دﯾوار نصب نمی شود.
اگر تعدادی عکس ،پوستر و نظاﯾر آن دارﯾد که حداقل در ﯾک نکته )موضوع  ،زمينه ھای رنگی و اندازه( مشترک ھستند به جای اﯾن که آنھا را
جداگانه قاب کنيد بھتر است آنھا را به صورت ﯾک مجموعه و با در نظر گرفتن حاشيه و فاصله مناسب بين آنھا قاب کنيد .تقدﯾر نامهھای مدرسه،
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عکس مراحل ازدواج ،مراحل رشد فرزندان و ....برای اﯾن کار نمونه ھای خوبی ھستند.
رنگ ھای اصلی غالب و چشمگير تابلوھا مھم تر از طرح و نقاشی آنھاست .بنابراﯾن تابلوھای بزرگتر از مقياس ھای متداول چشمگيرتر از تابلوھای
اصيل تر کوچک است.
پوسترھاﯾی با رنگ ھای قوی و پارچه ھاﯾی نظير ترمه و صناﯾع دستی گوناگون ) مانند پته دوزی ،سوزن دوزی و سرمه دوزی( عالوه بر اﯾن که به
لحاظ زﯾباﯾی شناختی و تعرﯾف فضا ارزشمندند ،باعث اﯾجاد روحيه و ھوﯾت اﯾرانی در محيط منزل می شوند.
استفاده از پاسپارتو )حاشيه اطراف تصوﯾر( در قاب کردن تصوﯾر ،عکس ،پارچه و ...باعث اﯾجاد تأکيد بيشتر روی موضوع می شود .رنگ پاسپارتو با
توجه به جلوه گری بيشتر موضوع روی آن باﯾد انتخاب شود .اگر رنگ دﯾوار زمينه و موضوع تابلو تضاد زﯾادی دارند ،استفاده از رنگ سفيد برای
پاسپارتو تضاد موجود را کاھش می دھد و حتی موجب آشتی رنگ ھای ناسازگار با ھم می شود .رنگ سفيد حاشيه به طور کلی باعث تعدﯾل
گرمای رنگ موضوع و پر رنگ تر دﯾده شدن آن می شود .رنگ سياه موجب فروغ بيشتر و گرمای بيشتر رنگ ھای موضوع می شود .حاشيه گذاری
پيرامون موضوع حتی ﯾک عکس اداری را به موضوعی برای تزﯾين تبدﯾل می کند.
برای تزﯾين نيازی به تابلوھای گران قيمت ﯾا اصل نقاشی نيست ،تعدادی پوستر ساده نيز اگر با حداقل ﯾک وﯾژگی مشابه نظير اندازه ،رنگ قاب،
نوع و رنگ حاشيه به طور متمرکز استفاده شوند چشم انداز جذابی را به وﯾژه برای دﯾوارھای رنگی اﯾجاد می کنند .تنوع در رنگ قاب ھای فلزی
روحيه شادتر و جوان تری را در اﯾن مورد عرضه می کند.
نقطه تمرکز دﯾد انسان  ٧درجه باالی خط افق است ،بنابراﯾن ارتفاع محل نصب تابلوھا به طور معمول باﯾد براساس حداکثر فاصله از دﯾوارھای فضا )
طول و عرض ( و با توجه به ارتفاع چشم انسان در حالت نشسته )حدود  ٧٠تا  ٨۵سانتيمتر( و در حالت اﯾستاده )بين  ١۵٠تا  ١۶۵سانتيمتر(
تعيين شود .برای مثال برای ﯾک فضای  ۶۶متر مربع نصب تابلو و تزﯾينات دﯾوار ھا در ارتفاع ميان  ۵/١تا ٣٠/٢متر از کف مناسب تر است.
معموال ً رسم بر اﯾن است که در ھر ﯾک از تقسيمات دﯾوارھای فضا  ،تابلو و تزﯾينات نصب شود .اﯾن در حالی است که خالی نگاه داشتن ﯾک دﯾوار و
انباشتن سطح دﯾوار دﯾگر با تابلو ،آوﯾز ،قاب عکس و ...به طور منظم ﯾا نامنظم ،ھم موجب جذابيت بيشتر در فضا می شود و ھم روحيه صميمی
تری را در فضا اﯾجاد می کند .اختصاص ﯾک دﯾوار به قاب عکس ھای خانوادگی در قسمت نشيمن معموال ً مناسب است.
توجه به تناسبات دﯾوار زمينه برای ترکيب بندی تزﯾينات روی آن به اﯾن معنی نيست که آن تناسبات عيناً در ترکيب بندی تکرار شود .نادﯾده گرفتن
آگاھانه تناسبات و قرار دادن تابلوھا ﯾا قاب ھا در محلی به جز مرکز ثقل دﯾوار موجب تمرکز روی آن نقطه و اﯾجاد کنجکاوی و توجه در بينندگان می
شود.
بسياری از تابلوھا را می توان بدون نصب بر دﯾوار ،مستقيماً روی سه پاﯾه نقاشی قرار داد و در ﯾک منظر مناسب مکان ﯾابی کرد .روحيه راحت و
ھنری فضا نيز از اﯾن طرﯾق تشدﯾد می شود.
اگر تابلوھاﯾی با سبک ھای مختلف به لحاظ نوع موضوع  ،تکنيک ھنری  ،نوع و سبک قاب و ...در کنار ھم قرار گيرند ،بيننده به لحاظ تشخيص
ھوﯾت و روحيه فضا سردرگم می شود .بھتر است بين فضاھاﯾی با روحيهھای متفاوت به ميزان کافی فضای خنثی )دﯾوار خالی از تزﯾينات( وجود
داشته باشد.
منبع  :ساﯾت سيمرغ

http://vista.ir/?view=article&id=288003

نکاتی در مورد طراحی حمام
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امروزه حمام ﯾكی از مھمترﯾن مكانھای خانه به شمار میرود .تا آنجا كه
ﯾكی از عوامل مھم قيمتگذاری منازل و درجه بندی آنھا نوع ادوات و مصالح
مورد استفاده در ساخت حمام به شمار میرود .اما آنچه بيشتر مورد توجه
قرار میگيرد محل استقرار آن در واحدھای مسكونی است.
بھترﯾن محل برای حمام ،در مجاورت اتاق خواب و سروﯾس بھداشتی )در
صورتی که داخل خود آنھاحمام نباشد( است .اگر خانه دارای اتاق کمكی
نباشد ﯾا آشپزخانه آن كوچك باشد میتوان از فضاھا و اتصاالت حمام برای
قرار دادن ماشينھای لباسشوﯾی و سبد لباس استفاده کرد.
وانھای شستوشو باﯾد به اندازهھای مناسب باشد .لوازم و وساﯾل ھم
سطح از لحاظ صرفه جوﯾی در فضا و راحتی تميز کردن مناسب ھستند .توجه داشته باشيد که وانھای دوتاﯾی حمام با عرض ﯾكمتر و ٢٠
سانتيمتر اجازه حرکت آزادانه بازوھا را به فرد ھنگام شستشو نمیدھند ،بنابر اﯾن طراحی دو وان ،و نصب جا حولهای بين دو طرف آن بھتر است.
حمامھای دارای سروﯾس بھداشتی و دستشوﯾی اتاقھای کاملی ھستند که با داشتن امکانات و وساﯾل بھداشتی نيازھای ساکنين را برآورده
میکنند .به ھر حال ،در طراحی ﯾک نقشه ،برای حمام و سروﯾس بھداشتی باﯾد دو اتاق مجزا و قابل قفل شدن اختصاص داد که اﯾن امر در
ساختمانھای مسکونی با بيش از پنج نفر حياتی است .برای صرفه جوﯾی در ھزﯾنه و به دالﯾل فنی ،حمام ،سروﯾس بھداشتی و آشپزخانه باﯾد
طوری طراحی شوند که بتوانند از ﯾک لوله کشی تاسيساتی استفاده کنند در خانهھای چند طبقه ،دﯾوارھای حمامھا و سروﯾسھای بھداشتی
درست باالی ﯾکدﯾگر قرار میگيرند که اﯾن امر باعث کاھش ھزﯾنهھا شده و از لحاظ عاﯾقبندی صدا بسيار ضروری است .حمام و سروﯾس
بھداشتی باﯾد در جھت شمال ساخته شوند و به طور عادی و طبيعی تھوﯾه شده و روشناﯾی داشته باشند در اتاقھای داخلی حداقل  ۴بار
تعوﯾض ھوا در ھر ساعت الزم است برای راحتی ،دمای حمام باﯾد بين ٢٢تا ٢۴درجه سانتيگراد باشد دمای ٢٠درجه سانتيگراد برای سروﯾس
بھداشتی داخل منازل مناسب است.
اﯾن ميزان دما نسبت به دمای سروﯾسھای بھداشتی در ساختمانھای اداری که بين  ١۵تا  ١٧درجه سانتی گراد است بسيار باالتر است.به دليل
باال بودن رطوبت در حمامھا ،باﯾد تمام منافذ حمام را به دقت درزگيری کرد .به خاطر رطوبت باال و فشار ھوا ،سطوح داخل حمام باﯾد به راحتی تميز
شوند و دﯾوارھا و سقفھای گچی باﯾد در برابر رطوبت مقاوم باشند .کفپوشھای حمام باﯾد از ليز خوردن افراد جلوگيری كنند.
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نکاتی در مورد فنگ شويی
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ﯾکی از اصول اوليه و بسيار مھم فنگ شوﯾی  ،پاکيزگی و مرتب نمودن
ھرگونه انباشتگی است .انباشتگی باعث تخليه انرژی محيط می شود.کمد
ھای پر از البسه ای که ھيچ وقت پوشيده نمی شوند  ،وساﯾل الکترﯾکی
برقی خرابی که تعمير نشده اند  ،کيف ھای مملو از وساﯾلی که استفاده
ای ندارند  ،و ھرگونه شيئ بی مصرف دﯾگر به جز اﯾنکه دائم به شما
کارھاﯾی که ھنوز انجام نداده اﯾد را ﯾادآوری کنند  ،سود دﯾگری ندارند.و
انرژی فکری و احساسی شما را تحليل می برند
اﯾن نکته در مورد انباشتگی وساﯾل بزرگ تر ھم کاربرد دارد  ،مانند مبل
،اتومبيل و غيره.برای مثال آﯾا بيش از دو دست مبل در نشيمن منزلتان وجود
دارد؟چرا؟آﯾا انبار ﯾا بالکنتان با وساﯾل مختلف  ،جعبه ھا و اشيای بی مصرف
دﯾگر پر شده است ؟ اگر دليل قانع کننده ای برای نگھداشتن ھمه اﯾن
وساﯾل ندارﯾد  ،ھمين امروز از شرشان خالص شوﯾد.
اصل دﯾگر دقت در رنگ محيط اطرافتان است .رنگ ھا می توانند بر کيفيت و
چگونگی احساس و تفکر شما تاثير گذار باشند.ﯾک روش خوب برای افزاﯾش
انرژی محيط پيرامونتان استفاده از رنگ ھای روشن  ،قوی و شاد در اتاقی است که در آن برای شروع ﯾک روز جدﯾد آماده می شود  ،مثال آشپزخانه
ﯾا جاﯾی که در آن صبحانه را ميل می کنيد
منبع  :زن روز
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نکاتی درباره انتخاب و چيدمان کتابخانه

كتابخانه ﯾكی از اجزای فرعی و مورد نياز دكور ھر خانه محسوب میشود.
ھنگام انتخاب كتابخانه ،عالوه بر حجم كلی كتابھا ،سبك و نوع چيدمان
خانه را نيز در نظر داشته باشيد .ھمواره اﯾن موضوع را در نظر بگيرﯾد كه
كتابخانه صرفا جاﯾی برای نگھداری كتابھا نيست بلكه به عنوان ﯾك عنصر
دكوراتيو در دكوراسيون خانه مطرح است .بنابر كاربرد و فضای قرار دادن
كتابخانه ،سبك ،طرح و رنگ آن متغير است .برای مثال كتابخانهای كه برای
اتاق كودك در نظر دارﯾد ،بسيار متفاوت با كتابخانه فضای اتاق نشيمن
است.
اتاق نشيمنی را كه به سبك مدرن دكور شده است مشاھده میكنيد.
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ﯾكی از بھترﯾن انواع كتابخانه برای فضای اتاقنشيمن ،كتابخانهای است كه جاﯾی برای قرار دادن تلوﯾزﯾون ھم دارد .با در نظر گرفتن دكوری كه
بتوانيد در آن تلوﯾزﯾون ،كتابھا و وساﯾل تزﯾينی را بگذارﯾد ،میتوانيد فضای نشيمن آرام و زﯾباﯾی خلق كنيد.
معموال در خانهھاﯾی كه به سبك مدرن دكور شدهاند ،كمتر اصول تقارن رعاﯾت میشود ولی با استفاده از اجزای مبلمانی با طرح ،رنگ و بافتی
مشترك ،تعادل بصری در اﯾن فضا به وجود میآﯾد.
در سبك مدرن قاعده و اصول خاصی برای چينش كتابھا و تزئين كتابخانه وجود ندارد .در اﯾن سبك بیپيراﯾگی و سادگی حكمفرماست و
دكوراسيون خانه بر محور آساﯾش و راحتی شما فراھم میشود .در اﯾن تصوﯾر اتاق نشيمن دارای زمينه )پوشش كف و دﯾوار( سفيدرنگ است و با
انتخاب مبلمان سياهرنگ ،فضاﯾی با تضاد رنگی خلق شدهاست.
استفاده از رنگ سياه در اجزای مبلمان ،باعث عمق و وسعت دادن به اﯾن فضا شده است .استفاده از عناصر دكوراتيو به رنگ قرمز و بنفش نيز
فضای رنگينی پدﯾد آورده است .با گذاشتن انواع وساﯾل تزﯾينی در كتابخانهھای نشيمن ،اﯾن فضا را به فضاﯾی صميمی و گرم مبدل میسازﯾد.
با نماﯾش گذاشتن وساﯾل شخصی مانند مجموعهای از قاب عكسھای خانوادگی ،كلكسيونھا و مجموعهھایآنتيك در اﯾن فضا ،عالﯾق و
سرگرمیھاﯾتان را پيش چشم دﯾگران گذاشتهاﯾد تا دﯾگران را در باورھای شخصیتان سھيم كنيد.
انتخاب كتابخانه برای اﯾن فضای مملو از شادی و سرگرمی باﯾد كامال آگاھانه و از پيش برنامه رﯾزی شدهباشد .در نظر داشتهباشيد ،قفسه و
كتابخانهای را كه برای اتاق كودكتان میخرﯾد ،به گونهای باشد كه بتوانيد آن را روی دﯾ وار نصب و محكم كنيد تا امكان برگشتن و افتادن آن نباشد.
اگر قفسه و كتابخانه بلندی در اتاق نصب كردهاﯾد بھتر است برای راحتی كودك ،وساﯾل تزئينی را كه مورد نياز او نيست در باالترﯾن طبقه قرار دھيد
و وساﯾلی را كه بيشتر به آنھا احتياج دارد ،در طبقات پاﯾينتر و در دسترس بگذارﯾد .استفاده از كتابخانهھاﯾی با طيف رنگھای شاد و روشن برای
اتاق كودكان بسيار مناسب است و فضاﯾی دلنشين را بهوجود میآورد.
برای خلق فضاﯾی شاد و آرام از پردهھای صورتیرنگ با واالن بنفش رنگ استفاده شده است .صورتی از دسته رنگھای گرم است كه برای اتاق
كودكان به خصوص دخترھا بسيار توصيه میشود .استفاده از رنگھای گرم ،به انرژی بخش بودن فضا كمك میكند.

مھرنوش پاكاندام
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نکاتی درباره تزيين اتاق نشيمن

در ھر خانه ای ،اتاق نشيمن پر رفت و آمدترﯾن مکان است؛ بنابر اﯾن باﯾد در
تعيين دکوراسيون آن توجه بيشتری به خرج داد .اتاق نشيمن باﯾد محيطی
گرم و دوستانه و در عين حال زﯾبا داشته باشد .با به کاربردن اندکی ذوق و
سليقه و استفاده از چند مجسمه  ،گلدان و  ...می توان از ھر اتاق
نشيمنی محيطی دلپذﯾر و زﯾبا ساخت .برای تزﯾين اتاق نشيمن راھھای
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مختلفی وجود دارد که ما در اﯾنجا چند مورد آن را ذکر می کنيم.
 (١محل لوازم موجود در اتاق نشيمن را تغيير دھيد .مثال ً می توانيد نقطه ای را به عنوان مرکز در نظر بگيرﯾد و مبلھا را مقابل آن بچيينيد ) مثل
شومينه ﯾا تلوﯾزﯾون( .ھمچنين می توانيد به جای اﯾن که کاناپه را به دﯾوار بچسبانيد .آن را کمی با فاصله از دﯾوار قرار دھيد و پشت آن آباژوری زﯾبا
ﯾا گلدانی گل قرار دھيد.
 (٢در اتاق نشيمين خود ،از رنگ ھای مالﯾم استفاده کنيد .ھمان طور که می دانيد ،رنگ ھا تأثير مھمی در روحيه افراد دارند؛ پس با توجه به رنگ
ھای استفاده شده ،اتاق نشيمن می تواند مکانی دلھره زا ،دلپذﯾر ﯾا آزاردھنده باشد؛ بنابر اﯾن با انتخاب رنگ ھای مالﯾم و مناسب برای دﯾوارھا،
مھمترﯾن اصل برای تعيين دکوراسيون اتاق نشيمن را به انجام رسانده اﯾد .شما دوست دارﯾد که اتاق نشيمنتان فضاﯾی گرم و دوستانه داشته
باشد و باﯾد گفت ﯾکی از رنگ ھاﯾی که اﯾن خصوصيات را دارد ،رنگ سبز است .با استفاده از ساﯾه ھای مختلف رنگ سبز می توان اتاق نشيمنی
زﯾبا و دلپذﯾر ساخت.
 (٣استفاده از آﯾنه برای بزرگتر به نظر رسيدن فضا بسيار مناسب است .اگر اتاق نشيمن شما کوچک است ،اصال نگران نباشيد؛ زﯾرا با نصب ﯾک
آﯾنه بزرگ بر روی دﯾوار ،می توانيد تا حد زﯾادی فضا را بزرگتر جلوه دھيد .البته باﯾد دقت کنيد که سمت مقابل آﯾنه شلوغ نباشد.
 (۴برای تزﯾين اتاق نشيمن می توانيد از وساﯾل کوچک و زﯾبا استفاده کنيد .مثال ً در کنار کاناپه ميز گرد کوتاھی قرار دھيد و روی آن چند جلد مجله
ﯾا کتاب بگذارﯾد .ھمچنين سعی کنيد در گوشه و کنار از گلدان ھای گل استفاده کنيد تا فضا نشاط انگيز شود.
 (۵مجسمه ھای زﯾبا ،نقش مھمی در آراستگی اتاق نشيمن دارند .گوشه ھای اتاق و روی ميزھا بھترﯾن مکان برای قراردادن مجسمه ھا ھستند.
البته چنانچه اتاق نشيمن شما کوچک باشد .بھتراست از مجسمه ھای کوچک به تعداد کم و ﯾا تنھا ﯾک مجسمه بزرگ استفاده کنيد .دقت کنيد
که اﯾن مجسمه ھا حتما نباﯾد گرانقيمت باشند.
 (۶آباژورھا و چراغھای روميزی ،از دﯾگر لوازمی ھستند که در زﯾباﯾی محيط تأثير بسزاﯾی دارند .بھتر است آنھا را در گوشه ھای اتاق و کنار
مجسمه ھا قرار دھيد.
ھمان طور که دﯾدﯾد ،تزﯾين خانه و بوﯾژه اتاق نشيمن به شما اجازه می دھد تا از قدرت ذوق و خالقيت خود به بھترﯾن شکل استفاده کنيد .توجه
کنيد که وساﯾل نامبرده شده در باال ،به ھيچ عنوان حتماً نباﯾد گران قيمت باشد ،بلکه انواع ارزان قيمت آنھا ھمراه با کاربرد اندکی ذوق و سيلقه
تءثير زﯾادی در زﯾباﯾی فضای خانه خواھند داشت.
منبع  :تبيان
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نکاتی درباره دکوراسيون مدرن

در طراحیھای مدرن ،فضا و چيدمان حرف اول را میزنند .تناسب عالی و
چشمگير ،مجموعهای از آخرﯾن فناوری و ابزارھای نوردھی ،از نکات بارز
فضای مدرن در اﯾن تصوﯾر ھستند.
رنگ ﯾاسی روشن از دسته رنگھای خنثی است که خطای دﯾد را در فضا
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بيشتر میکند و حس بزرگتر بودن فضا را به افراد القا میکند .اگر
میخواھيد رنگ مناسبی را برای خانهای مدرن با زواﯾای شکسته بسيار
انتخاب کنيد ،رنگ ﯾاسی را که ﯾکی از گزﯾنهھای بسيار اﯾده آل و مناسب
است ،برگزﯾنيد.
با استفاده از کفپوشھای براق چوبی ،فضاﯾی ساده ،مدرن و در عين حال،
شاعرانه پدﯾدار میشود .در کنار مبلمان ساده و کاربردی امروزی استفاده از کفپوشھای چوبی ،جلوهای طبيعی به خانه میدھد و فضاﯾی گرم و
راحت برای به پاﯾان رساندن خستگیھای روزانه در خانه خلق میکند .برخالف زمينه بسيار ساده و بیپيراﯾه مخلوطی از رنگھای گرم و زﯾبا مانند
کرم و قھوهای روشن را برای مبلمان ،بنفش تيره را برای پردهھا و فرش ،ﯾاسی و ليموﯾی را برای کوسنھا میبينيد که با استفاده از اﯾن رنگھا
توجه ھر کسی به محدوده استراحت جلب میشود .اتاق نشيمن را میتوانيد مملو از کوسنھای رنگی کنيد تا فضای استراحت را با دﯾگر
فضاھای خانه متفاوت سازﯾد.
چيدن مبلمان اتاقنشيمن به صورت داﯾرهای ﯾا نعلی شکل ،احساس در جمع بودن را القا میکند و برقراری ارتباط در اﯾن نوع چيدمانھا بسيار
سادهتر و صميمیتر است .بهطور معمول ،اتاقھای نشيمن مرکزﯾت دارند ،اﯾن مرکزﯾت میتواند بهوسيله شومينه و ﯾا منبع نور و ﯾا پنجرهای رو به
نماﯾی زﯾبا باشد .در اﯾن تصوﯾر ميز سبزرنگ و فرش بنفش تيره با داشتن رنگھای تند به فضای نشيمن مرکزﯾت دادهاند.
استفاده از گل و گياه در خانهھاﯾی که به سبک مدرن چيدمان شدهاند ،بسيار توصيه میشود ،چرا که موجب تلطيف فضای خانه با آن خطوط
راست و زواﯾای شکننده میشوند .ھمچنين از دﯾگر مزاﯾای استفاده گل و گياه ،ارتقای روحيه اعضای خانواده است.
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نکاتی درباره طراحی آشپزخانه

آشپزخانه ھای کوچک می توانند برای خانم خانه بسيار دردسرساز باشند.
از آن جاﯾی که آشپزخانه ﯾکی از نقاط کليدی خانه است و اعضای خانواده
بخصوص خانم ھا زمان زﯾادی را در آن می گذرانند ،طراحی مناسب آن می
تواند از اھميت وﯾژه ای برخوردار باشد.
به طور کلی در طراحی محيط داخلی آشپزخانه باﯾد ﯾخچال ،اجاق گاز و
سينک ظرفشوﯾی از نظر موقعيت در سه رأس ﯾک مثلث فرضی قرار گيرند
زﯾرا معموال ً موادغذاﯾی اﯾن چرخه را در آشپزخانه طی می کنند .البته در
آشپزخانه ھای کوچک معموال ً اﯾن مدل رعاﯾت نمی شود و اجاق گاز و
ﯾخچال و سينک ظرفشوﯾی در ﯾک راستا قرار دارند .اﯾن نوع چيدمان نه تنھا
بد نيست بلکه بر سرعت کار در زمان آشپزی می افزاﯾد زﯾرا در ھر لحظه
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ھمه چيز در دسترس قرار دارد.
برای بزرگتر نشان دادن فضای آشپزخانه روش ھای بسيار زﯾادی وجود دارد.
اولين قدم آن است که تمام وساﯾلی که کمتر به سراغ آنھا می روﯾد را از دسترس خارج کنيد .اگر از آبميوه گيری ،پلوپز ﯾا بعضی از ظروف به ندرت
استفاده می کنيد آنھا را در مکانی خارج از آشپزخانه ،ﯾا در طبقه ھاﯾی که در ارتفاع زﯾاد در آشپزخانه قرار دارند بگذارﯾد.
اگر در آشپزخانه ميز و صندلی می گذارﯾد بھتر است از مدل ھای تاشو و کم حجم استفاده کنيد .بھتر است جنس آنھا از شيشه ﯾا پالستيک
شفاف باشد زﯾرا آنھا نور را از خود عبور می دھند و در نتيجه فضا چندان کوچک به نظر نخواھد آمد .به ھمين دليل استفاده از کابينت ھاﯾی با در
شيشه ای توصيه می شود ،البته به شرط اﯾنکه نخواھيد کابينت ھا را بيش از حد شلوغ و در ھم و بر ھم کنيد.
رنگ سفيد ﯾا زرد مالﯾم برای دﯾوارھای آشپزخانه بسيار مناسب می باشد .البته بھتر است برای خارج کردن فضای آشپزخانه از حالت ﯾکنواختی از
کابينت ھا ﯾا وساﯾلی استفاده کنيد که رنگ گرمتری دارند.
فضای آشپزخانه باﯾد نوردھی مناسبی داشته باشد .اﯾن کار نه تنھا موجب بزرگتر نشان دادن فضا می شود بلکه کار کردن در آشپزخانه و تميز
کردن آن نيز بسيار آسان تر خواھد شد .ﯾک روش مناسب برای نوردھی آشپزخانه استفاده از المپ ھای ھالوژن کوچکی است که زﯾر کابينت ھا
نصب شده اند.
آشپزخانه مکانی است که اعضای خانواده در آن رفت و آمد زﯾادی دارند .حال اگر فضا کوچک باشد ،اﯾن رفت و آمدھا برای کسی که مشغول
آشپزی است ناخوشاﯾند خواھد بود .بنابراﯾن بھتر است ﯾخچال و ساﯾر ظروفی که ممکن است دﯾگران به آن نياز پيدا کنند را در مکانی بگذارﯾد که
رفت و آمدھا برای شما مزاحمتی اﯾجاد نکنند.
جا دادن ظروف مختلف در آشپزخانه نيز معضل بزرگی است! اگر فضای داخل کابينت ھا کافی نيست می توانيد طبقه ھاﯾی روی دﯾوار آشپزخانه
نصب کنيد .به ﯾاد داشته باشيد که باﯾد از تمام فضای موجود بيشترﯾن استفاده را ببرﯾد .وساﯾلی که بيشتر مورد نيازتان است مانند ماھی تابه و
کفگير را می توانيد به دﯾوار آوﯾزان کنيد.

راضيه حبيبی
منبع  :روزنامه اﯾران
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نکاتی درباره کفپوشھا

قبل از انتخاب رنگ کفپوشھا ،باﯾد نوع آن را انتخاب کنيد .ھنگام انتخاب ھر
نوع کفپوش ،سعی کنيد حتما جنس باکيفيتتر را بخرﯾد .اگرچه
کفپوشھای مرغوبتر ،گرانترند اما ارزش پولی را که خرج میکنيد ،دارند.
ﯾادتان باشد که کفپوشھای باکيفيت بيشتر عمر میکنند.
حاال باﯾد ببينيد از ھر کدام از اتاقھا و فضاھای خانه چه استفادهھاﯾی
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میشود و حجم تردد افراد در ھر کدام از اﯾن فضاھا چقدر است .برای مثال،
آشپزخانه و حمام از مکانھاﯾی ھستند که کفپوشھای مقاوم و در
عينحال زﯾبا الزم دارند ﯾا برای مثال اتاقخواب و اتاق نشيمن بنا به نوع
استفادهای که از آنھا میشود ،به پوششی احتياج دارند که گرم ،مقاوم و
قابل شستشو باشد .با در نظر گرفتن ھمين فاکتورھاست که استفاده از کفپوشھای با پرزھای نرم و رنگ مالﯾم برای اتاق خوابھا ،توصيه
میشود.
اگر کف خانهتان ناھمواری دارد ،میتوانيد موکت ﯾکپارچه و ثابت را به عنوان کفپوش انتخاب کنيد .اﯾن نوع کفپوش نه تنھا رنگ ،بافت و نقش را به
اتاق شما میآورد ،بلکه به گرم شدن اتاقھا ھم کمک میکند .موکت ،در عين حال طنين صدا را ھم میگيرد .به عبارت دﯾگر موکت ﯾک نوع عاﯾق
صوتی و حرارتی محسوب میشود.
استفاده از فرش ،قالی و قاليچه عالوه بر اﯾنکه ﯾک فضای شرقی و سنتی خلق میکند ،میتواند ﯾک فضای بزرگ را به چند فضای کوچکتر
تقسيم کند تا ھر فضا کاربری خاص خودش را داشته باشد .ﯾکی دﯾگر از وﯾژگیھای فرش ،قالی و قاليچه اﯾن است که بهراحتی قابل حمل است و
آسان جابهجا میشود.
استفاده از فرش در فضاھای کوچک و اتاقھاﯾی با متراژ پاﯾين موجب میشود که فضا کوچکتر به نظر رسد ،ولی در اتاقھا و سالنھای بزرگ
برای رسيدن به القای حس رسمی بینظيرند.
ھرگز رنگھای کدر را برای کفپوشتان انتخاب نکنيد ،چرا که موجب القا شدن حس کھنگی و کثيفی به محيط اطراف میشود.
برای برقرای ارتباط بين فضای نشيمن ،پذﯾراﯾی و غذاخوری بھتر است از فرشھای گرد و بيضی استفاده کنيد و برای تفکيک فضاھا از فرشھای
مربع و مستطيل استفاده کنيد.
منبع  :روزنامه سالمت
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نکاتی راجع به طراحی داخلی خانه ھا

● طراحی داخلی بومی
توجه به فضای داخلی و نحوه و تقسيم بندی پالن ھا ،نقش مھمی را در
ساختار معماری ﯾک بنا بر عھده دارد .طراحی فضاﯾی با انعطاف پذﯾری باال و
تنوع پذﯾر از لحاظ چيدمان و آراﯾش سطوح می تواند کارکرد ھای مختلفی را
بپذﯾرد و اﯾن در حالی است که مخاطب احساس رضاﯾت بيشتری از فضا
خواھد داشت .استفاده از جدا کننده ھای سبک و قابل حمل ،شفاف
سازی ،رنگ بندی ھای متناسب با نياز ھای موجود ،تنوع مصالح ،توجه به
نحوه قرار گيری و تعامل مابين فضاھای مختلف از جمله وﯾژگی ھاﯾی
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ھستند که در کنار ساختار خاصی که برای ﯾک پالن معماری در نظر گرفته
شده است ،می تواند بر غنای آن افزوده و حتی قسمتی از مشکالت آن را
حل کند .از طرف دﯾگر معماری داخلی به لحاظ معيارھای روانشناسی
اھميت بسياری دارد .ميزان امنيت ،صميميت ،شور و ھيجان و آرامش
موجود در ﯾک فضا را با می توان با راھکارھای مناسب تشدﯾد ﯾا تضعيف کرد .ھر کدام از انسان ھا دارای تعلقات ذھنی و روحی خاصی ھستند که
پاسخگوﯾی به نيازھای آنھا در معماری داخلی اولوﯾت قرار می گيرد ،از اﯾن رو نگرشی علمی و راسيونال در کنار خالقيت ھای ھنری مطرح شده و
ﯾکی از مسائل مھم در اﯾن زمينه اﯾجاد تعامل و ھماھنگی بين آنھا است.
امروزه مبحث طراحی و دکوراسيون داخلی ،اھميتی خاص ﯾافته و حتی به عنوان رشته ای مجزا تدرﯾس می شود .الگوھای و اﯾده ھای مختلفی
اعم از مدرن و کالسيک ،توسط طراحان اﯾن رشته به کار گرفته می شود و از محدودﯾت ھای معماری در زمينه اجرا ،معموال خبری نيست و می
توان به اﯾده ھای بلند پروازانه اﯾشان تجسم بخشيد ،چه بسا به گونه ای ميان گستره ای ،موضوع فعاليت رشته ھای مختلف ھنری از مجسمه
سازی گرفته تا نقوش برجسته قرار گرفته ميگيرد .پيشرفت تکنولوژی به سبب تسھيل در ﯾکسری از مسائل تاسيساتی و اجراﯾی از ﯾک طرف و
تنوع و کارآﯾی باال در محصوالت عرضه شده ،زمينه مساعد و کارآمدی را در سطح جامعه به وجود آورده است؛ بھانه ای که پرداختن به مقوله
طراحی داخلی را جز الﯾنفک فضاھای معماری بر می شمارد .معماری داخلی و توجه به جزئيات و تزئينات بعد از چندﯾن دھه سکوت و فراموشی،
روﯾکردی دوباره پيدا کرده و جالب تر اﯾنکه سعی می کند نمود ھاﯾی از معماری گذشته را در تلفيقی با الگوھای مدرن بيان کند؛ مساله ای که
سال ھا است در معماری مورد بحث و جدل قرار گرفته و تا کنون نتيجه ای حاصل نشده است .معماری گذشته ما سرشار است از ظرافت ھا و
رﯾزه کاری ھاﯾی که ھزاران اﯾده و خالقيت را در خود نھفته است .تزئينات و کاشيکاری ھای داخلی با تناسبات و رنگ بندی خاص خوﯾش در کنار
کالبد درونی ،فضاﯾی رمزگون را تداعی می¬کنند و ھم اکنون نيز ارزش فضاﯾی خوﯾش را حفظ کرده است .
● معماری داخلی
ھمگان می دانيم که افراد مختلف به رنگ ھای خاصی تماﯾل نشان می دھند .استفاده از اﯾن تماﯾل اشخاص به عنوان وسيله ای برای تشخيص
شخصيت آنھا موضوع بحث انگيزی است ،چرا که افراد با ﯾکدﯾگر تفاوت دارند .ھر ﯾک از ما خصوصيات شخصی خاص خود را دارﯾم و احساساتمان را
به سبک و سياق خاص خود بيان می کنيم .در جھان نمی توان دو نفر را ﯾافت که در ابراز احساساتشان پيرو شيوه ﯾکسانی باشند .از طرف دﯾگر
احساسات افراد به طرق مختلف قابل تضعيف و تحرﯾک است و مثال با تغيير محيط ای که در آن زندگی می کنند ،به سبب الگوھای روانشناسی به
نتاﯾج بھتری در اﯾجاد شادابی ،صميميت ،آرامش افراد خانواده دست ﯾافت .وﯾژگی ھای خيابان و کوچه ای که خانه ما قرار دارد ،ترکيب حجمی،
نورگيری ،تقسيم بندی فضاھای داخلی ،مبلمان داخلی ،نحوه رنگ بندی و حتی مقياس به کار رفته ھمه و ھمه به عنوان فاکتورھای مھمی برای
تعرﯾف ﯾک مسکن مناسب عمل می کنند .وﯾژگی ھای فرھنگی ،نوع روابط خانوادگی و حرﯾم ھای اجتماعی و غيره از جمله عواملی ھستند که
نياز ھای روحی و جسمانی ساکنين را تعرﯾف می کنند و وظيفه ﯾک طراح داخلی است که تعاملی محکم بين موارد ﯾاد شده با جنبه ھای
عملکردی فضا ،برقرار سازد .
● رنگ عاملی مھم در طراحی فضا:
رنگ ھا می توانند به شيوه ھای مختلف تاثيراتی بنيادﯾن در زندگی بر جای گذارند که از جمله مھم ترﯾن آنھا می توان به تاثير آنھا بر احساسات
اشاره کرد .جھانی که انسان در آن زندگی می کند ،متشکل از ھزاران رنگ و توناليته ھای مختلفی است که موجودات و اشيا را برای ما جذاب تر و
حتی به گونه ای معنوی ،عميق تر نشان می دھند .ھر کدام به سبب وﯾژگی ھای شيمياﯾی و روانشناسانه ای که دارا ھستند ،منبع مھمی از
انرژی ،در جھت فزونی سالمت و نشاط روح و روان در انسان ھا به شمار می روند .جھانی تک رنگ ،با توناليته ھای محدودی را با طبيعت اطراف
خوﯾش مقاﯾسه کنيد و ﯾا خود ساکن شھری سياه و سفيد بدانيد ،بدون ھيچ کنتراستی و ھيجانی .معنای زندگی تغيير ﯾافته و سردی و مردگی بر
ھمه جا حاکم می شود .فضاﯾی بی روح و عاری از ھر جنب و جوشی که تشنه جرعه ای رنگ است .مساله رنگ به سبب تاثيرات مھم
روانشناسانه اش ،در مقوله شھر و فضاھای معماری امری مھم به شمار می رود؛ تا بدانجا که تخصصی با عنوان رنگ بندی و رنگ شناسی
فضاھای شھری در بين ھنرمندان مطرح شده است.
ھماھنگی در رنگ مثل ھماھنگی در نت ھای موسيقی است و از اھميت وﯾژه ای در اﯾجاد ھارمونی مناسب و چشم نواز به مانند قطعه موسيقی
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برخوردار است .برای رسيدن به اھدافی ھمچون کارکرد مناسب ،زﯾباﯾی بصری ،ھارمونی فضاﯾی ،و تأثير محيطی و روانی مؤثر و مثبت در طراحی
داخلی ،مستلزم استفاده ھماھنگ ،منسجم ،معنیدار و زﯾبا از عناصر طراحی است .در ﯾک طرح مطلوب ھمه عناصر و اجزاء در نسبت به تاثيرات
کيفی و معناﯾی که به فضا اعمال می کنند در ارتباطی تنگاتنگ با ھم قرار دارند .بر اﯾن اساس ،موفقيت ھر طرح بستگی کامل به چگونگی ترکيب
عناصر و الگوھای سهبعدی فضا دارد.
تجربه ساليان دراز کار با رنگ ثابت کرده است که رنگ ھا نيز مثل انسان ھا ،از جھات مختلف با ﯾکدﯾگر مرتبط اند و سليقه ھا و صفات مشترکی
دارند و ﯾا برعکس ناھموان و متضاد ﯾکدﯾگرند .شاﯾد تصور کنيد که نارنجی و سرخ متضاد ھمند ،در حالی که در داﯾره رنگ کنار ھم قرار می گيرند و
دارای ھارمونی ھستند .خرﯾدن ﯾک داﯾره رنگ ،که در آن نحوه ارتباط رنگ ھا و چيدمان آنھا و رنگ ھای مکمل مشخص شده است و در اکثر
فروشگاه ھای لوازم ھنری وجود دارد ،با ارزش است تا قبل از خرﯾدن زرد گرﯾپ فوروتی و سبز زﯾتونی برای رنگ کردن اتاق خواب ،نگاھی به آن
بيندازﯾم.
رنگ بندی اتاق ھا و استفاده از مصالحی که بتواند خصوصيات رنگی و بافت مورد نظر ما را برآورده سازد بسيار مھم و در عين حال قدرت اعمال نفوذ
بر تغييرات کالبدی فضا را نيز داراست؛ کارھاﯾی که برای تعدﯾل و تقسيم بندی دﯾواره ھای رنگی انجام می گيرند می تواند به عنوان اﯾده ای برای
تعيين کالبد فيزﯾکی فضای نيز عمل کند و جنبه ھای کاربردی طراحی را با معيارھای زﯾباشناختی ھمراه سازﯾم .به عنوان مثال مساله روشناﯾی و
استفاده از نور طبيعی در طراحی ﯾک اتاق بسيار مھم است ولی نحوه کنترل نور ،انتخاب رنگ و مصالحی که نور را از خود عبور می دھند به
خالقيت و قدرت طراح در اﯾجاد ھماھنگی که وی بين کارکرد روشناﯾی اتاق و مطلوبيت فضا بستگی دارد.
استفاده از چرخه رنگ ،روشی مطمئن برای ﯾافتن رنگ ھای متناسب با رنگ مورد نظر ماست .چرخه رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ
قرمز ،زرد و آبی در آن رنگ ھای اوليه و رنگ ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ھای ثانوﯾه شناخته می شوند .ھر رنگ در اﯾن چرخه می تواند با رنگ
ھای کناری خود که رنگ ھای ھم خانواده اش محسوب می شوند و ھمچنين رنگ مقابلش که رنگ مکمل آن است به خوبی ترکيب شده نتيجه
ای زﯾبا و موزون بيافرﯾند .استفاده از رنگ ھای ھم خانواده که در چرخه رنگ در کنار ھم قرار گرفته و به اصطالح ھمساﯾه ھستند ترکيبی مالﯾم و
ھماھنگ را اﯾجاد می کند که نگاه بيننده را به راحتی از ﯾکی به دﯾگری رھنمون می شود .استفاده از ﯾک رنگ با ميزان کمی از رنگ مکمل آن
چنانچه به درستی و در اندازه ھای صحيح صورت گرفته باشد نتيجه ای درخشان و چشمگير می آفرﯾند و بر جذابيت مجموعه رنگی حاضر می
افزاﯾد و مانع غالب شدن کامل ﯾک رنگ بر فضای اتاق می شود.
چنين عواملی در انتخاب رنگ برای بناھا ،دکوراسيون داخلی و مبلمان فضا ،روﯾکرد ھای مختلفی را در طراحی اﯾجاد می کند .رنگ ﯾکی از عوامل
تعيين کنند سبک و سياقی است که بدان طرﯾق با محيط پيرامون خود ارتباط بر قرار می کنيم و بيشتر از ھر عامل مستقل دﯾگری می تواند فضای
کسالت بار و ﯾکنواخت اطراف را به مکانی روح بخش مبدل سازد .عوض کردن رنگ دﯾوار ھا می تواند بيش از تغيير مبلمان ﯾا حتی ساختار ﯾک اتاق،
نتاﯾج چشم گيری به بار آورد .تا کنون خانه ھای بسياری به رنگ بژ و کرمی و تناليته ھای آن رنگ آميزی شده اند و رنگ استاندارد معمول برای
خانه ھای جدﯾد مگنولياﯾی است اما باﯾد تصور نمود که در شراﯾط مختلف اجتماعی و به خصوص اقليمی ،چگونه باﯾد از اﯾن رنگ ھا استفاده کرد و
ﯾا دﯾوار ھاﯾی به رنگ ھای مالﯾم و نامحسوس مثل استخوانی ،برای زندگی کردن بسيار مناسبند؛ اما اﯾجاد کنتراست در آنھا با انتخاب رنگ ھای
خاص در لوازم جانبی منزل و روکش ھا و رومبلی ھا باعث روح بخشی به فضا می شود.
برای آنکه بتوانيم ارتباطی درست ميان طبيعت خود با دکوراسيون داخلی خانه برقرار سازﯾم ،باﯾد بياموزﯾم که ترس از متفاوت بودن با ساﯾرﯾن را از
خود برانيم؛ مشکلی که امروزه بسيار با آن در گيرﯾم و بسياری از طراحی ھای معماری و داخلی را تحت الشعاع قرار می دھد .نمی توان در جامعه
ای سياه و سفيد ،تفکری رنگی داشت و فرداﯾی بھتر را تصور کرد .غالبا خود را در حصاری از رنگ ھاﯾی به تحميل عرف و جامعه »معقول« و »بی
روح« و بی رمق قرار می دھيم ،رنگ ھاﯾی که مانع از بروز احساسات و نماﯾان شدن خود واقعی ما می گردد.به منظور کمک برای اﯾجاد فضاﯾی
مطلوب و دلنشين در محيط زندگی خود و بھره گيری ھر چه بھتر از رنگ ھا ،الزم است اطالعات گسترده تری درباره ارتباطات فردی خوﯾش با رنگ
ھا ناﯾل شوﯾم و مواردی را درک کنيم که عالقه مندی ﯾا بيزاری به رنگ ھای خاص را در مورد ما آشکار می سازد.
با بذل توجه بيشتر به قدرت رنگ ھا در خانه ھای خود ممکن است از آنچه به واسطه اﯾن کار نماﯾان می شود به شکلی خوشاﯾند ﯾا ناخوشاﯾند
غرق حيرت شوﯾم .رسيدن به ترکيب رنگ مناسب در اتاق ،لباس و ﯾا ھر مورد دﯾگر ،نه فقط جلب توجه می کند که حالتی از اطمينان و آرامش را
نيز القا می کند.
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کار موثر با رنگ بيش از ھمه به تحرﯾک حس خالقيت نيازمند است .به دست آوردن ﯾک ترکيب رنگ مناسب که درست با منظور و ھدف فرد ،منطبق
باشد خود به نوعی »آفرﯾنش« محسوب می شود.
برای بدست آوردن چيدمانی مناسب از رنگ ھا در فضاھای داخلی گام ھای اوليه زﯾر ضروری است:
 (١آن مطلبی را که با زبان رنگ می خواھيد به بيننده بگوﯾيد در اندﯾشه خود آماده داشته باشيد.
 (٢ﯾگ رنگ اصلی که سخن گوی پر قدرتی برای بيان آن مطلب باشد ،پيدا کنيد.
 (٣رنگ ھای دﯾگری که در اطراف آن می چينيد ،باﯾد در ھماھنگی کامل باشد.
 (۴آنگاه به عنوان ﯾک رھبر طرح وارد شده و اﯾن بار سليقه ھنری خود را در چيدن اﯾن ابزار ھای فنی دخالت دھيد.
به کاربردن رنگ در فضاھا و ﯾا مبلمانی ساده معموال نيازمند مھارت زﯾاد و گران قيمت نيست .ﯾک طراح معماری خوب می تواند بسياری از نياز ھای
محرک روانی با استفاده از مطالبی که گفته شد و اندکی خالقيت در جھت رفاه مصرف کنند گان به کار گيرد؛ مخصوصابه وسيله گوناگونی و
اجتناب از تک رنگ بودن.
منبع  :پاﯾگاه فرھنگی و اطالعرسانی تبيان زنجان
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نکاتی کليدی در دکوراسيون داخلی

● ﯾک روش موفق
اگر پارچه رنگارنگی برای صندليھا انتخاب کرده اﯾد ،ﯾکی از رنگھای آنرا )مانند
سبز در اﯾن تصوﯾر( انتخاب کنيد و از آن برای رنگ آميزی دﯾوار استفاده کنيد.
و باقی رنگھا را در ظروف و روميزی به کار ببرﯾد تا بدون شلوغی ،ھمه چيز
ھماھنگ به نظر برسد.
● زمينه سبز
دﯾوارھا ،صندليھا و ظروف روی ميز به زﯾباﯾی تمام با ﯾکدﯾگر ھماھنگ ھستند
و با اندکی رنگ زرد در پرده و روی ميز ،جلوه فراوانی پيدا کرده اند.
● ﯾک جای دنج
دو ساﯾه مختلف رنگ قھوه ای و مقدار زﯾادی سفيد ،تنھا رنگھای موجود در
اﯾن اتاق ھستند که با ھوشمندی تمام مبله شده است .توجه کنيد که
رنگھای قوی و طرحھاﯾی مانند اﯾن پرده ،به رﯾزه کاری و آراﯾش بسيار کمی نياز دارند.
● به سادگی ﯾک کلبه
زﯾباﯾی اﯾن اتاق مدﯾون وساﯾل جالب توجه ،رنگھای محدود و بدون خرده رﯾز بودن آن است.
● نقش و نگار بر روی زمين
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ﯾک قالی بزرگ زﯾتونی و شرابی ،منبع الھام رنگ آميزی اﯾن اتاق بوده است.رنگ اصلی اتاق سفيد است اما لبه ھای باالﯾی دﯾوار به رنگ شرابی
و پرده ھا به رنگ زﯾتونی انتخاب شده اند و چراغ زرد و طالﯾی جلوه رنگھا را افزاﯾش داده است.
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نکته درباره تغيير دکوراسيون داخلی خانه

 (١فضاﯾی آرام و روشن اﯾجاد کنيد
ﯾکی از نکات مھم دکوراسيون در فصل بھار ،به وجود آوردن فضاﯾی است که
نشاط و آرامش فصل بھار را به خانهھا بياورد .بھتر است با آغاز فصل بھار،
روکش مبلمان ،پردهھا و پارچهھای تيره رنگ و ضخيم پشمی و مخملی
زمستانی را بردارﯾد و به جای آن ،از پارچهھاﯾی نازک با رنگ روشن استفاده
کنيد .پارچهھای روشن با زمينه سفيد ﯾا کرمرنگ ھمراه با طرحھای گل و
برگھای سبز روشن برای اﯾجاد فضای بھاری مناسب ھستند.
 (٢کفپوشھای بھاری را بشناسيد
بهطور معمول ،در فصل زمستان برای گرم نگهداشتن خانه از کفپوشھا و
قاليچهھای بيشتری استفاده میشود .با شروع بھار و گرمتر شدن ھوا
برای اﯾجاد دمای متعادل در خانه ،کفپوشھا را کمتر کنيد و در صورت امکان
از کفپوشھای نازکتر و با رنگ روشنتر استفاده کنيد .استفاده از کفپوشھاﯾی با طرح و رنگ سبز روشن برای اﯾن فصل مناسب ھستند.
 (٣تغيير چيدمان مبلمان را فراموش نکنيد
در فصل زمستان اغلب به دليل سرمای ھوا مبلھا و صندلیھا اطراف شومينه ،بخاری و وساﯾل گرمکننده چيده میشوند .با شروع بھار و گرم
شدن ھوا بھتر است مبلمان را جور دﯾگری بچينيد .برای مثال ،جاﯾی دور از نمای شومينه و نزدﯾک پنجره و رو به نمای باغچه و حياط برای چيدن
مبلھا در اﯾن فصل مناسب است .اگر فضای کافی برای اﯾن کار ندارﯾد ،بھتر است شومينه را تميز کرده و داخل آن را با گلھای خشک تزﯾين کنيد.
شوفاژھا را خاموش کنيد و روی آن تخته ﯾا مقوای ضخيمی قراردھيد و روی آن گلدانی از گلھای خشک قرار دھيد.
 (۴طراوت و زﯾباﯾی بھار را به خانه بياورﯾد
بھتر است در فصل بھار گلھای مصنوعی را جمع کنيد و از گلھای تازه و باطراوت بھاری استفاده کنيد .اﯾن کار فضای داخلی خانه را شاد و با نشاط
میکند .اضافه کردن گلھا و گياھان به دکور خانه سبب افزاﯾش روحيه اعضای خانواده و اﯾجاد حس نشاط و شادمانی در فضای داخلی منزل
میشود .از گلھاﯾی با ترکيب رنگ سفيد و برگھای روشن استفاده کنيد .رنگ سبز رنگی است که در کنار تعادل ،شادی و آرامش را به فضای
خانه میآورد.
 (۵از تزﯾينات بھاری غافل نشوﯾد
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با به پاﯾان رسيدن فصل زمستان و شروع شدن فصل بھار ،بھتر است در نوع چيدمان وساﯾل تزﯾينی ھم تجدﯾد نظر کنيد و بسياری از آنھا را که تنھا
مخصوص فصل زمستان ھستند ،بردارﯾد .ھنگام چيدمان دوباره وساﯾل تزﯾينی بھتر است آن دستهای را که رنگ روشن دارند و کرﯾستال ھستند،
انتخاب کنيد و رنگھای تيره را به کار نبرﯾد .بھتر است از گلدانھای بلوری و شيشهای با طرحھا و خطوطی با رنگھای روشن زرد و سبز استفاده
کنيد .گلدانھای بلوری پر از آب با چند شاخه گل تازه بھاری فضای زﯾبا و دلنشينی در خانه اﯾجاد میکند .میتوانيد از شمعھای تزﯾينی با رنگھای
روشن استفاده کنيد .ھمچنين گلدانھای طبيعی ھم در اﯾجاد فضای بھاری در خانه موثرند.
 (۶از رنگھای بھاری استفاده کنيد
با تغيير رنگ عناصر دکوراتيو تيرهای مانند وساﯾل تزﯾينی ،روکش مبلمان و بافت پارچهای پردهھا ،میتوانيد فضاﯾی شاد و بھاری به وجود آورﯾد .با
اضافه کردن بافتھای طرحدار و روشن مانند استفاده از کوسنھاﯾی با رنگ روشن و شاد ،گلدانھای شيشهای و کرﯾستال و وساﯾل تزﯾينی که
رنگی روشن دارند ،میتوانيد فضاﯾی متناسب با فصل بھار به وجود آورﯾد.
 (٧از نور بھار بيشتر استفاده کنيد
در بھار روزھا بلندتر و ھوا گرمتر و آفتابیتر میشود .برای استفاده از اﯾن نور در خانه ،کنار پنجرهھا آﯾنه نصب کنيد .آﯾنهھا نور را تشدﯾد میکنند و
فضای خانه را بزرگتر نشان میدھند .آﯾنه را طوری قرار دھيد که قسمتھای کمنورتر و تيرهتر خانه روشن شوند .مراقب باشيد آﯾنه را جاﯾی قرار
ندھيد که موجب چشمزدگی شود.
منبع  :روزنامه سالمت
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نکته ھای مفيد درباره پرده

پرده از جاﯾگاه مھمی در دکوراسيون ھر فضاﯾی برخوردار است و بخش
چشمگيری از سطوح دﯾوارھا را اشغال می کند .برخی پرده را لباس خانه
می دانند از اﯾن رو دانستن نکته ھای ظرﯾف اما مھم درباره انتخاب پرده می
تواند شما را در تھيه پرده مناسب برای منزلتان ﯾاری دھد.
در ھر خانه پنجره ھای متعددی در ابعاد و به اشکال مختلفی وجود دارند که
ھر ﯾک باﯾد با پرده ای متناسب با وﯾژگی ھای خاص خود پوشانده شوند.
ھنگامی که قصد دارﯾد پرده ای برای ﯾک پنجره انتخاب کنيد باﯾد مدلی را
برگزﯾنيد که ھم به لحاظ زﯾباﯾی و ھم از نظر کاربردی برای آن پنجره و
دکوراسيون اطرافش مناسب باشد .مدل پنجره خود ﯾکی از عوامل متعددی
است که در انتخاب پرده باﯾد در نظر داشته باشيم .بلندی ﯾا کوتاھی،
عرﯾض بودن ﯾا بارﯾکی پنجره ،نحوه بازوبسته شدن آن و چگونگی و محل قرار
گرفتن آن در دﯾوار برخی از اطالعاتی ھستند که تصميم گيری ما درباره مدل
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پرده را تحت تاثير قرار می دھند .مدل انتخابی شما برای پرده باﯾد امکان
بازوبسته شدن راحت پنجره ھا و درھای شيشه ای را فراھم کند و مدل
پرده نباﯾد موجب اﯾجاد اشکال و مزاحمت در اﯾن امر شود .به عنوان مثال
برای پنجره ھاﯾی که روبه داخل باز می شوند ،باﯾد چوب پرده ای بلندتر از
عرض پنجره در نظر گرفت تا بتوان ھنگام نياز به بازکردن پنجره ،پرده ھا را
کامال ً به دو طرف پنجره ھداﯾت کرده و جمع کرد .به اﯾن ترتيب پنجره آزادانه بازوبسته می شود.
زمانی که پنجره در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته است می توان پرده را درون اﯾن فرورفتگی و ﯾا بيرون از آن نصب کرد .اما نصب پرده در داخل فرورفتگی
و در نتيجه فاصله بسيار کم آن با پنجره اگرچه به زﯾباﯾی پرده و پنجره می افزاﯾد اما مانع عبور بخش اعظم نور شده و فضا را تارﯾک می کند.
ھمچنين در اﯾن صورت پرده باﯾد از ابعاد قاب پنجره پيروی کند .در مقابل نصب پرده در بيرون از قاب فرورفتگی دﯾوار اﯾن امکان را به ما می دھد که
پرده را به طور کامل به دوطرف پنجره کشيده و جمع کنيم و در مواقع الزم از نور بيشتری بھره مند شوﯾم و ھمچنين می توانيم بنا به سليقه خود و
متناسب با دکوراسيون اتاق از پرده ھای بلند برای پنجره ھای کوتاه نيز استفاده کنيم .اگر در زﯾر پنجره رادﯾاتور شوفاژ نصب شده است بھتر است
آن را با پرده به خصوص اگر پرده ضخيم باشد بپوشانيم .زﯾرا در زمستان مانع انتشار گرما در محيط اتاق خواھد شد.
در چنين مواردی می توان از ﯾک پرده بلند دوتکه و در صورت تماﯾل واالن از جنس آن استفاده کرد که در دو طرف پنجره جمع می شوند و در قسمت
وسط از ﯾک ساﯾبان که در مواقع الزم بسته شده و پنجره را می پوشاند بھره گرفت.
چنانچه بودجه محدودی در اختيار دارﯾد انتخاب مقدار بيشتری پارچه ارزان قيمت بھتر از مقدار کمتری پارچه گران قيمت است .زﯾرا از پارچه بيشتر
می توان پرده ای پرچين تر دوخت و پرده پرچين تر ھمواره نماﯾی زﯾباتر خواھد داشت.
دوخت پرده ھای دوالﯾه از پارچه ھای رنگين به اتاق ھاﯾی که طراحی و دکوراسيون رنگينی دارند زﯾباﯾی بيشتری می بخشد .اﯾن پرده ھا را به
صورتی جمع کنيد که الﯾه زﯾرﯾن نيز دﯾده شود.
در اتاق ھاﯾی که از نور شدﯾد آفتاب برخوردارند در زﯾر پرده از ساﯾبان استفاده کنيد و چنانچه از پرده ھای رنگين استفاده می کنيد ﯾک آستری در زﯾر
پرده نصب کنيد تا از رنگ پرﯾده شدن پارچه اصلی پرده بر اثر شدت نور آفتاب جلوگيری کند .اﯾن آستری ممکن است به پشت پرده دوخته شود و ﯾا
از چوب پرده دﯾگری در زﯾر آن آوﯾزان باشد ،دوخت آستری به پشت پرده اصلی ھمچنين موجب سنگين تر شدن پرده و زﯾباتر شدن نمای ظاھری آن
می شود .اما آستری ھای جدا موجب دﯾرتر کثيف شدن پرده اصلی می شوند زﯾرا دوده ای که از شکاف پنجره به داخل راه می ﯾابد جذب کرده و
مانع رسيدن آن به پرده اصلی می شوند.
اگر به خانه دﯾگری نقل مکان می کنيد و پرده ھای قبلی شما برای پنجره ھای خانه جدﯾد کوتاه ھستند می توانيد با افزودن نوارھاﯾی از پارچه ای
به رنگ متناسب به پائين پرده و دوخت واالنی از اﯾن پارچه ارتفاع آن را به ميزان دلخواه برسانيد.
منبع  :بيرتک
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نکته ھايی بر تزئين منزل به سبک مدرن
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مدرنيسم سبکی است که بيشتر به شييوه تفکر ارتباط دارد تا منزل اراﯾی .
اما سبکی نيز به نام مدرنيسم در طراحی منزل به وجود آمده که طراحی
ساده را توصيه می کند  .ھر وسيله بنا به کاربرد خود در خانه قرار داده می
شود و وساﯾل زائد در اﯾن سبک جاﯾی ندارد .
● دﯾوارھا
تا حد امکان باﯾد گچکارﯾھا را محو کرد  .به ھمين منظور باﯾد رنگ گچبری
دﯾوار را به رنگ سفيد درآورﯾم تا مشخص نباشد  .از کاغذ دﯾواری نباﯾد در
سبک مدرن استفاده شود  ،برای تنوع می توانيد به ﯾکی از دﯾوارھا اﯾنه
نصب کنيد .
● پنجره ھا
برای داخل شدن حداکثر نور به داخل خانه  ،پنجره ھا حتی االمکان باﯾد ساده باشند  .و پرده ای که به آنھا نصب می شود  ،از جنس کتان
ابرﯾشمی ﯾا حتی از کرکره ھای بسيار ظرﯾف سفيد رنگ باشد  .در سبک مدرن  ،نور نقش مھمی اﯾفا می کند  ،به ھمين منظور با سفيد کردن
دﯾوارھا و پرده ھا خانه روشن تر به نظر می رسد .
● کف
کف خانه حتی االمکان باﯾد ﯾکپارچه و بدون درز باشد  .می توانيد ﯾا فرش بزرگ پھن کنيد  .که کف را ﯾکپارچه بپوشاند ﯾا اﯾنکه کف را سنگ کنيد و
ﯾک قاليچه ساده روی آن پھن کنيد .
● اسباب خانه
در سبک مدرن مسلماً باﯾد از جنس چرم و چوب بباشند و نباﯾد از مبلھای بزرگ راحتی در خانه استفاده کرد  .تعداد گياھانی که در خانه قرار داده
می شوند  ،نباﯾد از ﯾک ﯾا دو عدد بيشتر شود  .بلکه باﯾد از گياھان با طراوت استفاده شود  .در سبک مدرن وساﯾل تزئينی بسيار کم در خانه به کار
می روند و می توانند شامل نقاشيھای مدرن ﯾا مجموعه ھای ظرﯾف باشند .
منبع  :سازمان آموزش و پرورش استان خراسان
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نگاھی به چگونگی چيدمان اتاق جوانان

جوانان بيش از ساﯾر اعضای خانواده به فضاﯾی مستقل اما در دل خانواده
نياز دارند که باﯾد با حماﯾت و ﯾاری والدﯾن و سليقه خودشان فراھم شود.
اتاق ﯾک جوان باﯾد امکانات و وساﯾلی تقرﯾبا نزدﯾک به ﯾک خانه مجزا را در
خود جای دھد زﯾرا نيازھای جوانان به عنوان افرادی بالغ و کامل فضاﯾی
مستقل را می طلبد که در آن امکان زندگی و مطالعه ھمراه با آساﯾش و دور
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از رفت و آمد و فعاليت ھای جاری در خانه را داشته باشند .اﯾن اتاق باﯾد
دارای فضا و امکانات کافی برای نشستن ،خوابيدن ،استراحت ،کار ،مطالعه
و سرگرمی ھای مورد عالقه جوانان مانند کامپيوتر و لوازم صوتی باشد.
عالوه بر اﯾنھا در اتاق جوان باﯾد امکان پذﯾراﯾی از چند دوست نيز فراھم
باشد .اﯾن اتاق چندمنظوره باﯾد مضاف بر لوازم و مبلمان مورد نياز مقدار
زﯾادی از وساﯾل شخصی ،لباس ھا ،کيف ھا ،کفش ،کتاب و خرده رﯾز ھای
بی شمار را نيز در خود جای دھد .به اﯾن ترتيب اھميت استفاده بھينه از ھر
سانتی متر مربع آن بدﯾھی است .اتاق ھای چندمنظوره باﯾد به دقت بيشتری طراحی شوند تا حداکثر استفاده از فضای موجود به عمل آمده و ھر
ﯾک از ملزومات اتاق در جاﯾی مناسب و قابل استفاده قرار گيرند در حالی که فضای کافی برای حرکت در ميان آنھا و ھمچنين باز و بسته شدن درھا
و کشوھا باقی بماند.
به عنوان ﯾک جوان اگر می خواھيد اتاق تان را از نو طراحی کنيد ﯾا دکوراسيون و چيدمان آن را تغيير دھيد بيش از ھر چيز فھرستی از فعاليت ھاﯾی
که اغلب در اتاق خودتان انجام می دھيد تھيه کنيد سپس ليستی از وساﯾل مورد نيازتان که باﯾد خرﯾداری کنيد بنوﯾسيد .مبلمان مورد نياز برای
اتاق شما احتماال شامل ﯾک تختخواب ،صندلی ،ﯾا مبل راحتی جھت نشستن ﯾک ﯾا دو مھمان و ميز و صندلی کار است.
اصلی ترﯾن وسيله در اتاق خواب تخت است .پيش از ھر کار تصميم بگيرﯾد به چه نوع تختی نياز دارﯾد .در حقيقت اﯾن نقطه شروع برنامه رﯾزی و
طراحی شما برای دکوراسيون اتاق است .شکل ظاھری تختخواب شما سبک دکوراسيون اتاق را تعيين می کند ،اما راحتی آن از بيشترﯾن اھميت
برخوردار است .انتخاب تشک شاﯾد از انتخاب تخت نيز مھم تر باشد .چون خوابيدن بر روی تشکی که برای بدن شما مناسب نيست می تواند به
درد پشت و کمردردھای طوالنی منجر شود .اگر تشک فنری خرﯾداری کردﯾد به خاطر داشته باشيد چند بار در سال جھت قرارگيری آن روی تخت را
از باال به پاﯾين و پشت به رو تغيير دھيد تا فنرھای داخل تشک ﯾکسان فرسوده شوند .از آنجا که اتاق خواب ھا در آپارتمان ھای امروزی اغلب
کوچک ھستند بھترﯾن روش برای مبله کردن اتاق استفاده از وساﯾل چندمنظوره است .به عنوان مثال بھتر است تختخوابی بخرﯾد که بتوان از آن به
عنوان ﯾک کاناپه نيز استفاده کرد .تختخواب ھاﯾی که دﯾواره کوتاھی در دو طرف دارند به راحتی با افزودن چند کوسن به ﯾک کاناپه تبدﯾل می شوند
ﯾا ممکن است مبل ﯾا کاناپه تختخوابشو خرﯾداری کنيد .در اﯾن صورت در طول روز تختخواب جاﯾی را اشغال نمی کند .ﯾک انتخاب دﯾگر برای اتاق
ھای خيلی کوچک استفاده از تختخواب ھای کم جا است .اﯾن تخت ھا پس از جمع شدن به موازات دﯾوار قرار می گيرند و فضای اتاق را برای
حرکت آسوده باز می گذارند .ﯾک راھکار دﯾگر قرار دادن تختخواب در ارتفاع است به اﯾن ترتيب فضای زﯾر تحت در اختيار شما باقی می ماند .با
استفاده از تختخواب ھای پاﯾه بلند می توان از فضای زﯾر تخت برای قراردادن ميز تحرﯾر ،ميز کامپيوتر و ﯾا کتابخانه سود برد .وجود ﯾک ميز کوچک در
کنار تخت مورد نياز است تا از سطح روی آن برای قرار دادن ﯾک چراغ مطالعه ،ساعت زنگ دار و احتماال ﯾک ليوان آب ﯾا کتابی که قبل از خواب
مطالعه می کنيد استفاده کنيد .اﯾن ميز کوچک ممکن است با ﯾک طبقه نصب شده به دﯾوار کنار تخت جاﯾگزﯾن شود و ﯾا در مواردی که به فضای
بيشتری برای نگھداری از وساﯾلتان نياز دارﯾد می توان به جای آن از ﯾک جعبه چوبی استفاده کرد .در اﯾن صورت ھم از فضای داخل جعبه سود می
برﯾد و ھم از سطح روی آن به عنوان ميز کنار تخت استفاده می کنيد .اگر فضای اتاق به اندازه ای کوچک است که امکان قرار دادن ميزی در کنار
تخت وجود ندارد ،ﯾک طبقه به اندازه عرض تختخواب در قسمت باالی تخت و در ارتفاع مناسبی از آن روی دﯾواری که تخت به آن تکيه دارد نصب
کنيد.
برای تامين فضای الزم جھت نگھداری از لباس ھا ،کتاب ھا و ساﯾر وساﯾل از تمام امکانات و زواﯾای اتاق بھره بگيرﯾد .اگر اندازه اتاق در حدی است
که از تختخواب معمولی استفاده کنيد آن را از نوع کشودار انتخاب کنيد تا بتوانيد از فضای زﯾر تخت برای وساﯾل دﯾگر بھره بگيرﯾد و ﯾا با قرار دادن
چند جعبه با ارتفاع مناسب در زﯾر تخت از اﯾن فضا سود ببرﯾد .وساﯾلتان را می توانيد به دو گروه تقسيم کنيد :آنھاﯾی که به صورت روزانه ﯾا ھر چند
روز ﯾک بار مورد استفاده قرار می گيرند و وساﯾلی که در فاصله ھای زمانی طوالنی تر به کار می آﯾند .دسته اول را در فضاھای در دسترس قرار
دھيد و دسته دوم را در جاھاﯾی مثل قسمت باالی کمد بگذارﯾد که چندان در دسترس نيستند .برای استفاده بھينه از فضای اتاقتان از ابتکار و
خالقيت خود بھره بگيرﯾد و از فضاھای به ظاھر مرده سود ببرﯾد .در بسياری از اتاق ھا وجود ستون ھا و نقاﯾص زمين موجب به وجود آمدن
فرورفتگی ھاﯾی در دﯾوارھای خانه می شود .اﯾن فرورفتگی ھا برای نصب طبقات و استفاده به عنوان کتابخانه ﯾا قرار دادن لوازم صوتی و حتی
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کامپيوتر و وساﯾل جانبی آن فضاﯾی مناسب ھستند .نصب طبقات چوبی ،فلزی و ﯾا شيشه ای بر روی دﯾوارھای صاف و بدون فرورفتگی نيز می
تواند فضاﯾی برای قرار دادن وساﯾل کوچک و خرده رﯾزھای شخصی شما فراھم کند.
ميز تحرﯾر ﯾا ميز کامپيوترتان می تواند ﯾک ميز سه گوش کوچک در زاوﯾه دو دﯾوار اتاق باشد .اگر جای کافی برای ﯾک ميز کامپيوتر معمولی دارﯾد
ممکن است آن را در زﯾر پنجره جاﯾی از دﯾوار که معموال استفاده نمی شود قرار دھيد .ميزی انتخاب کنيد که طول و عرض کمتری داشته باشد اما
دارای طبقات متعددی برای قرار دادن وساﯾل جانبی کامپيوتر باشد.
کمدھای دﯾواری که اغلب ارتفاعی تا سقف اتاق دارند فضای زﯾادی را در اختيار شما قرار می دھند .برای استفاده بيشتر از اﯾن فضا می توانيد
داخل کمد را طبقه بندی کنيد و ﯾا در قسمت پاﯾين آن دو ﯾا سه کشو بسازﯾد .اگر اتاق شما ک وچک است بھتر است ھيچ امکانی را برای استفاده از
اﯾن فضا از دست ندھيد و با نصب جيب ھای پارچه ای ﯾا چند رشته طناب به موازات ھم بر روی سطح داخلی کمد حداکثر استفاده از فضای داخل
کمد را داشته باشيد.
اگر اغلب در اتاق خود پذﯾرای تعدادی از دوستانتان ھستيد برای تامين فضای نشستن کافی می توانيد از صندلی ھای تاشوی کوچک ﯾا صندلی
ھاﯾی که روی ھم قرار می گيرند استفاده کنيد .به اﯾن ترتيب در زمانی که به آنھا نياز ندارﯾد صندلی ھا را جمع کرده در گوشه ای از اتاق ﯾا داخل
ﯾک کمد قرار می دھيد .در فضای کوچک دو ھدف را باﯾد در تمام مراحل دکوراسيون اتاق به خاطر داشته باشيم :ﯾکی استفاده بھينه از تمام فضای
موجود و دﯾگری بزرگ نماﯾی و القای حس فضای بيشتر به بيننده.
درباره ھدف اول راھکارھاﯾی را بررسی کردﯾم اما ھدف دوم از طرﯾق انتخاب رنگ و نورپردازی فضا عملی می شود .رنگ ھای روشن و ساده مانند
خانواده رنگ ھای خنثی و ﯾا رنگ ھای طبيعی بھترﯾن انتخاب برای اتاق ھای بسيار کوچک ھستند .اما اگر اتاق شما خيلی کوچک نباشد می
توانيد تنوع رنگی بيشتری در آن داشته باشيد .اگرچه ھمواره رنگ ھای آرامش بخش و مالﯾم برای اتاق خواب ھا توصيه می شوند اما اتاق خواب
فضاﯾی خصوصی است و باﯾد با سليقه صاحب آن رنگ آميزی شود .اما عالوه بر سليقه شخصی اطالع از بعضی اصول در انتخاب رنگ مفيد است.
به خاطر داشته باشيد رنگ ھای سرد مانند آبی ھا و سبزھا رنگ ھاﯾی ھستند که سطوح را عقب تر از آنچه ھستند نشان می دھند از اﯾن رو
فضاھای کوچک را بزرگتر می نماﯾانند در حالی که رنگ ھای گرم که اصطالحا به »رنگ ھای پيش رونده« معروف ھستند جلوتر به نظر می رسند و
در نتيجه فضا را کوچکتر نشان می دھند .جوانان اغلب به رنگ ھای پرانرژی و زنده عالقه مند ھستند اما بھتر است برای طراحی رنگ در ﯾک اتاق
کوچک از اﯾن رنگ ھا در سطوح کوچک و به عنوان آکسان استفاده کنيد .از دﯾوارھای روشن اتاق به عنوان بومی سفيد برای معرفی سطوح رنگی
کوچکتر با رنگ ھای درخشان و مورد عالقه تان بھره بگيرﯾد .دﯾوارھای سفيد ﯾا کرم روشن شاﯾد برای جوانان کمی کسل کننده به نظر برسند اما در
عوض اﯾن حسن را دارند که به شما امکان می دھند ھر چند گاه ﯾک بار رنگ ساﯾر وساﯾل اتاقتان را بدون نگرانی از ھماھنگی آن با رنگ دﯾوارھا
تغيير دھيد .برای بزرگنماﯾی اتاق ھای کوچک بھتر است درھا و پنجره را به رنگ دﯾوار رنگ بزنيد و حتی پرده اتاق را ساده و ھمرنگ دﯾوار انتخاب
کنيد .تاثير آﯾنه ھا در بزرگنماﯾی را فراموش نکنيد .وجود ﯾک آﯾنه قدی در اتاق ﯾک جوان نيازی حتمی است ضمن اﯾنکه با بازتاب نور فضا را نيز بزرگتر
از آنچه ھست نشان خواھد داد .در صورت امکان آﯾنه را روی دﯾوار مقابل پنجره نصب کنيد تا با بازتاب نور طبيعی تاثير بيشتری داشته باشد .نصب
آﯾنه بر روی در کمدھا نيز عالوه بر بزرگنماﯾی و گردش نور در اتاق به آن نماﯾی مدرن می بخشد .نورپردازی نيز از اصولی است که باﯾد به آن توجه
شود.
منبع  :بيرتک
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نگاھی به مشخصه ھای اتاق کودک

اتاق بچهھا به منزله خانه ای کوچک و نيز درﯾچه ای برای شناخت دنياست.
از طرﯾق بازی و زندگی در اﯾن اتاق ،کودک بسياری چيزھا را می آموزد.
اتاق کودک فضاﯾی است که شخصيت او را تعرﯾف می کند و می سازد؛ .به
ھمين دليل باﯾد آن را به مکانی دلپذﯾر مبدل ساخت.
بچهھا در مقاﯾسه با بزرگترھا زمان بيشتری را در اتاق خود می گذرانند؛ به
ھمين دليل در چيدمان اتاق آنھا باﯾد نھاﯾت دقت به عمل آﯾد .به وﯾژه پيش از
دبستان» ،اتاق« محلی برای بازی و شناخت است .پس از ورود به مدرسه
نيز اﯾن شناخت گسترده تر می شود ،روابط دوستانه شکل می گيرد و نياز
فرزند به فضاﯾی برای مطالعه و انجام تکاليف به وجود میآﯾد.
سعی کنيد اصول اوليه را در انتخاب وساﯾل به کار بگيرﯾد تا با رشد کودک
بتوانيد بدون صرف ھزﯾنه زﯾاد و تنھا با تغييری مختصر ،نيازھای او را برطرف
سازﯾد.
اختصاص فضاھای متعدد در اتاق برای جمع آوری وساﯾل بسيار مفيد است؛
کمدھاﯾی با کشوھای زﯾاد و بزرگ ،تختخوابی که از فضای زﯾر آن بتوان برای
گذاشتن چمدان ،کشوھای لباس و دﯾگر وساﯾل استفاده کرد و نيز
کتابخانهھا و قفسهھا ،ھمگی ملزوماتی است که به آنھا نياز پيدا خواھيد
کرد.
● تناسب
وساﯾل و مبلمان اتاق باﯾد با قد و ھيکل کودک متناسب باشد .اندازه ميز،
صندلی ،تختخواب ،ارتفاع قفسهھا و ...باﯾستی در حدی باشد که او به راحتی به آنھا دسترسی ﯾابد .اما از آنجا که رشد بچه ھا سرﯾع است ،اﯾن
وساﯾل ،ھمانند لباسھاﯾشان ،به سرعت کارآﯾی خود را از دست می دھند .چاره کار اﯾن است که وساﯾلی ،طراحی ﯾا خرﯾداری کنيد که با
دستکاری کوچکی قابل استفاده شوند.
● مقصر کيست؟
معموال ً تصور ما از اتاق ﯾک کودک فعال ،فضاﯾی بهھم رﯾخته و پر از اسباب بازی است که به سختی می شود در آن راه رفت و وسيله ای را پيدا
کرد؛ اما آﯾا اﯾن وضعيت به معنای اﯾن است که کودک نامرتب و شلخته است ﯾا اﯾن که بزرگتر او امکانات الزم را برای نظم بخشيدن به اتاقش فراھم
نکرده؟ اگر وساﯾل مناسب ،نظير قفسه بندی صحيح در اتاق کودک وجود داشته باشد تا به راحتی بتواند به وساﯾل خود دسترسی ﯾابد ﯾا آنھا را در
جای خود قرار دھد ،با چنين مشکلی مواجه نخواھيد شد؛ در اﯾن شراﯾط  ،کودک قادر به مرتب کردن اتاق خود خواھد بود و می داند که ھر چيز در
کجا قرار دارد.
● رنگ
وجود رنگ در اتاق کودک ضروری است» .رنگ« روحيه بچه ھا را شادمان می سازد و عنصری مھم برای اتاق کودکان محسوب می شود .رنگ ھای
خاکی آنھا را دلمرده می کند و برعکس رنگ ھای شاد ،روحيه آنھا را تقوﯾت می نماﯾد .اما توجه داشته باشيد که استفاده زﯾاد از رنگ ھای تند و
شاد کودک را خسته می سازد.
● خواب نوزاد
ورود ﯾک عضو کوچک به خانه ،غالباً با انتظاری طوالنی ھمراه است .به طور معمول ،والدﯾن ھر تکه از اسباب اتاق را با عشق و دقت بسيار انتخاب
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می کنند .حتی گاه خرﯾد اسباب بازی ھای متعدد پالستيکی نظير فيل و خرس فراموش نمیشود؛ اما بسياری از اﯾن وساﯾل حتی برای ﯾک بار ھم
استفاده نمی شوند.
ﯾکی از مھمترﯾن وسيله ھای اتاق نوزاد تخت ،گھواره ﯾا ننو است و در تھيه آن باﯾد نکاتی را رعاﯾت کرد:
از آنجا که بھتر است ،دو تا سه ماه اول نوزاد در اتاق والدﯾن بخوابد ،تخت ﯾا گھواره باﯾد کوچک و قابل حمل باشد .بسياری از ننوھا ھمانند سبد
دسته دار و سبک وزناند و به آسانی حمل می شوند .برخی تخت ھا نيز چرخدارند.
ھنگام خرﯾد گھواره توجه کنيد که مرکز ثقل داشته باشد تا با چرخش ﯾا حرکتی برنگردد .حداقل ارتفاع دﯾواره داخلی آن نيز باﯾستی  ٢٠سانتيمتر
باشد .بھتر است روی آن قابليت پوشانده شدن با تور را داشته باشد تا از گزﯾده شدن نوزاد توسط حشرات جلوگيری شود.
اگر تخت چرخدار تھيه می کنيد ،دقت نماﯾيد که حداقل روی دو چرخ آن ترمز اﯾمنی نصب شده باشد .به عالوه ،پيچ ھا و بَست ھای تختخواب
باﯾستی به نحوی باشند که به کودک صدمه نزنند .از آنجا که نوزاد عادت به مکيدن دارد ،در مورد رنگ بدنه تخت نيز باﯾد بسيار دقت شود تا سمی
نباشد.
اگر تخت نوزاد بزرگتر از ننو است و مدت بيشتری از آن استفاده می کنيد ،بھتر است برای راحتی ،تغييراتی در آن انجام دھيد .به طور مثال با توجه
به تصاوﯾر ،می توانيد تخت ساده ای تھيه کنيد و برای اﯾجاد فضای بيشتر ،روی نردهھای آن روکشی جيب دار بدوزﯾد تا بسياری از وساﯾل را درون
آن قرار دھيد.
● توجه کنيد
چون کودک ھنگام خواب می غلتد ،بھتر است نواری از ابر تھيه کنيد ،روی آن را با پارچه نخی بپوشانيد و به وسيله روبان آن را به نردهھای تخت
وصل کنيد تا از صدمه دﯾدن کودک در اثر برخورد با دﯾوارهھا جلوگيری شود.
منبع P٣٠world :
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نمائی تازه با کمترين ھزينه

اﯾن روزھا به وﯾژه در آپارتمانھای کوچک ،اتاق نشيمن به نقطه ی کانونی
اھل خانه و فضای اصلی آنھا تبدﯾل شده است .بنابراﯾن ،گاھی با اندک
تغييراتی در اﯾن بخش ،میتوان به کل فضای مسکونی چھرهای جدﯾد
بخشيد و تنوعی در زندگی آفرﯾد .پس عجله نکنيد؛ نيازی نيست که برای
تغيير محيط خانهتان کل وساﯾل و مبلمانتان را عوض کنيد.
 (١ميز جلوی مبل:
با عوض کردن ميز جلوی مبل ،ممکن است به نظر برسد که کل مبلمانتان
را تغيير دادهاﯾد؛ به وﯾژه اگر تنھا روﯾه ی مبلمان را نيز عوض کنيد .ميزی از
شيشه و استيل چھرهای امروزی به مبلمان قدﯾمی شما میبخشد.
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 (٢کاغذ دﯾواری:
اﯾن روزھا بار دﯾگر کاغذ دﯾواری در خانهھای اﯾرانی رواج ﯾافته است و تنوع بسياری را میتوان در بازار اﯾن محصول پيدا کرد؛ از طرحھای منقش به
گلھای زﯾبا تا الگوھاﯾی شبيه به نمای سنگ ،چوب و مانند اﯾنھا .بنابراﯾن ،با استفاده از کاغذ دﯾواری که نصب آن نيز آسان است ،میتوانيد به
ﯾکباره فضای درونی خانهتان را تغيير دھيد و حتی آن را به سبکی دﯾگر در آورﯾد.
 (٣پرده:
آﯾا توجه کردهاﯾد که پرده عنصری است که نبود آن بيش از حضورش به چشم میآﯾد؟ در واقع ،پردهای که درست انتخاب شود ،شکوھی ناپيدا به
فضای درونی میبخشند و ای بسا بيننده در نيابد که زﯾباﯾی محيطی که در آن حضور دارد به دليل تأثير پردهھاﯾی است که با ذوق و سليقه تھيه
شدهاند؛ اما ھمين که اﯾن پردهھا مثال ً برای شستوشو از جای خود برداشته میشوند ،زﯾباﯾی اتاق به ناگھان به نيم ﯾا حتی بيشتر تقليل
میﯾابد .بنابراﯾن ،در تھيه ی پرده برای اتاق نشيمنتان توجه نماﯾيد.
 (۴کوسن:
مبلمان اتاق نشيمنتان را با کوسن ﯾا با لشتکھاﯾی الوان بياراﯾيد .تضاد ﯾا طباق در روﯾه بالشتکھا و روﯾه مبلمان ،جلوهھای زﯾباﯾی از ذوق و ھنر
خلق میکند و گاه چھره ی مبل ﯾا کاناپهتان را به وسيلهای فاخر و باشکوه دگرگون میکند .بیتردﯾد ،ھزﯾنه ی واقعاً ناچيز اﯾن کار در مقابل تغييری
که به دست میآورﯾد بسيار گرانقدر است.
 (۵آباژور:
آباژور و دﯾگر منابع نوری اگر ھوشمندانه به فضای درونی افزوده شوند ،تأثير شگرفی بر چشمنوازی محيط به جای میگذارند .اﯾن آباژورھای ساده
و زﯾبا با پاﯾهھای آﯾينهای خود ،شکوه را برای اتاق نشيمنتان به ارمغان میآورند و به وﯾژه با توجه به ساختارشان ،حسی از سبک مدرن را به
مجموعه طراحی درونی میافزاﯾند .توجه کنيد که اگر آباژورھای شما جنبه ی کاربردی نداشته باشند و تنھا به دليل زﯾبائی در اتاق جای گرفته
باشند ،بخشی از تأثيرگذاری خود را بر زﯾباﯾی محيط از دست میدھند.
 (۶مبلمان:
تھيه مبلمان و کاناپه ی مرغوب معموال ً ھزﯾنه ی زﯾادی را میطلبد؛ اما خبر خوش آنکه زﯾباﯾی و تأثيرگذاری مبلمان بر فضای داخلی وابسته به
گرانقيمت بودن آن نيست ،بلکه بر ھمگونی آن با سبک طراحی محيط و سازگاریاش با فضای پيرامونی مبتنی است .ای بسا انتخاب ﯾک دست
مبلمان راحت و ساده ،بيش از ﯾک دست مبلمان استيل گرانقيمت آساﯾش و زﯾباﯾی به ارمغان بياورد.

منبع  :اﯾران آذﯾن
منبع  :تبيان
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نور به خانه بياوريد

در آشپزخانهھای قدﯾم که مانند امروز دارای کابينتھای ثابت و جاسازی
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شده و محل مشخصی برای اجاق گاز ،ﯾخچال و دﯾگر وساﯾل آشپزخانه
نبودند ،نورپردازی اغلب بهوسيله ﯾک چراغ آوﯾز سقفی که در مرکز سقف
آشپزخانه نصب میشد انجام میگرفت ،چراکه اغلب فعاليتھای داخل
آشپزخانه )مانند آمادهسازی مواد غذاﯾی ( روی ميز وسط آشپزخانه انجام
میشد اما آشپزخانهھای امروزی با ردﯾفی از کابينتھا ،اجاق و ﯾخچال
جاسازی شده به موازات و در کنار دﯾوارھای آشپزخانه نيازمند شيوه دﯾگری
از نورپردازی ھستند.
در آشپزخانهھای امروزی قسمت اعظم کار در آشپزخانه روی سطح
کابينتھا در کنار اجاق گاز و ﯾا شير آب و سينک ظرفشوﯾی انجام میشود که در اغلب آشپزخانهھا ھمگی در کنار دﯾوار قرار دارند اما ھنوز
چراغھای سقفی از وسط سقف آشپزخانه آوﯾزان ھستند ،در نتيجه افراد اغلب پشت به منبع نور و در زﯾر ساﯾه خود مشغول به کار ھستند و
ھنگام کار از نور کافی برخوردار نيستند .با توجه به تغييرات ساختار آشپزخانهھای امروزی نسبت به گذشته ،ما در بخشھاﯾی از آشپزخانه که
اغلب محل انجام کار محسوب میشود به نور کافی نياز دارﯾم .مانند سطح روی اجاق گاز ،سينک ظرفشوﯾی و سطوح روی کابينتھا که برای
آمادهسازی وساﯾل آشپزی و مواد غذاﯾی مورد استفاده قرار میگيرند .عالوه بر نياز به روشناﯾی در اﯾن اماکن ،فضای کلی آشپزخانه نيز باﯾد از نور
کافی برخوردار باشد .ھمچنين در بسياری از آشپزخانهھا بعضی از کابينتھا با درھای شيشهای و بهصورت وﯾترﯾن ساخته شدهاند تا از آنھا برای
به نماﯾش گذاشتن ظروف زﯾبا و تزئينی استفاده شود .اﯾن کابينتھا نيز نياز به نورپردازی داخلی دارند .به اﯾن ترتيب ما نياز به ﯾک مجموعه منابع
نوری دارﯾم که ھرﯾک به صورت جداگانه قابل کنترل باشند.
نور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانهھاﯾی که دارای ﯾک ھواکش ﯾا ھود در باالی اجاق گاز ھستند بهراحتی توسط چراغ ھواکش تأمين
میشود .اگر باالی اجاق گاز ،ھواکش مجھز به چراغ وجود ندارد باﯾد ﯾک چراغ قابل تنظيم در باالی اجاق گاز نصب شود .ھمچنين باالی سينک
ظرفشوﯾی نيز به ﯾک چراغ نياز است تا شب ھنگام نور کافی برای شست و شوی ظروف و مواد غذاﯾی را برای ما فراھم کند .ترجيحاً ھر ﯾک از اﯾن
چراغھا باﯾد دارای کليد کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گيرند.
برای تأمين نور کافی در سطح روی کابينتھا از آنجا که اغلب اﯾن سطوح در زﯾر کابينتھای دﯾواری قرار دارند بهراحتی میتوان از چراغھای مھتابی
که در زﯾر کابينتھا نصب میشوند بھره گرفت .به اﯾن ترتيب چراغھای نصب شده در زﯾر کابينتھای دﯾواری بی آنکه دﯾده شوند و ﯾا موجب آزار
چشم باشند نور کافی را بر سطح روی کابينتھا میتابانند .چنانچه کابينتھای زمينی عميق باشند و نور محيط به اندازه کافی درون آنھا را روشن
نکند برای دسترسی راحت به وساﯾل داخل اﯾن نوع کابينتھا میتوان چراغھای کوچکی در آنھا نصب کرد که با کليدھای اتوماتيک کنترل شوند و با
باز و بستهشدن در کابينتھا روشن و خاموش شوند.اگر آشپزخانه شما محل صرف غذا نيز ھست استفاده از چراغھای سقفی که ارتفاعشان
قابل تنظيم است درست در باالی ميز غذاخوری اﯾده خوبی است .اﯾن چراغھا میتوانند ھنگام صرف غذا روی ميز را به خوبی روشن کنند و در
مواقعی که از ميز استفاده نمیشود فضای کلی آشپزخانه را روشناﯾی ببخشند.
نورپردازی در فضای حمام و دستشوﯾی از اھميت کمتری برخوردار است و به سادگی با نصب چراغھای سقفی قابل اجراست .در حمام و
دستشوﯾی عالوه بر چراغھای سقفی که برای تأمين روشناﯾی محيط مورد استفاده قرار میگيرند نصب ﯾک چراغ دﯾواری در باالی آﯾنه نيز ضروری
است اما توجه داشته باشيد که برای اﯾن منظور از چراغھای فلورسنت استفاده نکنيد زﯾرا نور اﯾن چراغھا موجب تغيير برخی از رنگھا شده و
تصوﯾر شما را با رنگھای غيرواقعی در آﯾنه منعکس میکنند.نورپردازی قسمتھای مختلف خانه ،ھال ورودی ،راھروھا و راهپلهھا را نيز فراموش
نکنيد .اﯾن اماکن در ھر خانهای باﯾد از نور فراوان برخوردار باشند به خصوص راهپلهھا که در حفظ اﯾمنی و سالمتی خانواده و مھمانان اھميت
بسزاﯾی دارد .در اﯾنجا اﯾمنی مھمتر از زﯾباﯾی است و بھترﯾن روش نورپردازی روشنکردن مسير حرکت و سطح روی پلکان با چراغھاﯾی است که
به دﯾوار نصب میشوند و نور را به طرف پاﯾين میتابانند .استفاده از چراغھای دﯾواری کار تعوﯾض المپ را نيز سادهتر میکند.آنچه تاکنون بيان شد
برای تأمين نور کافی و روشناﯾی الزم برای انجام فعاليتھای گوناگون در ھر ﯾک از اتاقھا بود اما نورپردازی میتواند برای زﯾباسازی و جلب توجه
بيننده به سوی اشيای تزئينی و وﯾژگیھای زﯾبای ﯾک اتاق نيز باشد .برای اﯾن منظور بھترﯾن انتخاب چراغھای قابل تنظيمی ھستند که بهصورت
تک ،دوتاﯾی و سهتاﯾی در بازار موجودند و پس از نصب در ﯾک نقطه از دﯾوار میتوان ھر ﯾک از آنھا را به سمت دلخواه تنظيم کرد به صورتی که محل
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مورد نظر ما را روشن کند .نور اﯾن چراغھا را میتوان به راحتی روی ﯾک دﯾوار ،ﯾک تابلو و ﯾا ﯾک مجسمه دلخواه تنظيم کرد و ﯾا حتی بخشی خاص
از اتاق )مانند محل قرارگيری شومينه و ﯾا ﯾک آرک در سقف( را بهوسيله آنھا روشن کرد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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نور مناسب

نور ﯾکی از نيازھای حياتی در زندگی روزمره ماست از اﯾن رو ھنگام طراحی
دکوراسيون ﯾک خانه ﯾا حتی پيشتر در ھنگام ساخت آن ،باﯾد مورد توجه
خاص معمار و سپس دکوراتور ھر خانه قرار گيرد .از آنجا که بسياری از ما
شانس دخالت در نقشه اوليه ساختمان و ساختن خانه ای با وﯾژگی ھای
مورد نظر خود را ندارﯾم پس در مرحله طراحی داخلی و دکوراسيون اتاق می
توانيم به اﯾن امر بپردازﯾم و کاستی ھای احتمالی موجود در ميزان نورگيری
اتاق را جبران کنيم.
نورپردازی در ھر اتاق باﯾد متناسب با وﯾژگی ھای معماری آن و نحوه
قرارگيری اتاق باشد و ضمن تأمين نور مورد نياز باﯾد با سبک دکوراسيون
اتاق نيز ھماھنگ باشد .ﯾک نورپردازی خوب بيش از ھر چيز به ميزان
نورگيری اتاق در روز مرتبط است تا دست کم نور مورد نياز در طول روز را با
ترکيبی از نور طبيعی و در صورت نياز مصنوعی تأمين کند.
ھر ﯾک از اتاق ھای ﯾک خانه از طرﯾق پنجره ميزانی از نور طبيعی را درﯾافت
می کنند ،اما اﯾن امر به آن معنا نيست که از نور کافی در طول روز
برخوردارند .با توجه به کاربردھای مورد نظر ﯾک اتاق و ھمچنين مقدار نور
طبيعی که به اتاق راه می ﯾابد ممکن است کيفيت و کميت اﯾن نور کافی نباشد .اﯾن کيفيت و کميت به نحوه قرارگيری ﯾک خانه و سپس ھر ﯾک از
اتاق ھا ،اندازه و فرم اتاق ،ابعاد آن و تعداد پنجره ھا و آنچه در برابر پنجره قرار دارد ،بستگی دارند.
نحوه قرارگيری اتاق به معنای جھتی است که پنجره ھای اتاق رو به آن دارند .به طور کلی در نيمکره شمالی نوری که از پنجره ھای شمالی به
داخل ﯾک اتاق می تابد سفيدتر و کم حرارت تر و ھمچنين ﯾکنواخت تر از نوری است که از پنجره ھای جنوبی به درون می تابد .نور شمالی تأثير
کمتری بر روی رنگ ھا می گذارد و در حضور اﯾن نور رنگ ھا واقعی تر دﯾده می شوند .اما نور جنوبی که زرد رنگ تر است رنگ ھا را گرم تر از آنچه
ھستند نشان می دھد و کنتراست ھای شدﯾدی از نور و ساﯾه در ﯾک اتاق پدﯾد می آورد .اﯾن وﯾژگی ھا در نيمکره جنوبی برعکس خواھند بود.
ھمچنين اندازه و فرم ﯾک اتاق نيز ميزان نورگيری طبيعی آن را تحت تأثير قرار می دھد .چنان که به راحتی می توان مجسم کرد ﯾک اتاق کوچک به
نور کمتری نسبت به ﯾک اتاق بزرگ نياز دارد .فرم اتاق و تعداد و اندازه پنجره ھا نيز در اﯾن امر تأثيرگذار ھستند.
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مثال ً اگر در ﯾک اتاق مستطيل شکل ،پنجره ھا در عرض اتاق قرار گرفته باشند اتاق از نور کمتری نسبت به اتاقی که پنجره ھاﯾش در طول آن قرار
دارند بھره مند خواھد بود و به ھمين ترتيب اگر بيرون از پنجره ھا مانعی برای عبور نور نباشد ميزان نور درﯾافتی با زمانی که ساختمان دﯾگری و ﯾا
ﯾک درخت در برابر پنجره قرار دارد متفاوت خواھد بود.
ميزان نور طبيعی ﯾک اتاق را در واقع می توان نقطه آغاز طراحی ﯾک نورپردازی مناسب برای آن دانست .ھنگام طراحی ﯾک نورپردازی در فضای
اتاقی مشخص ابتدا کاربردھای اتاق را در نظر بگيرﯾد .اگر اتاق فضای نسبتاً بزرگی دارد و احتمال می رود برای مصارف گوناگون از قبيل خواندن و
مطالعه ،استراحت و تماشای تلوﯾزﯾون مورد استفاده قرار گيرد باﯾد نورپردازی به نحوی باشد که برای ھر ﯾک از اﯾن فعاليت ھا ميزان نور مناسب در
اتاق تأمين شود و ھمچنين در ھر اتاق وﯾژگی ھای دکوراتيو را نيز می توان با استفاده از نورپردازی پر رنگ تر و دﯾدنی تر ساخت .ضمن آن که ھر
سبک دکوراسيونی نيز نوع خاصی از نورپردازی را می طلبد.
رنگ دﯾوارھا در ﯾک اتاق نيز می توانند تأثير چشمگيری بر روی نورفضا اﯾجاد کنند .دﯾوارھاﯾی که رنگ روشن دارند با انعکاس نور از سطحشان فضا را
روشن تر نشان می دھند حال آن که دﯾوارھای تيره نور را جذب می کنند و فضا را کم نورتر نشان می دھند.
سقف ھای سفيد مانند ﯾک صفحه بزرگ منعکس کننده نور عمل می کنند و نور طبيعی ﯾا مصنوعی موجود را از خود انعکاس می دھند و به فضای
اتاق می تابانند .رنگ ھای نيمه گرم چرخه رنگ )مانند زردھا و انواع کرم( می توانند سردی نور شمالی را بگيرند و به عکس رنگ ھای سرد )مانند
آبی ھا و سبزھا( از تندی آفتاب جنوبی می کاھند .ھمچنين جنس و رنگ پرده ھا بر روی نوری که از آنھا عبور می کند تأثير می گذارند و با -----
کردن نور به نوبه خود بر روی ساﯾر اجزا و اشيا اتاق نيز تأثير می گذارند.
به طور کلی ھر اتاق به سه نوع نورپردازی نيازمند است :نورپردازی عمومی ﯾا نور پس زمينه ،نورپردازی کانونی ،و نورپردازی دکوراتيو.
نورپردازی عمومی ﯾا پس زمينه در واقع مبنای طراحی نورپردازی ﯾک اتاق است .از اﯾن نورپردازی برای جبران کمبود نور طبيعی چه در طول روز و چه
در شب استفاده می شود .اﯾن نور کلی اغلب از طرﯾق چراغ ھای سقفی تـأمين می شود .اما ممکن است از ترکيبی از منابع مختلف نوری در
نقاط گوناگون ﯾک اتاق نيز تأمين شده باشد مانند آباژورھای پاﯾه بلند روی زمين ﯾا آباژورھای روميزی و چراغ ھای دﯾواری .نور حاصل از نورپردازی
عمومی ممکن است درخشان و مستقيم و ﯾا مات و غيرمستقيم باشد .اما آنچه مھم است اﯾن که اﯾن نور نباﯾد ساﯾه دار باشد و باﯾد به نحوی
تأمين شود که در ھيچ بخشی از اتاق ساﯾه نيفتد.
نورپردازی کانونی ،نوری در جھت خاص توليد می کند و نقطه خاصی از اتاق را روشن می سازد .مثال ً با استفاده از ﯾک نورپردازی کانونی می توان
مبلی را که محل مطالعه در اتاق است روشن تر کرد و ﯾا به بخشی از آشپزخانه که محل آماده سازی مواد غذاﯾی است نور بيشتری بخشيد .اﯾن
نوع نورپردازی در اطراف محل روشن شده ساﯾه اﯾجاد می کند .اغلب نور مورد نياز برای اﯾن نوع نورپردازی از چراغ ھاﯾی که بر روی بازوھای متحرک
نصب شده اند تأمين می شود؛اﯾن نور مکملی برای نور عمومی در ﯾک فضا است.
نورپردازی دکوراتيو به ھر نوع نوری که ﯾک شی ﯾا ناحيه از اتاق را به جھات زﯾباسازی و به لحاظ دکوراتيو ،و نه از جنبه کاربردی روشن کرده باشد
اطالق می شود .اﯾن نوع نورپردازی برای جلب توجه بيننده به وﯾژگی ھای دکوری در ﯾک اتاق و اشياء ھنری موجود در آن مورد استفاده قرار می
گيرد ،مانند به نماﯾش گذاشتن اشيای زﯾنتی چيده شده در ﯾک بوفه و ﯾا ﯾک تابلوی خاص نصب شده به دﯾوار و ﯾا وﯾژگی ھای معماری ﯾک اتاق؛
نوری که برای اﯾن منظور به کار می گيرﯾم باﯾد حداقل سه برابر نور عمومی اتاق باشد .نور حاصل از چراغ ھالوژن به خصوص اگر بر روی بازوھای
متحرک نصب شده باشند برای اﯾن منظور مناسب است .برای ﯾک نورپردازی کامل در ﯾک اتاق باﯾد ھر سه نوع نور پردازی را در آن داشته باشيم.
با استفاده از نورپردازی صحيح حتی می توان با اﯾجاد حقه ھای بصری بر روی ابعاد ﯾک اتاق و ﯾا وﯾژگی ھای معماری خاص آن نيز تأثير گذاشت.در
اﯾن جا به برخی از اﯾن تأثيرات اشاره می کنيم:
 برای بلندتر جلوه دادن سقف ﯾک اتاق از چراغ ھای دﯾواری که نور را به سقف می تابانند و ﯾا چراغ ھای پاﯾه بلند که روی زمين قرار می گيرند ونور را به باال و بر روی سقف می تابانند استفاده کنيد.
 برای کوتاه جلوه دادن سقف ھای بلند و اﯾجاد فضاﯾی صميمی تر در ﯾک اتاق از چراغ ھای دﯾواری که نور را به پاﯾين می تابانند و آباژورھاﯾی کهکالھشان نور را به سمت پاﯾين ھداﯾت می کند و ﯾا چراغ ھای سقفی که نور را فقط به طرف پاﯾين می تابانند استفاده کنيد و از تابيدن نور به
سقف خودداری کنيد.
 -برای عرﯾض تر جلوه دادن ﯾک فضای بارﯾک و بلند با تاباندن نور درخشان تری بر روی ﯾکی از دﯾوارھای عرضی اتاق و جلب توجه بيننده به آن دﯾوار
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با نصب ﯾک شی ﯾا تابلوی ھنری جذاب بر روی آن و روشن کردن دﯾوارھای دﯾگر با نوری نسبتاً مات و ﯾکنواخت ،توجه را از بارﯾکی اتاق منحرف کنيد.
 برای صميمی و گرم تر به نظر رسيدن ﯾک فضا از آباژورھای روميزی متعدد به جای چراغ ھای سقفی استفاده کنيد و کالھک آباژورھا را از رنگھای گرم انتخاب کنيد تا نوری گرم به فضا بپاشند.
منبع P٣٠world :
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نورپردازی

نور پردازی از عوامل بسيار مھم در طراحی داخلی ميباشد که متاسفانه ما
نور پردازی را تنھا ﯾک نور پر قدرت در وسط فضا ميدانيم اما چه بھتر و زﯾبا تر
است که بتوانيم از نور ھای دسته دوم و متفاوت از نور ھای مرکزی استفاده
کنيم.
در اکثر عکسھاﯾی که در اﯾن وبالگ قرار داده ام به خوبی ميتوانيد ببينيد که
چگونه و در کجا از آباژور استفاده شده است و کمتر لوستر به چشم ميخورد
به نظر من لوستر ھای بسيار زﯾباﯾی در مغازه ھا است اما باﯾد بدانيم که در
فضای مورد نظر ما چه استفاده ای د ارد لوستر ھای بلند بيشتر در مکانھای
مورد استفاده قرار ميگيرد که دارای سقف بلند تر از  ۴متر باشند مثل ھتل
ھا البی ﯾا ورودی ھای منازل بزرگ.و.....
چه بھتر است که نور را بتوانيم به روی دﯾوار ھا ﯾا حتّی کف اتاق بتابانيم از
نور ھای کم قدرت اما در تعداد زﯾاد استفاده کنيم و سعی بر اﯾن باشد که
اگر نوری قرار است به روی دﯾوار بتابد چه بھتر که ﯾک عنصر زﯾبا را به نماﯾش
بگذارد مثل ﯾک تابلو ﯾک گوشھای از اتاق که کمد ﯾا بوفه ای زﯾبا ﯾا حتی
گلھای آپارتمانی و  ...در آنجا است را نشان دھد .
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نورپردازی خوب در خانه

مبانی نورپردازی در داخل اتاقھا ،نور خوب ،نور طبيعی و نور در اتاق
بزرگساالن بپردازﯾم ،ﯾکی از اصولی است که در چيدمان خانه باﯾد به آن
اھميت داده شود.
▪ نورپردازی مناسب
شاﯾد تشخيص اﯾن موضوع که آﯾا در اتاق خوابتان نورپردازی درست و
اصولی وجود دارد ﯾا نه ،در وھله اول ،کار چندان راحتی نباشد اما بهراحتی از
تبعات آن میتوان به اﯾن مطلب پی برد .اگر صبحھا با سردرد از خواب بيدار
میشوﯾد،

چشمھاﯾتان

میسوزد،ھالهای

قرمزرنگ

اطراف

مردمک

چشمھاﯾتان دﯾده میشود ﯾا اگر از ھمان اولين ساعات شروع روز ،عادت به
بدخلقی و پرخاشگری دارﯾد ،ھمه و ھمه نشانگر جای خالی نورپردازی
مناسب در اتاقتان است؛ چرا که نورپردازی خوب موجب میشود در خانه
خود احساس آرامش و امنيت داشته باشيد.
راه حل تمامی اﯾن مشکالت ،اﯾجاد ﯾک شمای انعطافپذﯾر نوری است به
نحوی که برای تمامی ساعات روز مناسب باشد و به اتاقھای شما در ھر لحظه از شبانهروز ،حالتی خوشاﯾند ببخشد .نورپردازی باﯾد به گونهای
طراحی شده باشد که با فشاردادن ﯾک کليد ساده ،بهراحتی بتوانيد نور اتاق را زﯾاد ﯾا کم کنيد و مثال ً اتاق خود را از ﯾک اتاق نورانی ،به ﯾک اتاق
آرام با نوری رمانتيک که برای خوردن ﯾک شام دونفره با ھمسرتان مناسب است ،تبدﯾل کنيد.
▪ نور طبيعی
نور طبيعی ،ﯾکی از وﯾژگیھای مثبتی است که ﯾک خانه میتواند داشته باشد اما کيفيت نور در ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی به
جھت اتاقھا دارد .شاﯾد بد نباشد نگاھی به نحوه نور اتاقھا با توجه به جھت قرارگرفتنشان در عرض و طول جغرافياﯾی بيندازﯾم.
ـ اتاقھای رو به شمال :اﯾن اتاقھا سرد ھستند ،نور زنندهای دارند و نور مستقيم خورشيد به آنھا نمیتابد .ھنرمندان نقاش معموال ً اتاق کار خود
را رو به شمال انتخاب میکنند تا در نور آن ،بھتر بتوانند رنگھا و طيفھای مختلف را تشخيص بدھند.
ـ اتاقھای رو به شرق :اولين اتاقھاﯾی که با طلوع خورشيد روشن میشوند ،اتاقھای رو به شرق ھستند اما بعد از گذشت چند ساعت از زمان
طلوع ،ساﯾهای بلند و طوالنیمدت بر اﯾن اتاقھا ساﯾه میافکند و طی روز دﯾگر خبری از نور خورشيد در اﯾن اتاقھا نيست .بھتر است برای تعدﯾل
نور شدﯾد و خيرهکننده آفتاب در زمان طلوع ،در اﯾن اتاقھا از نور مصنوعی استفاده شود .با اﯾن کار میتوان در اواسط روز نيز تا حد ممکن ،نور
طبيعی روز را به نوعی در اﯾن اتاقھا اﯾجاد کرد .اﯾن تمھيد برای اتاقھای رو به شمال ھم کارآﯾی دارد.
ـ اتاقھای رو به جنوب :نور و گرمای خورشيد در تمام مدت روز در اﯾن اتاقھا وجود دارد؛ البته ممکن است طی روز و در فصلھای مختلف ،کيفيت و
ميزان آن اندکی تغيير کند .بھتر است آشپزخانه ،اتاق نشيمن و ھر جاﯾی که معموال مدت زمان زﯾادی را طی روز در آنجا میگذرانيد ،رو به جنوب
باشد.
اتاقھای رو به غرب :در گرمترﯾن ساعات روز ،نور خورشيد به اﯾن اتاقھا میتابد و زمانی که نور شدﯾد است ،چشم را آزار میدھد .بعدازظھرھا در
اﯾن اتاقھا ساﯾه میافتد و نور خورشيد ،مالﯾمتر میشود.
▪ نور اتاق خواب بزرگساالن
نور خوب در اتاق خواب ،به شما اﯾن امکان را میدھد کــه بعد از ﯾــک روز سخــت کاری ،خوابـــی راحــت داشته باشيد .البته اﯾن را فراموش نکنيد
که منظورمان اﯾن نيست که اتاق خواب باﯾد تارﯾک باشد تا خوب بخوابيد ،چون در اﯾن صورت ،صبح روز بعد برای پوشيدن لباس مشکل پيدا میکنيد
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و ممکن است با جورابھای لنگه به لنگه سر کار بروﯾد!
بھترﯾن نور برای اتاق خواب ،نور کنار تختخواب است که برای مطالعه و حتی دﯾدن تلوﯾزﯾون خ وب است و حتی اگر ھماتاقی شما بخواھد بخوابد،
چشمانش را آزار نمیدھد .میتوانيد برای نور کنار تختخوابتان از آباژورھای کنار تختی استفاده کنيد ﯾا نوری را در قسمت باالﯾی تخت خود تعبيه
کنيد ﯾا روشناﯾیھای دﯾوارکوب در اتاق خود نصب کنيد.
منبع  :بانک اطالعات گردشگری
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نورپردازی در آشپزخانه ،حمام و ھال ورودی

در آشپزخانه ھای قدﯾم که مانند امروز دارای کابينت ھای ثابت و جاسازی
شده و محل مشخصی برای اجاق گاز،
ﯾخچال و دﯾگر وساﯾل آشپزخانه نبودند  ،نورپردازی اغلب به وسيله ﯾک چراغ
آوﯾز سقفی که در مرکز سقف آشپزخانه نصب می شد انجام می گرفت.
چرا که اغلب فعاليت ھای داخل آشپزخانه ) مانند آماده سازی مواد غذاﯾی
( بر روی ميز وسط آشپزخانه انجام می شد .اما آشپزخانه ھای امروزی با
ردﯾفی از کابينت ھا  ،اجاق و ﯾخچال جاسازی شده به موازات و در کنار
دﯾوارھای آشپزخانه نيازمند شيوه دﯾگری از نورپردازی ھستند .در آشپزخانه
ھای امروزی قسمت اعظم کار در آشپزخانه بر روی سطح کابينت ھا در کنار
اجاق گاز و ﯾا شير آب و سينک ظرفشوﯾی انجام می شود که در اغلب
آشپزخانه ھا ھمگی در کنار دﯾوار قرار دارند اما ھنوز چراغ ھای سقفی از
وسط سقف آشپزخانه آوﯾزان ھستند  ،در نتيجه افراد اغلب پشت به منبع
نور و در زﯾر ساﯾه خود مشغول به کار ھستند و ھنگام کار از نور کافی
برخوردار نيستند .با توجه به تغييرات ساختار آشپزخانه ھای امروزی نسبت
به گذشته  ،ما در بخش ھاﯾی از آشپزخانه که اغلب محل انجام کار
محسوب می شود به نور کافی نياز دارﯾم .مانند سطح روی اجاق گاز،
سينک ظرفشوﯾی و سطوح روی کابينت ھا که برای آماده سازی وساﯾل
آشپزی و مواد غذاﯾی مورد استفاده قرار می گيرند .عالوه بر نياز به
روشناﯾی در اﯾن اماکن ،فضای کلی آشپزخانه نيز باﯾد از نور کافی برخوردار باشد .ھمچنين در بسياری از آشپزخانه ھا بعضی از کابينت ھا با درھای
شيشه ای و به صورت وﯾترﯾن ساخته شده اند تا از آنھا برای به نماﯾش گذاشتن ظروف زﯾبا و تزئينی استفاده شود .اﯾن کابينت ھا نيز نياز به
نورپردازی داخلی دارند .به اﯾن ترتيب ما نياز به ﯾک مجموعه منابع نوری دارﯾم که ھرﯾک به صورت جداگانه قابل کنترل باشند.

www.takbook.com

www.takbook.com
نور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانه ھاﯾی که دارای ﯾک ھواکش ﯾا ھود در باالی اجاق گاز ھستند به راحتی توسط چراغ ھواکش
تأمين می شود .اگر باالی اجاق گاز ،ھواکش مجھز به چراغ وجود ندارد باﯾد ﯾک چراغ قابل تنظيم در باالی اجاق گاز نصب شود .ھمچنين باالی
سينک ظرفشوﯾی نيز به ﯾک چراغ نياز تا شب ھنگام نور کافی برای شست و شوی ظروف و مواد غذاﯾی را برای ما فراھم کند .ترجيحاً ھر ﯾک از
اﯾن چراغ ھا باﯾد دارای کليد کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گيرند.
برای تأمين نور کافی در سطح روی کابينت ھا از آنجا که اغلب اﯾن سطوح در زﯾر کابينت ھای دﯾواری قرار دارند به راحتی می توان از چراغ ھای
مھتابی که در زﯾر کابينت ھا نصب می شوند بھره گرفت .به اﯾن ترتيب چراغ ھای نصب شده در زﯾر کابينت ھای دﯾواری بی آنکه دﯾده شوند و ﯾا
موجب آزار چشم باشند نور کافی را بر سطح روی کابينت ھا می تابانند .چنانچه کابينت ھای زمينی عميق باشند و نور محيط به اندازه کافی درون
آنھا را روشن نکند برای دسترسی راحت به وساﯾل داخل اﯾن نوع کابينت ھا می توان چراغ ھای کوچکی در آنھا نصب کرد که با کليدھای اتوماتيک
کنترل شوند و با باز و بسته شدن در کابينت ھا روشن و خاموش شوند.
اگر آشپزخانه شما محل صرف غذا نيز ھست استفاده از چراغ ھای سقفی که ارتفاعشان قابل تنظيم است درست در باالی ميز غذاخوری اﯾده
خوبی است .اﯾن چراغ ھا می توانند ھنگام صرف غذا روی ميز را به خوبی روشن کنند و در مواقعی که از ميز استفاده نمی شود فضای کلی
آشپزخانه را روشناﯾی ببخشند.
نورپردازی در فضای حمام و دستشوﯾی از اھميت کمتری برخوردار است و به سادگی با نصب چراغ ھای سقفی قابل اجرا است .در حمام و
دستشوﯾی عالوه بر چراغ ھای سقفی که برای تأمين روشناﯾی محيط مورد استفاده قرار می گيرند نصب ﯾک چراغ دﯾواری در باالی آﯾنه نيز
ضروری است اما توجه داشته باشيد که برای اﯾن منظور از چراغ ھای فلوئورسنت استفاده نکنيد زﯾرا نور اﯾن چراغ ھا موجب تغيير برخی از رنگ ھا
شده و تصوﯾر شما را با رنگ ھای غيرواقعی در آﯾنه منعکس می کنند.
نورپردازی قسمت ھای مختلف خانه  ،ھال ورودی ،راھروھا و راه پله ھا را نيز فراموش نکنيد .اﯾن اماکن در ھر خانه ای باﯾد از نور فراوان برخوردار
باشند به خصوص راه پله ھا که در حفظ اﯾمنی و سالمتی خانواده و ميھمانان اھميت به سزاﯾی دارد .در اﯾنجا اﯾمنی مھم تر از زﯾباﯾی است و
بھترﯾن روش نورپردازی روشن کردن مسير حرکت و سطح روی پلکان با چراغ ھاﯾی است که به دﯾوار نصب می شوند و نور را به طرف پاﯾين می
تابانند .استفاده از چراغ ھای دﯾواری کار تعوﯾض المپ را نيز ساده تر می کند.
آنچه تاکنون بيان شد در جھت تأمين نور کافی و روشناﯾی الزم برای انجام فعاليت ھای گوناگون در ھر ﯾک از اتاق ھا بود ؛ اما نورپردازی می تواند
در جھت زﯾباسازی و جلب توجه بيننده به سوی اشيای تزئينی و وﯾژگی ھای زﯾبای ﯾک اتاق نيز باشد .برای اﯾن منظور بھترﯾن انتخاب چراغ ھای
قابل تنظيمی ھستند که به صورت تک ،دوتاﯾی و سه تاﯾی در بازار موجودند و پس از نصب در ﯾک نقطه از دﯾوار می توان ھر ﯾک از آنھا را به سمت
دلخواه تنظيم کرد به صورتی که محل مورد نظر ما را روشن کند .نور اﯾن چراغ ھا را می توان به راحتی بر روی ﯾک دﯾوار ،ﯾک تابلو و ﯾا ﯾک مجسمه
دلخواه تنظيم کرد و ﯾا حتی بخشی خاص از اتاق ) مانند محل قرارگيری شومينه و ﯾا ﯾک آرک در سقف ( را به وسيله آنھا روشن کرد.
طبقات داخل کابينت ھای در شيشه ای را نيز می توان با استفاده از روش ھای گوناگون روشناﯾی بخشيد .اما ﯾکی از بھترﯾن راه ھا نصب چراغ
ھای کوچک در زﯾر ھر ﯾک از طبقات  ،و ﯾا در مواقعی که طبقات شيشه ای ھستند نصب ﯾک المپ در قسمت باال و ﯾا پاﯾين کابينت است.
منبع P٣٠world :
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و باز ھم رنگ ھا
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▪ دکوراسيون آبی -صورتی
برای داشتن ﯾک اتاق رنگين ،الزم است با روانشناسی رنگھا و تاثير متقابل
رنگھا بر ﯾکدﯾگر آشنا باشيد.
چرخه رنگ کمک میکند که با پرھيز از حدس و گمان ،در رنگآميزی اتاقتان،
از به کار بردن رنگھای ناسازگار و نامطبوع در کنار ھم بپرھيزﯾد .استفاده از
اﯾن چرخه را -که بسيار ھم آسان است -ﯾاد بگيرﯾد تا بتوانيد در ﯾک آن
تشخيص دھيد که چه رنگھاﯾی با ﯾکدﯾگر سازگارند .در خالل معرفی
اتاقھا ،توضيحات جامعتری درباره رنگ خواھيم داد.
استفاده از دو رنگ متضاد روشن در اتاقی بزرگ ،تاثير بصری شگرفی بر
جای میگذارد ،به نحوی که تا مدتھا و شاﯾد ھم ھرگز ،اﯾن طرح زﯾبا را
فراموش نکنيم .طرحھای مواج مدرن و دو رنگ زنده آبیو صورتی تند،
منظرهای متفاوت و نو پدﯾد آورده است .برای بيشترﯾن تاثير ممکن ،آبی و
صورتی در مقادﯾر مساوی به کار گرفته شدهاند .اﯾن دو رنگ نيز روی چرخه
رنگ تقرﯾباً روبهروی ﯾکدﯾگر قرار میگيرند ،اما تضادشان بسيار دلنشين
است .روی دﯾوار صورتی رنگ کناری ،با جابهجاﯾی پرده ،رنگ صورتی در طول
پنجره ادامه پيدا میکند.
داﯾرهھای آبی و صورتی روی دﯾوار ،گذشته از اﯾنکه فضای ﯾکدست آبی را میشکنند ،بر تضاد اﯾن دو رنگ نيز تاکيد میکنند.
استفاده از زمينهھای رنگی تند برای مبلمان و اسباب و اثاثيه ،طرح را جسورتر میکند و توجه بيشتری را به سمت شکلھای فرمدار معطوف
مینماﯾد .منحنیھای مدرن در مبل و کاناپه با فرمی غيرمتداول ،قالبھای سنتی طراحی مبلمان را میشکند .با افزودن ﯾک قفسه چرخدار ،با
قاب براق از جنس کروم ،محيط کامال ً مدرن و امروزی شده است.
صورتیھای زنده بهکار رفته در کرکره غلتکی و پرده جمعشو چنان پنجره را قاب گرفتهاند که در اﯾن نماﯾش رنگھا ،نقش درخور توجھی اﯾفا
میکنند .پارچه نازک پرده به نور طبيعی امکان ورود میدھد و اجازه نمیدھد رنگھای تند مانع از ورود نور و تارﯾکی بيش از حد اتاق شوند.
▪ دکوراسيون زرد  -نارنجی
رنگھای تند ،مبلھای کوتاه و راحت و سقف پارچهای چادری را تنھا میتوان به سبک مراکشی نسبت داد .اگر ماﯾليد درون ﯾک اتاق سرد محيطی
به گرمی آفتاب سوزان صحرا پدﯾد آورﯾد ،اﯾن طرح برای شما تدارک دﯾده شده است.
برای داشتن ﯾک محيط گرم و ھيجانانگيز ،به دنبال رنگھای طبيعی موجود در مناطق حارهای باشيد؛ مثل رنگھای شن و سفال و رنگ ادوﯾهھا
مانند زعفرانی ،دارچينی و زنجبيلی .اﯾن رنگھا ھمه روی چرخه رنگ در ﯾکسو قرار میگيرند.
کوسنھا و رواندازھاﯾی با ترکيب اﯾن رنگھا انتخاب کنيد و کفپوشی با جنس زمخت ،مثل چوب پرداخت نشده ﯾا موزاﯾيک سفالیرنگ برگزﯾنيد تا
با رنگ لوازم ھماھنگی پيدا کند .دوختن نوارھای رنگی و قيطانھای طالﯾی روی قاليچهھا و کوسنھا به اﯾن سبک تکامل میبخشد.
کاناپهای کوتاه با رواندازھای نقش و نگاردار و کوسنھای راهراه ،ﯾک نقطه مرکزی دنج و راحت و دلکش بهوجود میآورد.
از پارچهھاﯾی که بافت طبيعی درشت دارند ،مثل کتان و کنف پرداخت نشده ،در کنار ابرﯾشم لطيف و گرانبھا استفاده کنيد.
جلوی مبل ﯾک ميز کوتاه قھوهخوری بگذارﯾد و کف اتاق بهصورت پراکنده بالشتکھای بزرگ قرار دھيد .تزئينات پارچهای را تنھا به کاناپه محدود
نکنيد .با پارچهای بلند و عرﯾض ساﯾهبانی درست کرده آن را در طول سقف نصب کنيد و امتداد آن را روی دﯾوار پشت کاناپه رھا سازﯾد .به اﯾن ترتيب
حالتی مانند چادر عربھای بادﯾهنشين فراھم میآورﯾد .در ضمن ،ھر زمان که از اﯾن طرح خسته شدﯾد ،بهراحتی میتوانيد اﯾن پارچه را )که به
مثابه سقف و دﯾوار خيمه شماست!( جمع کنيد و کنار بگذارﯾد .منظره اتاق را با اشيای تزئينی نقرهای و شمعھای فانوسی طالﯾی و چراغھای
نفتی تکميل کنيد و فضاﯾی شاعرانه و پر احساس بهوجود آورﯾد.
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ويژگی ھای يک گالری خانگی

در سال ھای اخير با ظھور سبک ھا و جرﯾان ھای متعدد و متد ھای جدﯾد در
معماری ،تغيير و تحول عظيمی در طراحی داخلی صورت گرفت .تا پيش از
اﯾن طراحان در قالبی سنتی پاسخگوی نياز خانواده در امر دکوراسيون بودند
اما امروز بيشترﯾن توجه طراحان ھنری به کارکرد عناصر چيدمان معطوف
شده است .شراﯾط جوی ،نور طبيعی و اﯾجاد پيوند و ھماھنگی با محيط از
جمله مواردی است که در طراحی داخلی خانه ھای امروزی بسيار مورد
توجه قرار می گيرد .به طور کلی فضای داخلی خانه و نحوه چيدمان اسباب
و اثاثيه منزل ارتباط مستقيمی با افزاﯾش انرژی فرد در بدو ورود به منزل دارد.
به عقيده طراحان داخلی ﯾکی از مھم ترﯾن عواملی که موجب تشدﯾد
نگرانی و پرﯾشانی حال فرد پس از گذران ﯾک روز کاری می شود ،حضور در
فضاﯾی است که ھيچ گونه ھماھنگی در نوع چيدمان و رنگ آميزی آن دﯾده
نمی شود .معموال ً در مبحث طراحی داخلی نوع چينش مبلمان ،بوفه ،رنگ دﯾوار و نوع کفپوش مطرح می شود در صورتی که ﯾکی از جنبه ھای
تاثير گذار در زﯾباﯾی بخشيدن به خانه استفاده از آثار ھنری است .تنھا کافی است به احساس خوبی که از قدم زدن در ﯾک گالری نقاشی به شما
دست می دھد بيندﯾشيد ،آن وقت اھميت آثار ھنری را درک خواھيد کرد .اﯾجاد تمرکز ،رسيدن به رھاﯾی و القای حس جاودانگی از جمله تاثيراتی
است که تابلو ھای نقاشی و عکس ھای خانوادگی است.
ھمان طور که چگونگی کنار ھم قرار گيری مبلمان و دﯾگر اثاثيه منزل در اﯾجاد فضاﯾی دلخواه و مطلوب نقش دارد ،نصب تابلو نيز در صورتی که طبق
اصول دکوراسيون انجام نشود ،نه تنھا تاثير خوشاﯾندی نخواھد داشت که باعث برھم زدن اعصاب و اﯾجاد فضاﯾی ناراحت کننده ،شلوغ و استرس زا
می شود .تابلوھا اگرچه اغلب با ھدف تزئينی مورد استفاده قرار می گيرند ولی در پس ظاھر اﯾن ھدف ،مسووليت ھای کاربردی نيز در فضا
برعھده دارند .آنھا جاﯾگاه وﯾژه ای در تغيير حال و ھوای محيط دارند و در نتيجه بر روح و روان افراد ساکن در آن مکان نيز تاثير می گذارند.صرف نظر از
جاذبه ای که نصب تابلو در فضا اﯾجاد می کند» ،تغيير ابعاد ظاھری فضا« از دﯾگر کارکرد ھای تابلو است که در خانه ھاﯾی با سقف کوتاه ﯾا بسيار
بلند بسيار کاربرد دارد .به عقيده طراحان ﯾکی از راھکارھای افزاﯾش ارتفاع دﯾوارھا به لحاظ ظاھری ،نصب تابلو بلند عمودی در فواصل نزدﯾک و در
کنار ھم ﯾا چندﯾن تابلو ھم اندازه در امتداد ھم و در راستای ﯾک خط عمودی فرضی از سقف به کف است.
برای پوشاندن خطای بصری دﯾوار نيز نصب تابلوﯾی طوﯾل و افقی ﯾا نصب چندﯾن تابلو ﯾک اندازه در کنار ھم با نقشی که در افزاﯾش طول دﯾوار دارد
بسيار کمک کننده خواھد بود .نکته مھم در نصب تابلو در نظرگرفتن فاصله تابلو با سقف و زمين است .اگر تابلو ھا در ارتفاعی مناسب آوﯾزان
نشوند ،تماشای آنھا و در نتيجه لذت بردن از آنھا دشوار می شود .نصب تابلوھای کوچک روی دﯾوارھای بزرگ دﯾوار خانه را کوچک جلوه می دھد و
ھم از ارزش اثر می کاھد .تابلوھای ھنری باﯾد دو سوم پھنای دﯾوار را پوشش دھند تا بشود آنھا را ﯾک عنصر دکوراتيو به حساب آورد .پيشنھاد
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طراحان برای افرادی که تابلوﯾی با پھنای کافی در اختيار ندارند ،نصب مجموعه ای از چندﯾن تابلو است که از لحاظ فرم و محتوا ھمسانی داشته
باشند .تابلوھا ھمچنين به عنوان مکملی برای وساﯾل دﯾگر در دکوراسيون محيط کاربرد دارند .آنھا گذشته از ارزش ھنری شان در ﯾک دﯾد کلی و
دورنما ،لکه ھای رنگينی در دکوراسيون فضا محسوب می شوند که در موضوع چرخش رنگی محيط جاﯾگاه وﯾژه ای دارند و از آنجا که بارھا به
تاثيرات رنگ در دکوراسيون تاکيد شده است توجه به رنگ قاب تابلو و حتی رنگ ھای مورد استفاده در اثری که قرار است روی دﯾوار بنشيند از
اھميت وﯾژه ای برخوردار است .اگر دﯾوار ھا با رنگ ھای مالﯾمی نظير آبی ،سبز ﯾا نيلی پوشانده شده است و مبلمان خانه نيز از رنگ ھای
تھاجمی مثل قرمز ،زرد و نارنجی انتخاب شده اند ،نصب قاب ھاﯾی با رنگ گرم باعث اﯾجاد ھارمونی در فضا شده و محيط را از نوسان ھای رنگی
نجات می دھد .اگر رنگ ھای به کار رفته درون اثر نيز مالﯾم و کمرنگ است ،انتخاب قابی به ﯾکی از رنگ ھای تند و گرم ھماھنگ با وساﯾل خانه،
جلوه خاصی به محيط می بخشد .برعکس برای آثار ھنری شلوغ با رنگ ھای گرم و تند ،قابی با رنگ مالﯾم ﯾا خنثی باﯾد انتخاب شود .برای خانه
ای با دﯾوارھا و اثاثيه سفيد خرﯾد قاب ھاﯾی به رنگ سبز زنگاری ،قرمز و آبی اقيانوسی توصيه می شود .دليل اﯾن پيشنھاد به خاصيت رنگ سفيد
مربوط می شود که نشانه اشرافيت است و اگر با سبز زنگاری ترکيب شود بر قدمت محيط می افزاﯾد و اگر با آبی و قرمز ھمراه شود به ترتيب
محيطی آرام ،شاعرانه و رمانتيک خلق می کند.
منبعwww.bravacasa.it :
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ھمه چيز در مورد نصب تابلو و قاب عکس

اگر ھنگام نصب قاب ھای عکس و تابلوھا بر روی دﯾوار منزل ،اتاق کار و ﯾا در
ھرجاﯾی از خود سؤال کرده باشيد که آنھا را در کجا و چگونه نصب کنيد به
توصيه ھای زﯾر توجه کنيد.
▪ اگر عکس تکی بزرگ را به دﯾوار آوﯾزان می کنيد بھتر است ،اﯾن عکس را در
ﯾک دﯾوار وسيع خالی قراردھيد و سعی کنيد ﯾک چارچوب طبيعی برای آن
درنظر بگيرﯾد ،مثال ً ما بين دو پنجره ،در فرورفتگی ھای دﯾوار ،باالی شومينه
و ﯾا اﯾنکه تابلو را در ارتباط با ﯾک قطعه بزرگ از و ساﯾل خانه مانند مبل نصيب
نماﯾيد به نحوی که قاب تابلو با سبک اثاثيه اتاق ھماھنگی داشته باشد.
▪ ﯾک قاب عکس تک و کوچک را اگر خيلی پاﯾين بياورﯾد جلوه بيشتری خواھد
داشت ،مثال ً چند سانتيمتر باالتر از ميز ،زﯾر چراغھای بلند ،پھلوی شومينه و ﯾا اﯾنکه قسمت باالی تابلو ھمجوار شومينه قرارگيرد.
▪ اگر دو قاب عکس در اندازه ھای متفاوت دارﯾد آن را که کوچکتر است در زﯾر قاب بزرگتر نصب نماﯾيد .ولی اگر ھر دوی آنھا به ﯾک اندازه ھستند به
جای آوﯾختن آنھا کنار ﯾکدﯾگر سعی کنيد از قاب دﯾگری با شکل متفاوت در وسط آنھا استفاده نماﯾيد مثال ً اگر دو قاب مربع ﯾا مستطيل دارﯾد از ﯾک
تصوﯾر گرد ﯾا بيضوی در وسط آنھا استفاده نماﯾيد.
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▪ اگر می خواھيد بيش از  ٣قاب عکس را به صور ﯾک گروه به دﯾوار بياوﯾزﯾد اول قاب بزرگتر و ﯾا آنکه بيشتر جلب نظر می کند را محور قرارداده،
سپس قابھای دﯾگر را دور و اطراف آن قراردھيد.
برای آزماﯾش اﯾن کار را اول روی زمين انجام دھيد وبه اشکال مختلف قاب را کنارﯾکدﯾگر قراردھيد تا بھترﯾن ترکيب به دست آﯾد.
توصيه می شود ابتدا کاغذ قھوه ای رنگ به اشکال و اندازه قابھا تھيه کنند ،آنھا را به دﯾوار نصب نماﯾيد و اگر موردقبول واقع شد آن زمان تابلوھا را
به جای کاغذھا و در جای خود آوﯾزان کنيد.

http://nobelak.blogfa.com/post-٢۶٩.aspx

http://vista.ir/?view=article&id=103885

ھيچ محدوديتی وجود ندارد

امروز برخالف گذشته ،ترتيب دادن ميز و صندلی برای صرف وعده
ھای غذاﯾی ،دﯾگر اقدامی صرفاً دكوراسيونی و تشرﯾفاتی به
شمار نمی آﯾد؛ بلكه با توجه به توصيه ھای مكرر پزشكان ارتوپد
مبنی بر نحوه نشستن صحيح و اﯾجاد بھترﯾن شراﯾط برای ستون
فقرات مفاصلی ھمچون زانو ،اﯾن كار از جمله ملزومات
دكوراسيونی  -كاربردی ﯾك فضای زندگی بوده و با سالمتی ھمه
رابطه مستقيم دارد .البته در سيستم دكوراسيونی بسياری از
خانه ھای امروزی ،برای تكميل سروﯾس مبلمان ،ميز بزرگ و
زﯾبای غذاخوری و تعداد صندلی مخصوص برای مھمانان وجود
دارد ولی جالب آنكه در اغلب موارد نه تنھا ميز و صندلی ھای
دﯾگری برای صرف وعده ھای غذاﯾی افراد خانه بر روی آنھا ترتيب
داده نشده بلكه به جای استفاده از ميز و صندلی غذاخوری
موجود ،حتی افراد مسن دارای ناراحتی ھای استخوانی ھم بر
روی زمين و در كنار سفره غذا می خورند.
حال آنكه با كاربرد ميز و صندلی برای اﯾن منظور اگرچه شرط رعاﯾت كردن قوانين نشستن صحيح و استاندارد بودن ميز و صندلی وجود دارد ولی
الاقل بر روی مفاصل زانوھا فشار وارد نشده و اﯾن موضوع برای افرادی كه دچار مشكل زانو بوده و به خصوص كھنساالن از اھميت بسياری برخوردار
است .لذا برای مھيا كردن اﯾن شراﯾط ،بھترﯾن كار قرار دادن ﯾك ميز و چند صندلی در محيط آشپزخانه است ولی از آنجا كه اغلب آشپزخانه امروزی
دارای محدودﯾت فضا بوده و اﯾن امكان را ندارد ،نزدﯾك ترﯾن محيط به آشپزخانه نيز مكان مناسبی است.
البته اﯾن روزھا با توجه به تغيير سيستم اكثر آشپزخانه ھا از بسته به باز ،معموال ً حتی در شراﯾط كوچك بودن فضای داخل آشپزخانه سطح
پيشخوان با نصب طبقه دﯾگری رو به فضای مجاور ،به ميز غذاخوری افراد خانواده مبدل می شود .الزم به ذكر است در خانه ھاﯾی كه به جھت
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كوچك بودن فضای پذﯾراﯾی حتی االمكان قرار دادن ميز و صندلی غذاخوری برای مھمانان وجود ندارد ،می توان از ھمين سطح برای پذﯾراﯾی از
مھمانان نيز استفاده كرد.
با تمام تفاسير ذكر شده اگر آشپزخانه خانه شما دارای سيستم بسته بوده و فضای كافی برای قراردادن ميز و صندلی معمولی را نداشته و ﯾا
آنكه آشپزخانه سيستم باز شما ) (openبه صورتی است كه در آن پيشخوان مخصوص صرف غذا ترتيب داده نشده است ،نااميد نشوﯾد ھنوز
راھكارھای دﯾگری وجود دارد كه در زﯾر به آنھا می پردازﯾم:
 اگر در آشپزخانه كوچك تان فرورفتگی از سقف تا كف بالاستفاده ای وجود دارد و عمق و شراﯾط آن با تعداد اعضای خانواده متناسب است،قسمت باالی آن را به كابينت بندی و ﯾا طبقه بندی مستقل اختصاص داده و در ارتفاع  ۶٠سانتی متری از كف ،طبقه ای با عرض بيشتر نصب كنيد.
اﯾن طبقه می تواند ميزی مناسب برای صرف وعده ھای غذاﯾی دو و ﯾا سه نفر باشد.
 اختصاص ﯾكی از دﯾوارھای خالی آشپزخانه به نصب ميز تاشو نيز از جمله اﯾن راھكارھا است .اﯾن ميزھا در شكل ھای مختلف نيم داﯾره و ﯾامستطيل و در انواع مدل ھا در فروشگاه ھای مربوطه عرضه می شوند ولی در صورت نامتناسب بودن آنھا با محيط ،شما می توانيد با توجه به فرم
و فضای مورد نظر ،تخته ای به شكل دلخواه از جنس نئوپان و ﯾا  MDFتھيه كرده و آن را با پاﯾه گونياﯾی تاشو به دﯾوار متصل كنيد.
اﯾن قبيل ميزھا معموال ً به صورت طبقه ای مستقل بر روی دﯾوار نصب شده كه پس از صرف غذا به حالت خوابيده ،در راستای دﯾوار جمع می شوند.
 ميزی ساده و چرخ دار و ھمچنين چھارپاﯾه ھاﯾی متناسب با ميز سفارش داده و ﯾا تھيه كنيد به صورتی كه چھارپاﯾه ھا در زﯾر سطح ميز قرارگيرند .به اﯾن ترتيب ھم امكان جابه جاﯾی ميز و صندلی ھا در آشپزخانه به راحتی وجود داشته و ھم از سطح روی آن برای مصارف دﯾگر در كنار
اجاق گاز و ﯾا ظرفشوﯾی می توان استفاده كرد ،در ضمن ميز و صندلی ھا مكانی مجزا را به صورت ثابت در آشپزخانه اشغال نمی كنند.
الھام اسمعيلی
منبع  :روزنامه شرق
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يـک دکـور خـوب

ھنگامی که فضاﯾی از وسعت کمی برخوردار بوده و صرفنظر از کاراﯾی ،به
لحاظ ظاھری نيز کوچک و دلگير به نظر میرسد ،به کارگيری راھکاری بسيار
ساده و کاربردی دکوراسيونی آن قدر میتواند تاثيرگذار و مفيد فاﯾده باشد،
گوﯾی که دﯾوارھا به عقب رانده شده و فضا به طور واقعی بزرگتر شده
است .پيشنھادات ارائه شده در ذﯾل از آن جمله اند:
▪ رنگ
انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذکور از جمله مھمترﯾن اقدامات برای
وسيعتر کردن آن به لحاظ ظاھری است .اﯾن موضوع تنھا به انتخاب رنگی
برای دﯾوارھا و سقف محدود نمیشود بلکه کفپوش انتخابی و ھمچنين
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رنگ لوازم دکوراسيونی و کاربردی موجود و ﯾا مورد نظر برای فضا نيز از
اھميت بسزاﯾی برخوردارند زﯾرا در ﯾک محيط ،درست است که دﯾوارھا
بيشترﯾن و بزرگترﯾن سطوح را تشکيل میدھند ولی بخش زﯾادی از آنھا با
قرارگيری لوازم در مقابلشان و ھمچنين نصب دﯾوارکوبھا و تابلوھا پوشيده شده و در واقع اﯾن وظيفه به عناصر دکوراسيونی ﯾادشده منتقل
میشود .بنابراﯾن برای پوشش دﯾوارھا و سقف در فضاﯾی کوچک از ﯾک رنگ روشن و ﯾا الاقل از تناليتهھای مختلف ھمان رنگ بھره گيرﯾد .به
کارگيری رنگھای تيره و به خصوص گرم ،دﯾوارھا را نزدﯾکتر به نظر میرساند .اﯾن موضوع در مورد پوشش کف نيز به ھمان ميزان حائز اھميت
است .ھرچه کفپوش انتخابی شما تيرهتر باشد ،وسعت کف محيط کوچکتر به نظر میآﯾد برعکس کفپوشھای روشن و به خصوص صيقلی مانند
سنگ و سراميک که بازتابی از نور را نيز به ھمراه دارند ،سبب بزرگتر جلوه دادن کف محيط میشوند.
▪ طرح
عالوه بر رنگ ،طرح نيز در اﯾن جرﯾان ،نقش مھمی را عھدهدار است .اﯾن موضوع ،از پوشش دﯾوارھا و کف گرفته تا پارچهھای مورد استفاده در لوازم
دکوراسيونی مانند پرده ،رومبلی ،روتختی و غيره ھمگی را شامل میشود .به طورکلی ھرچه کاربرد طرح کمتر باشد ،فضا از وسعت بيشتری به
لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.
▪ نور
فضاھای پرنور بزرگتر به نظر میرسند بنابراﯾن انجام ھر اقدامی که نور موجود در محيط را افزاﯾش دھد در افزاﯾش ظاھری وسعت نيز کارساز خواھد
بود .ﯾکی از دالﯾل پيشنھاد به کاربردن رنگھای روشن برای سطوح نيز موضوع انعکاس نور بيشتر اﯾن قبيل رنگھا است .لذا اگر در فضای موردنظر
پنجرهای دارﯾد که با پرده نسبتاً ضخيمی پوشيده شده است ،پردهای نازکتر را جاﯾگزﯾن کنند تا از حداکثر ميزان نور طبيعی بھره گيرﯾد .در نورپردازی
ﯾک فضا با نور طبيعی و در نتيجه دستيابی به ھدف مورد نظر ﯾعنی بزرگتر جلوه کردن فضا ،به جز درﯾافت حداکثر ميزان ممکن از نور خورشيد راه
مھم دﯾگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غيرطبيعی ،دست باز است .شما میتوانيد با انتخابی صحيح از لوازم نورپرداز ،فضاﯾی پرنور
و نورپردازی ھدفمند داشته باشيد .به عنوان مثال در ﯾک فضا ھرچه دﯾوارھا روشنتر باشند ،فاصله شان از ﯾکدﯾگر بيشتر نشان داده شده و فضا
بزرگتر جلوه میکند .اﯾن کار نيز به راحتی با چراغھای ھالوژنی امکانپذﯾر است .اﯾن روزھا در اغلب خانهھای نوساز بر روی سقف فضاھای عمومی
مانند اتاق نشيمن و پذﯾراﯾی حاشيهای از سقف کاذب طراحی میکنند که داخل آن چراغھای ھالوژن تعبيه شده است.
بنابراﯾن کافی است اﯾن چراغھا را به سمت دﯾوار ھداﯾت کنيد .البته اﯾن کار توسطھالوژنھای رﯾلی نيز عملی است .در مبحث افزاﯾش نور محيط
چه حاصل از ﯾک منبع طبيعی و چه منبع مصنوعی ،آﯾنه نقش بسزاﯾی دارد .برای اﯾن منظور آﯾنهای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دﯾوار نصب
کرده و از بازتاب نور توسط آن ،برای نورانیتر کردن فضا استفاده کنيد.
▪ ابعاد
ھرچه در محيط از لوازم دکوراسيونی و کاربردی بزرگ و عظيم الجثه تری استفاده کنيد بخش اعظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچه
فضای خالی کمتری وجود داشته باشد ،محيط کوچکتر به نظر میرسد.
▪ خطوط افقی
اﯾجاد خطوط افقی بر روی ﯾک و ﯾا چند دﯾوار فضای کوچک مورد نظر آن ھم از طرﯾق کاربرد عناصر دکوراسيونی ،ﯾکی از راهھای افزاﯾش وسعت آن
دﯾوار و در نتيجه فضا خواھد شد .برای اﯾن منظور روشھای بسياری وجود دارد:
 (١با چسباندن کاغذدﯾواری نواری بر روی ﯾک و ﯾا دو دﯾوار مھم از ﯾک فضا و ﯾا اﯾجاد نواری چاپی با استفاده از تکنيک استنسيل ﯾا مھر دﯾوارھای
اصلی ﯾک فضا را بزرگتر جلوه دھيد .البته توجه داشته باشيد کاربرد اﯾن کاغذھا بر روی کليه دﯾوارھای فضا ،محيطی بسته و محدود را سبب شده
و فضا را از آنچه ھست کمتر نشان میدھد.
 (٢نصب ھر گونه دﯾوارکوب در قالب تابلو ،آﯾنه ،طبقه ،زوار و غيره به صورت افقی در طولی بلند و متناسب با طول دﯾوار ،روش دﯾگری برای اﯾجاد
خطوط افقی مورد نظر است .به طور کلی در کليه راھکارھای فوق ،ھدف ھداﯾت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی دﯾوار است.
به اﯾن ترتيب به جای آنکه چشم طول ﯾک دﯾوار را با سرعت گذر کند ،وقفهای حتی چند ثانيهای داشته و ھمين مدت زمان کم ،عاملی برای
طوﯾلتر نماﯾاندن طول دﯾوار در ذھن میشود.
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يک آشپزخانه استاندارد داشته باشيد

علیرغم توجه به مسائل استاندارد ،ھنوز ھم طرز ساخت و ابعاد آشپزخانه
و لوازم آن به صورت قابل مالحظهای در حال تغيير و تحول است.در ﯾك
آشپزخانه مھندسیساز ،تمام وساﯾل طوری چيده میشوند كه غيرقابل
تغيير بوده و دارای سطوح كاری و ذخيره مواد باشند .در اﯾن نوع آشپزخانه
مواد مورد استفاده در آشپزخانه ،معموال از جنس چوب ،تخته چند ال ،نئوپان
و پالستيك ھستند .روی سطوح چوبی رو باز را میتوان با پوششی از الك
چوب ﯾا روكشی از پالستيك پوشاند .قفسهھای آشپزخانه به صورت چوبی
ﯾا تختهای با روكش پالستيكی ھستند ،استفاده از قفسهھای فلزی برای
قرار دادن قابلمه و ماھیتابه بھتر است .در صورت كوچك بودن فضای
آشپزخانه نصب درھای كشوﯾی ﯾا تاشو توصيه میشود .زﯾرا اﯾن درھا در
ھنگام باز شدن فضای چندانی را اشغال نمیكنند.
از كابينتھای طبقهدار برای نگھداری ظروف بزرگ سنگين ﯾا وساﯾلی كه از
آنھا به ندرت استفاده میشود ،میتوان بھره گرفت .كابينتھای دﯾواری
عمق كمی دارند بنابراﯾن از سطوح كاری زﯾر آنھا میتوان بدون ھيچ مشكلی استفاده كرد .با گذاشتن ظروف چينی داخل اﯾن كابينتھا فرد
میتواند بدون خم شدن ،آنھا را بر دارد و به آنھا دسترسی داشته باشد .كمدھای ﯾكسره بلند برای نگھداری مواد پاككننده و جارو مناسب
ھستند .میتوان ﯾخچالھای خانگی كوچك ،اجاق گازھا ﯾا ماكرووﯾوھا را با ارتفاع مناسب روی آنھا قرار داد .سينكھای ظرفشوﯾی و تختهھای
آبگيری ظروف باﯾد متناسب با داخل كابينتھای طبقهدار باشند چون در داخل اﯾن كابينتھا میتوان ﯾك سطل زباله ،ماشين ظرفشوﯾی و چيزھای
مصرفی دﯾگر را )در صورت لزوم ﯾك آبگرمكن برقی( جای داد.
وجود دستگاه مكش ھوا در باالی اجاق الزامی است .ھودھای مكنده برای اﯾن كار بسيار مناسب ھستند .ﯾك تفاوت عمده بين سيستم مكش
ھوا و سيستم چرخشی وجود دارد و آن اﯾنكه در سيستمھای مكنده ،باﯾد حفرهای رو به بيرون تعبيه شود .اﯾن سيستمھا نسبت به سيستمھای
چرخشی كارآمدتر بوده و بيشتر مورد توجه افراد واقع میشوند.
در ھنگام طراحی و نقشهكشی و به منظور اﯾجاد فضای كافی برای نگھداری و ذخيره مواد در آشپزخانه ،باﯾد به ابعاد كابينتھا و لوازم داخل آنھا
توجه كرد .اجاقھای گازی و برقی مدرن باﯾد طوری طراحی شوند كه متناسب با لوازم دﯾگر بوده و در مجموع باعث سھولت روند كار در آشپزخانه
گردند .در چنين محيطی باﯾد از پرﯾز به حد كافی استفاده كرد .ﯾعنی برای ھر منطقه كاری و آماده سازی مواد غذاﯾی ﯾك جفت پرﯾز كافی است.
استفاده از سينكھای ظرفشوﯾی دو لنگه مناسبتر است چون از ﯾك طرف از آن برای آبگيری ظروف و از طرف دﯾگر برای قرار دادن ظروف كثيف
استفاده میشود .ماشين ظرفشوﯾی باﯾد در طرف راست ﯾا چپ سينك قرار گيرد .اگر فضای آشپزخانه بسيار كوچك باشد ،ساخت آشپزخانه
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فشرده راهحل مشكل است .چون چنين آشپزخانهھاﯾی نياز به فضاﯾی كم داشته و متناسب با لوازم دﯾگر ھستند .آشپزخانهھا باﯾد طوری ساخته
شوند كه در جھت شمال به شرق ﯾا شمال به غرب بوده و مجاور باغھای گل و گياه ،سبزﯾجات و زﯾر زمين باشند .معموال آشپزخانه باﯾد به دروازه
باغ ،درب خانه ،محل بازی بچهھا و حياط ،دﯾد داشته باشند و از لحاظ داخلی متناسب با آبدارخانه ،ناھارخوری و اتاق پر مصرف ساخته شود.
ھرچند آشپزخانه ﯾك محل كار در داخل خانه است ،ولی اتاقی است كه كدبانوی خانه بيشتر اوقات خود را در آن سپری میكند بنابراﯾن طراحی آن
باﯾد در نھاﯾت دقت انجام شود .ھمچنين اگر در داخل آشپزخانه ميز ناھارخوری وجود داشته باشد ،محلی مناسب برای جمع شدن افراد خانواده در
كنار ﯾكدﯾگر است.
در طراحی آشپزخانه ،نحوه استقرار كابينتھا و لوازم باﯾد بر حسب استاندارد بوده كه ضمن اﯾنكه مقدار فضای چرخش و تردد را كاھش میدھد،
فضای كافی برای حركت آزادانه را فراھم میسازد .در صورت امكان ،كار به حالت اﯾستاده باﯾد به حداقل رسيده و وضعيت نامناسب بدن بر حسب
كار ،ارتفاع وساﯾل و اندازه بدن فرد كاھش ﯾابد ،تامين روشناﯾی مناسب سطوح كاری امر مھمی محسوب میشود .نحوه چيدن وساﯾل آشپزخانه
باﯾد طوری باشد كه فرد در ھنگام كار از راست به چپ حركت كند ،اﯾن كارھا عبارتند از:
▪ استفاده از سطوح نگھداری وساﯾل آشپزی
▪ تدارك مواد غذاﯾی
▪ شستوشوی ظروف در سينك و آبگيری ظروف.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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يک اتـاق دنج و راحت

آﯾا تاکنون پيش آمده که برای اولين بار به منزل کسی بروﯾد ،اما در اتاق
نشيمن آنھا احساس راحتی و خودمانی بودن کنيد؟ آﯾا در منزل خود اتاقی
دارﯾد که به نظرتان کمتر مورد استفاده قرار میگيرد؟ فراموش نکنيد که ﯾک
خانه ،در درجه اول باﯾد جاﯾی باشد که ساکنان آن ،در آنجا احساس راحتی و
آساﯾش داشته باشند و نباﯾد آن را با لوازم و مبلمان رسمی و ناراحتی پر
کرد که تنھا برای فراری دادن مھمان مناسب باشد!
اگر منزل شما به اندازه کافی جادار است ،میتوانيد بخشی را به اتاق
پذﯾراﯾی و بخشی را به اتاق نشيمن اختصاص دھيد .اتاقی که ھمراه با
اعضای خانواده در آن به استراحت و گفتگو پرداخته و از ساعات حضور در
منزل لذت ببرﯾد .اگر ھم منزلتان کوچک است ،قيد مبلھای رسمی و سنگين را بزنيد و فضا را برای حضور »خودتان« آماده کنيد .برای داشتن اتاقی
گرم و راحت ،لزوماً نيازی به صرف مخارج سنگين و استفاده از متخصصان دکوراسيون نيست .شما با دانستن نکات مھم و به کار بردن ذوق و
سليقه شخصی خود میتوانيد فضاﯾی سرد و سنگين را به مکانی تبدﯾل کنيد که ھيچ عالقهای به ترک کردن آن نداشته باشيد .صرف نظر از
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سبک دکوراسيون شما ،عناصری وجود دارند که استفاده از آنھا بدون شک میتواند اتاق موردنظرتان را بيش از پيش خوشاﯾند کند.
▪ کوسنھای تزﯾينی
با افزودن کوسنھای بزرگ و نرم به کاناپه و مبلھا ،آنھا را از حالت چھارگوش و خشک خارج کنيد .برای روکش کوسنھا از رنگھاﯾی استفاده کنيد
که در مقابل پارچه مبل جلوه داشته باشند .اگر از پارچهھای بدون طرح استفاده میکنيد ،بھتر است جنس آنھا نرم و از جنس مخمل ،ابرﯾشم ﯾا
مخملھای کبرﯾتی باشد.
▪ پيراھن مبل
پيراھن مبل ،به خصوص اگر اندکی گشاد و ساده و از جنس پارچهھای محکمی چون متقال باشد ،فضای ھر اتاقی را خودمانیتر میکند.
پيراھنھای مبلی ھم به بازار آمده که کشی ھستند و میتوان آنھا را تقرﯾبا برای ھر مبلی استفاده کرد .پنجره با وجود اﯾنکه کرکره و ساﯾبانھای
کشوﯾی بسيار کارآمد و مفيد ھستند ،اما چندان ظاھر دوستانهای نداشته و حتی کمی اداری به نظر میرسند .اگر دوست ندارﯾد فقط از پرده
استفاده کنيد و میخواھيد کرکرهھا را ھمچنان نگه دارﯾد ،بدنيست که آنھا را با ﯾک واالن )نيم پرده( ﯾا انواع تزئينات دﯾگر پارچهای که امروزه به
اشکال و انواع بسيار متنوعی موجود است ،بياراﯾيد.
▪ تشکچه
ﯾک صندلی تک ﯾا نيمکت چوبی ،میتواند کمی راحتتر و گردتر شود .با استفاده از ﯾک پارچه جذاب و خوش طرح و رنگ که در ھيچ جای دﯾگر اتاق
به کار نرفته باشد ،ﯾک بالشتک به اندازه آن تھيه کنيد.
▪ پتو ﯾا شال
ﯾک پتوی پشمی نازک و گره دار ﯾا بافتنی برای زمستان و شالی کتانی و رنگين برای تابستان ،که بر روی پشتی ﯾا دسته کاناپه افکنده شده
باشد ،حال و ھواﯾی بسيار خوشاﯾند به اتاق میدھد.
▪ پاراوان
در اتاقھای بزرگ ﯾا اندکی بدقواره ،پاراوان میتواند بھترﯾن وسيله برای تقسيم بندی و خودمانی کردن فضا باشد و حس امنيت بيشتری به افراد
میدھد.
در اتاقھاﯾی که وساﯾل و لوازم تيره ﯾا سنگين دارد ،وجود ﯾک پاراوان با روکش پارچهای میتواند بسيار گرمابخش و خوشاﯾند باشد.
▪ قالی
قاليچهھای کوچک به جدا کردن بخشھای مختلف اتاق نشيمن بسيار کمک میکنند و رنگ و بافت زﯾباﯾی به اتاق میبخشند.
▪ گل و گياه
از عناصر طبيعی غافل نشوﯾد .اگر گياھان در اتاق شاداب و سرسبز باقی بمانند ،شما نيز در آن اتاق احساس سرزندگی خواھيد کرد.
▪ قاب عکس
ھيچ چيز مانند عکسھای خانوادگی به ﯾک اتاق شخصيت نمیدھد .برای اجتناب از شلوغ شدن روی ميزھا ،چند عک
س محبوب خود را انتخاب کرده و با قرار دادن آنھا در قاب ﯾکسان ،عکسھا را به عنصری تزﯾينی تبدﯾل کنيد.
▪ نورپردازی غيرمستقيم
نور شدﯾد از چراغ سقفی ،تمام جذابيت اتاق را از بين میبرد .به جای ﯾک چراغ آوﯾز غير قابل تنظيم و پر نور ،از نورھای قابل تنظيم و ﯾا وساﯾل
روشناﯾی متعدد استفاده کنيد.
استفاده از چندﯾن چراغ و آباژور که با المپھای متوسط و ضعيف مجھز شده باشند ،نه تنھا امکان نورپردازی متنوع برای اتاق را فراھم میکند،
بلکه گوشه و کنار اتاق را نيز در مرکز توجه قرار میدھد.
▪ گروه بندی
به چيدمان قطعات اصلی مبلمان خود توجه کنيد.افرادی که در اتاق گردھم میآﯾند ،باﯾد بتوانند به راحتی با اطرافيان خود صحبت کنند.
برای اﯾن منظور ،مبلھا را از دﯾوار دور کرده و به ﯾکدﯾگر نزدﯾک کنيد ،به طوری که مبلھا و کاناپه رو بروی ﯾکدﯾگر قرار بگيرند .کاری کنيد که ھر محل
نشستن در نزدﯾکی خود ميزی کوچک داشته باشد
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يک اتاق جوانپسند

جوانان بيش از ساﯾر اعضای خانواده به فضاﯾی مستقل اما در دل خانواده
نياز دارند که باﯾد با حماﯾت و ﯾاری والدﯾن و سليقه خودشان فراھم شود.
اتاق ﯾک جوان باﯾد امکانات و وساﯾلی تقرﯾبا نزدﯾک به ﯾک خانه مجزا را در
خود جای دھد زﯾرا نيازھای جوانان به عنوان افرادی بالغ و کامل فضاﯾی
مستقل را میطلبد که در آن امکان زندگی و مطالعه ھمراه با آساﯾش و دور
از رفت و آمد و فعاليتھای جاری در خانه را داشته باشند.
اﯾن اتاق باﯾد دارای فضا و امکانات کافی برای نشستن ،خوابيدن ،استراحت،
کار ،مطالعه و سرگرمیھای مورد عالقه جوانان مانند کامپيوتر و لوازم صوتی
باشد .عالوه بر اﯾنھا در اتاق جوان باﯾد امکان پذﯾراﯾی از چند دوست نيز
فراھم باشد.
اﯾن اتاق چند منظوره باﯾد مضاف بر لوازم و مبلمان مورد نياز مقدار زﯾادی از وساﯾل شخصی ،لباسھا ،کيفھا ،کفش ،کتاب و خردهرﯾزھای بیشمار
را نيز در خود جای دھد .به اﯾن ترتيب اھميت استفاده بھينه از ھر سانتيمتر مربع آن بدﯾھی است .اتاقھای چندمنظوره باﯾد به دقت بيشتری
طراحی شوند تا حداکثر استفاده از فضای موجود به عمل آمده و ھر ﯾک از ملزومات اتاق در جاﯾی مناسب و قابل استفاده قرار گيرند درحالی که
فضای کافی برای حرکت در ميان آنھا و ھمچنين باز و بسته شدن درھا و کشوھا باقی بماند.
به عنوان ﯾک جوان اگر میخواھيد اتاق تان را از نو طراحی کنيد ﯾا دکوراسيون و چيدمان آن را تغيير دھيد بيش از ھر چيز فھرستی از فعاليتھاﯾی
که اغلب در اتاق خودتان انجام میدھيد تھيه کنيد سپس ليستی از وساﯾل مورد نيازتان که باﯾد خرﯾداری کنيد بنوﯾسيد.
مبلمان مورد نياز برای اتاق شما احتماال شامل ﯾک تختخواب ،صندلی ،ﯾا مبل راحتی برای نشستن ﯾک ﯾا دو مھمان و ميز و صندلی کار
است.اصلیترﯾن وسيله در اتاق خواب تخت است .پيش از ھر کار تصميم بگيرﯾد به چه نوع تختی نياز دارﯾد.
در حقيقت اﯾن نقطه شروع برنامهرﯾزی و طراحی شما برای دکوراسيون اتاق است .شکل ظاھری تختخواب شما سبک دکوراسيون اتاق را تعيين
میکند ،اما راحتی آن از بيشترﯾن اھميت برخوردار است .انتخاب تشک شاﯾد از انتخاب تخت نيز مھمتر باشد.
چون خوابيدن روی تشکی که برای بدن شما مناسب نيست میتواند به درد پشت و کمردردھای طوالنی منجر شود .اگر تشک فنری خرﯾداری
کردﯾد به خاطر داشته باشيد چند بار در سال برای قرارگيری آن روی تخت را از باال به پاﯾين و پشت به رو تغيير دھيد تا فنرھای داخل تشک ﯾکسان
فرسوده شوند .از آنجا که اتاق خوابھا در آپارتمانھای امروزی اغلب کوچک ھستند بھترﯾن روش برای مبله کردن اتاق استفاده از وساﯾل
چندمنظوره است.
به عنوان مثال بھتر است تختخوابی بخرﯾد که بتوان از آن به عنوان ﯾک کاناپه نيز استفاده کرد .تختخوابھاﯾی که دﯾواره کوتاھی در دو طرف دارند
به راحتی با افزودن چند کوسن به ﯾک کاناپه تبدﯾل میشوند ﯾا ممکن است مبل ﯾا کاناپه تختخوابشو خرﯾداری کنيد.
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در اﯾن صورت در طول روز تختخواب جاﯾی را اشغال نمیکند .ﯾک انتخاب دﯾگر برای اتاقھای خيلی کوچک استفاده از تختخوابھای کم جاست .اﯾن
تختھا پس از جمع شدن به موازات دﯾوار قرار میگيرند و فضای اتاق را برای حرکت آسوده باز میگذارند.
ﯾک راھکار دﯾگر قرار دادن تختخواب در ارتفاع است به اﯾن ترتيب فضای زﯾر تحت در اختيار شما باقی میماند .با استفاده از تختخوابھای پاﯾه بلند
میتوان از فضای زﯾر تخت برای قراردادن ميز تحرﯾر ،ميز کامپيوتر و ﯾا کتابخانه سود برد.
وجود ﯾک ميز کوچک در کنار تخت مورد نياز است تا از سطح روی آن برای قراردادن ﯾک چراغ مطالعه ،ساعت زنگ دار و احتماال ﯾک ليوان آب ﯾا کتابی
که قبل از خواب مطالعه میکنيد استفاده کنيد .اﯾن ميز کوچک ممکن است با ﯾک طبقه نصب شده به دﯾوار کنار تخت جاﯾگزﯾن شود و ﯾا در مواردی
که به فضای بيشتری برای نگھداری از وساﯾلتان نياز دارﯾد میتوان به جای آن از ﯾک جعبه چ وبی استفاده کرد.
در اﯾن صورت ھم از فضای داخل جعبه سود میبرﯾد و ھم از سطح روی آن به عنوان ميز کنار تخت استفاده میکنيد.
اگر فضای اتاق به اندازهای کوچک است که امکان قرار دادن ميزی در کنار تخت وجود ندارد ،ﯾک طبقه به اندازه عرض تختخواب در قسمت باالی
تخت و در ارتفاع مناسبی از آن روی دﯾواری که تخت به آن تکيه دارد نصب کنيد.برای تامين فضای الزم برای نگھداری از لباسھا ،کتابھا و ساﯾر
وساﯾل از تمام امکانات و زواﯾای اتاق بھره بگيرﯾد.
اگر اندازه اتاق در حدی است که از تختخواب معمولی استفاده کنيد آن را از نوع کشودار انتخاب کنيد تا بتوانيد از فضای زﯾر تخت برای وساﯾل دﯾگر
بھره بگيرﯾد و ﯾا با قرار دادن چند جعبه با ارتفاع مناسب در زﯾر تخت از اﯾن فضا سود ببرﯾد.
ميز تحرﯾر ﯾا ميز کامپيوترتان میتواند ﯾک ميز سه گوش کوچک در زاوﯾه دو دﯾوار اتاق باشد .اگر جای کافی برای ﯾک ميز کامپيوتر معمولی دارﯾد
ممکن است آن را در زﯾر پنجره جاﯾی از دﯾوار که معموال استفاده نمیشود قرار دھيد .ميزی انتخاب کنيد که طول و عرض کمتری داشته باشد اما
دارای طبقات متعددی برای قرار دادن وساﯾل جانبی کامپيوتر باشد.از دﯾوارھای روشن اتاق به عنوان بومی سفيد برای معرفی سطوح رنگی
کوچکتر با رنگھای درخشان و مورد عالقه تان بھره بگيرﯾد.
دﯾوارھای سفيد ﯾا کرم روشن شاﯾد برای جوانان کمی کسل کننده به نظر برسند اما در عوض اﯾن حسن را دارند که به شما امکان میدھند ھر
چند گاه ﯾک بار رنگ ساﯾر وساﯾل اتاقتان را بدون نگرانی از ھماھنگی آن با رنگ دﯾوارھا تغيير دھيد.
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http://vista.ir/?view=article&id=295034

يک اتاق کار ايدهآل چه خصوصياتی دارد؟

● جاﯾی برای كار و زندگی
تا حاال شده از وضع اتاقی كه در آن كار میكنيد بسيارآشفته شوﯾد و سر
درد بگيرﯾد و ﯾا اﯾنكه برای ﯾافتن چيزی و حتی برای پيدا كردن جاﯾی برای
چند دقيقه استراحت به فكر بيفتيد؟ میخواھيم شما را با ﯾك اتاق كار مفيد
و تاثير آن در باال بردن كاراﯾی شما آشنا كنيم.
اتاق كار در سالھای دھه  ١٩٨٠به ميزی در گوشهای خلوت ﯾا در گوشه
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اتاق خواب خالصه میشد .امروزه كامپيوترھا ،دستگاهھای فكس ،ماشين
تاﯾپ ،پرﯾنتر و اﯾنترنت و ...راه ھای ارتباطی را برای زندگی اﯾجاد كردهاند كه
نياز به فضاھاﯾی متناسب با كاربرﯾشان دارند .ھم اكنون دﯾگر ﯾك ميز كوچك
وصندلی پاسخگوی نيازھای امروزی زندگی نيستند .خواه شما ازاتاقتان
فقط برای پرداختن صورت حسابھا ﯾا نوشتن نامهھاﯾتان استفاده كنيد ،ﯾا
برای كار روزانه از آن استفاده كنيد ،نياز به فضاﯾی دارﯾد كه برای شما كارآﯾی
مناسب داشته باشد .در ابتدای طرحرﯾزی برای اتاق كار توجه به راهحلھای زﯾر میتواند شما را در طراحی مناسب اﯾن فضا راھنماﯾی كند .ﯾافتن
فضاﯾی كه برای شما كارآﯾی دارد ،توجه كردن به امكانات الزم موجود در مكان ،در نظر داشتن راحتی مبلمان وفضا و استفاده از چيزھاﯾی كه موجود
است مبنای كار شما خواھد بود.
● ﯾافتن فضای مناسب
فضای كار شما به زﯾربنای خانه شما و فضای بهخصوصی كه برای كار نياز دارﯾد بستگی دارد .برای ﯾك راهحل جمعوجور توجه به نوع كاری كه قرار
است در آن انجام شود ،الزم به نظر می رسد .ھمين طور در نظر داشتن اﯾنكه چه فضاﯾی را میت وان تبدﯾل به فضای اداری كرد ،در ﯾافتن ﯾك فضای
كارآمد به شما كمك می كند .اگر از فضاھاﯾی كه در خانه كمتر كاربرد دارند ،مانند اتاق مھمان ،اتاق ناھارخوری و ...استفاده كنيد ،بھتر است.
ھمينطور در صورت امكان میتوانيد گنجه را نيز به محوطه اداری اضافه كنيد اما اگر شما نياز به ﯾك فضای كامل اداری دارﯾد ،با صرف ھزﯾنه می
توانيد مبلمان منزل را كامال ً تغيير داده و فضاﯾی كامال ً اداری اﯾجاد كنيد.
● توجه كردن به امكانات الزم
در ﯾك مكان اداری دسترسی آسان به تلفن و برق و ھمينطور گرماﯾش و تھوﯾه مطبوع ضروری است .پيشنھاد میشود از نورپردازی مناسب و
پرده متناسب با فضا و ھمين طور از كفپوش مناسب استفاده كنيد .اگر شما مراجعهكننده دارﯾد ،چه امكاناتی را برای آن در نظر می گيرﯾد؟ چه
ميزان امنيت برای نوشتهھا و كارھاﯾتان نياز دارﯾد؟ و چه مكانی را برای نگھداری از پوشهھا و مدارك اداری و كتاب ھا و منابع مرجع در نظر گرفتهاﯾد؟
برای قرار دادن مبلمان مورد نياز برای كار ،در نظر گرفتن مساحت محل كار مورد نياز و ھمينطور چگونگی قرارگيری مبلمان در مكان ،دارای اھميت
است.
● در نظر داشتن راحتی مبلمان و فضا
با توجه به زمان زﯾادی كه در محل كار صرف می كنيد ،آساﯾش در اﯾن محل بسيار حاﯾز اھميت است .در نظر گرفتن مبلمان مناسب شامل صندلی
راحت و ميزھای مناسب برای كار و كامپيوتر از جمله مواردی است كه باﯾد در نظر گرفت .نكته مھم در راحتی مبلمان و فضا ،در نظر گرفتن تناسبات
انسانی در طراحی آنھا است .میتوانيد جھت در نظر گرفتن اﯾن موارد طرحھاﯾی را روی كاغذ ترسيم كنيد.
● استفاده كردن ازوساﯾل موجود
به وساﯾل موجود در خانه توجه كنيد ،بهطور مثال میتوانيد از مبلمان غيرقابل استفاده در محل كار استفاده كنيد ،ﯾا قفسه كتابی كه برای اتاق
فرزندان بزرگ است ﯾا مبلی كه دﯾگرازآناستفاده نمیكنيد را به اتاق كارتان بياورﯾد .از قفسهھا و كمدھا و  ...دكوراسيونھاﯾی كه نياز ندارﯾد ھم
میتوانيد استفاده كنيد .در نھاﯾت میتوانيد محل كارتان را مناسب با كاری كه در آن انجام میدھيد رنگ كرده ،ﯾا از كاغذ دﯾواری استفاده كنيد.
● ساده كردن و سامان بخشيدن
از قرار دادن مبلمان اضافه در محل كار بكاھيد و آنچه را كه واقعاً به آن نياز دارﯾدواستفاده میكنيد در اتاق قرار دھيد .فضا و مبلمان را با كاری كه قرار
است در آن انجام دھيد ،ساماندھی كنيد .قفسه كتب و منابع مرجع را مرتب كنيد .نيازمندیھای خود را مشخص كرده و بر طبق آنھا برنامه ای را
تنظيم كنيد.
طراحی اداری خانه در سالھای اخير رشد بسياری داشته و بسيار متنوع و گوناگون شده است .ھم اكنون صاحبان خانهھا میتوانند از اﯾدهھای
متنوع و جذابی برای فضای كارشان در منزل استفاده كنند ،كه توجه به موارد ذكر شده میتواند راھگشاﯾی جھت بھينهسازی اتاق كارھای خانگی
باشد.
اتاق كار باﯾد حداقل دارای ﯾك پنجره باشد و در صورت امكان بھتر استدرساخت اتاق كارازدرھای شيشهای ﯾا دﯾواره ھای شيشه ای ﯾا مرئی

www.takbook.com

www.takbook.com
استفاده شود .دﯾوارھا و سقف اتاقھا بھتراست ،رنگ روشن و مات داشته باشند و از رنگ سفيد ﯾكدست استفاده نشود .درجه گرمای مناسب
در اتاق كار،بين  ٢١تا  ٢٢درجه سانتيگراد پيشنھاد می شود .گرمای باالتراز  ٢۶درجه سانتيگراد ،برروی قدرت تمركز و حواس تاثير منفی خواھد
داشت.درصد رطوبت ھوا در اتاقھای كار ،بين  ٣٠تا  ۶۵درصد پيشنھاد میشود و مناسبترﯾن درصدرطوبت ،بين  ۵٠تا  ۶۵درصد است .ھوای
اتاقھای كار باﯾد بهطور مرتب با ھوای آزاد ،تازه شود و درعين حال از ورود باد جلوگيری گردد.
گياھان داخلی ،ھوای داخل اتاقھای كاررا مطبوعتر میكنند .سروصداھای خارجی ،تاثيرمنفی بر روی تمركز دارند .حداكثر سروصدای مجاز برای
كارھاﯾی كه به تمركز احتياج دارند  ۵۵دسيبل میباشد .برای دسترسی راحتتر به وساﯾل داخل اتاق كار بھتراست جلوی درھا و كشوھای ميز و
قفسهھا  ٨٠سانتيمتر فضای خالی وجود داشته باشد.
● چند نكته مھم درباره نحوه قرار گرفتن ميز راﯾانه در اتاق
▪ نور
ميز كار ،ھرچه نزدﯾك تر به پنجره قرارداشته باشد بھتراست .بدﯾن وسيله از نور طبيعی برای خواندن و ﯾا نوشتن استفاده خواھد شد .درعين حال
باﯾد از تابش نورھای خيرهكننده و براق جلوگيری كرد.
▪ نحوه قرار دادن نماﯾشگر
انعكاس نور ،بهخصوص برروی صفحه مانيتور و تلوﯾزﯾون ،مزاحم كار خواندن ونوشتن می شود .ازاﯾن جھت مانيتور باﯾد طوری قرار بگيرد كه انعكاس
نور پنجره و ﯾا المپ مزاحمتی اﯾجاد نكند .كاھش ﯾا افزاﯾش زاوﯾه ای كه مانيتور قرار گرفته غالبا مشكل انعكاس نور را كمتر میكند.قاب باالﯾی
صفحه مانيتور و چشم ھا بھتراست در ﯾك ارتفاع قرار بگيرند ،ﯾعنی مانيتور نباﯾد خيلی باالتر ﯾا پاﯾين تر از سطح چشم قرار گيرد.پيشنھاد می شود
كه معموال از حروف تيره و پيش زمينه سفيد ﯾا روشن استفاده شود .مانيتورھای بزرگ بھتر از مانيتورھای كوچك ھستند .فركانس مانيتور باﯾد
حداقل ٧٣ھرتز باشد .برای نتيجه بھتر باﯾد از فركانس باالتر از ٨۵ھرتز استفاده كرد .قاب مانيتور نباﯾد خيلی روشن و ﯾا خيلی تيره باشد.تاثيرزﯾان آور
اشعه مانيتور بر روی بدن ،ھنوز به صورت كامل برای سازمان ھای علمی مشخص نيست .پيشنھاد میشود كه در اﯾن زمينه به استاندارد
پيشنھادی و دادهھای منتشره از طرف انستيتوی سوئدی حفاظت در مقابل اشعه توجه شود.دور كردن نگاه از مانيتور و نگاه كردن به اشيا دورتر،
ھرازچند گاھی تمرﯾن مناسبی برای چشم ھا خواھد بود.
▪ محل قرار گيری صفحه كليد
طرز نشستن باﯾد طوری باشد كه ساق دستھا براحتی و بهطور افقی روی صفحه كليد قراربگيرد .عرض ميز باﯾد به اندازه ای باشد كه برای قرار
گرفتن ساق دستھا حداقل  ١٠سانتيمتر در مقابل صفحه كليد جا وجود داشته باشد.
▪ ميز كامپيوتر
ارتفاع ميزھای ثابت باﯾد ٧٢سانتيمتر باشد .ارتفاع ميزھاﯾی كه ارتفاع آنھا قابل تغييراست باﯾد بين  ۶٨تا  ٧۶سانتيمتر باشد .زﯾر ميز ،باﯾد به عمق
 ۵٨سانتيمتر و عرض حداقل  ۶٠سانتيمتر ،جای كافی برای حركت پاھا وجود داشته باشد .جنس روی ميز نباﯾد براق و ﯾا قابل انعكاس باشد.
▪ صندلی
پاﯾه صندلی باﯾد متشكل از پنج چرخ ﯾا پنج پاﯾه ثابت باشد.ارتفاع صندلی باﯾد بين  ۴٢تا  ۵٣سانتيمتر قابل تغيير باشد .نشستگاه صندلی باﯾد
حالت فنری ﯾا انعطاف پذﯾر داشته باشد .ارتفاع پشتی ،ﯾا تكيهگاه صندلی بھتراست قابل تغيير باشد و از محل نشستگاه صندلی به ارتفاع ۴۵
سانتيمتر ،كمر را حفاظت كند .پشتی صندلی باﯾد قابليت خم شدن به طرف جلو وعقب را داشته باشد .ھنگام نشستن ھر دو پا باﯾد روی زمين
قرار بگيرد ،درغير اﯾن صورت از زﯾرپاﯾی حداقل به عرض  ٣۵سانتيمتر و طول  ۴۵سانتيمتر استفاده شود.
منبع  :روزنامه سالمت
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يک اتاق نشيمن متفاوت

ھنگامی که تصميم به انتخاب وساﯾلی برای خانه گرفته اﯾد از جمله
مھمترﯾن مسائلی که باﯾد در نظر بگيرﯾد ،انتخاب رنگ و مدل مناسب ،با
توجه به کاربرد و جاﯾگاه وساﯾل در ھر گوشه خانه است.
مثال ً مبلمان برای اتاق نشيمن با توجه به پارچه ،طرح و مدل مبل نسبت به
کوچکی ﯾا بزرگی فضا و تعداد نفرات خانواده انتخاب میشود .عالوه بر
انتخاب مبلمان مناسب و راحت ،پرده نيز فاصلهای بين وساﯾل داخل اتاق و
فضای بيرون است که باﯾد رنگ و طرح آن ،مناسب با وساﯾل خانه و رنگ
دﯾوارھا باشد .تمام وساﯾل ﯾک اتاق نشيمن باﯾد به صورتی بسيار راحت و
بهگونهای انتخاب شود که عالوه بر ھماھنگی و تناسب ،ترجيحاً از رنگھای
آرامش بخش و شادی آفرﯾن و متناسب با روحيات و سليقه افراد خانه
باشد.
البته بسياری از مردم تصور میکنند که طرحھای ساده آرامش بخشتر
ھستند و ﯾا برای ﯾک سروﯾس مبلمان حتماً باﯾد از ﯾک نقش پارچه استفاده
شود و ﯾا با انتخاب چند مدل روﯾه و چند مدل پارچه با طرحھای متفاوت ،خللی در نوع چينش دکور اتاق اﯾجاد میشود .درحالی که میتوان با
استفاده از چندﯾن مدل پارچه و رومبلی ،با چينشی مناسب ھر وسيله را در کنار وساﯾل دﯾگر به بھترﯾن شکل جای داد .بدﯾنترتيب با استفاده از
طرحھای شلوغ با رنگھای ھماھنگ ،حتی میتوان وساﯾل ﯾک اتاق را با انواع پارچه ،اما با رنگھای ھم طيف انتخاب کرد .از جمله عوامل مھم
دﯾگر که در چيدمان اتاق نشيمن موثر است نورپردازی است.
اتاق نشيمن محلی است که در تمام ساعات روز برای صرف غذا ،پذﯾراﯾی مھمانھای صميمی ،تماشای تلوﯾزﯾون و ...مورد استفاده قرار میگيرد.
نحوه نورپردازی ،احساس آرامش ﯾا عدم احساس امنيت ،شاد بودن ﯾا دلگير بودن را به حاضرﯾن القاء میکند .ھمچنين میتوان با نورپردازی
مناسب ،عيب و نقص محيط را پوشانيد .البته با توجه به اﯾنکه اتاق نشيمن در منزل محل تجمع خانواده است ،نحوه نورپردازی نيز باﯾد به صورتی
باشد که آرامش به حاضران القاء شود.
ﯾک روش بسيار مناسب برای نورپردازی ﯾک اتاق ،استفاده از نورھای غيرمستقيم است که مستقيماً روی صورت افراد و اشياء ساﯾهھای تند اﯾجاد
نکند .به اﯾن ترتيب با استفاده از ساﯾهھای مالﯾم ،گرمی و صميميت خاص به فضا حاکم میشود.
برای زﯾباتر شدن و تکميل نورپردازی در اتاق ،میتوان عالوه بر لوسترھا و المپھای سقفی از چراغھای کوچک تزئينی برای آذﯾن گوشه و کنار
اتاق ،با نورھای مالﯾم استفاده کرد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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يک دکوراسيون سنتی

دکوراسيون ھر خانهای معرف سليقه بانوی آن خانه است.
میخواھيم نکاتی را به شما ﯾادآوری کنيم که با استفاده از آنھا میتوانيد
ھنر ناب اﯾرانی را وارد خانهھاﯾتان کنيد و از دکوراسيونی کامال سنتی و زﯾبا
بھرهمند شوﯾد.تاقچهھا ،رفھا ،ارسیھا ،ھشتیھا ،حوضھا و باغچهھا،
تنھا شماری از عناصر کالبدی طراحی داخلی در اﯾران ھستند .روش معماران
گذشته اﯾرانی در بهکارگيری اﯾن عناصر ،در راستای آن بوده تا از جذابيت فُرم
کاسته شود و به غنای فضا افزوده گردد.طراحی داخلی ﯾک ساختمان،
داستانی است که شخصيت اصلی آن خود انسان است؛ در اﯾن بين حضور
او در اﯾن فضا ،چگونگی آن و وﯾژگیھای فضاﯾی که انسان در آن قرار
میگيرد ،میتواند تداعیکننده اصولی باشد که در ادامه  ٧اصل از آنھا را
میخوانيد:
 (١نور را درﯾاب:
نور عنصری است که با آن دﯾدن اشيا ممکن میشود .چه بسا نورپردازی
مناسب ﯾک فضا آن فضا را خوشامد و چشمنواز کند .نورپردازی در کنار ابعاد
زﯾباشناختی ،بعد عملکردی ھم دارد .نور مناسب در طول شب در ﯾک فضای داخلی میتواند حس محدود بودن ﯾا ابھام و ھراس را برطرف کند .نور
مناسب ﯾک اتاق حتی میتواند چھره آدمی را گرم و صميمی کند .به کمک نورپردازی میتوان ﯾک فضای داخلی را به جزاﯾر نورانی متنوعی تبدﯾل
کرد .پس ،از باب مثال ،غذاخوری باﯾد نور مالﯾم و گرمی داشته باشد ﯾا بھترﯾن نورھا برای حمام ،منابع نوری کم ولتاژ ھستند.
 (٢فرم را بشناس:
فرم ،توده فيزﯾکی ﯾک شی است که سهبعدی بوده و وزن دارد .فرم معموال ً به پوسته بيرونی بنا نسبت داده میشود ،در حالی که فضای داخلی
ھم فرم خاص خود را تشکيل میدھد .معموال ً فرم فضای داخلی تابعی از عوامل مختلف است.
 (٣فضا را احساس کن:
فضا را محدوده در دسترس کاربران دانستهاند .در طراحی داخلی معموال ً استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محيط ،مھم است .مسالهای که در
رابطه با فضا مطرح میشود ،رعاﯾت ابعاد انسانی در طراحی داخلی است .در طراحی داخلی میباﯾست رابطه درسـت انسان با فضا تعرﯾـف شود
و ابعاد بدن انسانھا برای سھولت دسترسیھای فضاﯾی مد نظر قرار گيرد.
 (۴بافت را لمس کن:
بافـت مشخصـهای از ﯾک شئ اسـت که با لمسکـردن ﯾا دﯾدن به چشـم میآﯾد .بافت میتواند نرم ﯾا خشن ،کشيده ﯾا برجسته ،زبر ﯾا مخملين و
ﯾا ابرﯾشمی باشد .در طراحی داخلی پوستهھا و سطوح فضاﯾی معموال ً بسته به عملکرد ھر فضا تغيير میکند.
 (۵شکل را بيازمای :شکل ،خط بيرونی ﯾک شئ را تشکيل میدھد .در معماری معموال ً شکل و فرم را با ھم اشتباه میگيرند .معموال ً شکلھا ﯾا
طبيعی ھستند ﯾا غيـرقابل مشاھـده ﯾا ھندسی .در ترکيب بندی ﯾک فضا شکل اشيـا عامل تعيينکنندهای است .طراحان داخلی به کمک اﯾن
عامل میتوانند ترکيبات بصری گوناگونی پدﯾد آورند.
 (۶رنگ را در ھم بياميز:
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در تعرﯾف رنگ آن را خاصيت بصری فرم دانستهاند .در حقيقت عنصر فرم از طرﯾق رنگ معنا میﯾابد .رنگ در طراحی داخلی احساس آدمی را
تحتتاثير قرار داده و روی فرم تأکيد میکند ،ضمن آنکه رنگ ،حس مقياس را ھم موجب میشود .کاربرد رنگ ھم ،از ﯾک فضای داخلی به فضای
دﯾگر فرق میکند و در کاربرد رنگ ،توجه به خصلتھای روانی آدميان ضرورت تام دارد.
 (٧حجم را بشناس:
حجم عنصر مھم طراحی داخلی است .در معماری سنتی اﯾران ،شاھد فضاھای پر و خالی احجام معماری ھستيم .مقرنسھا و گوشوارهھا خود
بخشی از احجام خالی ھستند .در اﯾن معماری مسائل حجمی اھميت زﯾادی دارد .ما فضای داخلی را به واسطه الﯾه بيرونی بنا درک میکنيم.
اﯾن الﯾه بيرونی در حقيقت ھمان حجم کلی بناست.
منبع  :روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=284446

يه ديواره که روش ھيچی نداره...

تا بهحال فكر كردهاﯾد كه دﯾوار اتاقتان تابلوﯾی سفيد است كه ذوق شما
میتواند آن را تبدﯾل به ﯾك شاھكار كند!
زﯾاد دور نيست آن روزھا كه بازﯾگر نقش كودك فيلم »تنھا در خانه«ی
خودمان بودﯾم .پسربچه ﯾا دختر بچهھاﯾی كه آنقدر ھمه چيز براﯾشان
تازگی دارد و آنقدر در پی كشف اﯾن تازگی ھستند كه اصال »مواظب
باشی« و »جيزه« و »خدا بگم چی كارت كنه بچه ،ذلهام كردی«ھای بابا و
مامانھا جلودار كشفياتشان نمیشود.
ﯾكی از جذابترﯾن اﯾن كشفھا ،ﯾك صفحه دفتر نقاشی بزرگ بود كه اﯾن بار جلوی ما باز نشده بود تا ورق ورقش كنيم و نتوانيم كلهٔ »چشم چشم
دو ابرویمان« را ھر چقدر دلمان میخواھد گنده بكشيم .
فقط كافی بود مامان خواب باشد ،ﯾا بابا سرش توی روزنامهاش ،و از خوشی روزگار ﯾك مداد ﯾا خودكار و ﯾا حتی ﯾك چيز نوك تيز ،روی زمين ﯾا ﯾك
جاﯾی كه دستمان میرسيد باشد .آن وقت نقاشی شروع میشود ھر چی بخواھی جا دارد.
دﯾوار اتاق پذﯾراﯾی آنقدر بزرگ بود كه ما به اندازهٔ كافی جا داشتيم ...ولی حاال ھمان دﯾوارھای سفيد ،صبح تا شب جلوی چشمانمان است و
كاری با آن ندارﯾم .اگر كمی حوصله داشته باشيم  ،سرو سامان دادن به شكل اتاق ،كار ھيجانانگيزی است .دﯾوارھا مھمترﯾن بخشی است كه
میشود روﯾش خيلی كارھا كرد .كافی است كمی وقت بگذارﯾد و با دست باز به جان دﯾوار اتاقتان بيفتيد و سعی كنيد از آن ﯾك اثر اختصاصی
بسازﯾد.
چيزھاﯾی كه میتوانيد با آنھا دﯾوار اتاقتان را تزئين كنيد خيلی ھيجانانگيزتر از آن است كه فكرش را میكنيد.
● تو حوض نقرهجستن
وساﯾل كار ،خيلی چيزھای عجيب و غرﯾبی نيست .قرار است با چيزھاﯾی كار كنيم كه دور و اطرافمان ھستند ،ولی ھيچوقت فكر نكردﯾم میشود
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با اﯾن چيزھا كارھاﯾی كرد كه كلی حال و ھوای ﯾك اتاق را عوض كند ...ﯾادتان باشدغير از اﯾنھا ،ميخ و سوزن و چكش و كاتر و قيچی ھم در اﯾن
كار جای خاص خود را دارند و فراموشنشدنی ھستند.
● گلھای مومياﯾی شده
گلھای خشك صحراﯾی ،حتی گلھای تازهای كه خشك كردﯾد )با روشی كه گفته میشود( میتوانند به عنوان عناصر طرح استفاده شوند.
برگھای رنگی در طرحھای مختلف را جمع كنيد و زﯾر ﯾك سطح شيشهای قرار دھيد تا خشك شوند و بعد روﯾشان كيلر بزنيد ،میتوانيد دﯾواری پر
از برگھای رنگی )سبز ،زرد ،قرمز( داشته باشيد.
● شفافترﯾن
از ھر چی میگذرﯾد از آﯾنه نگذرﯾد؛ آنقدر جاخالیھا را خوب پر میكند كه باور نمیكنيد .اگر بعد از اجرای طرح ،حس كردﯾد راضی نيستيد سعی
كنيد ﯾك جای كار را با آﯾنه پر كنيد.
آﯾنهھا الزم نيست بزرگ باشند ،برعكس ھر چه كوچك باشند ،بھتر است.
مخصوصا اگر به دﯾوار موردنظر نور میتابد تأللوﯾش در آﯾنهھا خودش به نوعی نورپردازی میكند.
حتی از خرده آﯾنهھای شكسته ھم نگذرﯾد ،حتما نباﯾد آﯾنهھا شكل ھندسی خاصی داشته باشد ،خردهھای نامنظم ھم به درد میخورد.
● ﯾك تكه آسمان
كاشیھاﯾی در ابعاد كوچك و رنگارنگ مخصوصا كاشیھای آبی رنگ ،خيلی خوب حس رنگھا را منتقل میكند.
الزم نيست برای اﯾن كه بگوﯾيد اﯾنجا آسمان ﯾا درﯾا است ،ﯾك صفحهٔ بزرگ آبی ھم بكشيد.
مثال ﯾك مساحت از دﯾوار را مشخص كنيد ،كاشیھا را به صورت پلكانی از پاﯾين بچينيد )اگر ردﯾف اول ١٠ ،كاشی دارﯾد ،ردﯾف باالﯾی  ٩تا و به
ھمين ترتيب تا به ﯾك كاشی برسيد(
حاال در فاصلهھای خالی مربعی شكل ،ﯾك فرم از ماھی با مقوای قرمز بچسبانيد و ﯾا فاصلهھا را با صدف پر كنيد و ﯾا تركيبی از ھر دو.
● صفحه ،صفحه رنگ
مقواھا و كاغذھای رنگی ،مخصوصا مقواھای بافتدار كه ھر روز متنوعتر میشود ،حتما مورد استفادهتان قرار میگيرد.
سری به مغازهھای لوازمالتحرﯾر بزنيد تا باور كنيد اﯾن صفحهھای رنگارنگ چه اثری بر روحتان میگذارند.
● رنگھای رشته رشته
كالفھای كاموای مامانھا و مادربزرگھا را جدی بگيرﯾد ،خيلی كارسازند.بعضی وقتھا ﯾك رشتهٔ بارﯾك رنگی ،ھمان چيزی است كه برای اجرای
طرحتان دنبالش میگردﯾد.
● چھلتكهھای رنگارنگ
از تكه پارچهھا راحت چشمپوشی نكنيد .حتی پارچهھای گلگلی كه از آنھا فرار میكنيد ،گاھی جاﯾشان را ھيچ چيز نمیگيرد .گاھی ھم با
برﯾدن آنھا میتوانيد تكهھا ﯾا نوارھای رنگی و به دردبخوری داشته باشيد.
▪ بعد از اﯾن كه شيشهھا را پاك كرد...
روزنامه ،ارزانترﯾن و زﯾادترﯾن وسيلهای است كه میتوانيد دﯾوارتان را با آن پر كنيد ،البته باﯾد دنبال روشھای جدﯾد استفاده از اﯾن وسيلهٔ تكراری
باشيد.
سعی كنيد از صفحهھاﯾی استفاده كنيد كه تصاوﯾر كمتری دارند .اﯾنطوری روزنامه میتواند زمينهٔ كار خوبی محسوب شود.
●رنگھای شكستنی
اگر شيشهای شكست ،شما خوشحال شوﯾد .ﯾك كم رنگ وﯾترای كافی است ،تا ﯾكعالمه شيشهھای رنگی داشته باشيد كه میتوانند
نقشھای زﯾادی روی دﯾوار شما بازی كنند.
میتوانيد به جای رنگ ﯾا مقوا برای پر كردن طرحھا از آنھا استفاده كنيد.
مثال اگر ﯾك خورشيد دارﯾد )ﯾك داﯾرهٔ زرد( میتوانيد داﯾرهتان را پر از خرده شيشهھای زرد كنيد كه كنار ھم با فاصلهھای كمی نشستهاند.
● ھستهھا ھم ھستند
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ھستهٔ دانهھای تمبر ھندی ﯾا عناب و سنجد ،رنگھای جذابی دارند.
چيدمان كنار ھم تعداد زﯾادی از ھر نوع آنھا ،اﯾجاد بافت تازهای میكند.
اگر عكسی دارﯾد كه دوست دارﯾد قاب زﯾباﯾی براﯾش درست كنيد ،از اﯾن ھستهھا میتوانيد به عنوان قاب استفاده كنيد ،آنھا را در چند ردﯾف كنار
ھم بچينيد.
● سھم نقاشی و خط درتزئين دﯾوار
شاﯾد ﯾكی از متداولترﯾن راهھا برای اﯾن كه دﯾواری متفاوت داشته باشيد نقاشی است ،البته اگر ﯾك كمی بيشتر از »چشم چشم دو ابرو« بلد
باشيد .و ﯾك كمی با اصول نقاشی مخصوصا »رنگھا« آشنا باشيد؛ كتابھای زﯾادی به عنوان راھنما وجود دارند ،ﯾك سری به ﯾكی از انتشارات
مربوط به كتابھای ھنری بزنيد.
وساﯾل كارتان بنا بر نوع انتخاب شما میتواند بسيار متنوع باشد )رنگ روغن ،گواش رنگ ،پاستل گچی ،آبرنگ( سعی كنيد آن بخشی از دﯾوار را
كه در نظرتان است با كاغذ مناسبی بپوشانيد و بعد طرح را به طور ابتداﯾی بكشيد و شروع كنيد.
نقاشیھای انتزاعی كه طرحھای مشخصی با فرمھای طبيعی ندارند اﯾن روزھا پرطرفدارترند ،میتوانيد از اﯾن روش استفاده كنيد.
البته رنگشناسی در اﯾن نوع نقاشی بسيار مھم است چون القای مفاھيم ،غيرمستقيم صورت میگيرد .استفاده از تركيب مل )مل ساختمانی(،
چسبچوب بیرنگ و رنگ پالستيك میتواند در ساختن برجستگیسازی كمك كند .البته باﯾد طرح را روی مقواﯾی كار كرد و بعد از خشك شدن
نصب كرد.
تركيب نقاشی با عناصر دﯾگر گاھی روح نقاشی را بيشتر میكند .مثال قسمتھاﯾی از دﯾوار را با كاهگل بپوشانيد و وسط آن را با رنگ ،ﯾك پنجره
بكشيد كه دورنماﯾش آسمان و تپهھای سبز است.
▪ توجه :حتما روی كاهگل خشك شده را اسپری كيلر بزنيد )ھم نگھدارنده است و ھم براقكننده( در غير اﯾن صورت ،كاهگل پر از موجودات رﯾز
میشود كه برای فرار از دستشان باﯾد اتاقتان را دو دستی تقدﯾمشان كنيد.
نقاشی خط ،ﯾكی دﯾگر از انواع نقاشی است ،البته ھر كسی نمیتواند اﯾن ھنر را اجرا كند ،باﯾد فكر خالقی داشته باشد و عالوه بر آن ،تسلط بر
روی خط و تا حدی نقاشی .اﯾن نوع ،اصول و فرم خاص خودش را دارد.
البته تمرﯾن نوشتن حروف به طوری غيرمعمول و با ﯾك حالت انتزاعی خيلی حال میدھد و ممكن است استعدادتان كشف شود ،امتحان كنيد!
اگر دوست دارﯾد با »خطاطی« دﯾوار را تزئين كنيد ،كاغذھای گراف ،زمينهٔ خوبی است .اگر خودتان خط خوبی ندارﯾد ،دست نوشتهھای آماده را
میتوانيد از بعضی لوازمالتحرﯾر فروشیھا و ﯾا بعضی خطاطھای دورهگرد تھيه كنيد.
آنھا ھنرمندان فروتنی ھستند كه گاھی كنار پارك الله ﯾا روبهروی دﯾوار بيمارستان شرﯾعتی و ...میتوانيد پيداﯾشان كنيد .ھمان جا ھر جملهای
بخواھيد براﯾتان مینوﯾسند و قيمت كار بستگی به نوع خط و كاغذش دارد ،اما معموال ھر برگ ،بيشتر از  ٢٠٠٠تومان نمیشود.
اجرای ﯾك چيدمان ھنری كنار دست نوشتهھا حس و حال نوشته را بيشتر میكند .مثال استفاده از كاشیھای مربعی  ٣×٣سانتیمتر آبی با
اشكال مختلف سفالی)ماه ،ستاره ،ماھی و گل( برﯾدهھای مقواھای رنگی ،صدفھای درﯾاﯾی ،خرده آﯾنه و...
● چسب ھا
▪ چسب چوب :بعد از خشك شدن بیرنگ میشود .برای چسباندن دو سطح صاف به ھم مناسب است .البته چون رقيق است ،باﯾد بگذارﯾد
خشك شود و برای دﯾوار مناسب نيست ،مگر اﯾن كه طرح را مستقيم روی دﯾوار درست نكنيد.
▪ چسب حرارتی :بسيار كارساز است .در چسباندن ھر چيزی غير از كاغذ و مقوا و چيزھای پالستيكی نازك كه ممكن است تحت حرارت آن ذوب
شود ،مناسب است.
▪ چسب موكت :سراغش نروﯾد بھتر است ،چون اگر دستتان چسبی شود فقط تينر میتواند از شرش خالصتان كند.
▪ مل :ﯾكی از مصالح ساختمانی است .ﯾك پودر نرم و ﯾكدست سفيدرنگ .تركيب مل و چسب چوب با ﯾك كمی رنگ پالستيك بعد از خشك شدن
ﯾك طرح برجسته را از خود باقی میگذارد .البته كمی دﯾر خشك میشود .برای تھيه مل الزم نيست ﯾك بستهٔ بزرگ آن كه معموال  ١٠كيلوگرم
است را بخرﯾد .سری به ساختمانھای نيمهساز بزنيد و كمی تھيه كنيد ●.آب و خاك
كار كردن با كاهگل ھم كمی مھارت میخواھد ،ھم كمی شانس ،تا خوب از آب دربياﯾد .مواظب موجودات زندهٔ رﯾزی كه در خلل و فرج كاهگلھا خانه

www.takbook.com

www.takbook.com
میكنند باشيد ،قبل از اﯾن اتفاق ،روی سطح آن را اسپری كيلر بزنيد.
● تار و پودھاﯾی كه با ھم قھرند
بافت گونی و رنگ گونی میتواند فضای خوبی را به عنوان زمينهٔ كار اﯾجاد كند .البته گونیھا خيلی خوب ھمرنگ میشوند) .ھر نوع رنگی( .اگر
فقط بافت آن مدنظرتان است میتوانيد گونی را روی ﯾك زمينهٔ مناسب )مثال مقوا ،موكت( بچسبانيد و روﯾش را با چسب چوب )چسب چوب نباﯾد
خيلی غليظ باشد( بپوشانيد بگذارﯾد خشك شود .چسب چوب ،طرح تاروپودھا را خيلی خوب به خود میگيرد.
● رنگھا
▪ رنگ روغن :با ﯾك روغن مخصوص رقيق میشود )حاللش تينر است( ،دﯾر خشك میشود .مواظب لباسھاﯾتان باشيد كه رنگی نشود ،چون
سخت پاك میشود.
▪ رنگ پالستيك :با آب رقيق میشود )حاللش آب است( زود خشك میشود ولی بعد از خشك شدن ،رنگش كدر میشود .گول رنگ جذاب
خيسش را نخورﯾد.
▪ آبرنگ :از بچگی میشناسيماش ،اما كار كردن با آبرنگ به خاطر دقت و ظرافتی كه الزم دارد ،آنقدرھا ھم آسان نيست.
▪ پاستلھای گچی :نكتهٔ خاصش اﯾن است كه موقع استفاده ،دورش را كاغذی بپيچيد تا دستتان رنگی نشود .البته زود پاك میشود ،اما ممكن
است دستتان را روی طرح در حال اجرا بگذارﯾد و جاﯾی ناخواسته رنگی شود كه پاك كردنش راحت نيست.
▪ رنگ وﯾترای :مخصوص رنگ كردن شيشه است ،البته كمی قيمتش نسبت به رنگھای دﯾگر زﯾاد است.
● جدول قيمت ھا
● از كجا خرﯾد كنيم
گلھای خشك و گندم و وساﯾلی كه حتی فكرش را نمیكنيد به عالوهٔ گونی و حصير و مھرهھای رنگی را به راحتی با ﯾك دور زدن در باغ گل
محالتی )اتوبان آھنگ( میتوانيد پيدا كنيد .حتما باﯾد صبح زود آنجا باشيد .چون ساعت كارشان فقط از  ۴:٣٠تا  ١١صبح است.
آدرس :اتوبان محالتی -نبرد جنوبی -خيابان زمزم -جنب آتشنشانی
سرتاسر خيابان انقالب ھم پر است از لوازمالتحرﯾرفروشیھاﯾی كه احتياج كاغذ و مقواﯾیتان را رفع میكنند .البته بعضیھاﯾشان تكميلترند ،ولی
ما نمیگوﯾيم كدامھا ،با ﯾك بار رفتن خودتان میفھميد و مشتریشان میشوﯾد.
بازار بينالحرمين بازار بزرگ ھم ،بورس وساﯾل ھنری است ،سری بزنيد.
● رنگ و لعاب دادن به سفيدی مطلق
ﯾادتان باشد ،تزئينات و چگونگی دﯾوارھای اطرافتان نشاندھندهٔ روحيات و شخصيت شماست ،پس سعی كنيد خودتان را خوب معرفی كنيد.
▪ تذكر :ھرگونه تصنع ،زود لو میرود ،خودتان باشيد .اﯾنھا فقط تعدادی پيشنھاد است .چند نمونه از ھزارھا نمونه تركيبی كه میتواند روی دﯾوار
اتاقتان اتفاق بيفتد .به دستھاﯾتان اﯾمان بياورﯾد.
انگشتھای شما ھم میتوانند صد تا ھنر برﯾزند! راستی افهٔ دپ زدن و افسردهبازی در نياورﯾد كه اصال خرﯾدار ندارد .تار عنكبوت درست كردن برای
سقف و سياه كردن در و دﯾوار را فراموش كنيد .و سعی كنيد ﯾك كار حسابی انجام دھيد.
● قبل از ھرچيز ﯾك تذكر مھم
تا آن جاﯾی كه امكان دارد ،روی خود دﯾوار ھنرتان را بروز ندھيد ،چون ممكن است:
صاحبخانه به درجهٔ ھنری شما و ارزش ھنر شما پی نبرد و آخر سال خسارت دﯾوارش را بگيرد.
مامان از خرﯾد ﯾا سر كار برگردد و از شدت ذوق به خاطر ھنر شما روی دﯾوار پذﯾراﯾی ،غش كند.
بعد از چند وقت به خاطر روحيهٔ تنوع طلبی و ترقیِ ابعاد ھنریتان بخواھيد طرح دﯾگری را اجرا كنيد .پس بھتر است روی دﯾوار را با كاغذھای بزرگ
بپوشانيد و بعد ھنرنماﯾی كنيد.
● ﯾك جور تابلوی اعالنات
ﯾكی از دﯾوارھای اتاق را انتخاب كنيد .در چند نقطه از دﯾوار كه مركزﯾت بيشتری از لحاظ دﯾد دارد ،مربعھای ﯾونوليت فشردهای كه از قبل ،رنگ
كردهاﯾد را با ميخ نصب كنيد) .فقط رنگ پالستيك به ﯾونوليت بزنيد ،چون رنگ روغن ﯾا رنگ اسپری ،ﯾونوليت را جمع میكند ،اصطالحا میخورد(.
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اﯾن ﯾونوليتھا در حكم تابلوھاﯾی ھستند كه میتوانيد ھر چيزی را كه دوست دارﯾد ،بر روﯾشان بزنيد .از پاﯾين دﯾوار به سمت باال چند تا از گلھای
صحراﯾی بلند را طوری وصل كنيد كه كوتاه و بلند سرشان به سمت ﯾونوليتھا باشد.
● ھمه چيز آماده است نقطه چين
دﯾوار را با گونی بپوشانيد )گونی متری را میتوانيد از باغ گل و ﯾا كوچهٔ مھران بخرﯾد( ،میتوانيد فقط ﯾك مساحت مشخص را بپوشانيد و دورش را
به اندازهٔ مشخصی رﯾش رﯾش كنيد و بعد تار و پودھا را جدا كنيد ،حاال روی اﯾن قاب گونیای ،ھر كاری میشود كرد .مثال:
قابھای كوچكی از عكسھای قدﯾمی ،سياه و سفيد خانواده بزنيد.
ﯾك كيف گليمی آوﯾزان كنيد و داخلش را پر از گلھای خشك كنيد .میتوانيد دورش را با كاشیھای كوچك ﯾا آﯾنه پر كنيد.
● فتوشاپ بدون نياز به كامپيوتر
ﯾك مقوای ماكت در اندازهٔ دلخواه انتخاب كنيد .رنگ زمينه را انتخاب كنيد میتوانيد با اسپری رنگ كنيد .حاال عكس مورد نظر را در جای مناسب قرار
دھيد .اگر عكس انسان است ،دورچين كنيد و بچسبانيد .با رنگ ،دور آن را محو كنيد .االن فضای عكس عوض شده و میتوانيد با خرده شيشهھای
رنگی ﯾا ھر چيز دﯾگر دور آن را پر كنيد.
● فيش ،فيش نقاشی
اسپری رنگ ،ھيجانآورترﯾن رنگھاست مخصوصا اگر با كمی تمرﯾن بتوانيد تركيبھای زﯾبا بسازﯾد .وسط ﯾك دﯾوار را در اندازهٔ موردنظر مثال
 ١٠٠×٧٠سانتیمتر قاب بگيرﯾد ،حاال با اسپری سرمهای ،تمام سطح داخل قاب را رنگ كنيد ،بگذارﯾد رنگ خشك شود )سه چھار دقيقه بيشتر
طول نمیكشد(.
حاال با اسپری نقرهای سطح باالی اﯾن مستطيل را به طور چكهای )فشار لحظهای( پر از نقطهھای نقرهای كنيد .وسط قاب در باال ﯾك داﯾرهٔ نقرهای
بزرگ اﯾجاد كنيد ،حاال ﯾك شب مھتابی دارﯾد ،میتوانيد پاﯾين قاب را پر از گلھای خشك كنيد ،ﯾا با چوب كبرﯾت ،كلبهای را درست كنيد كه زﯾر نور
ماه به خواب رفته.
● فوت و فنھای كوزهگری!
نگاهتان را عوض كنيد به قول استاد» ،عظمت باﯾد در نگاه تو باشد« .دنبال چيزھای خاصی نروﯾد ،ھر چيزی میتواند خاص باشد ،حتی كالف
كامواﯾی كه مامانبزرگتان با آن ژاكت میبافد .اﯾن مھمترﯾن اصل خالقيت است .و اﯾنھا ھم باقی چيزھاﯾی كه برای اﯾن كار باﯾد بدانيد:
▪ ھدف را بشناسيم :حتما ببينيد دﯾواری كه قرار است روﯾش كار كنيد
 ،دﯾوار كدام اتاق است ،ما اﯾنجا در مورد اتاق ﯾك جوان صحبت كردﯾم ،اتاق بچه ،آشپزخانه و ...حال و ھوای دﯾگری را میطلبد.
▪ شكار زبالهھا :به نزدﯾكان ،دوستان و فاميل بسپارﯾد كه وساﯾل دوررﯾختنی و ﯾا قدﯾمیشان را براﯾتان نگه دارند ،مثل شيشهٔ رنگی و ﯾا آﯾنهھای
شكسته ﯾا پوست پسته ،چوبھای بستنی ،گونیھای برنج و ...خجالت نكشيد اگر خندﯾدند ،بعدا حتما وقتی دﯾدند با آنھا چه كارھاﯾی كردهاﯾد
تعجب میكنند.
▪ به روز باشيد:درست است كه شما خيلی باذوق ھستيد و حتما طرحھای خيلی خوبی ارائه میدھيد اما بد نيست ،سری به نماﯾشگاهھای
ھنری )معموال در بخش راھنمای مجله ،اطالعرسانی در اﯾن مورد میشود( بزنيد شاﯾد نيازی به اﯾدهھای شما باشد!
▪ نان ما را آجر نكنيد :تميز كار كنيد .بعد از اتمام كار خيلی محو ھنرتان نشوﯾد .سرﯾعا محوطهٔ عمليات را پاكسازی كنيد تا كسی شاكی نشود .اگر
از وساﯾل خانه مثل قيچی ،چاقو ،چسب و ...استفاده كردﯾد ھر كدام را سر جاﯾشان بگذارﯾد ،نمیخواھيم بعد از اﯾن شماره ،مجله به خاطر نفرﯾن
مادرھا بسته شود.
▪ آبرورﯾزی نكنيد:تا مھمان بيچاره از در میرود بيرون ،دسته گلی را كه براﯾتان آورده نگذارﯾد پشت در .گلھا را از ھم جدا كنيد و در ﯾك جای تارﯾك
)مثل كمد( سر و ته آوﯾزان كنيد تا خشك شود ،حتما بعد از خشك شدن برای اﯾنكه عمر بيشتری كند ،روﯾش كيلر اسپری بزنيد .گلھای خشك
شده البهالی طرحھا خوب جواب میدھد.
▪ تيزبين باشيد :دﯾوارھای كار شدهٔ محوطهٔ مترو را از دست ندھيد اگر عجله ندارﯾد باﯾستيد و نگاه كنيد كلی بخش ھنری ذھنتان را رشد میدھد و
اﯾدهھای جالبی میگيرﯾد) .البته آنھا خيلی حرفهای ھستند .توقعتان را از خودتان خيلی باال نبرﯾد ،تا وقتی نتوانستيد انجام دھيد ،افسرده
نشوﯾد(.
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▪ ترو تميز كار كنيد:اگر احيانا رنگ ،روی لباستان رﯾخت ،ھول نشوﯾد .اول دنبال حالل آن نوع رنگ بروﯾد .اگر با مواد شوﯾندهٔ غير حالل خودش شسته
شود ،لك ثابت میشود .جرم رنگ پالستيك را اول با آب ،خوب پاك كنيد ،ته ماندهٔ رنگ را با مواد شوﯾنده مثل صابون پاك كنيد .حالل رنگ روغن و
اسپری و رنگ تينر است.
منبع  :روزنامه ھمشھری
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